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

I N H O U D . 

Officiëele Mededeelingen. - Inning van de contributie voor het jaar 1020. Beëindi
ging van liet lidmaatschap van den 15. N . A . — Mededeelingen. Studie-Prijsvraag van 
het Tijdschrift Kle i . —Prijsvraag Schaepman-Monument. — Berichten. — Warmte-isolatie. 
— Nieuwe opdracht aan Dr. II. P. Beriage. — Eén houten kap met een vrije overspanning 
van 70 M . — Vloerbelastingen, door W . J . M . van de Wijnpersse. — Katholieke school-
bouw te Amsterdam, door .1. J . L. Moolenschot, Arch. B. N . A . —Ontvangen Boekwerken 
en Tijdschriften, door J . P. M . 

O F F I C I Ë E L E M E D E D E E L I N G E N . 

I N N I N G V A N D E C O N T R I B U T I E V O O R H E T J A A R 1926. Gedurende de maand 
Januari zal de gelegenheid openstaan voor de leden en de aspirant-leden van den B.N.A. 
om de contributie voor het jaar 1926 te voldoen door storting van een bedrag ad f30.20 
op de postrekening van den B . N . A . 71518. 

Na de storting wordt per post een gezegelde kwitantie toegezonden. 
N a .'51 .Januari zal de inning van de contributie bij hen, die haar niet gestort hebben 

op de postrekening, plaats vinden per postkwitantie. Voor de inningskosten hiervan zal 
f 1.— in rekening worden gebracht, zoodat dan over f31.— zal worden gedisponeerd. 

Het Bestuur vertrouwt dat vele leden gebruik zullen maken van de aldus geschapen 
gelegenheid de contributie te kunnen storten bp de postrekening van den B.N A. en 
daarmede zullen medewerken aan liet verlichten van de administratie. 

De Penningmeester van den B . N . A . 
BEËINDIGING V A N H E T L I D M A A T S C H A P V A N D E N B . N . A . Voor het lidmaat

schap van den B N . A . hebben bedankt de heeren : II. Bletz te Den Haag. Ir. •!. B. v. 
Loghein te Haarlem, Theo Rueter te Blaricum, Ir. H . Teeuwisse te Wassenaar. J . v. d. 
Valk te Tilburg, 11. .1. Wigman te Ghnieken en H . II. v. Zeggeren te Den Haag. 

M E D E D E E L I N G E N . 

S T U D I E - P R I J S V R A A G V A N H E T T I J D S C H R I F T K L E I . De Directie van het tijd
schrift „Klei" heeft een studie-prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een brug 
in baksteen over een gracht in een nieuwe wijk in een onzer groote steden. De brug 
moet aansluitend aan de straten worden geprojecteerd; de breedte van de; brug bedraagt 14 M . 

De Jury voor deze prijsvraag bestaat uit de heeren: Ir. J . Klijnen, II. v. d. Kloot Mey-
burg, Ir. A . Siebers, l r . l i . Thunnissen, W . Verschoor. 

De volgende prijzen zijn ter beschikking gesteld: 1 hoofdprijs van f200. een 2e prijs 
van f125 en een derde prijs van f75. Inzending vóór 15 Maart as . 

Exemplaren van het programma zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij de Directie 
van „Klei", Nijmegen, St. Jorisstraat 28. 

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

De Permanente Prijsvraag-commissie heeft, na onderzoek van het programma voor deze 
prijsvraag, bevonden dat het in velerlei opzichten niet voldoet aan de eischen. die in het 
belang van kunst en kunstenaars bij een monument als dit. gesteld belmoren te worden. 
Correspondentie met den prijsvraaguitschrijver, die niet beantwoord werd, beeft niet 

mogen leiden tot het wegnemen van de door de P.P .C. geopperde bezwaren. 
De voornaamste dezer bezwaren zijn: lo. dat de bekroonde kunstenaar als leverancier 

1. 



van het monument moet optreden, met al de risico daaraan verbonden en de verkeerde 
verhoudingen, die daaruit kunnen ontstaan en 2o. dat de prijsvraaguitschrijver, met ter
zijdestelling van het juryoordeel en de bekroonden, zich alle vrijheid voorbehoudt om 
zelf het ontwerp voor de uitvoering te kiezen waardoor elke waarborg dat het werk in 
de beste handen komt (het doel van de prijsvraag) verdwijnt. 

De P.P.C. moet dan ook ten ernstigste den kunstenaars de medewerking aan een 
prijsvraag waarbij dergelijke voorwaarden worden gesteld, ontraden. 

B E R I C H T E N . 
W A R M T E I S O I A T I E . Te Utrecht vergaderde Zaterdagmiddag 191 )ecember in het Physisch 

Laboratorium der Rijks Universiteit de Commissie tot onderzoek der warmte-isolatie ingesteld 
door het Technisch Economisch Genootschap. Deze Commissie stelt zich ten doel de warmte
werende eigenschappen van bouwmaterialen en constructies alsook van isoleercndc materialen 
te onderzoeken in de praktijk. Het onderzoek geschiedt bij de gebouwen en andere objecten 
in de wecrs- en gebruiksomstandigheden zooals deze zich voordoen. Zij had een aantal 
belangstellenden uitgenoodigd tot het bijwonen van een demonstratie der collectie instru
menten die zij tot dit doel op grond van studie en ervaring heeft doen vervaardigen. 

Aangetoond werd op welke wijze het mogelijk is met bedoelde toestellen en methoden 
van onderzoek nauwkeurig na te gaan hoe de warmte met voortdurende intensiteit weg
stroomt door de wanden of zich daarin accumuleert, hoe de temperatuur in de opeen
volgende vertikale lagen van een wand verschilt en gestadig verandert en boe men op 
deze wijze een inzicht krijgt in den tot dusver nog niet waargenomen invloed die de 
samenstelling en constructie dier wanden daarbij uitoefent. Behalve op wanden kunnen 
deze metingen ook worden uitgevoerd bij vloer- en dakconstructies. 

Voorts werd gedemonstreerd hoe men bouw- en isoleermaterialen op het laboratorium 
onderzoekt op hun isoleerende eigenschappen en op deze wijze een grondslag van ver
gelijking krijgt van de eigenschappen dier materialen in verwerkten en onverwerkten toestand. 

Uit de gegeven toelichtingen bleek niet alleen welke moeilijkheden met bet meten van 
warmte en temperaturen in de praktijk en bij objecten als de onderhavige gepaard gaan 
doch tevens op welke wijze men deze kan overwinnen. 

Door genoemde onderzoekingen uit te strekken over een groot aantal objecten zal men 
eindelijk -de belangrijke gegevens gaan verkrijgen, die iedere constructeur van bouw
werken enz. zoo noode behoeft om zijn schepping te doen beantwoorden aan de eischen 
die niet alleen de wetenschappelijk toegepaste techniek, doch ook het praktisch gebruik 
stelt. 

Op initiatief van liet Technisch Economisch Genootschap is dus in Nederland een 
instelling tot stand gekomen tot meting en controle van isolatie zoowel van wanden 
als blusleidingen en dergelijke. Hierdoor wordt in een grootc leemte voorzien. 

N u de methoden waarop boven gedoeld werd in theorie en praktijk zijn uitgewerkt, 
besloot de commissie voor belanghebbenden, fabrikanten van isolatie én bouwmaterialen, 
constructeurs en gebruikers de gelegenheid open te stellen materialen en constructie op 
IIIIII warmtewerende eigenschappen te doen onderzoeken en vertilicaat daarvoor te ver-
leenen. In verband hiermede zij vernield dat het secretariaat der commissie gevestigd is 
te Amersfoort Bergstraat 16. 

N I E U W E O P D R A C H T A A N DR. H . P. B E R L A G E . Naar de Telegraaf verneemt is 
aan Pr. H . P . Beriage opgedragen het plan te ontwerpen voor den bouw van bet nieuwe 
Hoofdgebouw van de Rijksverzekeringsbank, dat in het plan Zuid zal verrijzen. Waar
schijnlijk zal de Gemeente hiervoor een terrein beschikbaar stellen aan het einde van 
de Ferdinand Bolstraat. 

E E N H O U T E N K A P M E T E E N V R I J E O V E R S P A N N I N G V A N 76 M . Te Dordt-
niuiid is een „Westfalenhalle" gebouwd, een gebouw dienende voor tentoonstellingen, 
muziekfeesten, ruiterfeesten, congressen, enz. De afmetingen van de „halle" zijn inwendig 
86 M . breed en 110 M . lang. De vrije overspanning der kapspanten 7(5 M . De kapcon
structie is uitgevoerd in bout volgens het systeem Tuchscherer. De vloer is ainphi-
theatersgèwijze gebouwd en ingericht voor (i()(H) zitplaatsen, terwijl in de arena bovendien 
nog voor 45(H) menschen zitplaats aanwezig is. Verder beschikt men nog over 1600 staan
plaatsen. De voorbouw bevat den hoofdingang met vestibule, restaurant, bureau, feestzaal 
en dienstvertrekken. 

Verder zijn aan het hoofdgebouw aangesloten een rijhal 26 X ;*0 M . en een stalling 
voor 150 paarden. In de arena wordt een wegneembare'renbaan gemaakt voor rijwielen 
en lichte motoren met een weglengte van 200 M . Inderdaad een gebouwtje dat <le West-
falen „grossartig" kunnen noemen. N .R .C . 

V L O E R B E L A S T I N G E N . 
Het is een bekend feit, dat vloerbelastingen dikwijls te hoog worden aangenomen. 

In hoeverre de aangenomen belastingen de werkelijke overtreffen, is minder bekend. 
D i t punt moge hier worden besproken. Ook hoort men soms, dal de voorgeschreven 
belastingen opzettelijk te hoog, d.w.z. hooger dan de werkelijke, zijn gesteld. Ook dit 
moge nader onder de oogen worden gezien. 

A l s voorbeeld kan dienen een gebouw, bestemd voor bewoning en werkplaats van 
intellectueele arbeiders, dus geen magazijn of fabriek. Men vindt dan b.v. 500 K . G . 
per M 2 . voor de lokalen en 400 K . G . per M 2 . voor de platten als nuttige, veranderlijke 
belasting, en 600 K . G . per M 2 . voor trappen. M Al s men bedenkt, dal een dichl op-
elkaar gepakte menschenmassa, zooals men op talrijke plaatsen vindt vernield en ik 
ook proefondervindelijk heb nagegaan. 400 K . G . per M 2 . weegt, dan springt de 
onjuistheid van deze cijfers reeds naar voren. Hoe ver deze onjuistheid gaat. is ge 
bleken na een onderzoek ingesteld door liet amerikaansche tijdschrift Engineering 
News Record. D i t orgaan heeft een uitgebreid onderzoek doen instellen, reikend over 
tal van groote gebouwen, waaronder 2 van de grootste ..skyscrapers", waarbij de 
werkelijke belasting in honderden vertrekken is gemeten, liet resultaat is vermeld in 
het nummer van 29-3-24, terwijl een uittreksel voorkomt in het Polytechnisch Week
blad van 1-1-25. 

I n het kort samengevat, vond men: 
in lichtbelaste vertrekken een belasting per M 2 . groot 71 a 4 K . G . , gemidd.50 K . G . 
in middelmatig belaste vertrekken „ 150 a 10 „ , „ 52 „ 
in zwaarder „ „ „ 165 a 24 „ , „ 68 „ 
in sommige zwaar belaste gedeelten „ 383 a 105 ., , „ 207 
als gemiddelde over het geheele gebouw „ 57 „ 

Deze cijfers doelen op woonlokalen, kantoorlokalen e.d. 
Het spreekt vanzelf, dat voor andere bestemmingen in elk geval afzonderlijk zal 

moeten worden nagegaan, wat de werkelijke belasting zal zijn. Maar leerzaam is hel 
bovenstaande ten einde bij die schatting wel degelijk rekening te houden met de open 
ruimten, die eveneens door de bestemming worden vereiseht. Misschien dat het vol 
gende feit uit mijn persoonlijke ervar ing daarop licht kan werpen. 

Doordat een werklokaal zou worden bestemd voor museum, werd het noodig kas
ten niet een belasting groot 1800 K . G . per M 2 . te plaatse ]> een vloer, die voor 
250 K . G . per M - . was berekend. 

Toen de kasten in teekening werden geplaatst, bleek liet dat de werkelijke belasting 
der bolken niet veel meer was dan de berekende en dal bel mogelijk was met geringe 
kosten een bevredigende oplossing te verkrijgen n.1. door de bovengelegen vloer te 
doen mededragen. 

Hie ru i t blijkt, dat er aanleiding is de balken voor een geringer bedrag te bereke
nen, dan de vloerplaat. Bij deze laatste toch moet men de vrijheid behouden een wil le
keur ig klein gedeelte zwaar te belasten, terwijl voor den balk het gemiddelde geldt. 

U i t de gevonden belastingwaarden blijkt, dat de werkelijke gemiddelde belasting 
in woonvertrekken aanmerkelijk minder is dan 100 K . G . per M 2 . 

E r blijft thans na te gaan of er omstandigheden zijn, die het wensehelijk maken de 
belastingcijfers op te zetten. E r zijn nog andere eischen, dan die waaraan men voldoet 
door te construeeren overeenkomstig de resultaten van een statische berekening. Deze 
eischen zijn stijfheid van de vloer en behoorlijke ui tvoering. 

Stijfheid is voor een vloer i n een woonlokaal de eerste eisch. Hi j mag niet merk
baar doorbuigen en niet voelbaar in beweging komen bij gewoon gebruik. W i l een 
schok gedempt worden, dan is daartoe een minimum hoeveelheid materiaal noodig, 
dat in t r i l l i ng moet worden gebracht, — (kenbaar aan het gewicht). Bij een houten 

') De/.e cijfers zijn genomen uit bestekken van erkende architecten. 



vloer is de massa gering; dan kosl hel extra-voorzorgen om de i dige stijfheid te 
verkrijgen en wel een zekere hoogte der liggers, liefst gepaard met een ver-reikend 
onderling verband, waardoor de t r i l l ingen over een zoo groot mogelijk aantal liggers 
mei de daaraan bevestigde vloei' en plafond worden verdeeld. Brengt men dit in 
verband niet de statische berekening, dan is deze laatste op zich zelf onvoldoende, — 
zij zon tot te lichte afmetingen aanleiding geven en daarom schrijft men b.v. 250 K . G . 
per M ' J . vóór, d.i. liet 4-voudige van de werkelijkheid. 

Deze voorzorgen zijn echter bij gewapend-bcton vloeren onnoodig; dit materiaal 
heeft een massa, die 4 X zoo groot is als die van hout; terwijl de verdeerwapening et-
voor zorgt, dat een plaatselijke stoot over een groot oppervlak, en dus een groote 
massa, wordt verdeeld. Voor betonvloeren geldt dus niet de eisch, dat men wegens (ie 
stijfheid fictieve belastingen behoeft voor te schrijven. 

De eischen van ui tvoer ing kunnen nooit bevredigd worden door — zooals in het 
begin vermeld — .".(Hl voor te selirijven in plaats van een bedrag dat b.v. op 150 h 200 
ware te stellen, 400 in plaats van 1(1(1, — 600 in plaats van 400. Men late dit over aan 
de samenstellers der Gewapend-Beton Voorschriften, en overigens heeft men een 
waarborg in de keuze der beton firma. 

Ik heb me ook afgevraagd of het streven om de belastingeijfers veel te hoog te 
stellen wellicht zijn oorzaak vindt in wantrouwen ten opzichte van het materiaal 
„gewapend beton". E r zijn feiten, die daarop wijzen, b.v. het terugstellen der toe te 
laten spanning bij ijzer van 1200 tot 1000 K . G . per c . M 2 . 

Tegenover zoodanige meening zou ik wi l len stellen, dat mij geen enkel feit bekend 
is, waaraan zij een redelijken grond zou kunnen ontleenen. Bij de toepassingen, die in 
de burgerlijke bouwkunde regel zijn, is het beton meestal niet blootgesteld aan weer 
en wind of aan felle zonneschijn en intense koude. De const ructiedeelen zijn óf geheel 
binnenshuis (vloeren, trappen enz.), óf ingemetseld (lateien boven ramen en deuren), 
óf beschermd.door een afdekkende laag (platten) terwijl voor fondamenten de toe
stand al buitengewoon gunstig is, wegens gelijkmatige temperatuur, vochtigheid en 
afwezigheid van schokken. Niet dat het materiaal „gewapend beton" tegen weer en 
wind. zon. koude en schokken niet behoorlijk bestand is te maken, — maar de exceptio
neel gunstige toestand kan dienen om het onredelijke meer naar voren te brengen van 
de gewoonte om o.a. een fondeeringplaat te berekenen naar den eisch alsof alle vloe
ren, dus elke M - . en alle tegelijk, belast zouden zijn met de belasting voorgeschreven 
voor de vloerplaten. Moge er al aanleiding zijn om dit laatste bedrag te stellen op het 
twee- of drievoud van het werkelijke gemiddelde b.v. 200 (werkelijk 60) K . G . per 
M 2 . (wegens plaatselijke overbelasting), — voor de fondeeringplaat. is wiskundig-
zeker te zeggen, dat elke korrel materiaal meer dan door het eigen gewicht en een 
gemiddelde nuttige belasting van 100 K . G . per M - . gevorderd wordt (althans bij 
woon- eu werkgebouwen) weggeworpen is. W. .1. M . V A N D E Y V I . J N P E R S S E . 

K A T H O L I E K E SOHOOLBOUW TE A M S T E R D A M . 
De hierbij door plattegronden en foto's toegelichte scholen, in liet Spaarndammer-

kwartier gebouwd, zijn gesticht ten behoeve der Parochie H . Mar i a Magdalena. 
De school voor Voorbereidend Onderwijs aan de Zaanstraat door de Vereeniging 

tot Weldadigheid van den Allerhei l igsten Verlosser; de school voor Lager Onderwijs 
aan de Westzaanstraat door de St. Vincentiusvcreeniging. 

Beide Vereenigingen die voor meer andere liefdewerken ook werkzaam zyn tot 
Bevordering van Katholiek Bijzonder Onderwijs hebben in de lange reeks van jaren 
van hun bestaan reeds vele scholen in Amsterdam gesticht; Bewaarscholen en Leer
scholen voor meisjes door de eerstgenoemde Vereeniging, jongensscholen door de 
St. Vincentius-Vereeniging. 
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Betreffend den bouw is voor de Voorbereidende School aan de fundeering en de 
vloeren van gangen, portalen en dienstvertrekken Cement-jjzer toegepast; voor de 
leerschool is de fundeering van metselsteen en zijn de vloeren der gangen, portalen, 
gymnastieklokaal en dienstruimten van stampbeton. 

V o o r do buitenspouw- en overige rompmuren is verwerkt grijze Hardgrauw, voor 
binnenspouw- en overige muren Keurrood. 

Binnen- en buitenspouwmuren zjjn onderling verbonden met blokjes van Cement
ijzer en waar deze muren langs de kozijnen aansluiten is lei aangebracht. 

De eeincntvloeren van de Kleuterschool zijn belegd met porfiertegels, die van de 
leerschool met enkel gebakken tegels en zijn enkele wanden, kachel- en fontijnuisseii 
voor beide scholen bezet met Delftsche tegels. 

Aanrechten, wasch- en waterbakken en de afscheidingen der W . C s en urinoirs 
van de Kleuterschool, alsmede de f'ontijnbakjes in de klaslokalen van de leerschool 
zijn van Grani to vervaardigd. De trappen voor beide scholen zijn van Beiersch 
Graniet. 

V o o r de vloeren van de klas- en speellokalen der Kleuterschool is kr impvri j 
Amer ik . grenenhout (Rifthout) en voor de vloeren der klaslokalen van de leerschool 
is vurenhout toegepast. De vloer van het gymnastieklokaal is met dik linoleum belegd. 

Verder zijn voor beide scholen de houtwerken in differente kleuren geschilderd, 
de muur randen van de lokalen ter halve hoogte grijsgroen en lambri's in gangen 
en portalen bruinrood gefrescoliet. J . J . L . M O O L E N S C H O T . 

Architect B . N . A . 

ONTVANGEN ] > O E K W E K K E N EN TIJDSCHRIFTEN. 

Dr. II. P. Beriage, Bouwmeester. 230 afb. met een inleiding van Ir. Jan Gratama. 
Rotterdam, W. L . en .1. Brusse's Uitgevers Mi j . 

Dit boek vervangt het bekende Gedenkboek dat ter gelegenheid van Berlage's 
Oden verjaardag in 1916 werd uitgegeven. Dit boek is nagenoeg uitverkocht en hel is 
dus prettig dat dit feit ongeveer samenvalt niet Berlage's a.s. 70en verjaardag. Het 
is wat moeilijk, om eenig verband tusschen deze gebeurtenis en het verschijnen van 
dit boek niet te zien. De beschouwingen over Beriage, in het Gedenkboek van 1910 
ten beste gegeven, zijn in dit werk vervallen. De heer Gratama is thans alleen aan 
het woord. Aangezien hij het nog eens is met de strekking van zijn artikel in het 
Gedenkboek van 1010, drukt hij dit nogmaals af om daarna de verhouding van Beriage 
in de laatste 1(1 jaren te behouden. Hetgeen de heer Gratama aan zijn beschouwingen 
toevoegt, is zeer belangwekkend. De strekking ervan is, dat in de laatste tien jaren 
niet de heteekenis maar wel de positie van Beriage in onze Nederlandsche bouw
kunst veel is veranderd. De heteekenis van Beriage is de heteekenis die een groote 
voorganger voor zijn tijd heeft, de heteekenis van den grootmeester, die zooals 
Gratama bij Berlage's laatste werken aanduidt, niets van zijn kracht heeft verloren 
en (in zijn Chr is t ian Science Kerk te Den Haag) „in frischheid van opvatting en 
zekerheid van weten en durven, alle jongeren achter zich laat" en die zijn overtuiging 
dat elke waarachtige architectuur uit de drie-eenheid, doel-eonstruetic-vorni bestaat, 
getrouw blijft, zij het dat in zijn nieuwste scheppingen een mutatie valt waar te 
nemen naar doel-vorm-constructie. 

Maar zijn positie is een geheel andere. „Tot 1916 waren het enkele personen, 
waartoe in de eerste plaats Beriage behoorde, die de bouwkunst beheersehteii: nu 
zijn er vele talenten en vele stroomingen". In een fijne analyse laat de heer Gratama 
Beriage zien zooals hij tegenover deze vele talenten en stroomingen staat: als een 
wijs man, niet een scherpen kijk op de nieuwe stroomingen, die hij spoedig doorziet. 
„Be r i age offert alleen aan de groote goden; de kleine, zooals gemakkelijk succes, 
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HUIS V A N FRANK L. WRIGHT. AFHKELDING UIT „WKNDINGKN". 

behaagzucht, meedoen aan de mode, gaal hij voorbij. Beriage, mot zijn rijk on stork 
talent, staat geheel in dienst van den diepsten ernst." 

Hij de platen uit het Gedenkboek 1916, js tot 1916 alleen een v i l l a in Xoordwijk 
van 1896 en de Anis te lhrug van bijgevoegd. V a n na dien tijd zien wij alle groote 
en beheerde werken gereproduceerd. 

Het is vervelend dat er hij een dergelijke uitgaaf geen nieuwe cliché op over kan 
schieten voor den hoofdingang van het kantoorgebouw te Londen, die in 1916, nog 
in den steiger gefotographeerd moest worden. Typographisch staat dit boek bij dat 
van lIHli ten achter. De randjes, die de heer S. H . de Roos rond den bladspiegel pleegt 
te zetten, blijkt veel minder een modesnufje van een voorbije periode te zijn geweesl 
dan wordt beweerd. Want die randjes maakten de pagina's heusch beter en ook de 
kloeke onderschriften onder de platen (die zoowaar nog in liet midden van de blad
zijde stonden) gaven, wat je noemt, meer stijl. 

Keu zeer mooi fotographiseh portret van Beriage en de l'orsehe plaat van den 
Beurstoren gaan aan de inleiding van het hoek dat velen, ook al bezitten ze het 
Gedenkboek, tot hun eigendom zullen maken, vooraf. 

Wendingen. F rank-Lloyd-Wrigh t -Boek . Zeven nummers van Wendingen zullen 
te /.amen een Frank-Lloyd-Wrigh t -Boek vormen. Het zal een groot, dit boek worden, 
dal ,/ 30.— zal kosten. Het zal het volledige werk van Wr igh t en vele artikelen be
vatten. Het dochtertje van Wijdcveld hood Wright bij zijn binnenkomst een bouquet 
van fleurige bloemen. 

„Vanui t de stilte der prairie-randen kwam hij ons de nieuwe architeetuurvorineu 
brengen. Hi j voorvoelde hoe d i l werk moest aanvangen, en hoe het zacht neerleggen 
der architectuur in den schoot dezer aarde tegen de golvende lijnen der glooiende 
terreinen, do vruchtbaarste wijze van bouwen w a s , . . . . en werkelijk vruchtbaar was 
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zij, want zij groeide uit de stilte naar liet leven. Zoo zag uien zijn werken vanuit hel 
kleine landhuis, vanuit liet buitenverblijf, naai' de steden k o m e n . . . . en onbewust, als 
verrassend resultaat eener nooit verwachte werking, g ing de sfeer van zijn wezen 
over naar de fabriek, de school en het bankgebouw. Zoo groeiden de vormen zijner 
architectuur en kwam, ook door zijn invloed, een eindolijke rust i n de bouwkunst, 
want heel het leven zoekt een stilleren achtergrond voor het rusteloos bewegen. Het 
leven is niet meer naar binnen, het is naar buiten gekeerd. De interieurmachten van 
het huis worden verdrongen door de exterieurkrachten van de straat. De nieuwe 
architectuur wordt het blanke filmdoek dat zelf rust ig en strakgespannen, het wilde 
en snelle leven laat passeeren. W e g ! . . . . alle overbodige details. Het nieuwe ornament 
is de architectuur zelf, is de model leering der ruimten, is de bouw der monolitische 
massa's, is de spanning van het vlak, is het rythine der onderdeden, is het drie
dimensionale der vormgeving." 

K i i nu volgen Wright ' s werken stuk voor stuk: zijn Larkin-Kantoorgebouw, zijn 
Unity-tempel, het Coonley-House, het prachtige, steeds weer innemende Coonley-
House, te zanien gebonden in een fraai ontworpen omslag. Maar fraaier, fijner ook, 
is wat Wr igh t zelf bracht op de openingspagina. We hebben veel F r a n k - L l o y d -
Wright-aelitigs beleefd, ook in Wendingen. Dit van hem zelf', verzoent ons er mede. 
Het woord Wendingen is hier omgetooverd in een suggestie, in een kaleidoscoop 
vim lijnen en vlakken en cirkels, wnartussehon het zwart van de fond vervloeit tot 
den grijzen afsluitrand. E n twee roode stippen gloeien daarop als robijnen op een 
zilveren bracelet. De tweede band brengt o.ni. het Kobie-house en Wright ' s eigen 
huis Tal iesin. Dit huis is een omstandige geschiedenis, zóó omstandig dat het blijk
baar alleen fragmentarisch is te zien. Een proza ïsche beschouwer merkt op, dat hel 
heel wat tijd zal kosten 's avonds alle deuren van dit huis te sluiten. Maar behalve 
dat, er blijkt in Wright een neiging tot een patriarchale levenswijze te zitten, die men 
in zijn eerste werken kwalijk had vermoed. 

De foto's zijn in dit Wright-boek helaas verre van fraai. De schaduwen zijn dood 
gedrukt, de platen hebben weinig' diepte. Dit is een algemeen Wendingen-platen 
gebrek. Intusschen zien wij met stijgende belangstelling de volgende nummers 
tegemoet. 

Tijdschrift voor Volkshuisvesting. Dee. 1925. Dit nummer heet het: verwarmings
nummer en is geheel gewijd aan de verwarmingstechniek van woningen. Belangrijke 
bijdragen zijn geschreven door A . H . van Rood: De samenhang van Bouwkunst en 
Verwarmingstechniek, door Ir. F . G. Unger over Wijkverwarni ing volgens van der 
Wonde en door dhr. do .Jonge van Ellemeet over Woningen niet centrale verwarming 
in Spangen. 

Een voor architecten zeker belangrijk nummer. 

Bouwen. Het December-nummer van „ B o u w e n " zou men het v. d. Velde-nummer 
kunnen noemen, niet alleen omdat het hoofdartikel van hem is, maar omdat de andere 
artikelen en de platen in denzelfden geest als dat van v. d. Velde zijn gehouden. „ H e t 
eeuwige moderne", heet het art ikel , dat toelicht dat vorm en moderniteit twee termen 
zijn, die elkaar uitsluiten, daar de vorm eeuwig is. Het stuk is zeer lezenswaard, ook 
de overige bijdragen, o.a. over moderne kamerverl ichting door den Deen Poul Hen-
ningsen. 

J . P . M . 

9 JANUARI 1926 NUMMER 2 

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

I N H O U D . 
Officiëele Mededeelingen. — Inning van de contributie voor het jaar 1926, — Mede-

deelingen. — Internationale bond voor de kennis der bouwstoffen. — Tentoonstelling-
studiewerk van den heer J . P . L . Hendriks. P r ix de Rome. — Uit de bladen. — Een 
Belgische villa de Medici. - Koodgieterswerk. — Over hedendaagschen Kerkbouw, door 
A . J . Kropholler, Arch. B . N . A . — Rotterdamsche Post I X . door Periscopius. — De aan
sprakelijkheid van den architect voor bestellingen. — Regionale plannen. 
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O F F IC I E E L E M E D E D E E L ! N O E N . 

I N N I N G V A N D E C O N T R I B U T I E V O O R H E T J A A R 1920. Gedurende de maand 
Januari zal de gelegenheid openstaan voor de leden en de aspirant-leden van den B . N . A . 
om de contributie voor het jaar 102(5 te voldoen door storting van een bedrag ad f.SO.20 
op de postrekening van den B . N . A . 71518. 

Na de storting wordt per post een gezegelde kwitantie toegezonden. 
Na 31 Januari zal de inning van de contributie bij hen. die haar niet gestort hebben 

op de postrekening, plaats vinden per postkwitantie. Voor de hmingskosten hiervan zal. 
f l . — • in rekening worden gebracht, zoodat dan over f 31. — zal worden gedisponeerd. 

Het Bestuur vertrouwt dat vele leden gebruik zullen maken van de aldus geschapen 
gelegenheid de contributie te kunnen storten op de postrekening van den B . N A . en 
daarmede zullen medewerken aan het verlichten van de administratie. 

De Penningmeester van den B . N . A . 

M E D E D E K L I N G E N . 
I N T E R N A T I O N A L E BONI) VOOR DE K E N N I S D E R B O U W S T O F F E N . Vóór den 

wereldoorlog vonden allen, die belang stellen in de kennis der bouwmaterialen in den 
ruimsten zin des woords geleerden, en zij. wier ambt of beroep hen met dezen tak 
van wetenschap in aanraking bracht, industrieeion en zoovele anderen — een gemeen
schappelijk internationaal middelpunt in het „Internationale Verband 1'ürdie Materialprüfung 
der Technik'' {Association internationale ponr l'essai der matériaux; International 
Association for testing maferi«ls) dat eens om de twee of drie jaar congressen hield in 
een der wereldsteden, congressen, waar de belangrijkste vraagstukken op het gebied der 
bouwstoffen werden behandeld, veelal voorbereid door daartoe ingestelde internationale 
commissies. 

Deze nuttige instelling is — niet zoovele andere goede dingen — het slachtoffer van 
den oorlog geworden. Thans werken de beoefenaars dezer wetenschap in de meeste landen 
op zichzelf; de eenige aanraking die zij niet elkander hebben is bijna uitsluitend die, 
welke door de tijdschriften geboden wordt en ook deze is uiteraard geringer dan vóór 
den oorlog; — van een eenigszins vruchtdragende internationale samenwerking is geen 
sprake. En terwijl in alle landen de normalisatie-idee meer en meer veld wint, ontbreekt 
het Instituut, dat boven de normalisatie van het reeds bestaande uit. nieuwe banen 
inslaat en toegankelijk maakt voor de groote schare, die gebaat is bij de voortdurende 
verbetering der materialen, waaruit onze gebouwen, bruggen, machines, schepen, motoren, 
vliegtuigen en wat niet al. zijn opgebouwd. 

Aan een herleving van den Bond viel in de eerste jaren na den oorlog niet te denken. 
Thans echter, nu de gespannen internationale betrekkingen allengs verbeterd zijn. nu 
zelfs voor eenige maanden te Locarno een geest van verzoening heeft verbonden wat tot 
nu gescheiden was. — thans schijnt het niet onmogelijk dat een poging om den ouden 
Internationalen Bond te doen herleven, zij het ook wellicht in gewijzigden vorm, kans 
van slagen zou hebben. 
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De ondergeteekenden willen die poging wagen. Zij ineenen dat Nederland, als een der 
neutrale staten gedurende den oorlog, den eersten stap daartoe zou kunnen doen en zou 
kunnen trachten medewerkers in eenige der voornaamste landen te vinden. Zij stellen 
zich voor deze medewerkers dan uit te noodigen tot een samenkomst hier te lande, waarin 
de wederoprichting van den Internationalen Bond zou kunnen plaats hebben. 

Zij verzoeken hen, die sympathie koesteren voor het hierboven ontwikkelde denkbeeld 
als blijk daarvan hun naamkaartje met volledig adres aan den laatst-ondergeteekende te 
zenden. Deze belangstellenden zullen dan nader worden opgeroepen tot een vergadering 
met het doel om een Nederlandsche kern van toekomstige leden van den op te richten 
Bond te vormen en Ie trachten de in de vorige alinea bedoelde samenkomst tot stand 
te brengen. 

Hel voorloopig Comité: 
Prof. J . A . V A N D E R K L O E S , Oud-Hoogleeraar in de 

kennis der Bouwstoffen te Delft. Voorzitter. 
Ir. M . E . H . T . IADEN, Directeur van het Gemeentelijk 

Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, 2e Voorzitter, 
Ir. P . J O O S T I N G , Hoofd-Ingenieur der Nederlandsche 

Spoorwegen te Utrecht. Penningmeester. 
Prof. Ir. C H R . K V I S S E R , Hoogleeraar in de kennis 

der Bouwstoffen te Delft. 
Ir. P . F . V A N D E K W A L L E N , Industrieel te Den Briel. 

Secretaris. 

T E N T O O N S T E L L I N G 
PK IX D E R O M F. Van 

S T U D I E W E K E V A N D E N H E E L ' J . P. L . H E N D R I K S . 
Zondag 10 tot Zondag 17 Jan. a.s. zal in het gebouw van de 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten te zien zijn het studiewerk vervaardigd door den 
heer J . P . L. Hendriks op zijn reis door Duitschland. 

U I T D E B L A D E N . 
E E N B E L G I S C H E V I L L A D E M E D K 'I. Zooals men weet hebben de te Rome studeerende 

Pransche kunstenaars een officieel verblijf in de villa de Medici. Thans zullen ook de 
Belgische kunstenaars een eigen domicilie krijgen, al is het wat uit de buurt van Rome. 
Het Hbld. bevatte n.1. het bericht dat het eilandje Comanico, in het meer van Como. na 
den oorlog aan Koning Albert geschonken, door dezen weer is overgedaan aan de Brera 
te Milaan. Deze heeft besloten het voor den duur van !>!) jaar aan den Belgischen Staat 
te verhuren tegen l1/.. Lire per jaar E r zullen in dit heerlijk oord paviljoens worden 
gebouwd tot verblijf van Belgische kunstenaars: schilders, beeldhouwers, graveurs, archi
tecten en schrijvers. 

L O O D G I E T E K S W E K E . Voor den kantonrechter te Rotterdam heeft dezer dagen een 
loodgieter terechtgestaan, wien ten laste was gelegd, dat hij geen voldoende maatregelen 
zou hebben genomen, om te voorkomen, dat een bij hem in dienst zijnde arbeider in de 
goot van een gebouw loodgieterswerkzaamheden verrichtte niet gebruikmaking van een 
toestel, gevuld met petroleum uit welk toestel een open vlam opsteeg. In een uitvoerig 
betoog zette de gemachtigde voor den beklaagde Mr. Dr. A . Fontein uiteen, hoe weinig 
de wet van 13 Jan. I'.ri.'i, (Loodgieterswet) zich aanpast aan de praktijk, door voor te 
schrijven dat de vuurpot op straat moet blijven staan, zoodat de gloeiende bout in een 
metalen, van binnen niet asbest bekleeden koker naar liet dak moet worden opgeheschen, 
(en dan natuurlijk juist afgekoeld is) en hoe eigenlijk, bij handhaving van de wet. het 
een onmogelijkheid wordt spoedig een dringende reparatie aan een dak te verrichten. 

Pleiters conclusie (van zijn pleidooi geeft de N K.Cr. van 29 Dec. '25 een uitvoerig 
verslag) is. dat de bedoelde wettelijke bepalingen noch door de loodgieters, noch door 
het ambtelijk toezicht kunnen worden nageleefd en dat het het verstandigst ware geweest 
om het bij de enkele plaatsing in het Staatsblad te laten blijven. Afgezien van het be
zwaar tegen de dagvaarding, dat daarin niet is gesteld, dat de werkzaamheden niet 
alleen in de goot van een gebouw zijn verricht, doch ook voor dat gebouw waren be
stemd, doet pl. met aandrang een beroep op den kantonrechter om niet gebruikmaking 
van zijn praetoriaansche bevoegdheid, geen straf toe te passen en op het Openbaar 
Ministerie om voorshands geen verdere vervolgingen meer in te stellen. De regeering 
zal daardoor ongestoord de gelegenheid hebben, niet belanghebbenden overleg te zoeken 
over het beramen van voorzieningen, die in veel grootere mate niet de praktijk rekening 
houden. Zooals gezegd, zijn belanghebbenden allerminst afkeerig van redelijke maat
regelen ter meerdere bescherming van waardevolle gebouwen. 

De kantonrechter zal in deze zaak schriftelijk vonnis wijzen. 
12 

O V E R H E D E N D A A G S C H E N K E R K B O U W . 
door A . J . Krophol ler , Architect B . N . A . 

De hedendaagsche kerkbouw stelt drieërlei eischen, t.w. economische, aesthetische 
en last not least, godsdienstige. 

I. 
De e C 0 n 0 in i s e h e eischen van den kerkbouw" zijn in de eerste plaats dezelfde, 

die men aan ieder bouwwerk mag stellen, n.1. dat het practise!), degelijk en zonder 
uoodelooze kosten ook m o o i is gebouwd. E n dat, waar noodig, ook met de e e n-
v o ii d i g s t e middelen een bruikbaar en waardig geheel wordt gesticht. Het komt 
dikwijls voor, dat de beschikbare middelen gering zijn. In dit geval make men hel 
noodige, en dat degelijk, doch late weg hetgeen men kan missen. 

Wat kan uit een practise!] oogpunt gemist worden.' 
De muren moeten hoog genoeg zijn, om er flinke ramen in te kunnen hebben. 

Practise!) zal dit voor een gewone kerk neerkomen op pl.in. in M . muurhoogte. 
Wanneer de muren niet zoo uitgemergeld dun worden gemaakt als bij vele 19de-
eeuwsche kerken het geval is, kunnen zij zonder hulp van steunpunten in het kerk-
ruini, het dakwerk dragen. Dat moet ook van een massieve samenstelling zijn. Daar
tegenover kan worden gemist een overwegend deel van hetgeen men gewoon was te 
maken: gemetselde of zandsteeiien kolommen, op die kolommen rustende lichtbeuk
muren, en eigenlijk het geheele bogen- en gewelvensysteeni van de M iddeneeiiwsehe 
kerken. A l heeft men ook de grootste bewondering voor den Middeneeuwschen kerk
bouw, het is toch niet raadzaam om steeds datzelfde vorinensehenia te blijven 
kopieeren, vooral daar, waar het voor onzen hedendaagschen kerkbouw niet meer 
deugt. Zoo is het niet slechts voor onzen tijd oneconomisch, om kerken niet pijlers 
en kruisgewelf jes Ie houwen, maar het is practisch onmogelijk, om volgens dit schema 
een middenbeuk van 20 M . of meer breedte te maken. En toch is dit zeer dikwij ls 
noodig. Maar vooral moet men ophouden, dun en klein na te bootsen, hetgeen in 
vroeger tijden zwaar en massief werd gebouwd. Noor dit laatste is in onzen tijd 
geen geld, zal men zeggen, doch dat komt voor een deel omdat wij den opzet te duur 
maken, zoodat op alles moet worden bezuinigd, terwijl een eenvoudige ruimte voor 
hetzelfde geld solide, zwaar en degelijk kan worden gebouwd. 

Verder is het een eerste economische eisch om het materiaal, dat het land oplevert, 
te gebruiken, daar ingevoerd materiaal meestal duurder uitkomt. 

Een andere voorname eisch is, om de kerken aldus te houwen, dat zij van binnen 
niet geheel beschilderd moeten worden. Kunstvol le beschildering is bijna onbetaalbaar 
in onze dagen en niei-kunstvolle beschildering is onwaardig voor een kerkgebouw. 
Dr. Cuypers heeft ons getoond, hoe mooi baksteenmetselwerk in een kerkinterieur 
kan staan. Het z.g. schoon metselwerk is een aesthetische, nationale en economische 
eisch in ons land van mooie baksteensoorten. 

Men verniijde tenslotte het gebruik van zeer duur materiaal voor den bouw, daar 
dan geen gelden meer beschikbaar zijn als nun aan de versiering toekomt en men 
zich hiervoor niet tweederangs kunst moet behelpen. 

IT. 
Wat zijn de a e s t h e t i s e h e eischen van den kerkbouw .' 
De schoonheid is die eigenschap van sommige dingen, dat zij ons geestelijk ver

heugen en tegelijk het hart verheffen. 
Is tot het benaderen van deze kostelijke eigenschap der dingen een enkel voorschrift 

te geven:' of is alles alléén te danken aan plotselinge hoogere ingevingen van den 
bouwmeester;' Ik geloof, dal dit laatste niet het geval is. 

God heeft alles, wat Hi j geschapen heeft, ook vaste wetten gegeven, waarnaar hel 
steeds opnieuw' ontstaat. Ook de schoonheid van een gebouw ontstaat niet dan naar 
vaste wetten en de kunstenaars volgen die wetten hoofdzakelijk intuït ief . Maar het 
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spreekl vanzelf dal niet iedereen die intuï t ie sterk genoeg en zóó voortdurend heef! 
om een werk in a 1 I e doelen tot iets moois te maken. 

Daarom heeft men steeds en voor alle kunsten gezochl naar een leiddraad voor 
ile intuï t ie . Zelfs zeer impulsieve kunstenaars hebben behoefte aan een theorie voor 
hunne kunst gevoeld. 

Vineent van Gogh schreed' aan zijn broeder: 
„ Ik v ind dat kleur, dat perspectief, dat téekening, enfin, dat a l l e s bepaalde 

„wet ten heeft, die men bestudeeren moet en kan, zooals chemie, ot' algebra. Dit is 
„ lang de gemakkelijkste opvatt ing niet, en iemand die zegt: o li e t in o e t a l l e s 
„v a n n a t u r e e r i n z i t t e n, maakt er zich makkelijk af. A l s dal a f d o e n .1 e 
„was ! Doch 't i s niet afdoende, want al weet men nog zooveel instinctmatig, men 
„moet juist dan nog meer zijn best doen mijns inziens, om van instinct te komen tot 
„I a r a i s o n ." 

In de bouwkunst heelt men reeds lang gezocht naar een leiddraad voor de schep
pende fantasie. Het verst daarin zijn m.i. gekomen Gottfried Semper en Violet Ie 
Due. D e z e l a a t s t e beidt als leidend schoonheidsbeginsel gevonden, dat van 
een bouwkiinstwerk tot in onderdeden het practisch d o e l moet spreken, en tevens 
de aard der toegepaste materialen. Het eerste door de 1 fdvormen van het bouw
werk, het laatste door de bewerking der bouwstoffen. 

De bouwmeester, die deze beginselen met oordeel toepast, ondervindt dal op deze 
wijze een gebouw grooter eenheid vertoont, dan wanneer men de fantasie bij ieder 
onderdeel geheel vrij stad laat, en dat men daardoor geleid, de bouwvormen beter 
leert verstaan. 

E n in zekeren zin kan men het volgen van dit beginsel een traditie der Christelijke 
bouwkunst achten. 

De eerste Christenkerken zijn, wat den eigenlijken bouwstijl betreft, nog Ro-
nieinsch. Antieke lijsten en pilasters vormen daar nog hel hoofdelement, al draagt 
de versieringskunst, die zich manifesteert in de mozaïeken, reeds een Christelijk 
karakter. 

De oudste Christelijke kerken, die een eigen stijl vertonnen, vindt men in Syr ië . 
Hier vindt men, bewust of onbewust .voor het eerst bedoelde beginselen gevolgd, 
evenals later in de Romaansche Basilieken en den Byzantijnschen koepelbouw. 

De Romaansche bouwtrant onderging in den tijd der gilden een verandering, be
stempeld met het woord G o t h i e k. .Maai' die verandering raakte meer den uiter-
lijken vorm dan het bouwkunstbeginsel. In plaats van de totdien gebruikte rond
bogen koos men spitsbogen; doch de boog bleef als boog niet minder constructief 
toegepast. De constructies werden zelfs stouter, doch zij bleven de kern van den 
bouw. De gebouwen werden rijker van beeldhouwwerk voorzien, dank zij de voor
treffelijke werking van het gildebroederschap; de glasschilders wisten hun wonder
lijk bezielde voorstellingen daaraan toe te voegen: men mag zeggen, dat het toppunt 
van nienschelijk kunnen i n deze bouwkunst werd bereikt. 

Xa de 13de of 14de eeuw is er een keer gekomen, waarbij men tenslotte niet de 
Renaissance den bouwtrant der antieken ging volgen. 

A a n Dr . Cuypers komt de eer toe, van den eersten stoot te hebben gegeven, dat in 
ons land daaraan weer een einde kwam en teruggegrepen werd naar de beginselen, 
waarvan men welhaast kan zeggen, dat zij de kern der bouwkunst raken. 

Het volgen dezer beginselen brengt bij den kerkbouw bepaalde moeilijkheden voor 
den bouwmeester mede, vooral inzake het inwendige van het kerkgebouw. 

Vroeger werden algemeen steenen gewelven gebruikt. In onzen tijd wordt dit 
dikwijls bezwaarlijk, omdat stoei gewelven zware muren vereischen, en groote 
spanningen ook kostbare constructies meebrengen. 

De groote vraag is: wat dan? 
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DOÖlKlfBft»-
VOORBEELD V A N E E N ZICHTBAREN DAKSTOEL. 

Een gewelf is door zijn vorm een karakteristieke s t e e n-constructie. H o u t o I' 
g e w a p e n d b e t o n hebben beiden hun e i g e n karakteristieke vormen. Voor 
beide materialen beslaan er of moeten er gezocht worden bouwvormen, die ook in 
il i e materialen een regelrecht uitvloeisel der techniek zijn. Voor hout is dat de 
zichtbare dakstoel, die reeds in de oud-Christelijke kerk in gebruik was. Zelfs in 
Nederland bestaan er nog Middeneeuwsche kerken met zichtbare houten bekap
pingen, o.a. te Brouwershaven. Onze geheide oude kerkbouwkunst leert, dat bij 
toepassing van zwaar balkwerk, een houten kap een zeer waardig effect kan maken, 
passend bij een kerkgebouw. De zichtbare dakstoel is ook karakteristieker als houten 
overhuiving eener ruimte dan de platte houten zoldering, en zeker wanneer uitwendig 
toch de schuine dakvlakkeu worden aangebracht. 

V o o r het meerendeel onzer hedendaagsche kerken zal de houten dakstoel aan
gewezen zijn. Hi j komt dan ook meer en meer in zwang. De oud-Christelijke basiliek 
roept ons toe, dat er niets nieuws onder de zon is en de kringloop van den tijd brengt 
ons dezelfde noodzakelijkheid, als waarin zich de bouwers der eerste basilieken be
vonden. 

De aesthetische eischen van onzen hedendaagschen kerkbouw zou ik niet graag 
zoo hoog stellen als de voorbeelden uit vroeger tijden. Die gaan ver boven ons tegen
woordig praestatievermogen uit en men zou eerst een architectuurs c h o o 1 moeten 
hebben, als de vroegere gilden. Door allen in één r ichting te arbeiden, zouden wij in 
de toekomst misschien ook zulk een cultuurkunst kunnen bereiken. Een monumentale 
bouwkunst kan echter niet bestaan zonder dat wij aan haar ten offer brengen: ons 
persoonlek uitleven in onze kunst. Zij eischt het volgen van traditie. 

(Wordt vervolgd). 

R O T T E R D A M S C H E POST IX. 
Met den overgang van het oude jaar in het nieuwe bekommer! de nienseh zich 

meer dan anders om het lot van zijn tijdgenoot. Dan komt een goede kant van zijn 
karakter naar voren en uit zich in een buiteiigewoone belangstelling voor het welzijn 
van zijn fellow-creatures, voor wie hij uitsluitend béste wenschen heeft. 

In een stemming van oliebollen, appelflappen en warme punch wordt zijn hart 
ruim en wordt hij gul met zijn heil-eii-zegen, van beide véél zelfs en voor iedereen. 

Wel iswaar is de kaartjesregen van vroegere jaren geminderd en is de stroom van 
golukwenschen nu langzamerhand verlegd naar de dagbladpers. Vooral nering
doenden vullen nu niet hun wenschen in reeksen advertenties de kolommen dei-
kranten. 

Men leest hun namen in lange rijen onder eu naast elkaar: de kleermaker, de 
modiste, de kruidenier, de waschvrouw, de bedienaar, de kapper, de bakker, de 
melkboer, de slager, enz. 

Behalve de winkolbout vindt uien er de beoefenaars van het eerzame handwerk, 
de nijvere vakman: de loodgieter, de stueadoor, de schilder, de behanger, de tinuner-
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man, de metselaar, ja zelfs hel compleet bouwkundig bureau en ten slotte de 
„archi tec t" . 

Zij allen gevoelen zich gedrongen ui t ing te geven, in liet openbaar, aan de spontane 
opwell ing van naastenliefde, hetzij in simpele wenschen, hetzij verrijkt niet God's 
besten zegen, al naar gelang van kleur en r icht ing ook des naasten. 

De een stelt zijn wenschen wat meer altruistisch, namelijk voor allen zonder 
onderscheid, de ander wat meer egoïst isch, meer zakelijk, niet uitsluitende beperking 
tot familie, vrienden, bekenden e n . . . . clientèle. Het is opmerkelijk hoe soms de 
inensch, zelfs by een spontane uit ing, niet vermag het eigenbelang geheel en al weg 
te cijferen; waarschijnlijk toe te schrijven aan den invloed, gedurende een geheel 
jaar, van de gebruiken bij den handel. 

Het doorbladeren van de niet nieuwjaarsadvertenties volgedrukte kranten is een 
onschuldig vermaak, hetwelk een leerzanien kant heeft. Verwonderlijk overigens 
hoe snel aan een architect in de niet woorden overvulde advertentiekolommen het 
woord „arch i tec t" opvalt. Mogelijk komt dit ook doordat in deze rubriek het woord 
gelukkig zoo zelden voorkomt. Inderdaad is er vooruitgang te bespeuren, bij vroeger 
jaren vergeleken. Velen onthouden zich of volstaan met de simpele vermelding van 
hun naam, een eerlijke nieuwjaarswensen dus. Slechts een enkel architect, buiten het 
verband van den B . N . A . , acht het noodig zich bij zijn wenschen van een handels
gebruik te bedienen. 

E e n gevoel van wrevel konden wij echter niet geheel onderdrukken toen een collega 
onze aandacht vestigde op dergelijke advertenties in een dagblad geplaatst door 
de architecten .los. de Jonge en A . J . van Doorn. 

r- JOS DE JONGE, 
m.hg. ARCHITECT. Havenstraat 65. 

1 

Aan mijn familie, vrienden eik 
bekenden een gezegend Nieuwjaar. 

Hl. 
Architect. 

Henegouwerlaan 116a, Rotterdam. 

Bij do intrede van het Nieuwe I 
Jaar, Gods onmisbareu zegen toege- || 
wonsclitaan Vrienden en Bekenden. 

P. A. P O N S E N , 
Bedienaar ter Begrafenissen, 

Ooievaarstraat 59. Tel. 42108. 
Rotterdam, 1 Januari 1026. 

Onze aandacht eenmaal gewekt zijnde, zochten en vonden we heide namen met 
kwaliteit en adres opnieuw in een tweede blad en van den heer de Jonge een derde 
geval i n een predikbeurtenblad van een ander kerkgenootschap dan dat waartoe de 
heer de Jonge behoort. Opvallend en in dit geval bezwarend is de omissie door beide 
heeren van de initialen B . N . A . , die in hun aanbestedingsadverteiities, voor zoover 
ons bekend, nimmer ontbreken. 

Het moge aangenaam zijn bij de intrede van het nieuwe jaar de hartelijke geluk-
wenschen van een collega in ontvangst te nemen, doch velen zouden met ons in dit 
geval de voorkeur geven aan het meer en meer in onbruik geraakte visitekaartje. 

Wij hopen van harte dat dit weinig gelukkig voorbeeld niet door andere zwakken 
als wellicht profijtelijk wordt gevoeld en gevolgd en wenschen den heiden heeren toe 
dat zij in dit nieuwe jaar ten spoedigste mogen terugkeeren tot de goede manieren 
die onontbeerlijk zijn om als broeders van 't zelfde huis — den B . N . A . — genoeglijk 
saam te wonen. P E K I S ( ' O P I V S . 

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT 
VOOR BESTELLINGEN. 

In „De Aannemer" van lf> Dcc. 1925 troffen wij onderstaand stuk aan, dat Wfl, 
gezien de les die er voor architecten uit te leeren valt. in zijn geheel overnemen. 
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i besteder. 
de handelaar daagt hem voor den rechter 

„Een eigenaardig geval heeft zich te Amsterdam voor eenigen tijd voorgedaan bij 
den bouw van een bioscoop, waarvan een architect tot zijn niet geringe verbazing 
de dupe werd. 

Die zaak zat zoo: de architect van dat werk, 't welk door een niet onbekende aan
nemersfirma werd uitgevoerd, bestelde bij een handelaar in kunststeen de voor dat 
werk benoodigde marmerwerken, alles volgens gespecificeerde opgave, te leveren 
o]) het werk. 

Die bestelling wordt uitgevoerd en het geleverde óp de gewone wijze verwerkt. 
Eenigen tijd later ontvangt de architect de nota, op zijn naam tot een bedrag van 

ruim ƒ 2000.—, doch zegt int tegen den handelaar, dat die levering niet voor hem 
persoonlijk was, maar voor zijn lastgever, den aanhestcder, tot wien hij zich heeft te 
wenden om betaling. 

De steenhandelaar evenwel geeft te kennen, dat hij alleen te doen heeft met den-
gene, die het marnier bestelde i . c. de architect, zoodat hij op hem alleen een vordering 
heeft en niet op den hein onbekenden aa 

De architect weigert natuurlijk, doch 
en de Rechtbank stelt dezen in 't gelijk. 

Zij overwoog n.1.: 
dat de architect, die bestellingen van bouwmaterialen doet, zonder daarbij een 

lastgever te noemen, geacht moet worden, zichzelf te verbinden; 
dat hij in die hoedanigheid in betrekking staat zoowel tot den bouwheer als tot den 

aannemer en hij soms bestelt voor rekening van den een, als den ander, zonder dat de 
leverancier, die niet de interne verhoudingen van die belanghebbenden niet bekend 
behoeft te zijn, kan weten, wie den architect zal vrijwaren; 

dat de leverancier hieromtrent aan den architect geen opheldering behoeft te 
vragen. 

De architect g ing van die uitspraak in hooger beroep bij het Gerechtshof, dat een 
paar weken geleden het vonnis der Rechtbank bevestigde. De architect voerde wel 
aan, dat een architect, in welke hoedanigheid hij die bestelling zou hebben gedaan, 
steeds voor zijn lastgever handelt en nimmer voor eigen rekening; dat die hoedanig
heid den leverancier hekend was en deze hij twijfel omtrent den lastgever, zich maar 
op de hoogte had moeten stellen, dat al treedt de architect bij een bouwwerk altijd 
op namens den bouwheer, aan wien hij zijn macht ontleent, de aannemer niettemin 
krachtens het bestek of een andere afspraak moet betalen hetgeen de architect namens 
den bouwheer aan den leverancier heeft opgedragen en dit moet verrekenen niet den 
bouwheer, voor zoover het werk of de levering niet in de aanneiningssoni begrepen is: 
dat voor den leverancier geen twijfel bestond, wie hij aansprakelijk moest achten, 
daar hij de aannemers kon aanspreken voor dat gedeelte van het mariner, dat in de 
aannemingssom begrepen was, en overigens de hem bekende aanhestcder, of anders, 
indien hij beweerde, dat hij nimmer met de aannemers had te doen gehad, recht
streeks voor het geheel de aanhestcder als zijn lastgever, die eventueel de aannemers 
in vr i jwaring kon roepen, maar dat hijzelf nimmer voor de betaling aansprakelijk 
kon zijn — dat alles baatte hem niet. 

Het Hof ging uit van overwegingen: 
dat de leverancier van het manner stond buiten de onderlinge verhouding tusschen 

de aannemers en den aanhestcder; 
dat hij dus niet behoefde na te gaan, of hetgeen hij zou leveren al dan niet viel 

onder het bestek of werd besteld krachtens een nadere afspraak tusschen hen, welk 
bestek of andere afspraak hem niet aanging; 

dat het ook niet uitgesloten was, dat hij als architect de bestelling deed voor een 
onderaannemer, of wel geheel eigenmachtig buiten het bestek of eenige afspraak 
om, in de verwachting, dat de bouwheer ze later zou goedkeuren; 

dat de architect, indien hij de onderhavige bestelling deed zonder een lastgever te 
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doemen, eventueele moeilijkheden, die zich zouden voordoen over de vraag, of het 
marmer kon geacht worden onder het bestek begrepen te zijn, dan wel of en door wien 
hij gerechtigd was, de bestelling als lasthebber te doen, niet mocht afschuiven op den 
leverancier; dat de architect voorts een beroep heeft gedaan op de gewoonte, volgens 
dergelijke leveranties, ook al zouden ze door den architect buiten den aannemer om 
besteld zijn, aan dezen worden geleverd en door den aannemer aan den leverancier 
worden betaald, waarna de aannemer ze met den aanbostcdor verrekent; 

dat dit beroep niet opgaat, daar niet ter zake doet, of de architect een dergelijke 
leverantie huiten den aannemer om bestelt, maar slechts, of hij de bestelling doet, 
zonder zijn lastgever te noemen en in dat geval tegenover den leverancier aansprake
lijk is te achten, afgezien nog daarvan dat die gewoonte zou strijden met des architects 
overige stellingen omtrent de vraag, wie de leverancier had moeten aanspreken. 

Op grond dezer overwegingen werd het vonnis der Rechtbank door het H o l ' 
bevestigd en den architect veroordeeld tot betaling van den leverancier. 

Wel een dure les voor een begane informali tei t!" 

REGIONALE PLANNEN. 

De commissie in Noord-Holland. 

Enkele maanden geleden is, naar men weet, ter provinciale griffie van Noord-Holland 
onder leiding van den Commissaris der Koningin een bijeenkomst gehouden om Ie 
komen tot de vorming en samenstelling van een vaste commissie, die Ged. Staten van 
voorlichting en advies zal hebben te dienen bij de vervull ing van hun wettelijke taak 
ter zake van gemeentelijke uitbreidingsplannen. Het is de bedoeling, aan deze com
missie niet alleen de ter goedkeuring ingekomen uitbreidingsplannen, nadat zij den 
officieeion weg hebben doorloopen, ter beoordeeling toe te zenden of haar advies te 
vragen omtrent door Gedep. Staten vast te stellen uitbreidingsplannen, maar bovenal, 
haar p r e v e n t i e v e n arbeid te doen verrichten, in dien zin. dat zij bij den opzet, 
ile inrichting en de uitwerking van uitbreidingsplannen de vraagbaak en voorlichtster 
wordt van de gemeentebesturen (en van hun deskundige raadslieden), die uit welke 
oorzaak dan ook tot het ontwerpen van zoodanig plan overgaan; opdat practisch ge
sproken geen ontwerp wordt ter viisie gelegd of ter vaststelling eener gemeente wordt 
aangeboden, dat niet deskundig zal zijn getoetst aan de eischen zoowel van stedebouw 
als van behoud van natuurschoon en van verkeer in de geheele omgeving, waarin dat 
plan tot uitvoering zal moeten komen. 

Naar wij thans vernemen, zal de commissie behalve uit den voorzitter, den plaats-
vervangenden voorzitter en den secretaris, bestaan uit 19 leden. Indien alle uitge-
noodigden hun benoeming aanvaarden, zal de commissie als volgt zijn samengesteld: 
Voorzitter: de Commissaris der Koningin , dhr. M r . Dr . A . Röell; plaatsvervangend 
voorzitter A . W . Michels, l id van Ged. Staten; leden: a. Vaste leden: A . W . Bos, direc
teur van P . W . te Amsterdam, W . M . Dudok, id. te Hilversum, ir . N . J . Granpré Molière, 
hoogleeraar aan de T. H . te Delft, M r . D. Hudig , secretaris van het Ned. Inst, voor 
Volkshuisvesting en Stedebouw te Amsterdam, P . Oh. J . Peters, secretaris van de 
gemeente Laren, Jhr . C. J . A . Reigersman, hoofdingenieur-directeur van den Prov. 
Waterstaat te Haarlem, Dr. Ir. Th. W . van der Waerden, l id van de Prov. Staten, 
te Amsterdam, b. Bijzondere leden met welke de commissie wordt uitgebreid, als het 
geldt: ten eerste uitbreiding van Amsterdam en aangrenzende gemeenten: J . ter Haar 
•Ir. en S. Rodrigues de Miranda, wethouders van Amsterdam, Jh r . A . H . Optennoort, 
directeur van Gemeentewerken te Utrecht. Ten tweede voor uitbreiding van Haarlem 
en omliggende gemeenten: Ir. Jos. Cuypers, te Roermond, Ir. L . C. Dumont, directeur 
van P. W . te Haarlem, M . A . Reinalda, wethouder van Haarlem; ten derde voor uit
breiding van gemeenten in het Gooi: H . de Hordes, burgemeester van Bussum, M r . I'. .1. 
Reymer, burgemeester van Hilversum, D. F . Tersteeg, tuinarchitect te Naarden; ten 
vierde voor gemeenten in Noord-Holland benoorden het I J , niet vallende onder één en 
twee: M r . G. .1. Bisschop, burgemeester van Hoorn; S. Jannema, directeur van 
Gemeentewerken te Zaandam, M r . W . C. Wendelaar, burgemeester van Alkmaar . 

Secretaris der commissie zal zijn de heer C. Thomese, hoofdingenieur van den Prov. 
Waterstaat te Haarlem. (Hbd.) 
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INHOUD. 
Het derde Rome. — Moderne bouwkunst Sluizenbouw-Architectuur. — De bouwkunst en 't moderne na

tuurgevoel, door .lust Havelnar. - Over bedendaagschen kerkbouw, door A. .1. Kropboller. 

H E T D E R D E R O M E . De Italiaansche premier, Benito Mussolini, die dezer dagen doctor 
honoris causa in de technische wetenschappen, in het bijzonder in de bouwkunst, van de 
Technische Hoogeschool te Milaan is geworden, omdat hij op de puinhoopen van het oude 
Italië een nieuwen Italiaanschen staat heeft opgetrokken (zijn doctoraat h.c. in de geneeskunde 
zal gauw moeten volgen, want wist hij niet ieder door een wondermiddel van eiken tegen
zin in fascisme te genezen) Mussolini heeft den nieuwen gouverneur van Rome geïnstalleerd 
niet een rede, waarin hij zijn wensch tot uiting bracht binnen vijf jaren het derde Rome 
te willen aanschouwen, d.i. het Rome van het Fascisme! Home moet, zoo lezen wij in 
het Hbld. in de oogen van alle volken der wereld als een groote heerlijk-machtige 
stad te voorschijn treden, gelijk zij was ten einde van het eerste keizerrijk van Augus
tus. Rondom het Augustouin.' het' Marcellus Theater, het Kapitool en het Pantheon 
moet ruim baan worden gemaakt en alles wat er gedurende de eeuwen van verval is 
gebouwd, moet verdwijnen. Over vijfjaren zal men van het ('olonna-plein het Panthéon 
moeten kunnen zien. Weg met moderne straten niet tramlijnen! Nieuwe verkeersmiddelen 
moeten worden uitgedacht (zoo'n dictator heeft het fijn voor het zeggen!) en aan het 
fascistische volk. dat arbeidt, moeten woningen, scholen, tuinen, baden en sportterreinen 
worden geschonken. 

In onze Januari-iiuininers van 1931 hopen wij op deze groote plannen terug te kunnen 
komen, en in ons blad van de tot stand gekomen werken het een en ander te laten zien. 

M O D E R N E B O U W K U N S T S L U I Z E N BOL' W-AR( T I I T E C T U U R . In het jongste nummer 
van „de Ingenieur" herdenkt de heer Ir. K. P . J . Tiitein Nolthenius het veertigjarig be
staan van dit weekblad, waarvan hij een der stichters is. De heer Tutein Nolthenius, die 
reeds meermalen zijn hart luchtte over de moderne bouwkunst, waar hij blijkbaar iets 
tegen schijnt te hebben, roert deze, mét andere uitingen van den modernen tijd, in zijn. 
alleraardigst geschreven heilwensen aan den „Veertigjarige", zoo terloops aan als volgt: 

„Werd de 19e eeuw genoemd de eeuw van het kind (het was feitelijk die van den 
onderwijzer), het etiket van onze twintigste is daarentegen waschecht. Onze eeuw is die 
der techniek! Wat zoude nu wel Mr . J . P . Amersfoordt zeggen, ijverig l id van ons Instituut, 
maar tevens de eerste landbouwer van den Haarlemmermeerpolder? Hoe verfoeide hij 
de liniaal der ingenieurs! Alles wat ingenieurs bouwen (en zij bouwden vroeger van alles) 
gelijkt op eei m sluis! zuchtte hij. Welnu, thans is de heele architectuur sluizen-bouw. Alh 

111!. gebouwen zijn sluizen op den droge! W e l nog niet te veel gaten ter lichtverkrijf. 
maar ook dat zal weldra anders worden. Kunstlicht behoort bij zulke kunst. En de weg
bereider der hedendaagsche politieke constellatie. Dr. A . Kuyper, wees reeds den weg. 
Ontving hij niet. meer dan twintig jaar geleden, op klaarlichten dag. zijn bezoekers in het 
„Torentje" bij een verlichting welke wegens het rood van gordijnen en meubelen, op den 
binnentredende een indruk maakte van een hel? 

In de schilderkunst wordt de menschelijke gestalte gewrongen in driehoeken en cirkel
bogen, waar relief niet kan vermeden worden: steekt men armen en boenen der mannen 
in waterleidingbuizen, omkleedt de vrouwen met duikerklokken. 

Huilend, bulderend, fluitend, wedijvert de moderne muziek met onze stoommachines. 
In de modewinkels geen fraai gekapte wasbustes meer! 
Knoppen of ovalen in plaats van de bij die dames trouwens overbodige hoofden: sikkel

vormig uitgesneden planken in plaats van vleezige armen. Nog hooger triomf: de heusche 
vrouw, de vrouw der twintigste eeuw. zoo plat ais een weikteekening! 

Haast weet men niet meer wat te wenschen: vooruitgang of achteruitgang!" 
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DE BOUWKUNST EN 'T MODERNE NATUURGEVOEL 
door J U S T H A V E L A A R . 

E e n der kenmerken van den tijd, i n zijn drang naar geestelijke ver ru iming en 
naar zedelijke vernieuwing, is de alom ontwaakte en diep dóó rd r ingende natuurliefde. 
Eiken zomer trekt de jeugd, afzonderlijk of in groepen, de velden en de bosschen in. 
Was Goethe de eerste Europeesche menseh, die uit vrijen drang, uit natuurliefde, 
onder de sterren sliep, thans, een eeuw later, wordt 't haast een vanzelfsprekende 
vraag, waai ' men dien zomer kampeerde. E r worden geestelijke en feestelijke bijeen
komsten gehouden op de heide. B y hoog-oplaaiende kampvuren droomt onze jeugd 
de groote droomen der eeuw. Voorbij schijnt de tijd, dat de natuur nog slechts 't 
laatste toevluchtsoord was der vereenzaamde zielen, die de wereld waren moede 
geworden. De tijd der romantische en sentimenteele natuurvereering, in den geest van 
Obermann en de Saint Pierre, ligt evenzeer voorhij, als die der gr immige anacho-
reeten, der wereldverachters, die in een spelonk, in een ruw houten hut, de zonde des 
levens overdachten. 

De oude, statige pa t r i c i ë r shu izen in de stad worden tot kale kantoor-lokalen ge
degradeerd. Heeds zien wij de armen hun sloppen en krotten verlaten en goed ge
bouwde arbeidersdorpen bewonen, waar bloemen groeien, „Pourqo i ne batit-on pas 
les villes dans la campagne?" verzuchtte een geestig Parijzenaar der 19e eeuw. Deze 
ironische verzuchting schijnt verwerkelijkt te worden. 

Het is niet fantastisch, de internationale natuurdrang onzer dagen in verhand te 
zien met 't verlangen naar een vrijer, ruimer, zelfstandiger leven, dat een einde maakt 
aan de bedomptheid der burgerlijke periode, toen koele zakelijkheid en harde wils
kracht de wet voorschreven en een dof conventionalisme den toon aangaf. Het is niet 
ongerijmd te beweren, dat de moderne natuurdrang verhand houdt met een persoon
lijker en „na tuu r l i j ke r " moraal, met dien eerbied voor de eerlijkheid, voor de eerlijk
heid hoven allen en in alles, welke misschien onze eenige, onze centrale deugd is. 
Het beperkte, eng-begrensde, binnen-kamersche leven, dat in den gezins-cultus zijn 
meest eigenlijke poëzie vond — zy' 't dan een poëzie welke fataal in 't „ v e r h e v e n e " 
verloopt! — en dat de normatieve fatsoenlijkheid en de gereglementeerde plicht
matigheid als hoogste deugd beschouwde, neemt een einde. 

Met een enkel woord heb ik reeds er op gedoeld, dat de natuurzin van onzen tyd 
in beginsel afwijst de sentimenteele en romantische natuur-dweepery, de individual is
tische stemmings-verliefdheid der 19e eeuw, waarbij heel de schepping diende tot 
meerdere glorie van 't weemoedig hart. Nationaal en l i t terair gesproken is Gor te r s 
„ M e i " de eerste profetische vizie geweest der veranderde natuurliefde. Evenals in de 
kosmische symphon ieën , welke Vincent van Gogh schilderde, of in de lyrische van 
Walt Whi tman en Verluieren, werd hier de natuur niet langer vervormd tot een 
spiegel van stemmingen en zintuigelijke aandoeningen, maar werd zy' aanschouwd 
als een universeele, geestelijke levensmacht, waarvan ook de menseh een deel uit
maakt. Met de objectiviteit van het naturalisme heeft, zooals nauwelijks betoogd 
hoeft te worden, deze gezindheid niets meer gemeen. Z y staat zelfs afwijzend tegen het 
naturalisme of materialisme, dat wereld en leven mechanisch verklaart en geen 
religieuze mogelijkheid bevat. E r is tenslotte een veel inniger verband tusschen de 
natuurliefde van Gorter en die van den Franciscaansch voelenden katholiek Guido 
Gezelle, dan tusschen Gorter en Zola. 

Misschien is 't niet geheel overbodig hieraan toe te voegen, dat deze overwegingen 
„s lech ts" principieel bedoeld zyn. Want het is er verre vandaan, dat de jeugd, die 
zingend en met wapperende haren, 't vaandel voorop, de hei intrekt, of dat de Gooische 
villabewoner, zich in 't algemeen bevryd zouden hebben van den waan en de zelf
genoegzaamheid eener sentimenteele natuur-aanvoeling! E r steekt heel wat roman-
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tick, er gaapt heel wat leege fraze, in de betuigingen van zaligen natuurmin onzer 
stedeontvluchters. 

Pr inc ip iee l beschouwd dan, mag in de ontwakende natuur-liefde ' l symptoom wor
den begroet eener nieuwe cultuur-periode. Immers, zij gaat samen met diepe wijzigin
gen in onze wereldbeschouwing. Het dualisme, dat God stelde tegenover menseh en 
wereld, (lat de natuur leerde zien als het aan den geest tegenovergestelde, maakt steeds 
sterker, steeds bewuster, plaats voor panthe ïs t i sche , psychisch-monistische en pan-
psycliische gevoelens en denkwijzen, waar in het zedelijk dualisme nog maar een zeer 

,fase" vormen kan in het groote. dramatische proces der zelfverwezen bet re.-
l i jking van den geest. Ons religieus bewustzijn wortelt niet langer m super-naturalis-
tische en transcendentale overtuigingen of heils-verwachtingen, doch verinnerlijkt 
zich tot immanente religie, tot een religie, welke veel zuiverder dan de vroegere gods 
diensten, de wetenschappen en de wijsgeerige speculaties omvatten kan, daar zij mei 
langer van abstracte, theologische dogma's uitgaat. De homocentrische levensbeschou
wing, de levensbeschouwing, die den menseh een geheel afzonderlijke en uitzonderlijk 
bevoorrechte plaats aanwees in '1 universum, die dit universum maakte tol een voor 
den menseh ingerichte wereld, die de natuur tot '1 décor van '1 menschelyk „gemoed" 
verkleinde of haar uti l i t ist isch waardeerde, die den menseh tot het doel en het waarom 
der „ S c h e p p i n g " verhief, deze levensbeschouwing gaan wij zien als een erbarmelijk 
bekrompen en hoogmoedige waan, welke slechts door naïvetei t en onwetendheid ver
ontschuldigd kan worden. De diepe aandacht, waarmede psychologen de krachten 
van ons onderbewustzijn en van elementaire levenskrachten onderzoeken, is in d i l 
verband mede te noemen. De aarde wordt een levende, van geest vervulde macht, een 
verschijning van 't Goddelijk A l . Ook de dieren zijn bezielde wezens; ook ons zinnen
leven heeft deel aan de wereld-ziel en aan haar drang tot bewustwording en ver
goddelijking. 

Dat deze zienswijze een die)) ingrijpende revolutie teweeg brengt in onze tnoreele 
begrippen, in onze levenshouding, in ons godsbesef, behoeft wel niet verzekerd te 
worden. Men kan dan ook geen modern werk van een wijsgeerig, psychologisch, cul
tuur-historisch of religieus denker, die meetelt, in handen nemen, waarin niet met deze 
en daarmede samenhangende vragen geworsteld wordt en dat niet een poging is klaar
heid te brengen in de ons allen beheerschende vraag omtrent de verhouding van 
„were ld" en „ziel", van „ n a t u u r " en ..geest". Zij beheerscht ons allen, deze vraag, daar 
zy' wezenlijk een cultuur-probleem is. Zoo wij vertrouwen hebben in onze toekomst, 
het is tenslotte omdat wij beseffen, dat de evolutie van een theïs t ischen godsdienst 
tot een immanente religie een ontzagwekkend moment aanduidt in de geestelijke ge
schiedenis eener menschheid. Eeuwen van natuurwetenschappelijk denken hebben dit 
moment voorbereid. V a n nog onafzienbare heteekenis zijn de nieuwe levenswaarden, 
die onze li jd zich, op alle gebieden van het geestelijk leven schept, waarden, welke in 
het begrip der „ N a t u u r " haar centrale symbool vinden. 

His tor isch is deze kentering niet alleen verklaarbaar maar wordt haar heteekenis 
eerst recht aanschouwelijk. Nooit is in onze Westersche wereld, de verhouding van 
Stad en L a n d vruchtbaar geweest. De boer voedt den stedeling, maar wordt door dien 
stedeling, zooal niet geminacht, dan toch hooghartig behandeld. Hij leeft met de 
natuur en wordt zelf een deel der natuur. Hij is eeuwig als de natuur, eeuwig in den 
z in van on-historisch. De stad blijft het centrum der geschiedenis en der cultuur. De 
stad symboliseert het leven dat verandert, dat geschiedenis maakt, de stad met haar 
voortdurend zich wijzigende huis-typen, haar karakteristieken straten-aanleg, haar 
monumenten, haar raadhuis, haar kerken, haar musea, stations en bankgebouwen. 
De stad bezoekt men om ons verleden te leeren verstaan, maar de stedeling gaat lot 
de natuur, niet om kunst- en beschavingsgeschiedenis te hestudeeren, doch om uit 
te rusten en zich te laven aan de eeuwige schoonheid van 't onbewuste leven. E n de 
landman zelf is voor deze schoonheid 't minst toegankelijk, daar hij haar „leeft". Een 
boer, die dichtend of beeldend de poëzie der natuur verheerlijkte, zou in zijn hart een 
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stedeling moeten zijn. De boer bezat zijn eigen waardigheid, die zich ook kunstvol te 
vertolken wist : maar dit nlles bleef elementair en onbewust. ') 

Zijn huis is een veil ige veste, voor hein, zijn gezin, zijn volk en zijn vee. Breed 
verheft 't zich, door de oude hoornen hesehut, hreed en trotseh temidden der natuur, 
wier rust het niet waardigheid vertolkt. De waterput, de hooiberg, de schuur: zij 
vormen een gesloten geheel pril 't eenzaam bouwsel. 

Alt i jd is de hoeve in volkomen overeenstemming tot de natuur, die zij beheerscht. 
De Italiaansche „mnssor ia" , bloksgewijs opgebouwd, stug, vierkant, sierloos, met haar 
ruige, gekalkte muren, waar klein en donker de raamgaten in schijnen gehakt te zijn, 
vormt een weerbaar bouwsel te midden van 't zon-oversohonen, grootseh-gelijndc 
bergland. De cypressen spiralen er bovenuit, streng, straf, zwart. 

Even weerbaar, maar ruimer, opener, breeder, ligt de Pransche „ inano i r " temidden 
der bloeiende, zacht golvende hellingen der heuvels: een rustiek bouwwerk van 
grijzen steen, omringd door een muur, die alle bijgebouwen omvat en waar een hreede 
poort binnenleidt tot den hof, die een wereld apart vormt, de wereld dooi - den boer 
als een vorst beheerscht, de eenige waarmee hij noodig heeft. Het leven speelt zich 
al' binnen den hof-muur en op het wijde veld van zijn arbeid. Wat gaan hein revoluties 
aan. wat beurs-speculaties en finantioolo crachs en de koloniale politiek en de opening 
van een museum voor moderne k u n s t . . . . hij blijft wat hij sinds eeuwen was. Het 
leven is goed in zijn eeuwige herhaling. 

Is onze Hollandsche boerderij niet de karakteristieke houw voor een land, vlak als 
de zee, waarop 't gewonnen werd, waar de winden onbelemmerd overheen komen 
buidelen, waar de regens kletteren, in den winter en in den zomer, waar de misten 
de verre, lage horizon oversluierd houden.' W a r m , zwaar, spreidt het bemoste stroo-
dak zich uit over dit nest van verzadigde welvaart. Het is het huis voor de lange, 
grijze winteravonden. Statig', eenzelvig, rijst de machtige massa der Hollandsche 
hofstede uit boven de vage verten der melancholische polders. En de boer zelf, breed, 
stug, streng als zijn staten-bijbel, vergeldt de minachting der stedelingen met zijn 
slim me hooghartigheid. 

Een haast steedsche sierlijkheid wordt hiernaast de „co t t age" van Engeland, hel 
land dat zichzelf niet voeden kan, het land der industrie en dei' groot-grond-bezitters, 
der „ lords" , het land dat als een kolossale tuin is, afgewisseld door kolossale steden. 
Niet ru ig en episch, niet voor den hoer dien Mi l le t , dien Strouvols, dien Brenghel 
beeldden, is de Engolseho cottage, maar romantisch en verzorgd. Het kon hel voor
beeld worden voor den stedeling, die tegen 't eind der 19e eeuw in de natuur poëzie 
en rust zocht. E n evenzoo kon het Zwitsersch „chalet" , dal in zijn eenvoud en rustieke 
gratie zoo volkomen het karakter heeft van een veilige schuilplaats in de onherberg
zame bergen en tegelijk zoo mooi zich aansluit bij de bloeiende liefelijkheid der Alpen-
weitjes, een geliefkoosd motief worden voor de romantisch gestemde natunr-liefde. 

De boer had, de eeuwen door, zijn eigen waardigheid, zijn onbewusten stijl, zijn 
landelijke volkskunst, het best bewaard misschien en 't hoogst ontwikkeld bij de 
Oostelijke volken van ons werelddeel, hij Hongaren en Russen, de groote landbouw-
volken. Maar deze rustieke schoonheid bleef onbewust en bleef eenzelvig: zij had geen 
invloed op de stadscultuur, die de werkelijke, historische cultuur bleef van Europa. 
Ook de burcht, wier ru ïne op den rots ons een wereld van heroïsche legenden sugge
reert, stond buiten die cultuur. Wij moeten teruggaan tot de oud-Germaansche wereld 
en haar diepzinnige mythen, om een dieper contact niet de ziel der natuur en met de 
kosmische machten te vinden. Onze Europeeseho beschavingswereld vormde zich 
eerst, toen de steden zich ontwikkelden, toen alle geestelijke krachten zich binnen de 
muren der stad concentreerden. (Wordt vervolgd). 

OVER H E D E N D A A G S C H E N K E R K B O U W 
door A. .1. K R O P H O L L E R , Architect B. N. A . 

(Slot). 

te kunnen 
. Het licht 

licht moet 

') Over deze en de hier volgende dingen heb ik in liet Amsterdammer Weekblad van 17 Aug, 1913 reeds 
uitgewijd: men zal bet bier. gewijzigd terug vinden. Ook mag ik, wat de algemeene inzichten betreft, ver
wijzen naar mijn essay „De Natuur en bet Ik" in de „Stem" van Febr. 1024. 
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III. 

De belangrijkste G o d s d i e n s t i g e e i s e h voor den kerkbouw is de ge
legenheid te scheppen, om de geloovigen zoo goed mogelijk aan de godsdienstoefe
ningen te laten deelnemen. 

Hier stelt vooral de K a t h o i i e k e kerkbouw bijzondere eischeii. 
In de eerste plaats moet men daar goed het altaar kunnen zien. De zitplaatsen 

moeten daarom niet verder verwijderd zijn. dan strikt noodig is. Y\ ij moeten dus de 
plaatsruimte in de kerken zooveel mogelijk in de breedte zoeken. 

Het altaar moet goed verlicht zijn. Maar om uit de kerk het altaar gooi 
zien. is het gewenscht om g e e n ramen a c h t e r het altaar te hebbel 
moet dus vim 1 e r z ij d e of van b o v e n het altaar beschijnen. 

Ook moei men het geheele presbyterium goed zien, dat daarom meel 
ontvangen dan de overige kerkruimten. Het is het hoofdmoment der Katholieke kerk. 

Verder moeten alle pijlers worden vermeden, die het vrij gezicht van de zitplaatsen 
belemmeren. Het middenschip moet dus groot genoeg zijn. om alle zitplaatsen te 
bevatten en deze mogen niet voor een gedeelte in de zijbeuken worden gemaakt. 

Met de aconstiek moet hij allen kerkbouw worden rekening gehouden. De ervar ing 
leert, dat vooral g r o o t e h o o g t e belemmerend werkt en men de in e e s t e moei
lijkheden met het verstaan heeft in kerken, waarin een k o e p e I of a n d e r e vor-
hooging hoven het midden is aangebracht, l i t een oogpunt van aconstiek moeten de 
kerken dan ook worden gebouwd van een m a t i g e hoogte, z o n d e r belangrijke 
verhooging op het kruispunt. Tenslotte spreekt hei vanzelf, dat bij flinke afmetingen 
ook voor het g e h o o r een k o r t e en b r e e d e kerk b e t e r i s, dan een lange 
en smalle. 

Tot de godsdienstige eischen behooreii ook de eiseheti, die ile li turgie aan onzen 

kerkbouw stelt. 
Eên der eerste is de r icht ing ten oosten, de heilige linie, waarop door Alberdingk 

Thy in niet nadruk weer de aandacht is gevestigd. Zijn hiertegen soms technische 
bezwaren, de oplossing van deze moeilijkheden kan ook juist een bijzonder cachet 
aan een kerkgebouw geven. 
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1'RI.ISVRAAG HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP 1925. ONTWERI' 

VOOR KEN CONCERTUEUOUW EN CONSERVATORIUM. Ie PRIJS. ONT. Ir. I'. K. V A N MEURS. 
ONTWERP VOOR E E N CONCERTGEBOUW EN CONSERVATORIUM. 

O N T W E R P E R I r . P. K. V A N MEURS. 

E e n geschikte en voorname l igging van doopkapel en biechtstoelen is noodzakelijk 
en het is niet voldoende, als deze in hoekjes geborgen zijn. 

Dikwijls is het gewenseht, ter weerszijden van het altaar afzonderlijke ruimten te 
hebben voor kinderzitplaatsen. 

Tenslotte is het een eisch, dat de hedeiidaagsche houw een zekere aanslui t ing heeft 
aan onzen ouden kerkbouw, een aansluiting, die echter vanzelf zal komen, wanneer 
wij van de tot heden in gebruik zijnde elementen van den kerkbouw niet meer laten 
varen dan hetgeen een gezonde ontwikkel ing belemmeren zou. 

Een zeer goed te behouden element lijkt mij b.v. de spitsboog. Deze is door traditie 
als '1 ware met kerkbouw vereenzelvigd; daarbuiten ziet men hem bijna niet toegepast. 

Tot de traditioneele elementen behooren ook de basiliekvorm, de steunbeeren en 
de klokketorens. 

Een verdere aansluit ing zouden wij kunnen vinden door oude, maar in onbruik 
24 

geraakte elementen weer in te voeren: zoo de triumphboog, als afs lui t ing van het 
presbyterium en de overige kerkruimte. 

De laatste tientallen jaren is een streven in deze r icht ing duidelijk merkbaar. 
Wat betreft een goed gezicht op het altaar, hiervoor is ook wel liet radicale middel : 

de verbreeding en verkort ing van den middenbeuk, een middel, dat aanvankelijk 
schoorvoetend werd toegepast. Men zocht de oplossing door het middenschip weg 
te laten en alleen de middenruimte te bouwen, dus alleen de kruis ing, en deze door 
een koepel of iets dergelijks te bekronen (centrnalbouw). De bezwaren ten opzichte 
van het verstaan daarbij zijn bekend, vooral bij kerken van cenigc afmeting. L i tu r 
gisch zijn deze kerken alleen te verdedigen, wanneer men onder liet hoogtepunt het 
altaar plaatst, zooals dit Inj de St. Pieterskerk te Pome is gedaan. Zeker is het geen 
fijne gedachte om in de kerk een centrum te maken en daar zelf plaats te nemen. Tn 
een centrale kerk behoort het altaar i n het centrum te staan. 
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PRI.ISVRAAO HOUWkTNST KN VI!I EN DSCI1AI' li)'.':». O N T W E R P VOOR EEN CONt'KRTG KIK M'W 

E N CONSERVATOBIÜM. 2e PRIJS. O N T W E R P E R : W. VAN DEK SLUYS. 

De koepel is de meest statige afdekking' eener ruimte, hi een mausoleum of doop 
kapel geeft de k o e p e I verheffing aan de plaats waar hel grafteeken ol de doopvont 
staat. Daarom is hel een voortreffelijk idee, om de ruimte b o v e n h e t a I t a a r 
niet een koepel ol' li a I v e ii koepol te overwelven. Maar daarom ook is een koepel 
n i e t de aangewezen afdekking van de ruimte, die voor de g e I 0 0 V i g e n in het 
kerkgebouw is bestemd, want wat blijft er dan over voor de ruimte waar hel a I 1 a a r 
staat.' I'lr is geen climax meer, wanneer deze dan wordt overdekt met een halven 
koepel. Die climax was er wel iu de oud-Christelijke basiliek en sommige Midden-
eeuwsche kerken, waar het middenschip niet een houten dakstoel was overdekl en het 
presbyterium door een halven koepel overwelfd. 
26 

O N T W E R P VOOR KEN t'oNOERTGEISOUW EN CONSERVATORIUM. 

O N T W E R P E R : W. VAN DER SI.l'YS. 

27 
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PRIJSVRAAG BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP 1025. ONTWERP VOOR E E N 

CONCERTGEBOUW EN CONSERVATORIUM. Se PRIJS. O N T W E R P E R : In. .1. H. V A N DEN BROEK. 

Terloops gezegd, word de koepelbouw voor kerken zelden in dier voege toegepast, 
dal men één centrale ruimte met een koepel overdekte. W e l is dit de bouwwijze 
geweest voor doopkapellen, evenals voor grafmonumenten. De doopvont of de graf
tombe werd midden onder den koepel geplaatst. Een bijzonder voorbeeld van een 
gekoepelde k e r k uit den Byzantynschen tijd is de bekende Ayasoph ia te Constan-
tinopel. E e n systeem van in elkander Ioopende koepels vormt daar de machtige 
binnen ruimte. 

Di t bouwsysteem vordert bovendien ongehoorde offers en is, gelyk uiteengezet, 
althans voor den katholieken kerkbouw niet het meest geëigend. 

De Romaansche kerk heeft niet één dergelijk machtig indrukwekkend centrum 
als de Byzanlijnsehe. Echter komt juist het ontbreken hiervan aan het presbyterium 
ten goede. Bovendien wordt bij de Romaansche kerk de werking' van het presbyterium 
verhoogd door de rechte rijen pijlers van den middenbeuk, die het oog als vanzelf 
28 
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ONTWERI' VOOR E E N C O N C E R T G E B O U W EN CONSERVATORIUM. 

O N T W E R P E R : [b. J . H. V A N DEN BOSCH. 

naar het altaar heenleiden. De pijlers werken als de boonien eener statige oprijlaan, 
aan welker einde liet slot l ig t : M e n m o e t dit zien in de laan, het oog wordt erheen 
jetrokken. De laan is als liet ware dienstbaar aan het slot. Zoo moet het in de kerk 
>ok zijn. Al thans in de Kathol ieke kerk. 

De hierboven aangegeven begrippen geef ik gaarne i n overweging aan allen, wien 
de kerkenbouw ter harte gaat. Dat zy vruchten dragen! 

A. .1. K R O P H O L L E R . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

TNHOUD. 

Officieele Mededeelingen. Inning van de contributie voor het jaar I926. Mede-
deelingen. Tuinkunst Cursus. — J . A . van Voprthuizen t — H, van Hilten. f I it 
de Bladen. Het Hofplein-vraagstuk te Rotterdam. - Prijsvraag voor een vergaderzaal 
van den Volkenbond. Centrale Verwarming van Steden. Het a.s. examen voor 
Bouwkundig Opzichter. --- De Houwkunst en 't Moderne Natuurgevoel, II. door .lust 
Havelaar. — Tentoonstelling van het werk van den Prix de Home. dooi' J . P. M. 
Boekbespreking, door S. — Het grafmonument voor Generaal Van lleutsz. 

O F F T C l E EI j E M EI > E D E E L T N G E N . 

INNING V A N HE C O N T R I B U T I E V O O R H E T J A A R l!>-2(i. Gedurende de maand 
Januari zal de gelegenheid openstaan voor de leden en de aspirant-leden van den B . N . A . 
om de contributie voor het jaar I92(> te voldoen door storting van een bedrag ad f30.20 
op de postrekening van den B . N . A . 715I8. 

Na de storting wordt per post een gezei kwitantie toegezonden. 
Na Januari zal de inning van de contributie bij ben. die baar niet gestort hebben 

op de postrekening, plaats vinden per postkwitantie. Voor de inningskosten hiervan zal 
I I . in rekening worden gebracht, zoodat dan over f31.— zal worden gedisponeerd. 

Het bovenstaande wordt alsnog dringend in de aandacht van de leden aanbevolen. 
Tot nog toe hebben sleehls een 40-tal leden hun contributie gestort. Door dit geringe 
aantal is belaas het beoogde doel. verlichting der administratie, niet alleen niet bereikt, 
maar het effect is negatief geworden. 

Inmiddels blijft het Bestuur op de medewerking der leden vertrouwen en hoopt dat 
in de laatste •k een >rroot aantal leden hun contributie nou zullen storten. 

De Penningmeester v. d. B . N . A . 

M E D E D E E L I N G E N . 

T U I N K U N S T C U R S U S . Uitgaande van den Bond van Nederlandsche tuinkunstenaars 
zal op 4-ö-ii Februari a.s. een tuinkunst-cursus worden gehouden te Wageningen. Voor
drachten zullen worden gehouden door Prof. van Baren. Prof. Dr. Valckenier Suringar, 
de hoeren Ramaer en Hartogh Hevs van Zouteveen lover Het natuurbegrip in de tuin
kunst) terwijl wij in bel bijzonder de aandacht vestigen op een voordracht van Prof. Ir. 
M . .1. Granpré Molière over Stedebouw en Tuinkunst (op Vrijdag 5 Febr. uur in het 
Gebouw voor Microbiologie). 

Aanmelding kan vooruit geschieden bij den Secretaris van den Bond, Wilhelminaweg6, 
Wageningen. 

J . A V A N V O O R T H U I Z E N , f Op 66-jarigen leeftijd is overleden de heer Van Voort-
huizen, die jarenlang aan het bouw- en woningtoezicht te Amsterdam een belangrijke 
rol heelt vervuld. Later is de heer v. Voorthuizen overgegaan naar den Woningdienst, 
waardoor vide architecten die in de hoofdstad woningbouwplannen hadden, met hem in 
aanraking kwamen en zijn vriendelijk optreden zullen blijven gedenken. 

II. V A N H I L T E N . -f- Tc Utrecht is overleden de hoofd-opzichter der Gemeentewerken 
en van de I)oin-restauratic. de heer H . v. Ililten. De overledene heeft jaren lang deel 
uitgemaakt van de examencommissie voor Bouwkundig opzichter, waarin hij door zijn 



degelijke en uitgebreide vakkennis en hartelijken omgang, ook met de candidaten, zeer 
gewaardeerd werd. Zijn vele drukke werkzaamheden te Utrecht maakten dat hij hij liet 
klimmen der jaren voor het lidmaatschap der examencommissie moest bedanken. 

graaf vermeldde op l i ; 

UIT DE B L A D E N . 

11 KT H O F P L E I N - V R A A G S T U K T E R O T T E R D A M . De Tel. 
Januari het volgende, belangrijke nieuws: 

liet vorige jaar deelden B. en \V . mede. dat zij in meerderheid tot de conclusie waren 
gekomen, dat het. in verband met een nader rapport van den Directeur der gemeente
werken, aanbeveling verdiende om het door het aanhangig gemaakte voorstel tot terzijde
stelling van het groote plan Berlage-Burgdorlfer en tot brugbouw bezuiden de Dclftsche 
Boort nader te bezien, in verband waarmede dat voorstel door B. en \ V . voorshands 
werd teruggenomen. 

Deze nadere overweging heelt inmiddels plaats gehad. De conclusie daarvan is geweest, 
dat het, nu in elk geval de tijdsomstandigheden de uitvoering van een groot opgezet 
kostbaar plan niet toelaten, aanbeveling verdient allereerst aan Dr. Berlage te verzoeken 
om in overleg met den Directeur der gemeentewerken een vereenvoudigd en financieel 
uitvoerbaar plan op te maken. Wel zou. naar de Directeur der gemeentewerken zich 
voorstelt, de gedragslijn deze kunnen zijn. dat tot den brugbouw reeds aanstonds wordt 
besloten, zij hel. dat dit besluit gepaard zou moeten gaan niet het doen van stappen 
om tot een oplossing van het Hofplein-vraagstuk te geraken, en hebben verschillende 
leilen der Commissie voor de plaatselijke werken zich bij die zienswijze aangesloten, 
doch het College acht het gewenscht te voorkomen, dat. wanneer tot het doen ontwerpen 
van een vereenvoudigd plan wordt besloten, de ontwerper gebonden zou zijn aan een 
voorafgegaan besluit tot den bedoelden brugbouw. B. en \ Y . stellen den Baad daarom 
voor hen te machtigen den heer Dr. II. P . Berlage uit te noodigen om in overleg met 
den Directeur der gemeentewerken in den kortst mogelijken tijd een vereenvoudigd en 
in de tegenwoordige tijdsomstandigheden financieel uitvoerbaar plan te ontwerpen tot 
oplossing van het Hofplein-vraagstuk. 

P R I J S V R A A G VOOR E E N V E R G A D E R Z A A L V A N D E N V O L K E N B O N D . Op 
Maandag 11 Januari zijn te Genève de architecten bijeengekomen, die de jury 
vormen voor. den internationalen wedstrijd ter verkrijging van een vergaderzaal van den 
Volkenbond. Deze jury bestaat uit de heeren Hurnet (Engeland). Dr. Berlage (Nederland). 
llorta (België), Lemaresquer (Frankrijk), Moser (Zwitserland). Muggia (Italië). Tenghboiu 
(Zweden), Steinhof, als plaatsvervanger van llofinann (Oostenrijk)enUrdapilleta(Spanje). 

Naar men weet beraamt de vergadering den aankoop van een terrein, groot 4fi,899 M.'-'. 
gelegen naast het gebouw waarin thans de bureaux van het secretariaat van den Volkenbond 
gevestigd zijn. Bovendien werden de credieten voor den bouw op ll.TOll.tMio gouden 
francs gebracht. (Hbd). 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G V A N S T E D E N . De Gei nteraad van Berlijn-Char-
lottenburg gaat een centrale verwarmingsinstallatie instellen voor 200.000 personen. De 
eerste installatie die een half niillioen mark zal kosten, is reeds ontworpen. 

(De Telegraaf.) 

H E T A . S . E N A M E N V O O R B O U W K U N D I G O P Z I C H T E R . 

Voor het a.s. examen voor Bouwkundig opzichter hebben zich 210 candidaten aan
gemeld. Dit aantal candidaten dat de schatting van het getal deelnemers aan dit 
eerste examen onder het nieuwe programma verre overtreft, is zeer verheugend, zoowel 
voor den B.N.A. . die zijn pogingen om de examens te handhaven, met succes ziet 
bekroond, maar méér nog door het feit. dat de jonge Nederlandsche bouwkundigen, 
behoefte blijken te gevoelen aan het behalen van een diploma, en zich daarvoor een 
omvangrijke studie willen getroosten. 

(ietuigt dit feit aan den eenen kant van een verscherping der sociale verhoudingen, 
waarbij het diploma een begeerd object wordt in den strijd om het bestaan, aan den 
anderen kant blijkt toch, omdat voor het verwerven van een positie in het bouwvak 
zonder diploma nog steeds een vrij groote mogelijkheid bestaat al zal deze op den 
duur kleiner worden ook een lust tot studie en ontwikkeling te bestaan, die de 
architecten zal verheugen. 

DE BOUWKUNST EN 'T MODERNE NATUURGEVOEL 
door J U S T H A V E L A A R . 

Altijd en overal heeft de cultuur zich in de steden geconcentreerd. Maar duiden 
de Oostersche kunst en de Oostersche religiositeit er niet op, dat deze cultuur, in 
tegenstelling tot de Westersche, van natuur mystiek en n a t u u r p o ë z i e geheel door
drongen kan zijn.' Ik heboid' slechts te verwijzen naar de geheimzinnige en wijdsche 
landschappen der oude ('bineesche schilderkunst, die een zoo fundamenteel andere 
houding ten opzichte der natuur uitdrukken dan zelfs een Ruysdael of een ('lande 
Lorrain, ol" naar de Buddhistische tempels en beelden, voor welke men zich geen 
passender sfeer kan denken, dan die der tropische natuur, hoe streng van stijl zij ook 
zijn. In 't Westen is i iatuiirzin steeds nut naturalistische gezindheden samen gegaan, 
daarginds zijn 't .juist de hoogste uitingen van religieus leven, welke de ziel der 
natuur oproepen. 

E n wij behoeven niet zoover weg te reizen, liet oude Griekenland, dat onze cultuur 
zoo blijvend en die]) beheerschte. geeft, niettegenstaande zijn stoedsche, Socratische 
intellectualiteit en niettegenstaande het geïdeal iseerd naturalisme zijner volgroeide 
plastiek, het verrukkend schoone, ja het verheven voorbeeld van een samensmelting 
van den geest met de natuur. De tempels van Delphi en l 'aesli i in herinneren ons niet 
schaamte hoe de Griek zijn heiligste scheppingen met de glorieuse schoonheid «Ier 
aarde wist te doen samenstemmen. Mocht Griekenland al Athene zijn. de Akropolis 
is geen architectuur der stad, maar een bouwwerk, dat aan de zon en den blauwen 
hemel gewijd schijnt. Voor het volk. dat in Homerus zijn symbolischen dichter ver
eerde, sprak de natuur een heilige taal. 

Het is hier de plaats niel te overwegen, hoe het kosmisch levens-gevoel der (I rieken 
in een vlak naturalisme wegzonk. Wij zien, dat de Romeische samenleving voor 
geen enkele aandoening van natuur-mystiek meer toegankelijk was. De schoonheid 
der purperen zee en der blauwe bergen straalde vergeefs, ongenoten, ongezien, voor 
den Romein. Hel latere, keizerlijke Rome. niet zijn enorme uitbreiding, zijn technische 
werken, zijn hooge huur-kazernes, zijn vuile, nauwe sloppen, zijn pronkende paleizen 
en pleinen, zijn overbevolking, zijn pauperisme, zijn bureaucratie, zijn militarisme, is 
liet uitgegroeide voorbeeld van een groote stadsbeschaving, die tot geen hoogele clll 
tuur. tot geen zelfstandige scheppingskracht meer in staat is. De beschaafde cosmo-
poliet was sceptisch geestig, dilettantisch, aan weelde verslaafd en boven alles prak 
tiscli en zakelijk en nuchter. Zakelijkheid was. historisch gezien, zijn groote eigen
schap. Rijke Romeinen konden zich de weelde veroorlooven de heete zomermaanden 
door Ie brengen in hun kostbare vi l la 's op de bergen, of aan de zee. maar niet een 
dieperen natuurzin had deze villegiature evenmin iels genieën, als de natuurliefde 
van een modern zakenman, die de drukte der werkstad ontvlucht in zijn weelderig en 
geriefelijk landhuis, waar hij telefonisch nog steeds bereikbaar blijf 1 voor zijn per
soneel op het kantoor. 

Toen Home in puin viel, rees Byzantium, het monstrum der groote-stads-bescha 
ving. de parasiet der cultuur, en, eeuwen lang, de eenige plek, waar de oude cultuur 
tradities zij 't s t a ren vormelijk bewaard bleven. De machtige geestelijkheid der 
nieuwe Katholieke Kerk vermocht haar h iërat iseh gezag te vertolken in een strenge, 
rijke, monumentale kunst, maar nauwelijks laat zich een geestelijke ui t ing denken, 
welke de naluiir barscher afwijst, welke minder religieuzen natuur zin vertolkt, dan 
de Bvzantijnsche inozaïkeii. kerken en paleizen. 

De vroeg-iniildeleeuwsehe cultuur, feodaal en priesterlijk, heeft zich, in baar bar 
sche kracht en donkere geslotenheid, architectonisch volkomen uitgedrukt in den 
Romaanschen bouwstijl. Het is de typische stijl van een menschheid, die een 



heroïsche poging doel de natuur uit haar geestelijk leven te bannen; het is de bouwstijl 
van een cultuur, die, door priesters en monniken gedragen, in de kloosters zich 
samentrok. Het is de donkere, zware en verheven stijl van het Katholiek ascetisme, 
sober, s t rengen hartstochtelijk. Dooi' kleine boogramen dringt het licht weifelend in 
de machtig overwelfde ruimten, die d • lage en massieve zuilen gedragen worden. 
In het gebeeldhouwd ornament, aan kapiteelen, rond-bogen en daklijsten, overheerscht 
het daemonische en gr i l l ige : de (dementen van vrees en verschrikking. 

Maar een groote kentering zou de (iothick teweeg brengen, een kentering, die zich 
in de f iguur van een Franciscus van Assis i misschien hel klaarst openbaarde. 
Franciscus breekt met 't h iëra t iseh en priesterlijk karakter der vroege Christen
eeuwen. Hij is niet de theoloog, maar de ge ïnsp i ree rde , niet de priester, maar de pro
feet, die de formecle autoriteit der Kerk met haar dogmatiek en haar praal als 
glimlachend ter zijde schuilt om, zonder bemiddeling, zuiver intuïtief, als "t ware van 
uit God zeil', te getuigen van zijn waarheid en liefde. Hij vuurt de massa's van 't volk 
aan. Hij breekt de muren af, die den niensch van de schepping geïsoleerd hadden; zijn 
liefde omvat alle dieren, alle bloeiende schoonheden der aarde, alle stralende won
deren van 't universum: één en ondeelbaar en heil ig is de wereld in God. — Francis
cus echter was de niensch van 't Zuiden, de niensch die de Grieksche wereld-visie nog 
ergens diep in zijn hart omdroeg, die Pan en Dionysus in zijn Christendom opnam. 
Men kon hem niet. zonder meer, den Nader noemen der (iothick, den hij uitstek 
Noordelijken stijl. 

Desniettemin blijft de snelle evolutie van den Hoinaansehen tot den Gothischen 
stijl, die zich in alle gebieden der cultuur deed gevoelen, een der groote gebeurtenissen 
in de Europeesche geschiedenis. Hel volk zeli ontwaakte en ontwikkelde zich tot een 
zelfstandige macht met eigen scheppingskracht. De stad overwon de burcht. Het 
groote hemellicht brak door de muren der Kathedraal heen. De herwonnen natuur
liefde vertolkte zich op eindeloos gevarieerde wijze in de gratie en het vrije rythnic 
der beelden, in de duizendvoudige natuurmotieven der ornamentale sculptuur. De 
Kathedraal, -met haar rank rijzende zuilen, haar ijle gewelven, haar muren van 
gloeiend glas. is als een hemelsch woud. waar het licht kleurrijk doorheen zingt. 

Intusschen: meer dan eenige elementen van kosmisch bewustzijn vinden wij in de 
Gothiek toch niet. Het is er verre vandaan, .dat een geestelijk natuurgevoel baar 
essentieele kenmerk zou zijn. Nog steeds bleef het strenge gedachten-bouwsel dei-
Middeleeuwen ongeschonden overeind staan. Nog steeds golden haar vast-bepaalde, 
seherp-oinlijiide gezagswaarheden, die voor ecu persoonlijker en bewegelijker geestes
leven geen ruimte lieten. Tot diep in de Renaissance, lot da Vinei toe, bleef de 
Middeleeiiwsehe systematiek, die alle levenswaarden haar onveranderlijke plaats 
gaf, bleef de theologische denkwijze zich handhaven. Nog altijd heerschte het oude 
dualisme. 

Kn wij weten, dat het Calvinisme hierin geen werkelijke wijziging bracht, dat deze 
godsdienst integendeel het Christelijk dualisme een veel strenger en grimmiger vorm 
gaf, dan het laat-Middeleeuwsehe Katholicisme niet zijn mogelijkheid van mystisch 
(d.i. intuï t ief) eenheidsbewustzijn. De (Iothick berust op de samensmelting der twee 
groote religieuze krachten van 't Middeleeuwsche Katholicisme: de scholastiek en de 
mystiek, de theologie en de inspiratie, het dialectisch intellect en de spontane in tu ï t ie : 
liet Calvinisme heeft de theologie gehandhaafd (al was zij de oude niet meer) en de 
bron vim mystiek doen opdrogen. Kr is wellicht geen zoo volstrekt theologische 
godsdienst geweest, als de Calvinistische. 

Toch was de mildere natuuraanvaarding zoo min te keeren, als de doorbrekende 
natuurwetenschap, die geheel onze wereldbeschouwing zou revolutioneeren. 

Het nieuwe natuurgevoel, dat zoowel bij Giotto en zijn volgelingen, als later bij de 
Vlaamsche Primit ieven zich zoo ontroerend openbaart, heeft zich in de volgende 
eeuwen lot een landschnpkuiist ontwikkeld van dikwijls zeer nobele dichterlijkheid, 
maar die slechts enkele malen zich tol ecu kosmisch voelen verwijdde en verdiepte. 
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Het groeiend naturalistisch levensgevoel der Renaissance miste de diepte en de 
synthese der religieuze ontroering. De Renaissance was een cultuurbeweging, die. 
integenstelling tot de universaliteit van het voorafgaand religeuze tijdperk, door een 
bepaalde klasse, door de aristocratie, gedragen werd. De rijke Florontijncn hadden 
hun villa's op de zonnige heuvels, villa 's van wijdsche statie, maar die de cultuur der 
stad slechts naar het land overbrachten. Hoe had de eeuw, die het tiotsohc palazzo 
Strozzi of Pitti schiep, een tijd kunnen zijn van diep doordringende natuurwijsheid.' 
Een oneindige bekoring bezitten de oude e" statige parken, de volmaakte tuinen 
welke de Italianen der 16e eeuw zich aanlegden; wie vergeet ooit de stemmingen, 
ondergaan in het park van een V i l l a d'Este of Borghese bij Rome, van de V i l l a Giust i 
bij Veronal Maar het waren plaatsen der weelde, waar de aristocratische stedeling' 
een centrum van aesthetische intellectualiteit wist te scheppen en de boete stad 
tijdelijk ontvluchtte. Evenzoo toonen de kasteden aan de Loire een ononderbroken 
evolutie van de donker besloten vesting van de zonnige openheid en verfijnde gratie, 
welke in een juweel als Azay Ie Rideau tot een poëem van hoffelijke charme en 
sierlijke levenstakt werd vervolmaakt, liet grandioze monument dezer wijdsche 
buitenverblijven heeft de Zonnekoning zich voor immer gesticht in Versailles; en hoe 
voelt men in Versailles de sfeer van Harijs! De natuur zelf werd er tot een kostbaar 
kunstwerk omgeschapen, een kunstwerk dat eindeloos herhaald en gevarieerd kon 
worden in de speelsche vormen der 18e eeuw. 

Maar, zoo al de stad het gansehe cultuurleven tot zich trekken en beheerseheu 
bleef, er moet aan toegevoegd worden, dat de stad dier dagen nog volstrekt niet die 
hel van motorisch geweld, van reclamezuchtige brutaliteit en jachtige zaken-haast 
was, welke ons verschrikt, doch nog plaatsen van inijmerige rust, van innige roman
tiek bevatte. Eu waar romantiek is, daar droomt altijd de natuur-poëzie. Het symbool 
der romantiek is de ruïne, dit tot natuur herworden bouwwerk, het geordend arte 
tact, dat weder tot den chaos der natuur terug valt. De ruïne is een schoonheid door 
ineiischeugeest en natuurkracht geschapen, een schoonheid, maar ecu haast zieke 
schoonheid, een schoonheid voor eenzame droomers en inelanelioliekeii, voor de 
verliefden der stemming. Deze romantische natuurschoonheid, die in de schilderach
tige steden en stadjes van 't 17e eeuwsche Holland zich zoo verrukkelijk vertolkte, 
heeft nooit een zoo hooge u i tdrukking gevonden als door de groote landschapschilders 
van dien tijd: door Seghers, Rembrandt, Ruysdael, v. Goyen, d iode nevelige wijdheid 
van de Hollandsche velden en watervlakten tot statige of teedere stemmingsbeelden 
van weemoedige verheffing önidrootndeii . De ruige boerenhoeve met haar golvend en 
bemoste stroodak, haar bouwvallige waardigheid, moest deze schilders wad dieper 
boeien, dan de koel-klassieke grandezza van v. Cainpen's Raadhuis, dit typisch monu
ment van Renaissancistisch stedeschoon. N'eralgenieenend kan gezegd worden, dat de 
Barok met haar gebroken rytlnne en haar schemerend ruimtegevoel veel meer dan 
de intellectualistische Renaissance van natuurzin doorstroomd is. Maar boven het 
stemmingsvolle kwam deze zinnelijke natuurliefde zelden uit. De natuur bleef de 
oase der enkelingen. De rijke pat r ic iër speelde den buitenman in zijn landhuis aan 
de Vecht, in het landhuis dat door zijn strakheid en geslotenheid de sfeer der stad 
behield. Rousseau riep om natuur en natuurlijkheid en werd al te gemakkelijk geloofd 
en al te l ichtvaardig gevolgd door een overbeschaafde aristocratie, die zich haastte 
zijn denkbeelden en zijn enthousiasmes tot modegoed te maken. Nooit is de natuur 
zoo bodwoopt en nooit zoo sentimenteel vervalsehl als in dien lijd. De lieve eo.piette-
rie van het Pe t i l Tr ianon, waar een vorstin als een kind herderinnetje speelde, 
terwijl het onweer der revolutie van verre reeds rommelde, is tenslotte de sociale 
realisatie van 't geen den fijnen Watteau als een droom van schoonheid en poëzie 
voor den geest had gestaan. 

De Roeoco-stijl vertolkt nauwkeurig hel vervagende, luxueuze, mondaine natuur-
seiitinient dezer geraffineerde en verwijfde cultuur. Mozart 's geestelijke, haasl 
Grieksche gratie, Goethe's diepzinnige natuurfilosofie. Shelley's kosmische wereld-
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DE T O K E N V A N DEN DOM T E ULM. 
T E E KEN IN O VAN DEN HEEK .1. I'. L. HENDRIKS. 

PRIX DE ROM E. 

T E N T O O N S T E L L I N G 
VAN HET WERK VAN 
DEN PRIX DE ROME. 

|)c verzameling opmetingen en 
reisschetsen, vervaardigd door den 
lieer .1. P. L. Hendriks, die in de 
afgeloöpen week' in de Rijks Acade
mie voor Beeldende Kunsten te zien 
was, gaf een fleurig en opgewekt 
idee van de wezenlijke taak eens 
Prix-de-Rome's voor Bouwkunst. 
Want te veel wordt deze taak als 
een zwaarwichtige en ook als een 
verantwoordelijke gedacht. Moge
lijkheden tot het nasporen van 
groote vraagstukken hel bestudee-
ren van „problemen", worden den 
reizenden Prix-de-Rome gewezen en 
hem wordt toegedacht de vruchten 
van zijn arbeid op de meest altruïs
tische wyze dienstbaar te maken 
aan de toekomst van de vaderland-
sehe houwkunst. Per koerende post. 

De heer Hendriks heeft blijk ge
geven (misschien zich bewust van 
de hartelijke erkentelijkheid van hel 
vaderland jegens kunstenaars die 
geringe jaren huiten zijn grenzen 
hebben vertoefd) op zijn reizen vrij 
1c willen zijn van de dramatische 

•bewogenheid van het huidige be
schavingsproces en de kunst die hel 
uit, en zijn reizen te benutten om 
puur het mooie en sehoone te zien 
en te genieten. Drie,jaren achtereen! 
Duizend dagen lang zal hij. zooals 
Pallieter zijn Nethezon genoot, zich 
te gast doen aan de mode knusse 
dakjes van een Bothenburg, uit 
een naatje van een eeuwenoud loren-
werk stil beloerd, aan de steile 
-talige spitsen van de „Deutsche 
Dome", zooals zij uil pleinhoekjes en 

vizie, bleven de belijdenis van enkelen, van in wezen onbegrepenen: een architectuur, 
welke Shelley waardig ware, zou men vergeefs zoeken in het doodsch klassicisme 
van 't Empire, welks waardigst monument de ...Madeleine" is. Niet éene nieuwe 
mogelijkheid, geen spoor van eigen scheppingskracht valt te bekennen aan dit mees
terwerk der imitatie. (Sllot volgt). 

3t 

HOI ENIUIRC. AAN DE TAUISEK. 

' I • 1 ' 

DE WEISZER TURM T E ROTHENBURG. M ET BENIGE TYPISCHE OUDE G E V E L T J E S 
T E E K E N I N G E N VAN .1. I'. I.. HENDRIKS. PI!IX DE ROME. 
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DE NICOLAÏTOREN TH KOl'KNH.Ui EN. 
REISSCHETS V A N .1. I'. L. HENDRIKS. 

nauwe steegjes oprijzen, aan sierlijke koperen torens, hoog boven het stadsgewoel 
de ijle lucht bespelend, straks aan de architectuur van romantische plekjes in het 
diepe Zuiden van [talie. Welhaast een aan het roekelooze grenzende ti jdsverspill ing, 
in dezen koortsigen tijd, die zooveel aandacht vergt en arbeidskracht behoeft. 

En toch zal een studiereis, op een wijze zooals de heer Hendriks haar volbrengt, 
weldadiger invloed hebben op het scheppingsvermogen van een bouwkundig talent, 
dan een studie in de vraagstukken van het heden, welke toch maar oppervlakkig kan 
zijn, hij zulk her- en derwaarts trekken. 

Onze tijd gelooft helaas niet meer in de verkwikking van een langdurig geestelijk 
had. De kenteckenon daarvan zijn zichtbaar in de overspannenheid, de exaltaties, het 
onbeheerschte, zelfs wat het meest principieele betreft, van de kunstuitingen der 
nieuwe richting, een matheid, en een moeheid, die dezen tijd niet opgewassen maakt 
voor het oplossen van de vraagstukken die hij stelt. En daarom kan in een geestelijke 
afzondering in een omgeving, die voor dezen tijd volkomen dood schijnt, een accumu
latie vnii kracht liggen, die onzen tijd toch ten goede kan komen. 

De reisschetsen van den heer Hendriks zijn fraaie staaltjes van teekenkunst, 
waarbij echter het weer te geven onderwerp geheel ondergeschikt is aan de karakteris
tiek van de teékening. E r zijn door middel van de kerkjes, torentjes, bruggetjes in 
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niet versleten maar Amsterdam heeft nieuwe kiosken. De oude waren voorwaar nou 
toch minder comfortabel op den duur. Men denke zich even in . . . . 

De nieuwe voldoen aan alle eischen. Er zijn twee modellen. De eene naar het ontwerp 
van den heer Lansdorp, Architect hij den Dienst der Publieke Werken, de andere zijn 
ontworpen door den heer Jan de Meijer. Ze zijn nog niet in volle fleur. Ze moeten nog 
geschilderd worden en de vitrines /uilen met lichtreclames worden gevuld. Als het 
zoover is /.uilen we /.e iio«r eens laten zien. 

het oude Duitsehland mooie teekeiiingen gemaakt. De teekeningen zijn primair, de 
onderwerpen secundair. Daardoor vertellen deze teekeningen weinig over hetgeen 
zij afbeelden, ondanks hun getrouwe weergave der onderwerpen en de scherpe analyse 
daarvan. Van de opmetingen dienen vermeld te worden de gedetailleerde t eékening 
van de „Alte Seinde" te Weimar, die zich de l ieveling der Hollandsehe Pri.\-de-I!oine's 
moet gaan voelen, van den Dom in Bamberg van het Oosten gezien, details van gevels 
en portalen te Braunsweieh, Eïildesheim, enz. alle zorgvuldige teekeningen, zonder 
zwier of on noodig' bravour. De heer Hendriks bezocht in zijn stipendiumjaar in hoofd
zaak Duitsehland, en bracht ook een bezoek aan Denemarken. In 1926 gaat hij naar 
[talie en zal in het bijzonder in hel zuiden van de oostkust verblijf houden. .1. P. M . 

B O E K B E S P R E K I N G . 
The Work of Ernest Newton. B. A . W i l l i a m (i. Newton. The A i v h i t . Press(£ 3,3 s.). 
Dit is een hoek. dat men onmiddellijk instinctief met eerbied behandelt. Niet 

omdat de verzorging daarvan zoo perfect is, maar wel omdat er een distinctie van 
uitstraalt, die zonder pretentie is. Hoe merkwaardig toch dat zelfs bij een boek het 
uiterlijk zoozeer door liet innerlijk wordt beïnvloed. Wanneer men naast dit boek 
bijv. legt het overzicht van Eutyens' werk dat indertijd door de Country Life Library 
werd uitgegeven, pompeus en luidruchtig, dan zijn deze uitgaven uiterlijk reeds 
karakteristiek voor het werk der beide kunstenaars. 

Hoe aanlokkelijk hel is een vergelijking te maken tusschen deze twee bouwmeesters 
van onzen tijd, het kan niet het doel zijn van een boekbespreking. Toch is het juist 
om een oogenblik aan dien zoo buitengewoon habielen collega van Newton te denken, 
opdat men de volle waarde van zijn eigen bescheiden talent leert kennen. 

Newton stierf in Januari 1922. De oorlog had hem zeer aangepakt, zooals zooveel 
Engelschen, die hebben getracht „to see it through". Na 1919 heeft hij nog maai' 
enkele werken gemaakt, zijn meest ty poerende werken zijn in het begin van deze 
eeuw ontstaan. 
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Het is zonder twijfel moeilijk voor den modernen Hollnndsohcn architect, wiens 
geest zoozeer op hel nieuwe is ingesteld de ware aandacht aan dit stille en beseheiden 
werk te geven, maar behalve dat die aandacht ten volle verdiend is voelt men, de 
verhoudingen tusschen Engeland en ons land iets nader kennende, dat hier sprake 
is van een eereschuld tegenover dezen fijnen geest, die zooveel sympathie had voor 
ons land. Hi j leerde zelfs onze taal, zeker een bijzonderheid voor een Engelschman. 

I it de talrijke Country Cottages uitgaven kennen wij zijn beste huizen zooals 
Redcourt, Haslemere en FeatherCombe, eveneens in Surrey. Het zijn beide baksteenen 
huizen, het eerste met de getoogde kozijnen en schuiframen, het latere met kruis
kozijnen en draairamen. In vele andere voorbeelden leert men de groote kwaliteiten 
van dezen bouwmeester kennen en het lijkt na een aandachtige beschouwing toch niet 
geheel juist, wanneer in den begeleidenden tekst wordt gezegd, dat men misschien 
niet altijd van zijn huizen zal zeggen „dit moet een Newton-huis zijn", maar wel 
„hoe wonderlijk juist past dit in de omgeving". Hi t laatste is natuurlijk in de foto's 
niet geheel te waardeereu, maar door zijn werken nu verzameld te zien. voelt men 
toch dat men van een sterk karakter kan spreken. De hoofdtrek van dit karakter 
was zonder twijfel de dienstbaarheid. Hij luisterde graag naar talrijke eischen, waar
van zeker de aanpassing aan het landschap een der eerste is, maar waarvan de prac-
tische bruikbaarheid dan toch de allerbelangrijkste zal blijven. De plattegronden 
zijn in dit opzicht een nauwkeurige studie waard, hier is met de grootste zorgvuldig
heid gedacht aan het dagelijksch gebruik van het huis en er is nergens eenigerlei 
verwrongen oplossing te vinden terwille van het exterieur. Al les dooi' en doorgezond, 
eerlijk en gaaf werk. Zijn begrippen omtrent bouwkunst gaan niet verloren door zijn 
dood; maar wel voelt men dat door zijn heengaan een f iguur verdween, zooals men 
er niet veel meer vindt, de voor-oorlogsehe landhuisarchitect. S. 

HET GRAFMONUMENT VOOR GENERAAL V A N HEUTSZ. 

Op de nieuwe Oosterbegraafplaats 
te Amsterdam zal een eenvoudig 
graf worden ingericht voor Generaal 
vanHeutsz. Voor het verkrijgen van 
een ontwerp voor het grafmonu
ment heeft het Van Heutsz-Coinitó 
zich gewend tot de heeren W . Krom
hout, Th. Wijdeveld. architecten en 
11. .1. van den Eynde, Ingenhoesz en 
C. Zijl beeldhouwers, met de op
dracht een ontwerp te maken voor 
het monument. De uitgenoodigde 
architecten kregen het recht zich 
eventueel een beeldhouwer te assu-
meeren, de beeldhouwers het recht 
samen te werken met een architect. 
Er kwamen binnen den daarvoor 

gestelden tijd 4 ontwerpen in. waarvan dat onder het motto ..Atjeh" voor uitvoering werd 
voorgedragen. Het bleek ingezonden door de heeren Ingenhoesz en Ir! D. Roo/.enburg, architect. 

De ontwerpen in maquette en teekeningen worden thans geëxposeerd in het Stedelijk 
Museum op de tentoonstelling van het Nederlandsche Kunstverbond. Het ontwerp onder 
motto „Atjeh" bleek het beste wat je nemen kan. 

Het ingezonden werk is niet zeer belangrijk. De opgaaf is moeilijk, en het is de vraag 
of de deelnemende kunstenaars die liefde er voor gevoeld hebben, die voor zoon werk van 
piëteit noodig is. Een grafmonument vraagt meer dan schoonheidsontroering. Maar ook 
hieraan zijn de ontwerpers niet toegekomen, al is het bekroonde ontwerp' bevredigend 
van vorm en proportie. Maar die twee oud-strijders op de wacht vóór den grafkelder is, 
wat gedachte betreft, al het goedkoopste wat je nemen kan. Onze tijd heeft betere sym
boliek gegeven m zijn kunst. Jammer was het, dat een weidsch ontwerp, met meesterlijke 
detailleermg en prolileenng niet iu aanmerking kon komen omdat het niet weidsch bleek. 
De 2 overige inzendingen waren beneden hetgeen men van de deelnemers mocht verwachten 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

INHOUD. 
- Bouwondernemers en 
Amsterdam. Vergade-

Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting 

Mededeelingen. Internationaal Stedebouwcongres te Weenen. -
Schoonheidscommissie. — Groot Amsterdam. — De Kiosken van 
ring van de afdeeling Stedebouw van het Nc 
en Stedebouw te Amsterdam, Gebouw Heystee. Heerengracht r>45- .Vl'.i. op Zaterdag ('» 
Februari M>2<>, des namiddags te 1 '/„ uur. — De Bouwkunst en 't Moderne Natuurgevoel, 
111, slot, door .lust Havelaar. — Rotterdamsche Post, X , door Periscopius. — Groot Con-
stantia, door «I. C. Meischke. 

M E D E D E E L I NO E N . 
I N T E R N A T I O N A A L S T E D E B O U W C O N G R E S T E W E E N E N . En September 1926 zal 

te Weenen een internationaal stedebouwcongres worden gehouden, onder leiding van de 
..International Federation for Town and Comity planning and Garden Cities. 

Een voorloopig prospectus vermeldt als de voornaamste der te behandelen onderwerpen: 
a. Het onderzoek naar de vormen van eigendomsrecht in de verschillende landen en hoe zij 

praktische resultaten niet betrekking tot den stedebouw en het gewestelijk plan toelaten. 
b. De rationeelo distributie vaii/vomngoii en etage-woningen (cottage and tenement houses) 

Het prospectus wijst op de aantrekkelijkheden die de stad Weenen uit het oogpunt 
van stedebouw biedt, en stelt den deelnemers een tentoonstelling op dit gebied tijdens 
het Congres iu uitzicht. 

Een persoonlijke aanbeveling tot deelname van den Burgemeester van W eenen. aan het 
prospectus toegevoegd, zal niet nalaten haar gunstige uitwerking te hebben op hen die 
graag het nuttige met het aangename, in dezen het zeer nuttige met het hoogst aange
name te samen zien. Nadere inlichtingen zullen mettertijd door het Instituut voor Volks
huisvesting, tijdig worden verstrekt. 

B O U W O N D E R N E M E R S E N S C H O O N H E I D S C O M M I S S I E . H»'t Handelsblad maakt 
melding van een adres, dat „Amstels' Bouwvereeniging" heeft gezonden aan B. en W .. 
naar aanleiding van de adressen van den Kring Amsterdam van den B. N . A. en van het 
Genootschap Architectura et Aniicitia in zake de bebouwing van Amsterdam-Zuid. Wij lezen: 

„Amstel's Bouwvereeniging" heeft aan B. en W . een adres doen toekomen, waarin zij 
dit college verzoekt in het algemeen belang en uit overweging van billijkheid aan de adressen, 
die onlangs werden gezonden door het Genootschap „Architectura et Aniici t ia" en den 
„Bond van Nederlandsche Architecten" ( B . N . A ) geen gevolg te geven, voor zoover daarin 
wordt aangedrongen op een verplichtend stellen voor den bouwondernemer tot het doen 
vervaardigen van alle teekeningen voor een bouw door tien architect, die de gevels ontwerpt. 

De heer Spier — aldus adressante — heeft in de Raadsvergadering van 7 dezer zeer 
duidelijk doen weten, dat het optreden der Schoonheidcomniissie, gekozen uit leden van 
A . et A . en der B . N . A . thans reeds tot zoo ernstige misstanden leidt, dat daartegen krachtige 
maatregelen dienen te worden genomen omdat de belangen van tal van burgers op ernstige 
wijze worden geschaad, een en ander hoewel de Schoonheidscommissie nog slechts beperkte 
macht heeft daar tot nu toe alleen de gevelontwerpen aan haar oordeel werden onderworpen. 

Wordt aan de wenschen van A. et A . en B . N . A . voldaan, dan wordt daardoor de macht 
van de architecten-commissie nog versterkt, waardoor de in den Raad naar voren gebrachte 
bezwaren niet worden ondervangen, maar vergroot. Bovendien geldt de entiek op de 
Schoonheids-commissie in niet geringe mate de beide architectenvereenigingen uit, de 
leden, en op voordracht waarvan de le'Ion dor Schoonheidscommissie worden gekozen. 

De bouwondernemer, die door jarenlange ervaring weet. wat het publiek wil en op welke 
wijze hij zijn onderneming op de moest economische wijze moet leiden, kan hierbij niet loopen 
aan den leiband van oen, dikwijls nog jong en onervaren architect, die, wordt volgens het adres 
der beide architectenvereenigingen gehandeld, chef is in des ondernemers bedrijf. Dot wordt 
den ondernemer daardoor onmogelijk van tevoren te berekenen, hoeveel zijn product zal 
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komen te kosten, waardoor liet leiden van een bedrijf uiterst moeilijk wordt gemaakt. 

.. Waar den architecten de gedegenheid werd gegeven, zich als kunstenaars uit te leven, bleek, 
dikwijls ZOO groot gemis aan practischen zin. dat dit. leidde tot enortneschade voordon ondernemer 

Het adres der architectenvereeniging, voorzoover daarin tot uiting komt de wensch. 
aan de bouwondernemers voor te doen schrijven de verplichting om architecten voor 
alle bouwteekeningen te doen zorgen, moet naar de meening van adressante dan ook 
niet anders worden beschouwd dan als een poging om hunne leden in ruimere mate dan 
tot heden, bij de uitvoering van den woningbouw te doen werkzaam zijn. waartoe echter 
het gemeentebestuur h.i. niet behoeft mede te werken en waarvan het gevolg moet zijn: 

le grooter renteverlies door de gemeente op den grond, wegens langdurige voorbe
spreking tusschen ondernemer, architect en gemeente; 

2e. belangrijk hoogere kosten voor teekenwerk en architecten-honorarium; 
3e. een automatisch volgende verplichting voor den bouwondernemer, elke wijziging in 

de tabellen voor de berekening van het architecten-honorarium zonder meer te aanvaarden, en 
Ie dat bij verschil van opvatting tusschen ondernemer en architect, de eerste niet van 

architect kan verwisselen doch zijn bouwplannen moet opgeven. 

G R O O T A M S T E R D A M . Deze week is gepubliceerd het z g. plan „Groot Amsterdam", 
d.i. het uitbreidingsplan van Amsterdam na de annexaties van 1920. Het plan ligt ter 
inzage op het Raadhuis tot 1 Maart a.s. Wij hopen op dit belangrijke onderwerp spoedig 
terug te kinnen. 

D E K I O S K E N V A N A M S T E R D A M . 

De heer .1. Herman, architect B. N . A. en kenner van oude fabelen, stuurde ons onder
staand toepasselijk gedicht: 

„Eureka" Le problème est residu. 
Nos kiosques sur les places publiipies 
Dont l'aspect ne répondait plus 
Au go ut actuel d'nrt aiiarclnque 
Devaient soudainement disparaltre 
Pour faire place a des petits monuments, 
Car il fallait soigner le bien-être 
Non seul de 1'art inais aussi de „Maman", 
(Jui tout un jour dans cette tourelle, 
Enfermée comme un brigand, . 
Pour satisfaire a des besoins naturels 
Ne pouvait s'absenter un instant. 
La presse annoncait par trompette trébaine 
A qui les projets étaient confiés, 
L'exécution se ferait par dizaines 
('ar le sobre budget était fixé. 
Sur différentes places un terain fut cloture 
A 1'intérieur du(|uel on se mit a 1'oeuvre. 
Maintenant le tout est déblayé 
Attendons . . M A L O T H l ' " pour les declarer chef d'oeuvre. 

Caisses vitrées 
Supperj)osées 
Des merveilles 
Saus pareilles. 

L A F O N T A I N E 

V E R G A D E R I N G V A N D E A F D E E L I N G S T E D E B O U W V A N H E T N E D E R L A N D S C H 
I N S T I T U U T V O O R V O L K S H U I S V E S T I N G E N S T E D E B O U W T E A M S T E R D A M , 
< ;EBOUW H E V S T E E . H E E R E N G R A C H T 5I5-54 i ) . O l ' Z A T E R D A U 6 F E B R U A R I 
!«.)•_>(). DES N A M I D D A G S T E IV, U U R . 

A g e n d a : 
1. Verkiezing werkende leden. 

Aan de beurt van aftreden zijn de Heeren: Dr. .1: P . Fockema Andrea;, A . W . Bos, 
Mr. D. Hudig. Ir. A. M . Kuysten, Ir. Th. K . van Lohuizen, J . Schulte Nordholt. H . 
S. de Roode. .1. J . van Schuylenburg, P . Vorkink, l r . W . G . Witteveen. 

2. Verslag over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar. 
."{. Begrooting voor het looponde jaar. 
4. Lezing van den Heer Ir. A . Keppler over Ainerikaanschen Stedebouw. 
5. Lezing van den Heer H . P . .1. Bloemers over den opbouw van Borculo. 
4'J 

DE HOUWKUNST EN 'T MODERNE NATUURGEVOEL 
door J U S T I IA V E L A A L ' . 

I l l (Slot). 

De 18e eeuwsche idylle g i n g in bloed en tranen ten onder. En de nieuwe tijd, die 
in bloed en tranen werd geboren, scheen van de dweepende natuur-poëzie niets over 
gehouden te hebben, dan de klachten en verzuchtingen van enkele verdwaalde roman 
t ic i . die zich niet meer thuis vonden in de sfeer der enorm uitgegroeide steden, in deze 
zwoegende werkplaatsen van een inensehdoin, dat verpletterd werd onder zijn eigen 
arbeids-dwang. H e l leger der proletariërs, uit 't land gerecruteerd, werd opgehoopt 
in vunze achterbuurten. De ,,kleine luiden" hokten samen in de doodsche huurkazer
nes, die woekerzucht igo speculanten zoo goedkoop en zoo slecht mogelijk in eindelooze 
reeksen deden optrekken. De ..gegoeden" bewoonden nieuwe, dorre, punctueel opge
redderde wijken, die den wandelaar van verveling en wezenloosheid doen geeuwen. 

Het maatschappelijk leven was als een machine geordend, maar deze orde — mira 
hele dictu — deed aan als een chaos van geesteloosheid, een chaos, die zich dan ook 
lolkens manifesteerde, waar de architect boven de zakelijkheid trachtte uit le komen, 
of liever, waar het werk van den architect eigenlijk aanving. „ H o e mooier, hoe 
loolijker" had men kunnen zeggen, zooals in later tijd de omgekeerde leus bewust 
opgeld maakte bij de Expressionisten van Duitschland. 

Provincie-stadjes vegeteerden voort in den dooden slaap der vergetelheid: het 
werkelijke leven, het leven dat een tijd kenmerkt, voltrok zich in de daverende centra 
van handel en industrie, in de zwart besmookte en troosteloos groote metropolen, 
waar de strijd oni het bestaan, de w i l tot macht, de jacht op buit, de vrees voor honger, 
de nijd dei' concurrentie ongestoord tyraniseerden, Uit deze wereldsteden was alle 
droom en alle schoonheid gevloden. Niet langer een cultuur vertegenwoordigde de 
Stad. maar slechts een beschaving, een beschaving zonder religie, zonder geloofs
kracht, zonder innerlijke éénheid, zonder mogelijkheid van verheffing, een bescha
ving, welke tot ongehoorde verfijning werd opgedreven door de weinigen, die er „dë 
vruchten" van plukten. Deze alles nivelleerende s tadsbeschaving, met haar burger 
mans-idealen, haar economische dogma's, tastte tenslotte de oude tradities aan van '1 
landelijk leven: de statige hoeven werden vervangen door de kale en nuchtere imita
ties van 't geen men in de stad een huis was gaan noemen. 

De schilders onttrokken zich aan deze beschavings-sfeer: zij werden landschap
schilders, die do visueele indrukken der natuur spontaan en gevoelig, maar zonder 
spoor van symbolische verdieptheid, vertolkten in een kunst, welke geen denkbeeld 
meer geeft van 't geen werkelijk de harten, de geesten vervulde. Veel meer spiogell 
zich de 19e eeuwsche mentaliteit af in de wrange evocaties van een Toulouse Lautrec, 
in de caricaturon van een Steinlen of Th. Heine, en in de litteratuur, die analytisch 
was, wetenschappelijk, pessimistisch en negatief', of die de schemerende diepte eener 
zielsverlatenheid suggereert: een litteratuur van de straat, van het café. van het bor
deel, van het zolder-kamertje. Een paria voelde zich de dichter in deze eeuw, die alle 
geestelijk-constructieve vermogens miste, die algeheid vervreemd was aan den geest 
der architectuur. De wijsbegeerte kwijnde na het harstoehtelijk pessimisme van den 
grooten en eerlijken Schopenhauer. De godsdienst versplinterde zich en verburger
lijkte. In de techniek, in den scherp analytischen arbeid der exacte natuuronder
zoekers, in de sociaal-economische wetenschappen, schiep zich de eeuw van 't materia
lisme haar ware en meest duurzame, haar historische monumenten. 

De groot-stedeling, sceptisch en intelligent, nerveus en gehaast, zoekt soelaas in 
't buitenleven. De treinen vervoeren hem snel en makkelijk naar de dorpen, wier rust 
vernietigd wordt door spichtige optrekjes, pensions en opzichtige, steedsche vil la 's . 
In de buitenrestaurants verdringen zich. des Zondags, de doffe scharen natuur-min-
naars, onder 't krysuhend ol' sleepend gejammer van 't strijkje, dat alle banaliteiten, 
sentimentaliteiten en brutaliteiten eener door cinema's en kranten vergiftigde bevol-
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king „musikaal" transponeert. Auto's snorren, toeterend, sl inkend, over de wegen. 
De majesteil der bosschen wordt besmeurd met den afval eener gedemoraliseerde 
massa, die in de natuur eerst recht onbevangen baar ploertigheid uitstalt. Onze bad
plaatsen aan de zee zijn verpest tol rammelende kermissen der misère. 

Zoo manifesteert de stedeling zijn uatuur-zin. Alles wat wordt aangeduid met de 
woorden eerbied, waardigheid, stilte, concentratie en poëzie, schijnt hier een senti-
menteele fabel. Voor den materialist worden natuur-zin en ongebondenheid synonieme 
begrippen. 

Dit alles blijft nog werkelijkheid: en toch is veel reeds veranderd. De geest van 
Shelley en Goethe werkt dooi' en de machtige visioenen van Vineent van Gogh, die 
de natuur verheerlijkte als de al-bezielendë, geestelijke kracht, krijgen toch misschien 
de beteekenis eener profet ie. 

Onze maatschappelijke en politieke wereld schijnt wanordelijker dan ooit, nu, na 
den oorlog, de uiterlijke, mechanische orde verbroken is. A l l o sluimerende ziekten der 
laatste honderd jaar komen, in die ontreddering, tot explosie, maar ook de nieuwe, 
vormende krachten doen zich, veel sterker dan in de voor-oorlogsche periode, gevoelen. 
En het is geen slecht teeken. dal juist de architectuur een der duidelijkste symptomen 
is dezer geestelijke herleving. Ziet men, v -al in Amsterdam, de nieuwe wijken naast 
de oude (hoe scherp loopt de grens!), dan beseft men eerst welk een orde-scheppende 
macht de architectuur kan zijn. 

Wij onderscheiden in de nieuwe bouwkunst twee groote stroomingen: een tech-
nisch-rationalistische en een lyrische. De enorme huis-complexen, die h.v. Oud in 
Rotterdam bouwde, imponceren door zuiverheid, eerlijkheid, klaarheid. Zij doen aan 
als bouwkunstig verwerkte of „beleefde" ingenieurs-werken. En dit is stellig van 
deze scheppingen geen geringe eigenschap. Want ten leste moeten bouwmeester en 
technicus in één pers» lijkheid samenvallen. Dit zal gebeuren zoodra een cultuur 
zich opnieuw vormt. Maar voorloopig overheerscht het verstandelijke hier nog-gebetd. 
Straten,-in dezen geest opgebouwd, drukken volkomen het wezen uit van een besloten, 
zakelijke stadsbeschaving, waar het leven onpersoonlijk, mechanisch, massaal geleefd 
wordt en de inenseh een nummer is. Deze architectuur is aan alle natuurgevoel 
vreemd. Zij behoort bij een menschheid, die binnen steenen muren leeft. Zij is het 
kort-begrip van de Straal . 

ticheel anders doet de lyrische bouwkunst aan. die door de K le rk haar represen
tatieven vorm kreeg. Hier overheerscht het (dement der schilderachtigheid, maar van 
een schilderachtigheid, die niet langer in rustieke, verbrokkelde, aan de poëzie dei-
ruïne herinnerende gestalte zich vertolkt, doch die monumentaal weet le werken, die 
zich zelf in de monumentaliteit overwint. Monumentaal is zij door haar breede, sterk 
dynamische rythme. Het zou geen zin hebben thans de zwakten dezer bouwkunst breed 
uit te meten. Ongetwijfeld overheerscht hier nog te zeer de mode. de artistieke, deco
ratieve en subjectieve schoonheidszin: te veel wordl hier nog de plattegrond aan het 
effect van den gevel, de bewoner aan den straatganger, de waarheid aan de aesthetiek 
opgeofferd. Maar deze tekortkomingen, die te opvallend zijn dan dat zij lang kunnen 
stand houden, beletten mij niet te erkennen, dat deze houwkunst een levens-vizie 
uitdrukt, welke diep verband houdt niet 't nieuwe nat uur-gevoel, zooals dit, naar ik 
in den aanvang dezer studie betoogde, bezig is in ons lol bewustheid te komen. Deze 
even bewegelijke als stoutmoedige stijl, in zijn kleurige openheid, heef! een haast 
Zuidelijk karakter. Deze kunst is even streng als vrij. even grootsch als fijn; zij is 
bovenal wijd. Zij is de architectuur van een menschheid, die niet langer onder den 
druk leeft van theologische dogma's, van dualistische spanningen en ascetische idea
len, en die evenmin meer grübel l over ziels- en gemoeds-conflicten of in afgeme
ten burgerlijkheid en harde zakelijkheid zich vastzet. Zij is de architectuur van een 
menschheid, die haar moeiten met moed aam-aardt, die durft leven, die het geluk ge
looft. Wat is meer Zuidelijk, meer zon vervuld, meer ..open" tenslotte, dan de tegelijk 
zoo ..gesloten" bouwkunst van Dudok? En welke architectuur der Westersche cultuur 
past zich zoo harmonisch aan bij de wijde schoonheid der natuur:' 
-14 

Het rythme dezer arehitectuui is aardseh in zijn sterk horizontale strekkingen, 
en het is doorkoortst van ecu stijgenden drang, door de markante verticale bewe
gingen en opstuwingen, die de domineerende horizontaliteit onderbreken. Het is niet 
systematisch en theoretisch afgepaald, maar buitengewoon spontaan en vrij , in over
eenstemming met onze natuurbeschouwing, die zoo sterk op het dynamische, schep
pende en wordende den nadruk legt. 

Te midden dezer bouwwerken voelt men zich in de natuursfeer komen. De geest 
der natuur gaat de stad doordringen. 

Ik zie iu deze houwkunst het begin van een cultuur, die niet langer in de steden 
geconcentreerd zal blijven. Men krijgt het gevoel, dat de bouwers dezer massale 
woningen iu hun hart meer houden van velden, boomen, bloemen en dieren, dan van 
straten met café 's en kantoren en winkels. E r is gebroken met den HV-ccu wsolieu 
»-eest: het woord „19e eeuwsch" heeft in bepaalde kringen een duidelijke, haathare 
beteekenis gekregen. Kenmerkend is, dat zelfs een man als Oud, deze typisch groot-
steedsche architect, in staat bleek een „i d-dorp" te bouwen dat aandoet als het 
toekomstvizioen van een de natuur bewonende bevolking. Men kan den indruk nut 
van zich afzetten, dat de architect zich in deze opgave veel vrijer gaf, veel openhar
tiger uitsprak, dat hij er meer liefde toonde, dan in zijn anderen, toch zoo respectabelen 
arbeid. (Ook Berlage's nieuwe kerk-ontwerp voorden Haag. dunkt mij in dit verhand 
karakteristiek. Zeer iu 't bizonder verwijs ik naar de scheppingen van v. d. Velde, 
den Belg). 

De natuurzin is tenslotte onvereenigbaar met 't massale samen-hokken van duizen
den iu 't klein bestek eener stadswijk. Hij veronderstelt een vrijer en persoonlijker 
levenswijze, al behoeft dit persoonlijk accent niet te ontaarden in een individualisme, 
dat allereerst bezorgd is. zich van anderen te onderscheiden. Het is daar zelfs niet 
mede te vereenigen. Want een wijsheid, een wereldbeschouwing, een religie, die de 
natuurwereld omvangt, die universalistisch en monistisch bepaald en gestemd is, 
gaat uit van het eenheidsbewustzijn en ziet daarin den kern van alle religieuze leven. 
Niet <>p datgene, wat onderscheidt, maar op dat wat samenbindt, valt bier de nadruk. 
Hoe zou men in de dieren zijn broeders kunnen zien en in de menseden „wolven" . ' 
Hoe kunnen eerzuchtigen en jjdelen bet feest vieren van den najaarsstorm of van de 
lente-regen.' Hoe kunnen zij hun innige verwantschap voelen met de wonderbare 
boomen;' Hel wezen der natuur is: Orde. 

E r is iu onze moderne natuurliefde een element geweest van individualisme, dat 
zich als een coquet, bewiist-aesthetisch spel manifesteerde. Wij allen kennen de v i l la 
tjes, welke doen denken aan stedelingen, die uit besehavings-verniocidheid den boer 
spelen. Nog steeds spreekt zich in de neiging tot buitenwonen teveel moedwil l ig en 
zelftevreden egoïsme uit van lieden, die zich de schuldige weelde veroorloven voor 
de conflicten van hun l i jd, voor den strijd en de pijn der realiteit, met een sierlijke 
beweging uit te wijken. Maar ik behoef slechts te herinneren aan hel voorbeeld dooi
den fijnen de Bazel ons geschonken, dat zoo rijk en gelukkig door talrijke talenten 
gevolgd werd, dat in 't bizonder door Granpré Molière zoo zuiver werd toegepast in 
de bescheidener volkshuisvesting, om reeds de vervul l ing te zien van een bouwkunst, 
die, zonder zweem van romantische sentimentaliteit, de natuur oproept. 

Het landhuis zal ongetwijfeld niet de minst gave winst hooien onzer nationale, 
moderne bouwkunst. 

Wat wij thans zien, is niets dan een weifelend begin. En het kan ook niet meer 
zijn. Stellen wij ons een architectuur voor, van grootsch kosmisch deuken en voelen 
doortrokken, stellen wij ons een cultuur V gedragen door een even diepe als 
teedere na tuurmyst iek en door sterk ingeleefde monistische overtuigingen, een 
cultuur, die de eigenschappen van heiligheid, ordening, scheppingskracht, liefde, 
offerzin, tot nu toe aan de Goden toegeschreven, verinnerlijkt, een cultuur gestuwd 
door die Religie der Z ie l , welke wij voorvoelen, denken wij ons een tempel, welke 
het kosmisch mysterie vertolkt, denken wij ons ecu menschheid, wier gedachten niet 
in studeer-vertrekken en armoedige kamertjes en in kantoorlokalen en in fabrieks-
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ILLUSTRATIE VAN ROTT E R D A MSG H E POST X. 

ballen, en iu de haastige straat, maar onder het licht der sterren en lii.j 't waaien 
van den wind geboren zijn, dan zien wij ganseli andere schoonheden en verheven
heden, dan de bouwwerken van enkele begaafden uit onzen tijd kunnen uitdrukken: 
maar de weg ligt vóór ons. Die weg is des te langer, naar gelang het einddoel ver-
rukkender is: anderen volgen, waar wij stil staan. De ideeën zijn niet te koeren. Zij 
voeden zich niet de teleurstellingen en de beproevingen. Zij streven naar haar 
vervulling. 

ROTTERDAMSOH E POST X . 
(iestadig groeit het getal van provincies, steden en dorpen, die overgaan tol hel 

opmaken van partieele en zelfs regionale uitbreidingsschema's en tot het instellen 
van met zorg saniengelezen adviescommissies, als waarborg voor het totstandkomen 
van meer aesthetische, althans meer ordelijke toestanden in stad en land. 

Weliswaar beantwoordt het resultaat niet steeds onmiddellijk aan de gekoesterde 
verwachtingen, doch ontegenzeggelijk valt reeds eenige vaste lijn te bespeuren in hel 
algemeen streven naar meer ordelijkheid en in het zich algemeen voegen naar de 
van hoogerhand gegeven leiding. 

Het is te hopen en zelfs te verwachten dat eindelijk ook de groote Maasstad in 
VJ-2V) veel meer dan tot nog toe haar aandacht aan deze aangelegenheden zal wijden. 

Het is echter van het grootste belang dat de gemeente zelve over de gansche linie 
het goede voorbeeld geve, dat zij streve naai' frischheid en ordelijkheid in eigen 
groote huishouding en onder meer een spoedig einde make aan de overgroote ge
moedelijkheid en aan de gedachteloosheid waarmee de verschillende gemeentediensten 
publiek terrein gebruiken voor het opstellen van permanente en tijdelijke bouwsels, 
waardoor het stadsbeeld hier en daar een weinig fraai en zelfs potsierlijk karakter 
verkregen heeft. 

Ouderen onder ons zullen zich wellicht herinneren hoe, naar schatting een twintig
tal jaren geleden de architect Meyburg in een der bouwkundige bladen een woord 
van waarschuwing schreef naar aanleiding van de vreemdsoortige verzameling 
hloeinenkrainen, lantaarnpalen, reclamezuilen, etc., die zich reeds destijds op en nabij 
het Hofplein bevond. 

De tijd ontbreekt ons nasporing te doen naar tijd, plaats en tekst van het artikel, 
doch, al moge kortgeleden het houten wachthuis van de paardetram naar Hillegers-
berg verdwenen zijn, wij zijn vry zeker dat overigens de toestand daar ter plaatse 
sindsdien allerminst verbeterd is. 
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Nu heeft dezer dagen het raadslid architect Verheul een goed werk gedaan door 
opnieuw op een reeks wondeplekken den vinger te leggen. Den toestand aan het 
Kruisplein heeft hij daarbij zelfs aan den Raad voorgelegd door middel van de 
hierbij gereproduceerde teékening, waarop door hem in het licht van een vriendelijk 
herfstzonnetje is voorgesteld een rij van gemeentelijke bezienswaardigheden, met als 
achtergrond de mooie boomgroepen van de Rotterdamsche diergaarde. 

De teékening is uiterst natuurgetrouw, zelfs in zooverre, dat de palingkraam, die 
er alleen 's avonds staat, niet ten onrechte mede in het zonnetje is gezet. 

Het moet toch o.i. mogelijk zijn aan de groote gedachteloosheid in Rotterdam een 
einde te maken. Thans zijn de verantwoordelijke personen gewoonlijk zoek. 

Een oude parlementariër als de heer Verheul meende tot zelfs tegen den markt
meester zijn wapens te moeten richten en kwam ten laatste tot de conclusie: „er is 
niemand in Rotterdam, die zich met het stadsaspect in zijn geheel bemoeit". 

Men is geneigd te vragen of, wanneer de heeren Burgemeester en Wethouders 
dezer wereldstad geen tijd of geen lust of geen talent hebben om orde op deze zaken 
te stellen, niet de tijd gekomen is een strijdbaar vrouwelijk wethouder aan te stellen, 
belast speciaal met de gotneeiitezorg voor het stadsaspect in zijn geheel. Hoe menig 
huis vol slordigheid is niet door vaste vrouwenhand ten goede omgetooverd. 

P E R I S C O P I U S . 

GROOT CONSTANTLY 
De Zuid-Afrikaansche bladen bevatten nadere mededeelingen omtrent den brand, 

die de oude hofstede „Groot Constantia" in de asch gelegd heeft, van welk treurig 
feit onlangs in de pers melding gemaakt is. 

De brand blijkt-ontstaan te zijn in het rieten dak en breidde zich zoo snel uit. dat 
het huis in weinige minuten over de volle breedte in lichte laaie stond. De gemeente
lijke brandweer van Wijnberg kon door gebrek aan voldoende water weinig meer uit
richten dan het vuur tot liet hoofdgebouw beperken. Gelukkig konden de nabij ge 
leu'en nevengebouwen behouden blijven, ofschoon de rieten daken reeds hier en daar 
door vliegende vonken aangestoken waren. 

Door de snelle verspreiding van het vuur was het onmogelijk de collectie oude 
meubelen, die bel huis bevatte, te redden. De geheele inboedel, die een belangrijke 
kunstwaarde bezat, is verloren gegaan, met uitzondering van enkele stoelen en kleine 
tafels. Binnen een half uur na de ontdekking van den brand stortten dak en zoldering 
naar beneden en was hel lot van „Groot Constantia" beslist. Alles wat brandbaar was 
is aan het vuur ten offer gevallen, zelfs de zware gevelkozijnen mei hun luiken en de 
massieve hoofddeuren. Sleehls de muren en vier groote topgevels zijn blijven staan. 
De eens zoo fraaie, bedrijvige hofstede van Gouverneur Simon van der Stel is nu een 
ruïne en een toonbeeld van verlatenheid. 

Het mag wel een ironisch toeval heeten, dal juisl het rieten dak. dat gerijpt dooi
de weersinvloeden van bijna twee en een halve eeuw als een zwart fluweelen vacht 
over de blanke muren gespreid lag, zulk een noodlottige factor bleek in den onder
gang door het vernielend element; dat juist een van de charmes van dit huis de 
oorzaak van zijn verderf worden moest. 

De Zuid-Afrikaansche pers spreekt van een nationaal verlies en inderdaad is het 
lot wel wreed geweest door juisl dit historische huis zoo rampspoedig te treffen. Met 
„Groot Constantia" is helaas niet zoo maar een oud huis verloren gegaan, doch vooral 
een belangrijk fragment cultuurgeschiedenis vernietigd. Dit is wat voor een jong
kind als Zuid-Afrika met een betrekkelijk jeugdig verleden, het verlies van dit bizon 
der fraaie specimen zoo schrijnend maakt. 

Er zijn meerdere bekoorlijke huizen in Zuid-Afrika. maar geen van de heteekenis 
en kunstwaarde als waarop „Groot Constantia" kon bogen door zijn sterken band mei 
het verleden. 

De naam „Groot Constantia" is nauw verbonden aan de vroegste geschiedenis van 
Zuid-Afrika en hel huis zelf is als een stuk van die geschiedenis, als een stille getuige 
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uil vervlogen lijden. Vanaf zjjn stichting in KiN."> is hei een middelpunt geweest, waar 
de grooten van macht en kennis kwamen en gingen. Beroemde mannen en vrouwen 
van opeenvolgende geslachten hebben in de koele vertrekken zich verpoosd en zich 
verkwikt aan den edelen wijn. die vanouds de roem van (Iroot Constantia was. Zij 
hebben gemijmerd in de droomerige schaduw van hel geboomte der plaats of' in hel 
warme zonnelicht van de breede, open stoep in stille bewondering genoten van het 
wijdsche uitzicht over de Yalsehe Baai met de hergen van Hottentots Holland in de 
blauwe verte. Gouverneurs uit den tijd van het Hollandsche bewind en vreemde staats
lieden hebben op „Groot Constanl ia" vertoefd. Mannen van wetenschap en krijgs
lieden te land en ter zee zijn er gedurende hun oponthoud aan de Kaap ontvangen. 
Zelfs keizerin Eugenie van Frankri jk heeft enkele oogenblikken verwijld in het huis, 
waar haar zoon, prins Louis Napoléon, die in een gevecht legen de Zoeloe's het leven 
liet. zooveel gelukkige uren had doorgebracht. 

Uiteraard beperkt het verlies van „Groot Constantia" zich niel tot Z u i d - A f r i k a , 
doch het trefi indirect ook ons, Nederlandsche Architecten, omdat dit huis een van 
de schakels, zoo niet de voornaamste, is tusschen ons land en hel ver verwijderde ge-
ineenebesl van Z u i d - A f r i k a , juist op bouwkunsthistorisch gebied. Vooral als belang
rijke architectuuruiting is dit oude bouwwerk van Z u i d - A f r i k a van bizonderc hetee
kenis voor ons land. 

De oude Kaapkolonie toch, is een bladzijde uit de geschiedenis van de Nederland
sche Bouwkunst buiten Nederland, een geschiedenis, die nimmer volledig' te boek 
gesteld werd. ondanks haar rijke stof en bijna grenzeloos terrein. Van dit groote 
domein builen Nederland, heeft tol heden naar ik meen alleen Dr. Ir. D. F . Slothou
wer hel „Noordelijk Hal f rond" geëxploreerd , hel uitgestrekte gebied box-en den 
Moerdyk, om zoo te zeggen. Van wat beneden deze r ivier ligt, het „Zuidelijk Half
rond", is weinig bekend. En toch is wat de oude kolonisten op de woeste stranden van 
het Kaapschiereiland tot stand gebracht hebben op (iOOI) mijlen van het moederland, 
pionierswerk, waarop wij nu nog met rechl trotsch mogen zijn. 

Ik hoop in den loop van dit jaar gelegenheid te hebben te dezer plaatse uitvoeriger 
op deze belangrijke ui t ing van Nederlandsche Koloniale Bouwkunst terug te komen 
en ik vlei mij met de enkele hierbij geplaatste afbeelding van „Groot Constantia" 
bij voorbaai reeds Uw belangstelling voor dit onderwerp gewekt te hebben. 

Rotterdam, Jan. lül'li. .1. C. M E I S C H K E . 
-is 
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I N H O U D . 

Ofticieele Mededeelingen. — Nieuwe leden B . N . A . Mededeelingen. Tentoonstelling 
Oud-Kaapsche huizen. - - Berichten. Het operagebouw te Amsterdam. - Beschildering 
van de wanden der Burgerzaal van het Stadhuis te Botterdam. Inhoudsopgave van 
Tijdschriften. Januari-mumuers. — Noorderkerk met kosterswoning aan de Rooj aards van 
der Hamkade te Utrecht, door D. .1. I leusinkveld. Arch. B .N .A. — School voor L . O. 
en M . U . L . O. in het Bergerbosch te Bergen (N.11.) gebouwd 1925, door T h . J . Lammers, 
Architect B . N . A . — 'n Noodkerkje, door ('. M . van Moorse! I'zn. Prijsvraag voor de 
bebouwing van het voormalig Pekingboscli te Baarn. Prijsvraag voor een reclamebiljet 
voor de gemeente Utrecht. Ontvangen boekwerken, dooi- v. W . F. 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L ! N G E N . 

N I E U W E L E D E N B . N . A . Sedert de vorige opgaaf zijn als lid van den B. N . A . toe
getreden de Heeren: Ir. M . C. A . Meischke, Architect te Rotterdam: Martin Roebbers. 
Architect te Deventer: G . Siccema (was asp. lid). Architect te Wildervank. 

M E D E D E E L I N G E N . 

T E N T O O N S T E L L I N G O U D - K A A P S C H E H U I Z E N . Van 8 tot 14 Februari a.s. zal in 
gebouw Heystee, Heerengracht 545 541) te Amsterdam een tentoonstelling worden ge
houden van Oud-Kaapsche Huizen (Oud-llnll . Kaapsche bouwstijl) en Landschappen. 

Maandag 8 Februari a.s. des avonds 8 uur zal deze tentoonstelling worden ingeleid 
door den heer J . C'. Meischke, Architect B. N . A . te Rotterdam in een voordracht met 
lantaarnplaatjes over de Kaapsche Hollandsche bouwstijl. Voor de leden en aspirant
leden van den B. N . A. zal deze tentoonstelling en voordracht gratis toegankelijk zijn. 

De tentoonstelling is geopend dagelijks van 10—1 uur. des Zondags van 2—4 uur. 

B E R I C H T E N . 

Naar wij vernamen heeft de Jury ter 
voor het Operagebouw op het Usclub-

H E T O P E R A G E B O U W T E A M S T E R D A M , 
beoordeeling van de voorloopige schetsplannen 
terrein te Amsterdam, met algemeene stemmen besloten aan de Wagnervereeniging het 
ontwerp onder het motto „Hiiidcrfjall" ter uitvoering aan te bevelen. Bij opening van 
den naambrief bleek de inzender van dit ontwerp te zijn de heer .1. F. Staal. Architect 
te Amsterdam. Waarschijnlijk zullen de ingezonden ontwerpen van de G uitgenoodigde 
architecten binnenkort tentoongesteld worden. 

B E S C H I L D E R I N G V A N D E W A N D E N D E R B U R G E R Z A A L V A N H E T S T A D H U I S 
T E R O T T E R D A M . De N . R. Ct. meldt: 

Naar wij vernemen, is de beschildering van de wanden in de groote Burgerzaal van 
het stadhuis opgedragen aan Prof. J . Thorn Prikker te Pnsseldorp-Stockum. Gelijk men 
weet, is de beschildering van den grooten achterwand boven de schouw geschonken door 
de heeren Joh. en C. van 't Hoff en is die van de vakken iu den langen zijwand (vijf 
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groote en twee kleine vakken) een geschenk van wijlen mevrouw M . C. Blankenheyin. 
douairière Jhr. C. J . van Nispen tot Pannerden. 

Deze belangrijke opdracht — de totale oppervlakte van de aan te brengen beschildering 
bedraagt meer dan 140 M-'. — heeft plaats gehad op advies van de architecten van den 
Raadhuisbouw en den directeur van het Museum Boymans en iu overeenstemming met 
de familie Van 't Hoff eu het bestuur van de Blankenheym-Stichting. 

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

Ons Eigendom bevatte artikelen en velerlei opmerkingen over en tegen de Schoonheids
commissies. Een nummer bevat een reglement voor de S -C opgesteld door de Besturen 
van de Bouwkundige Vereeniging „Onderneming en Vrijheid" en van den Verhuurdersbond 
„Onderling Belang'' te 's-Gravenhage. Voorts wordt de bebouwing in Plan Zuid te 
Amsterdam uitvoerig behandeld. 

Architecture No. 1 geeft werk van Wijdeveld, Een periodiek overzicht 1 van J . F. S. 
bevat opmerkingen over de bevoegdheid der S - C , die alleen ingewijden kunnen volgen 
en goed- of afkeuren. No 2 laat Negerkunst zien. met een artikel van Verkruyzen. 
Pirandelliana is een grap (?) over de Operaprijsvraag. No. 3, J . B schrijft een uitvoerig 
stuk over de bebouwing in plan Zuid, van actueel belang. Hij behandelt de positie eu 
de taak van de te benoemen commissie van aanwijzing, die v.h. méér zal moeten doen 
dan alleen ..aanwijzing". Schrijver vlecht verschillende stedebouwkundige vraagpunten in 
zijn opstel. No 4. geeft werk van Bonnet, Tj. Bottema lucht zijn hart over den bouw 
van gewapend beton te Parijs. J . F . S. acht in zijn Periodiek Overzicht II het plein 
voor het Koloniaal Instituut aangewezen voor het van Heutsz-Monument. 

Centraal der Bouwbedrijven, bevat artikelen over Electrische liften, de berekening van 
kolommen door A . Lensink, keurt de oer-konservatieve opvattingen af die Otto Karoux 
in een werkje: ..Ausbauarbeiten in Praxis und Unterricht" ten beste geeft, voorts troffen 
we ..een verhandeling aan over Stadsverwarming door Ir. O'breen en over Schoonigheid" 
„De Aannemer" behandelt in No. 5 „een heftig bestreden vonnis", over de „arbitrale 
clausule", en het verslag van een Nieuwjaarsrede, waarvan de behandeling van „borg
stelling en cessie" hoofdzaak was. 

The Journal R J . B . A . van 9 Jan. bevat de voordracht van Welch over: The 
conditions of tluu Building Industry, with special regard to the Shortage of skilled Labour 
and the Increased cost of Building work Met uitvoerige discussie In dat van 23 Jan. 
vertelt Sir Nicholson de geschiedenis van de Kathedraal te Lincoln, terwijl de herstel
kwestie uitvoerig wordt behandeld. Uit technisch oogpunt voor architecten van restauratie
werken van belang. 

In de Bondsstem vervolgt T. v. d. Broeke zijn beschouwingen over verfstoffen en wordt 
(terecht) een advertentie gehekeld, waarin een Bouwk. Teekenaar wordt gevraagd, „zonder 
hinderlijke geloofs- of organisatie-principes". „Klei" No. 1 vertoont werken van J . H . de 
Herder, architect B . N . A . . No. 2 het beeldhouwwerk van J . van Lunteren aan het Gebouw 
Petrolea te Den Haag. In „Bouwen" zien we afbeeldingen van de Pasar Gambir te 
Weltevreden, een observatiepost, die Dr. Ir. Plantenga voor een sterrekundige te Wassenaar 
bouwde, en worden Stedebouwkundige vraagstukken behandeld door Ir. van Meurs. 

„Bygginastaren" opent zijn jaargang met een tweetal nummers, voorzien van vele plaatjes 
van het werk van diverse architecten, alles met korte zakelijke toelichtingen, door de 
architecten zelf. „Architecten" geeft in een dubbel nummer een geïllustreerde beschrijving 
van het enorme nieuwe hoofdbureau van politie te Kopenhagen. No. 3. De Mededee-
Ihigen van dé R. K . vakgroep Bouwkunst laten een landhuisje zien van F . Wolters, 
B . N . A . te Eindhoven, het ontwerp van de Kruisheerenkerk te Botterdam van Jan Stuyt, 
terwijl II. Thunissen „De diepere gronden der Architectuur" peilt. 

(Inhoudsopgave der Maandbladen volgti. 
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NOORDERKERK MET KOSTERSWONING AAN DE 
ROOYAARDS VAN DEN HAMKADE TE UTRECHT. 

Het hierbij afgebeelde bouwwerk is gesticht voor rekening en ten dienste van de 
Gereformeerde Kerk te Utrecht. Met den bouw is begonnen in Augustus 1Ü22. De 
eerste dienst in de kerk heeft plaats gehad den 5en J u l i !!*:>:>. 

Hoewel de indeeling op de plattegrond duidelijk is na te gaan. wordt nog even ge
wezen op den ingang van de kerk, welke bestaat uit ."> portalen, het middelste dient 
tevens voor uitgang, daarvoor worden dan de deuren tegenover de hoofddeuren ópen-
gezet. De zijportalen ter linker- en ter rechterzijde hebben elk twee deuren voor in
gang om zooveel mogelijk tocht in de kerk tegen te gaan. In de kerk zijn geen galerijen, 
de bedoeling is er deze immer in te maken; er is van het beginsel uitgegaan: als er 
galerijen moeten zijn. dan deze gelijk inbouwen, daar met hel hinken op twee gedach
ten geen behoorlijk interieur te verkrijgen is. 

Om het doorslaan van vocht te voorkomen zijn de muren van de kerk 2 • eensteen 
dik met spouw er tusschen. De buitenspouwmuren zijn van bontkleurige Waalsteen, 
de binnenmuren van gele Friesche handvórms teen op een lambris van verglaasde 
steen. Om overal de spouw consequent te kunnen doorvoeren zijn ook van de licht
ramen houten kozijnen niet spouwlatten toegepast. In deze kozijnen is dan zonder 
raamhout direct het glas in lood gezet. 

De bekapping niet een hokhoogte van ongeveer 19.50 M . is uitgevoerd door de 
Eerste Xed . Maatschappij voor Houtconstructies ( „Nemaho" ) te Doetinchem. De 
klokketoren op het kruispunt van het dak hooft een spitshoogte van ongeveer 29.50 M . 
Eenige weken geleden is daarin een luidklok geplaatst. 

De dakgoten van de kerk zijn gemaakt van gewapend beton, waterdicht afgewerkt, 
zonder toepassing van hout en zink, zoodat onderhoud uitgesloten is. De dakbedekking 
bestaat uit roode Hollandsche pannen, voor de helft rechtsche en voor de helft l ink-
sehe met het oog op afwaaien en inregenen. Op de topgevels z.g. kantpannen, liet 
staande gedeelte en het dak van de klokketoren is gedekt niet ronde leipannen, De 
afdekking op de spits is van lood. De galiiiborden met de hoekstijlen zijn ook met lood 
bekleed. 

Voor wal betreft hel interieur diene het volgende: Zooals reeds hiervoor is ge
noemd zijn de wanden van de kerk van bonte gele Friesche handvormsteen, de lam
bris van dezelfde steen, verglaasd in groene en gele kleur, alles platvol gevoegd. A a n 
deze wanden behoeft dus nooit iets te worden gedaan, geen witten, schilderen ol' iets 
dergelijks, terwijl door het genuanceerde oppervlak het geheel een aangeiiainen indruk 
maakt. De kozijnen, deuren, kapschinkels, plinten en verdere betimmeringen zijn in 
rustige kleuren geschilderd, terwijl de plafondbeschieting, gemaakt van uitgezocht 
vurenhout, geolied en gelakt is. wat door den tijd een prachtige warme toon krijgt. 

De banken met voor en achterschotten zijn van vurenhout met eikenhouten leze 
naars en voetenplanken, donker blauwpaars gebeitst en gelakt. Het totaal aantal zit
plaatsen is 864, waarvan 7<i(i op vaste banken en 98 op stoelen, welke laatste bij de 
bediening van het H . Avondmaal gemakkelijk weggenomen en verplaatst kunnen 
worden. Onder de lezenaars zijn tegen de achterschotten der banken kleine kapstok-
haken geschroefd voor ophangen van hoeden, damestaschjes e.d. 

Daar voldoende geldmiddelen ontbraken is voorloopig een oud orgel geplaatst en in 
verband daarmede de galerij-balustrade aangebracht. Ook omdat het instrument te 
licht van toon is om de kerkruimte voldoende te vullen, hopen wij dat er binnen niet 
al te langen tijd een nieuw mag komen met een front passende bij het interieur. 

Ten behoeve van de ventilatie zijn in het vlakke gedeelte van het plafond vier stuks 
houten roosters aangebracht, welke zoo noodig met luiken gesloten kunnen worden. 
Deze roosters correspondeeren met de kerkzolder welke geventileerd wordt door 8 
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P L A T T E G R O N D V A N D E N O O R D E R K E R K T E U T R E C H T . A R C H . : D . J . H E U S I N K V E L D . 

N O O R D E R K E R K . M E T K O S T E R S W O N I N G T E U T R E C H T . 

A R C H I T E C T : D . J . EEUSINKVBLD. B . N . A . 

sinks tegenover elkaar staande dakvensters, welke in den zomer altijd open slaan en 
door schuine borden legen inregenen beveiligd zijn. 

I V eleelriselie lampen voor de avondverlichting zijn zoo sober mogelijk gehouden, 
daar geen geld beschikbaar was voor mooier kronen e.d. Hooi- onzen adviseur, wijlen 
den Heer B. A . .1. van der Hegge Zijnen, is in hoofdzaak gelei op de technische en 
economische zijde van dat vraagstuk. 

De verwarming van de kerk geschiedt dooi' middel van gasradiatoren, geplaatst in 
de gangpaden. Deze verwarmingsinstallatie is niet met mijn volle instemming aan
gebracht, daar bij het ontwerpen van hel bouwwerk is gerekend op voetverwarming 
onder de banken met bijplaalsing van enkele radiatoren op spiralen onder de hooge 
ramen der topgevels, door middel van lage drukstoom ot' warmwater. Dit systeem 
heeft vóór, dat de gangpaden zoo smal mogelijk gehouden kunnen worden, wat bij 
gasverwarming niet het geval is, daar dan de zitplaatsen veel te dichl bij de radia
toren komen, wal voor de kerkbezoekers hinderlijk is. Daar Itij voetverwarming de 
warme lucht regelmatig opstijgt, heeft men bovendien ook minder last van koude 
lucht stroomingen of tocht in de kerk langs de hooge muren. In dat bijzondere geval 
versloren de gegalvaniseerde afvoerpijpen der radiatoren ook op hinderlijke wijze het 
interieur daar de afvoerkanalen niet meer weggewerkt konden worden. 

Hoofdaannemer van hel bouwwerk was de Fi rma Erven H . .1. J u r r i ë n s Ie Utrecht, 
de banken zijn gemaakt door de F i rma .1. .). Buskes te Utrecht; beiden hebben hun 
werk tol mijn volle tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd. De kosten (afgerond) 
hebben bedragen: 

Voor de kerk met bijgebouw, afsluitmuren enz ƒ 1 IDS.")!).()() 
Voor meubileering 8500.00 
Electrische installatie voor kerk en bijgebouw 2900.00 

Utrecht, 2 Februari 1926. 
To l aal . . ,/' 122:510.00 

D. J . II E U S I N K V E L D , A r c h . B . N . A . 
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S C H O O I , T B B E R G E N . A R C H I T E C T T H . .1. L A M M E E S B . N . A . 

SCHOOL VOOR L. O. EN M. U. L. O. IN HET 
BERGERBOSCH TE BERGEN (N.-II.) GEBOUWD 1925. 
Het houwen van deze School voor de Berger Schoolvereeuiging was een aantrek

kelijke opdracht ondanks allerlei geharrewar onherroepelijk aan een Schoolgebouw 
verbonden. 

Een boschrijk mooi groot terrein gunst ig liggende aan twee ineenloopendo wegen, 
dat tevens een gunstige situatie toeliet in verhand met de toetreding van zonlicht 
in de lokalen. 
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P L A T T E G R O N D V A N DK SCHOOL T E MERG EN. ARCHITECT TIL .1. LAMMERS. M.N.A. 

Deze l igging van het terrein heef! de hoofdvorm van den plattegrond bepaald eu 
gal' mij aanleiding dezen V vorm te kiezen. Hierdoor is tevens een gelukkige oplos
sing van de gangen en trappenhuis mogelijk geworden. Het gebouw is centraal 
verwarmd, iu gangen en hal zijn tegelvloeren aangebracht, overigens is het gebouw 
sober van afwerking. De kleuren van het schilderwerk der lokalen zijn door den 
kunstschilder .laa)> Woyand aangegeven eu bijzonder geslaagd. 

De terreinafschei ding aan de twee wegen wordt gevormd door een haag die op de 
foto nog al erg magertjes is daar ze pas kort te voren geplant was. Het achterterrein 
is gedeeltelijk als speelterrein en schooltuin ingericht, overigens is het bestaande 
boschterrein ongerept gelaten. T h . .1. L A M M E R S , 

Architect B . N . A . 



N O O D K E R K J E T E SCHKVENINGEN. A. .1. KROPHOLLER. ARCHITECT M.N.A. 

' N N O O D K E R K J E . 
Met kerstmis 1912 werd dit kerkje, op Scheveningen achter hel eirkus, voor liet 

eerst in gebruik genomen. De (lichter in pastoor Binnewierts, had in Krophol ler 
de man gezien, die het boste en zuiverste zou kunnen vorworkelikon, van wat er in 
zijn hoofd vast stond: een eenvoudig godshuis voor eenvoudige mensen aan zee. 

Zo heeft, dit kerkje daar 13 jaar gestaan, veel langer dan oorspronkelik het plan 
was en nu de definitieve kerk aan het komen is, waarvoor, door vriendsehappelike 
tussenkomst van Krophol ler , ondergetekende de opdracht ontving, zal dit nood-
kerkje verdwijnen gaan. 

Ik moet 1.1 zeggen, dat het mij waarl ik wat droef is, de hand aan dit stil-vroine 
gebouwtje te moeten slaan. Het eerste kerkje van Krophol le r ! Want hoe het ook 
verwaarloosd mag zijn in de laatste jaren, toen alle geld werd bespaard voor nieuw
bouw en dus geen, dan hoog nodige reparaties eraan werden gedaan: het was een 
stille vredigheid gevend, als je er weer eens naar binnen ging. Zo 's morgens, met het 
hoge zonlicht door het zangkoorraam ol' zomersavonds als een rode gloed de altaar
ruimte vulde. Die eenvoudige ruimte niet haar geheel ongekunstelde maar zuivere 
vormgeving. Nergens iets ook maar gedaan voor „de kunst", maar open en eerlik 
gevend, wat ervan gevraagd werd, d.i. „d i ensbaa r tot in merg en been", de oii-gewilde 
bouwkunst, die, voordat de maatstok van klassiek-schoon ol ' dekoratief-vaardig nog 
wordt aangelegd, spontaan en dierekl ontstaat. 

(), vooral niets dekoratiefs! Daar mag immers niets dekoratiefs zijn aan een 
bouwdeel, wi l het niet onzuiver erdoor worden als bouwdeel. 

A c h ja! , een mooi d ing kan dekoratief zijn. Dit kerkje was zo bedoeld, óók dokora-
tief, ja, maar dan: niettegenstaande zichzelf. O, wezenloze kunstemakers, van 
moderne jazz-band-architektiiur, geloof me, daar was niets, hoegenaamd niets 
dekoratiefs, niets de-ko-ra-tiefs aan dit kerkje en het deed echt en goed, het te 
bekijken, het in te gaan. Want het was 'n gebouwtje, 'n gebouwtje. De gevels waren 
delen van een gebouwtje, géén verwei kolikingen van mooie tekeningetjes, die men 
dan „geve l t eken ingen" noemt. 

Het was schoon in z'n kale iiiet-niooi-willen-zijn. 
Onzal ig uur, waarop 'I dekoratieve niet meer slechts een overmaat ol' toevoeging 

bleef, maar de bouwdelen zélf dekoratief moesten worden gemaakt, — (een overbooks 
raampje, weet fj; tegeltjes bovenaan de gevel; de baksteen staande gemetseld; kriebe
lige z ig /zag flodderingen in plaats van muurvlakken: en oja! helemaal recht, alles 
recht omdat dat moderner is) — toen dat uur kwam, had men geen oog meer voor 
simpele bouwwaarheid. Zijn nu de gemoederen weer milder, wat minder omsluierd al. ' 

Berlage schreef eens: „zoolang er toch waarde wordt gehecht aan een volkomen 
pretentielooze verwerkelijking der bouwkunstige idee, zal ook het werk van Krop
holler van waarde blijken te zijn." 

„Zo lang er 
Voorburg. O. M . V A N M O O B S E L Pzn. 

PRIJSVRAAG VOOR DE BEROUWING VAN HET 
VOORMALIG PEKINGBOSCH TE BAARN. 

De exploitatie van het voormalig Pekingboscb te Baarn, schrijft een prijsvaag 
tut voor de bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn. De prijsvraag omvat 
het ontwerpen van landhuisjes, niet meer kostende dan ƒ 6000.—, bevattende op den 
beganen grond drie kaniers, keuken, keldertje en closet, op de verdieping 4 slaap
kamers zoo mogelijk met badruinite. De landhuisjes zullen moeten worden ontworpen 
in verband met een bij het programma gevoegde situatie-teekeniiig en de door de 
inzenders te ontwerpen verdere verkaveling van het terrein. 

De ontwerper is vrij in de indeeling voor de verkaveling van de bouwterreinen, 
mits niet meer dan ongeveer 500 M - . per huisje wordt gereserveerd. 

Wanneer de verkaveling van het terrein, of de bouwkosten, eene groepeering van 
eenige anncongohouwdo huisjes noodzakelijk maakt, zal dit worden toegestaan. Ken 
zoodanig blok wordt als één ontwei]) beschouwd. De ontwerper zal rekening moeten 
houden met een gunstige l igging van de woonvertrekken der huisjes ten opzichte der 
windstreken en van de op de situatieteekening voorkomende wegen. 

Het verdien! aanbeveling dat de ontwerpers, bij de keuze van het perceel, waarop 
zij zich de uitvoering van hun ontwerp denken, ook rekening houden met die por-
ceelen die niet gelegen zijn langs wegen, die, in verband niet de windricht ing, voor de 
planindeeling der huisjes het gemakkelijkst zijn te achten, daar ten minste de helft 
der uit te kiezen ontwerpen moet kunnen worden gebouwd van een andere dan deze 
gunstigst liggende wegen. Andere gebouwen dan landhuisjes zullen niet in het plan 
mogen worden opgenomen. Wel zal hij de huisjes moeten worden gerekend op een 
schuurtje, en hij eenige huisjes op een garage, waarvan de bouwsom niet in boven
genoemd bedrag is begrepen. 

E r worden uitgeloofd 15 gelijke prijzen elk van ƒ 132.—. 
De jury bestaat uit de heereii: S. de Clercq, Architect te Den Haag, Corn, de 

Graaf, Architect te Utrecht en H . van der Kloot Meyburg, Architect te Voorburg. 
De ontwerpen moeten worden ingezonden vóór of op 30 A p r i l 1926, vrachtvrij, niet 

opgerold aan het adres van den adviseerend architect van de Exploitat ie van het 
voormalig Pekingbosch, den heer Jan van der L i p te Utrecht. Inlichtingen omtrent 
het programma kunnen schriftelijk aan hetzelfde adres worden gevraagd tot 20 Fe
bruari io2(ï. 

Het volledige programma waarin opgenomen eenheidsprijzen, waarnaar de be-
grooting moet worden berekend, alsmede een uittreksel van de Bouwverordening te 
Baarn en de genoemde situatieteekening is kosteloos verkrijgbaar aan het adres van 
den Architect J a n van der L i p te Utrecht. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N RECLAMEBILJET 
VOOR DE GEMEENTE UTRECHT. 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht schrijven een prijsvraag uit voor een 
reclamebiljet ten dienste van de propaganda voor de Gemeente Utrecht als woon- en 



industriestad. Hel biljet moei <>p pakkende en bevattelijke wijze de aandacht vestigen 
op de materieele en ideëele voordeelen die de Gemeente Utrecht biedt voor hen, die 
zich voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf, ° f als part iculier wil len vestigen, 
of de stad als vreemdeling wil len bezoeken. 

De ontwerpen moeten een grootte hebben van 120 X , S ( I C . M . , staande genomen. 
E r worden uitgeloofd: een eerste prijs van ƒ 41 III.— en een tweede prijs van ƒ 2110.—. 
De ontwerper, wiens teékening voor de ui lvoer ing zal worden aangewezen, is ver

plicht deze eigenhandig voor reproductie in de door hem gekozen techniek — steen
ol' houtdruk, in beide gevallen met toepassing van ten hoogste drie kleuren, behalve 
het zwart en de kleur van het papier — gereed te maken en bij het drukken daarvan 
de noodige voorl icht ing te geven. Voor deze bemoeiingen zal hem een honorarium van 
ƒ 150.— worden betaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met liet aanbrengen 
van mogelijk door de jury verlangde, niet omvangrijke wijzigingen in het oorspron
kelijk ontwerp. 

De ju ry voor deze prijsvraag bestaat uit de heeren: \ Y . Graadt van Roggen, Dr. Ir. 
( i . YY. van Heukelom, L . N . Holsboer, A . C. Lion Cachet, Prol ' . R, N . Po land Holst. 

De ontwerpen worden ingewacht vóór of uiterlijk op den Lsten A p r i l 1926 aan hel 
adres van den heer \V . Graadt van Roggen, Administrat iegebouw Nederlandsche 
Jaarbeurs te Utrecht. 

Exemplaren van het programma zijn op franco aanvrage kosteloos Verkrijgbaar 
aan het adres van den heer L . N . Holsboer, Directeur van Gemeente Werken te 
Utrecht. 

O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
Meubileering en inr icht ing der woning door A . E . v. d. To l (Rotterdam Nijgh en 

v. Dit mar). 
Dit boekje is een practische handleiding voor leeken bij de inr icht ing van hun 

interieur. Behandeld wordt de indeeling van de woning, de bestemming van de ver
schillende'kamers, de inr icht ing van slaapkamer, woonkamer, enz. Daarbij geeft de 
schrijver middelen aan om de bekende gebreken aan onze huurwoningen te corri-
geeren (maskeeren van overtollige deuren, e.d.). Vr i j ui tvoerig wordt over de kleur 
gesproken, de kleurentheorie wordt terloops aangeroerd en tal van kleurencombinaties 
worden aangegeven. Dan wordt gesproken over de behandeling van het muurvlak, 
de wandversieringen, gordijnen, plafond en vloerbedekking en ten slotte over de 
meubileering van de vertrekken. Zoo bevat het boekje tal van wenken van practischen 
en aesthetischen aard voor hen die zich hun interieur willen scheppen naar eigen 
karakter en zich niet wil len laten inrichten door een meubelzaak. De schrijver stelt 
dit axioma: „Begin met U w vertrekken zoo sober mogelijk in te richten en ga, voor
eerst, niet ver buiten het direct praetiseh noodige". Geleidelijke aanvul l ing kan 
daarna volgen en „hij een langzaiiieu ophouw, meteen het decoratieve element meer 
naar voren brengen". Het ideale geval noemt hij: „dat , waarbij men met een interieur
kunstenaar kan samenwerken, die ruim genoeg is en menschenkennis in voldoende 
mate bezit, om het karakter van zijn opdrachtgever vrij te laten". Langs den weg 
van vrije keuze uit eenvoudige middelen moet dan gaan het zoekende tasten naar 
„stijl". „Aan „ k u n s t " daarbij te denken en gewild „a r t i s t i ek" te doen is snobbisme". 
„Trach t nergens anders naar dan in Uw omgeving een gevoel van „p re t t i ge liehage-
lijkheid en rustige bevrediging" (Beriage) te doen ontstaan en kunt ge U dat ver
schaffen niet een hazar-artikel en niet met een kunst nijverheids-voort brengsel, koopt 
dan het eerste. Gij zult krachtiger de komst van een echten nieuwen „sti j l" bevorderen, 
dan U w buurman die alleen moderne „st i j l"-ar t ikelen koopt! Maar blijft eerst goed 
rondkijken en komt gij onder de producten van kunstnijveren dingen tegen die U 
dat doodgewone gevoel van „pre t t ige behagelijkheid en rustige bevrediging" sterker 
nog geven, koopt ze". Waar dit hoekje leiding geeft bij de keuze van die artikelen, 
ligt zijn diepere heteekenis als krachtig pleidooi voor een komende stijl. v. W. E . 
58 

13 FEBRUARI 1926 NUMMER 7 

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

I N H O U D . 

Mededeelingen. Prijsvraag voor het Canisiusmonuinent. Tentoonstelling plannen 
Operagebouw. — Berichten. — Operagebouw te Amsterdam. — Rotterdamsche Post X I , 
door Oeriscopus. Vormen van Nederlandsche Kunsten in de laatste vijftig jaar door 
J . P. M . — Ontvangen boekwerken. 

M E D E D E E L I N G E N . 

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

L)e Permanente Prijsvraagcommissie heeft, na onderzoek van liet programma voor bo
vengenoemde prijsvraag, bevonden dat het op verschillende belangrijke punten niet voldoet 
aan de Algemeene Prijsvraagregelen en dat niet name. niet den minsten waarborg be
staat dat de bekroonde of zelfs een der bekroonden, niet de uitvoering van het monument 
zal worden belast. 

Evenzeer zijn de bepalingen omtrent de „levering" n.b. met boetebepaling, onaanne
melijk en is in geen enkel opzicht het auteursrecht van den ontwerper gewaarborgd. 

Ondanks uitgebreide correspondentie met den prijsvraaguitsclirijver is deze niet bereid 
gebleken om maar ook de geringste wijziging in de programmabepalingen te brengen, 
zoodat den kunstenaars ten ernstigste ontraden moet worden in deze prijsvraag mede 
te dingen. 

T E N T O O N S T E L L I N G P L A N N E N O P E R A - G E B O U W . De voorloopige schetsplannen 
voor het Operagebouw met ombouwing op het l.lsclubterrein te Amsterdam, ontworpen 
door de II II. Architecten O J . Blaauw, Ir. 3. van Gratama, J . M . v. d. Mey, Dr. Ir. D. 
F . Slothouwer, .1. E. Staal en II. Th. Wijdeveld zullen tentoongesteld zijn in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam van 14 tot 27 Februari 15)26. 

B E R I C H T E N . 

L . H . E . V A N H Y L C K A M A V L I E G . De Gemeenteraad van Leeuwarden verleende op 
Dinsdag 9 Februari j.1. eervol ontslag aan den Heer L . H . E . van Hylckaina Vlieg als 
Directeur der Gemeentewerken aldaar, niet ingang van 15 Februari. 

Dr. II. P. B E R L A G E . Op Zondag 21 Februari a.s. zal Dr. II. P . Beriage den leeftijd 

bereiken van 70 jaar. 

T I J D E N E E U W I G H E I D . Met het mcnschdom zijn ook zijn bouwwerken wankel ge
worden. Na de St. Pauls te Londen, de Waterloo-bridge, het Pantheon te Rome, de Aya 
Sophia te Constantinopel, hooren we nu rare noten kraken over de Eifeltoren. die leehjk 
roest, over Uffizi-galerij. die door de Arno ondermijnd wordt en over de Dom te Keulen, 
die, hoewel nog niet gevaarlijk, leelijk begint . . . . enz. enz. 
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SITUATIEPLAN OPERAGEBOUW. ARCHITECT: J. F. STAAF.. 

O P E R A G E B O U W TE A M S T E R D A M . 
R A P P O R T DOOR D E J U R Y T E R B E O O R D E E L I N G DER V O O R L O Ö P I G E 

S C H E T S P L A X X E X VOOR E E N O P E R A G E B O U W OP H E T I J S C L U B 
T E R R E I N T E A M S T E R D A M , U I T G E B R A C H T AAN' H E T B E 
S T U U R V A X D E S T I C H T I N G „DE WA(i N ER V E R E ENIGING". 

Aan II.II. Bestuurderen der Stichting „De Wagnervereeniging". 
Overeenkomstig Uw verzoek hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen de be

oordeeling der voorloopige schetsplannen voor een Operagebouw op het I.Iselubterrein 
te Amsterdam. 

Tot hel vervaardigen dezer schetsplannen waren door U uitgenoodigd zes archi
tecten t.w. de Hoeren C. J . Blaauw, Ir. J . Gratama, J . M . van der Mey, Dr. Ir. D. F . 
Slothouwer, J . E. Staal en H. Th. Vïydevehl . 

De opdracht, aan deze architecten bij een nauwkeurig gedetailleerd programma 
gegeven en door hen aanvaard, kan in het kort als volgt worden omschreven: 

„Hel vervaardigen en inleveren van een voorloopig schetsplan voor een doelmatig 
„en economisch te beheoren Operagebouw op hel IJsclubterrein te Amsterdam. A l ol ' 
..niet kan daarbij worden ontworpen eene aansluitende ombouwing, die eveneens 
„goede exploitatie-mogelijkheden bieden moet. 

„Dit geheide complex zal zich op harmonische wijze in het stadsplan dienen te 
„voegen." 

De zes ontwerpen werden onder de na te noemen motto's ingezonden, in welke 
volgorde de inzendingen door de J u r y behandeld zijn: 

„De Zeven", „Lohengrin-motief", „X", „Opera -Se r i a " , „Hinda r f j aH" , „Wagner". 
De J u r y hield om tot eene beslissing te komen, in totaal 7 bijeenkomsten en wel 

op de volgende data: 
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BEGANEGROND P L A N OPERAGEBOUW-COMPLEX. ARCHITECT: J. F. STAAL. 

4 J anua r i 1926, 6 J anua r i 1926, 9 J anua r i 1926, R5 Januari 1926, 16 J anuar i 1926, 
28 J anuar i 1926 en 30 Januar i 1926. 

O p de eerste bijeenkomst werd, na opening dor inzendingen geconstateerd, dal deze 
alle aan de bepalingen van het contract voldoen. Vervolgens werden, teneinde de 
hoofdgedachte van de ontwerpers te ontleden, in de eerste plaats de situatie-plannen 
der zes inzendingen in behandeling gebracht. 

Op de tweede bijeenkomst werd daarop het stedebouwkundige vraagstuk aan de 
band der onderscheidenlijke toelichtingen nader bestudeerd. 

O p de derde en vierde vergadering werden achtereenvolgens de inzendingen op 
hel punt van het Operagebouw nauwkeurig onderzocht. 

De vijfde vergadering was meer bepaaldelijk gewijd aan een omvattende bestudeo 
r ing der ontwerpen „HindarfjaH" en „X", terwijl de zesde bijeenkomst de gelegen
heid bood alle ontwerpen ook op technische onderdooien nogmaals de revue te laten 
passeeren. 

By de zevende (slot-)vergadering kon de Jury daarop hare conclusies trekken en 
tol een positief resultaat komen. 

Hel oordeel samenvattend, dat de J u r y zich op deze bijeenkomsten gevormd heeft, 
kan omtrent de onderscheidenlijke inzendingen het volgende opgemerkt worden: 

„De Zeven". Tegen dit p lan zijn in hoofdzaak de volgende bezwaren gerezen: (11 
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HOOFDVERDIEPING OFERAGEïïOUW. 

A R C H I T E C T : .T. F . S T A A L , 

iel geheele terrein zonder hiermede nochtans eene te uitgebreide bebouwing van 
een eenheid te bereiken; 

eene niet gelukkige groepeering van het geheele gebouwencomplex ten opzichte 
van de elkaar kruisende assen, waarvan liet gevolg is, dat de gesloten fiatbouw 
tegenover de bestaande open bebouwing komt te liggen en dat de vorm van de open 
gedeelten 1 usschen• het gebouwencomplex in verhand niet de bestaande bebouwing 
niet bevredigt; 

eene niet te aanvaarden oplossing van den hoofdingang onder het straatniveau. 
De Jury meent echter wel de aandacht te moeten vragen voor de bijzondere wijze, 

waarop de ontwerper hall , hoofdtrappen, betrappen, gangenstel en foyers, alsmede de 
verschillende rangen in de zaal van het Operagebouw niet elkaar in verband heeft 
gebracht, 

„Lohengrin-inoticf". De hoofdgedachte van de drie assen heeft iets aantrekkelijks, 
maar deze is niet tot een bevredigend plan gerijpt, hetgeen vooral tot ui t ing komt in 
dat gedeelte van het complex, dat niet het Stedelijk Museum één geheel zou moeten 
vormen. 

Het verband van vestiaires, trappen, hallen en foyers kan niet als goed aanvaard 
worden, doch wel mag gewezen worden op de ernstige studie der distributie van 
tooneelruimten, dienstvertrekken ca., welke distributie in tegenstelling tot enkele 
andere ontwerpen goed geslaagd mag worden genoemd. 

„X". Indien men zou aanvaarden de gedachte, dat een Operagebouw slechts een 
volkomen symmetrische plattegrond mag hebben, dan zou zeker erkend dienen te 
worden, dat dit plan tot eene in hoofdzaak gewenschte oplossing geleid heeft. 

De groepeering van hel symmetrische gebouw niet de daarbij aansluitende be
bouwing in de as van het Rijksmuseum bevat eene goede hoofdgedachte. Echter kan 
niet ontkend worden, dat deze streng doorgevoerde symmetrie aan de kant van de van 
Baerlestraat en Gabriel Metsustraat een eenigszins geforceerde oplossing tot gevolg 
heeft. 

De plattegronden wijzen op een monumentale geslotenheid die tegelijk beknopt is. 
Doch de J u r y meent, dat deze beknoptheid den ontwerper tot een minder gelukkige 
oplossing geleid heeft ten aanzien van de toegangen tot de foyers en trappenhuizen. 
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Niettemin meent de J u r y deze inzending te mogen kwalificecren als een goed 
doorwerkt plan. 

„Opera-Seria". Het plan van dezen ontwerpei' zou, voorzoover het betrekking heeft 
op het Operagebouw zelve, bij uitvoering' zeer zeker tot een grootsch monumentaal 
geheel kunnen groeien, want de plaatsing van het gebouw aan het ontworpen plein 
in de van Baerlestraat is op zich zelf zeer mooi. 

Het gevolg hiervan was echter, dat de indeeling van het Museumplein niet tot een 
harmonische oplossing heeft geleid. De plaatsing van de flatwoningen o.a. — welke 
overigens niet gelukkig is te noemen — vermocht hierin geen verbetering te brengen. 

Bovendien zou, ter beschikking van het gewenschte monumentale effect van het plein 
voor het Operagebouw, de westelijke wand van de van Baerlestraat een belangrijke 
wijziging moeten ondergaan, waarvan de ui tvoering bezwaarlijk kan worden verwacht. 

Hoewel de ontwerper op de zeer fraaie teekeningen een buitengewoon mooi zaai
en tooneelcomplex heeft weten voor te stellen, moet de J u r y toch opmerken, dat dit 
resultaat méde verkregen werd door afwijkingen van het programma. 

Maar wel zal niet de Jury ongetwijfeld elke beschouwer van dit plan getroffen 
worden door het monumentale karakter der plattegronden en door de liefde, waar
mede de ontwerper zich aan zijn taak heeft gewijd. 

„Hindarfjdll". De ontwerper heeft de Jury overtuigd, dat bij ui tvoering van zijn 
ontwerp het schouwburg-hotelcomplex zijn naaste omgeving met Concert -gebouw-
Stedelijk Museum-Rijksmuseum tot een groot monumentaal stadsdeel zal binden: dat 
de niet symmetrische l igging van den schouwburg ten opzichte van de Rijksinusouni-
as volkomen aanvaard mag worden en dat deze l igging in zijn plan tot een groot ge
dachte plattegrond verwerkt is. A l s voornaamste consequentie dezer l igging zij aan-
geteekend de zeer goede oplossing aan hef Museumplein gegeven. 

Bovendien heeft, naar de meening der J u r y , de ontwerpei' het schouwburgplan tot 
een betrekkelijk beknopt, doch grootsch geheel weten te verwerken, waarbij speciaal 
de aandacht gevestigd worde op de buitengewone wijze, waarop de hoofdtrap met 
foyers en zaal in verbinding is gebracht. 

De l igg ing van het hotel is zeer gunstig. De ontwerper plaatst dit gedeelte van het 
gebouwencomplex tegenover het Concertgebouw en slaagt er aldus in de ingang van 
de Gabriel Metsustraat niet het daarbij aansluitende Museumplein tot een goede op
lossing te brengen. 

Buitendien zal de architectonisch voortreffelijk ombouwde tuinaanleg tusschen dit 
hotel en het Stedelijk Museum een zeer waardevol effect in het stadsdeel vormen. 

„Wagner". De ontwerper heeft getrachl de moeilijkheid van het stedebouwkun-
dige vraagstuk op te lossen door het kruispunt der beide assen in het Operagebouw 
zelve op te nemen. Deze hoofdgedachte kan eene gelukkige worden genoemd. 

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de groote voorruhnte mede door hare af
metingen niet in eene harmonische verhouding staat tot den eigenlijken Schouwburg, 
terwijl de ontwerper de moeilijkheid van de kru is ing der twee hoofdassen in het kern
punt van het Gebouw niet tot eene te aanvaarden oplossing heeft gebracht. 

Met waai (leering voor de goede hoofdgedachte ten aanzien van het stedebouw-
kundige vraagstuk meent de Jury toch tegen de plattegronden van den schouwburg 
zelve (zoowel hall met hoofdtrappen als schakeling mei bijriiinilen rondom het too-
neel) ernstige bezwaren te moeten doen gelden. 

De J u r y heeft in haar programma niet meer dan schematische voorslellingen van 
het architectonisch gedeelte der opgave gevraagd. A a n dezen eisch hebben de meeste 
inzenders zich ook gehouden. 

Niettemin hebben enkele ontwerpers — speciaal die van de Motto's „ O p e r a - S e r i a " 
en „ H i n d a r f j a l l " — een juiste voorstelling gegeven van de architectonische werking 
van het door hen geprojecteerde complex. 

<;:•> 
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ZIJDE G A B R . - M E T S U S T R A A 1 
GEVELS VAN HET OPERAGEBOUW-COMPLEX. ARCHITECT .1. P. STAAL. 

Hoewel, uiteraard, deze arbeid van geen invloed geweest is op de beslissing van 
de Jury, wenscht deze toch een waardeerend woord hieraan te wijden. 

Bovendien biedt, volgens hare meening, — en hierop zij in verband met de hier
onder te nemen conclusie speciaal de aandacht gevestigd — het ontwerp „Hindar
fjaH" alle waarborgen, dat dit bij uitvoering tot eene belangrijke architectonische 
schepping zal groeien. 

Conclusie. Naar aanleiding van bovenstaande beoordeeling der ingekomen ont
werpen zal het Uw Bestuur niet verwonderen, dat de Jury zonder eenig voorbehoud 
met algemeene stemmen besloten heeft aan de Wagnervèreeniging liet ontwerp 
„HindarfjaH", dat, zooals vrij U bereids konden berichten, van den architect 
J. F. Stool is, voor uitvoering aan te bevelen. 

Te meer doet zij dit, waar het ontwerp, zoowel door de beknoptheid van het schouw
burgplan zelve als door grootte en ligging van het hotel en van het restaurant met 
terras, alsmede de juiste plaatsing der winkels en showrooms, zeer goede exploitatie
mogelijkheden biedt. 

Tenslotte stelt de Jury er prijs op Uw Bestuur geluk te wenschen met het buiten
gewoon bevredigend resultaat, dat deze prijsvraag heeft opgeleverd. Zij ontveinst zich 
niet, dat nog vide moeilijkheden te overwinnen zijn, doch vertrouwt dat Uw Bestuur 
alle medewerking vinden zal om desondanks de plannen ten volle te verwezenlijken. 

Alsdan zal de muziekdramatische knust eindelijk de plaats vinden, waar zij op 
waardige wijze beoefend worden kan. Bovendien zal de stad Amsterdam hiermede 
een van haar moeilijkste stedebouwkundige vraagstukken tot een schoone oplossing 
kunnen brengen. 

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de voltallige Jury vergadering op 4 Februari 
1926 te Amsterdam. 

icy. Dr. H. P. B E R L A G E , 
.1. C. B U N G E , 
A. R. H U L S H O F F, Juryleden. 
M. v. N O T T E N , 
P. V O R K I N K , 
P. C R O N H E I M , Secretaris 

O V E R D E O N T W E R P S G H E T S E N VOOR H E T O P E R A G E B O U W . 

Iu dit nummer zijn en in het volgende nummer zullen nog enkele afbeeldingen wol 
den opgenomen van de schetsontwerpen voor het operagebouw te Amsterdam. 

De prijsvraag, waartoe de heeivn Blaauw, Grataina, v. d. Mey, Slothouwer, Staal 
en Wijdevchl, zijn iiilgeiioodigd, had het karakter van een ideeën prijsvraag, zooals 
blijkt uit de korte samenvatting van het programma, in het juryrapport op pag. 60, 
gegeven. 

He teekeningen dus schrijven niet meer neer dan ideeën, gedachten over de oplos
sing van hel vraagstuk, en geven van de concrete vorm van de architectuur, in welke 
de oplossing door de ontwerpers is gezocht, een zeer schetsmatische aanduiding. 

Voor hen die verwacht hadden voor dit zeer belangrijke bouwwerk een collectie Ion 
kelende teekeningen ingezonden le zien, zullen de schema teekeningen wellicht een 
teleurstelling brengen. Daarentegen zal het beschouwen en bestudeeren van deze 
teekeningen van uit het hoogere standpunt waarop de Jury zich stelde, een lijkdoni 
van gedachten inzichten en vondsten, tooneii. die boeiend als hij is, deze prijsvraag 
reeds afgescheiden van haar resultaat, belangrijk maakt. 

Het ontwerp van den heer Staal, dat voor uilvoering door de Jury wordt voorge 
dragen, brengt naarst de concrete architectonische vorm. waarop de Jury met lof wijst, 
een situatieplan, waarvan de groote beteekenis eerst na overwogen studie ten volle 
kan blijken. Wij achten het niet ondienstig, daartoe te vermelden uit wat de ont
werper zelf aan zijn plan schriftelijk toevoegde: 
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TOELICHTING. 
Situatie. Het complex is vastgelegd aan de nabije groote gebouwen: Concertge

bouw en Stedelijk Museum, bepaald van uit hun l icht ingswerking en van uit die der 
hoofdstraten. De relatie met het Rijksmuseum acht ontwerper van secundaire orde, 
hoewel belangrijk. Deze verbinding is gezocht over de volle breedte van het Museum
plein, dat door het silhouet van het complex wórdt afgesloten. Met behoud van de 
openheid is bedoeld het Museumplein als ruimte „af" te vormen, van welke de rich
ting- m.k.Z. ile „ s t rooming" ) , doch niet de as-werking gewichtig is. De scherpe hoek 
van het bouwblok Gabriel Metsu- en van Baerlestraat is gesloopt, om het verlengde 
.1. YY. Brouwersplein een, aan de gestrekte richting' der gebouwen zich aaiisluitenden, 
passenden vorm Ie geven. Tevens om verkeers- en welstandsredenen. Ontwerper 
meende, waar de Lairessestraat-doorzetting over het Museumplein uil verkeersoog-
punt onbelangrijk werd verklaard, het verlengde J . W. Brouwersplein te mogen ver
nauwen door het bijgebouw A . 

Ontwerper heeft de bestaande begrenzing van den tuin Stedelijk Museum, welke 
dien tuin een onhoudbaren vorm verschaft, doen vervallen, niet de straat, die van geen 
belang is. Den tuin van Stedelijk Museum en dien van het Hotel-restaurant heeft hij. 
ter verkri jging van een stedebouwkundige eenheid, tot één gemaakt, waarhij, indien 
noodig, een lichte afscheiding tusschen heide tuinen te accepteeren is. Door verlegging 
der wegen en verplanting der boonien op het Museumplein ontstaan voor enkele be
staande vil la 's vóor te r re invergroo t ingen , welke, bij niet aankoop door de betreffende 
villa-bezitters, tot plantsoen kunnen worden, van de villa 's door een pad te scheiden. 
Door dezelfde verlegging ontstaan nieuwe villaterreinen. 

Bebouwing. Het complex is zoodanig bebouwd, dat de lengte-richtingen, gezien 
uit van Baerlestraat en van J . W . Brouwersplein, die straatrichtingen onderstreepen. 
Het is aan weerszijden van de as Rijksmuseum evenwichtig, niet symmetrisch be
bouwd, zijn uiterste grenzen zijn ongeveer even ver van die as-snijding verwijderd. 

Het Theatergebouw is omringd met lagere en kleinere gebouwen of gebouwgedeel
ten, om een overgang en verband niet de schaal der bestaande bebouwing te verkrijgen. 

Theater. De situatie leidt lot een afwijking van het gangbare Theatertype; plaats 
eu vorm van de hoofdtrap schijnt ontwerper de' aesthetische consequentie der situatie 
en hieruit is de verdere distributie van gangen en bij-trappen afgeleid. 

De volgende zakelijke overwegingen hebben hij de distributie verder gegolden: 
ï . Direct na binnenkomst moet elke bezoeker zich snel en gemakkelijk van jas, 

hoed, etc. kunnen ontdoen. Geen bezoeker mag de hoofdtrappen betreden anders dan 
in zijn avondcostuuin. 

I I . Hoofdtrap, hoofd co r r i do r en foyer (hoogere rangen) moeten samenvloeien 
tot één gezelschapsruimte, waar men elkaar zonder zoeken vindt, (ieen eireuleercnde 
gangen en geen afgesloten trappenhuis, doch één verbondenheid van hoofdcorridor 
en foyer, waartusschen de hoofdtrap uitmondt. De hoofdtrap is een zich omhoog-
schroevende voortzetting der corridors. De hoofd-corridors zijn foyers, in de smallere 
en lagere gang (tegen de achterzijde van de zaal) zijn fauteuils of banken te plaatsen, 
hoewel wandelen, niet zitten, het doel der bezoekers is in de pauze. De afgesloten 
foyer is rook-f'oyer. 

III . Mogelijkheid lol directe or iënta t ie , door steeds andere uitzichten eu door
kijken bij het zich bewegen door het Gebouw. 

I V . In het ontwerp zijn 2 gescheiden ingangen, bedoeld respectievelijk voor de 
hoogere en lagere rangen (2° en 3° balcon). Doch zij kunnen, daar de hoofdtrappen-
huizen naast elkaar en op ongeveer gelijken afstand tusschen de ingangen gelegen 
zijn, ook voor een andere scheiding van bezoekers (b.v. tusschen abonné ' s en niet-
ahonné ' s ) worden gebruikt. 

De plaatsverdeeling is als volgt: Zaal 83(i zitplaatsen; 1" balcon 44S zitplaatsen: 
•2 balcon 321 zitplaatsen; 3° balcon 300 zitplaatsen. Totaal 1!»!),") zitplaatsen. 
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R O T T E R D A M S C H E POST X I . 
Met waardeering hebben wij gezien dat Burgemeester eu Wethouders van Botter

dam den zedelijken moed gehad hebben terug 1.' nemen hel onzalige voorstel tot het 
bouwen van een brug ten Zuiden van de Delftsche Poorl (zie Rotterdamsche I os, 
V I I I ) en in ,.laats daarvan hebben voorgesteld aan Dr. Beriage een nieuw plan voor 
het Hofple in te vragen. 

De raad heeft dezer dagen dit voorstel aangenomen en hel is te hopen dat D r . B< 
lage deze opdracht zal aanvaarden en erin zal slagen in dit stadium voor het a te 
lang verwaarloosde Hofpleinvraagstuk een bevredigende oplossing aan de hand Ie 

° E e n nieuwe kwestie vervult inmiddels de gemoederen. De jury in de prijsvraag 
voor de brug over de Koningshaven heeft indertijd twee ontwerpen aangewezen, die 
ernstig voor uitvoering in aanmerking zouden komen. (Zie Rotterdamsche 1 ost V ) 
De directeur van Gemeentewerken nu heeft de inzenders van beide ontwerpen ... de 



gelegenheid gesteld linn ontwerp nader te bezien en heeft thans het ontwerp „Op hoop 
van zegen" (een dubbele basculebrug) voor uitvoering voorgedragen. (Zie afbeet* 
ding in Xo. 2'2 van liet Bouwkundig "Weekblad . laargang 1!V2">). 

Hij acht weliswaar de ontwerpen technisch gelijkwaardig, doch aesthetische over
wegingen doen hem het ontwei]) „ P e n t a g r a m in c i rke l " (een hefhrug) terzijde leggen. 

Nu is het een feit dat hu" de openbare meening in deze niet aan zijn znde heeft. 
Integendeel, in den raad, in de pers en onder de architecten blijken sterke syinpathiön 
t( zijn voor het ontwerp „ P e n t a g r a m in c i rke l " van den Rotterdatnsclien ingenieur 
Hunnen. 

I 'it zeker technisch instinct voelen velen voor een zoo laag hoven het water gelegen 
brug van ."ill Mr . doorvaart wijdte, het voordeel van den hefhrug boven de dubbele 
basculebrug en wat het uiterlijk aangaat, de gespierde, gedurfde hetonpijlers met 
daartiissehen de luchtig opschuivende brug hebben het gevoel voor de schoonheid der 
techniek, dat h'\\ rasechte Rotterdammers latent aanwezig is, een nieuwen, sterken 
prikkel gegeven. 

Trotsch als zij zijn op hun kolentips, hun graanzuigers, hun silo's, hun zeeschepen, 
hun drijvende bokken, enz., geven zij verre de voorkeur aan Emmen's frisch ontwerp 
boven het zware, alledaagsehe product van een Duitsche fabriek. 

Het wi l er bij een massa Rotterdammers niet in dat, waar l»ü meerdere zaken een 
overheidstoeslag gegeven wordt ten einde opdrachten voor de plaatselijke nijverheid 
te behouden, «lil belangrijke werk in Duitsche handen zou worden gegeven en het 
kloek ontwerp van hun stadgenoot, juist om aesthetische redenen, onuitgevoerd zou 
moeten blijven. 

Wi j kunnen ons niet onttrekken aan den indruk hij het lezen van het rapport van 
den directeur, dat deze zijn redenen heeft, nog huiten de merites van het Duitsche 
project, die zoo zeer naar voren te brengen. 

De meest voor de hand liggende verklar ing moge zijn dat hij aanvaarding van een 
fabrieksontwerp „he t opmaken van uitvoerige, tot in bijzonderheden afdalende be
stekken kan achterwege blijven". 

Wij kunnen persoonlijk niet anders dan de algemeeiie bewondering voor het lief-
brugontwerp deelen. 

De structuur van het inderdaad kolossaal gevaarte is van een zoo ongerepte, 
natuurlijke schoonheid dat men rechtuit maling krijgt aan de traditioneele overwe
gingen van „schaa l" en aansluit ing aan de laat-negentiende eeuwschc bebouwing van 
de van der Takstraat en Rosestraat. 

De u i tdrukking van volkomen beheerschte rustige kracht in de betonconstructies 
in juis t gevoelde tegenstellingen tot de ijle liggers van het beweegbare gedeelte, 
geven een impressie van zuiver zakelijke schoonheid, die wij ons niet herinneren 
ondergaan te hebben sinds wij zes, zeven jaar geleden voor het eerst zagen het ont
wei]) van Duiker en Bijvoet's Academiegebouw. 

De heer Kunnen moet wel een geboren constructeur zijn om zuiver langs den weg 
zijner ingeiiieursforinules gekomen te zijn tot de samenstelling van een utiliteitswcrk 
van zoo hooge architectonische waarde, tot welke artistieke bekwaamheden hij trou
wens, voor zoover wij weten, zichzelf nooit in staat droomde. 

Wij begrijpen volkomen hoe het mogelijk is dat dit ontwei]) hij leeken als archi
tecten zoo onverdeelden bijval vindt, wij begrijpen volkomen dat ook de jury dit 
ontwei -]), dat eigenlijk inging tegen de in het programma uitgesproken wenschen, om 
zijn bijzondere kwaliteiten toch zoodanig naar voren bracht, wij deelen echter geens
zins de door den directeur zoo zonder aarzeling uitgesproken vrees voor aantasting 
van het stadsbeeld. 

A l s Rotterdam iets hoognoodig heeft dan zijn het bouwwerken van dezen aard. 
Men moge hiervoor doode steden als Knkhuizen en Veere wil len behoeden, Rotterdam 
heeft het recht ecu bescherming als deze af te wijzen. 

Het is een werk uit één stuk, een flinke, frissche gedachte en wij zouden het oprecht 
betreuren als aan onze stad dit krachtig Hollandsch werk ontging. 

PERTSC0PI1IS. 
(iS 

VORMEN VAN NEDERLANDSCHE KUNSTEN IN DE 
LAATSTE VIJFTIG JAAR. 

..Kunst aan het V o l k " heeft in het Stedelijk Museum te Amsterdam een tentoon
stelling doen inrichten, welke beoogt een overzicht te geven van de Vormen der 
Nederlandsche Kunsten in de laatste vijftig jaar." Aangezien de kunstvorm onaf 
scheidelijk verbonden is aan het kunstproducl zelve, is deze tentoonstelling er een van 
kunstproducten uit de laatste 50 jaren, waarbij de bouw kunst ook in foto's vertegen
woordigd is. De middenzaal op de verdieping bevat hoofdzakelijk de beeldhouwkunst 
en het zal wel de bijzondere geschiktheid van deze ruimte om er vele groote heelden 
in te plaatsen geweest zijn. die de beeldhouwkunst tusschen haar zusters hier dien wat 
opvallenden voorrang bezorgde. A l s ook eenzelfde geschiktheid de „collectie schilde
rijen met typeerende specimina uil de periode 1875—Uil'")." in de armoedige boekzaal 
deed te land komen, mogen wij hieruit geen gevolgtrekkingen maken over de kwal i 
teiten van de specimina. Want al zijn deze verre van typeerend, althans niet hel be
wuste tijdperk typeerend, ei1 zijn juweelen bij. 

Tusschen deze zalen liggen de .'!, die de kern van de tentoonstelling bevatten, de 
meubelkunst en de kunstnijverheid en de architectuur in foto. 

De tentoonsteling is ingericht door den architect E . .1. Kuipers , die de aanklee
ding ervan zeer sober maakte, zoodat deze nergens om den voorrang streef! met hef 
geëxposeerde. Waarom, vraagt men zich af, zijn vele tentoonstellingsinterieurs zoo 
kostbaar en ondeugdelijk, als het met zulke simpele middelen zoo goed en bevredigend 
kan. 

Het werk van Kuipers ware inmiddels aan een boeiender expositie beter besteed 
geweest. Wel is zeer markant en interessant materiaal bijeengebracht, maar men krijgt 
de indruk dat de grondgedachte win deze tentoonstelling niet seher]) genoeg omlijnd 
is geweest, zoodat het expositie-materiaal niet een bepaalde bedoeling tot u i td rukking 
kan brengen. 

Wat, zoo vragen we ons af, heeft Kunst aan het Volk zich voorgesteld met deze 
tentoonstelling te geven. Wat beduidt die vormkwestie, die in den naam win deze 
tentoonstelling zoo bijzonder naar voren wordt gebracht. Is het om het verschil in 
vormen te zien.' Natuurlijk is er verschil in vorm, tusschen een stoel van 1880 (neem 
geen prul , maar een exemplaar van Dr. Cuypers) en een van nu. Maar het oncritisch 
beschouwen van deze verschillen versterkt de neiging tol appreciatie van alleen dat
gene waarnaar al steeds voorliefde is uitgegaan. Deze neiging te versterken, kan toch 
moeilijk het doel van een tentoonstelling zijn. Of bedoelt zij de overeenkomst te laten 
zien, tusschen den waren kunstvorm van 1880 en den waren van nu, het eeuwige 
moderne, dat Henry van de Velde in „ B o u w e n " zoo uitnemend belichtte. Maar daar
voor is allereerst inzicht noodig — zooals alle inzicht ieder overzicht moet vooraf
gaan — en niet dat inzicht moet men zich verrijkt hebben wi l men in dat oogpunt 
eenige heteekenis aan de tentoonstelling kunnen geven. 

Doch waarschijnlijk heeft Kunst aan het V o l k het heelemaal niet zoo verschrikke
lijk bedoeld. Men hoeft over dergelijke neteligheden ook niet altijd te zeuren. Ze 
richtte de tentoonstelling in tot prettige stichting en leering. Want als wij bijv. in de 
vitrine der medailles zien, hoe de welgevormde en welgevulde inspi ree ren de of 
lauwerende matrones van 1N7."> plaats hebben gemaakt voor figuraties, die een stem
ming van blanco en onbevredigdheid kunnen brengen, dan valt daaruit toch ook wel 
iets te leeren. A l ben je er dan misschien niet precies over geslicht. 

De tentoonstelling blijft tol het eind van deze maand geopend. .1. P. M . 
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O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
Bramante, F. Malaguzzi -Valer i , Biblioteca d 'Arte illustrata. Boma. (!<• Li re ) . 
Dit werkje over Doimto Bramante mei 31 reproducties is er een van een serie, 

waarop hier gaarne de aandacht wordt gevestigd, hoewel er zeker niet veel van onze 
collega's zijn, die gemakkelijk Italiaansch lezen. Het is toe te juichen, dat men ook 
in [talie overgaat tot dergelijke goedkoope specialiseeringen, omdat men in de ver
schillende handhoeken het werk van een bepaald bouwmeester moeilijk hij elkaar 
kan vinden. Ook is het practisch gezien, dat bij deze kleine boekjes de belangrijkste 
werken overzichtelijk zijn gereproduceerd, terwijl de bibliografie zeer waardevol is, 
ook al omdat daarbij de artikelen in ttaliaansche periodieken, die wij hier zelden 
zien, zijn opgegeven. 

Men heeft bekende personen als schrijvers weten te vinden, bovengenoemde 
Malaguzzi is de directeur van den Pinacotheek in Bologna, terwijl Venturi van de 
Universiteit van l ionic , over Alber t i en Brunelleschi schreed'. Ken enkele buitenlander 
als Kiev van de Technische Hoogesohool in Woenen heeft ook een deel verzorgd, n 1. 
dat over Michel Angelo als architect. 

Verder zijn verschenen Laurana, Borromini , Cortona, Maderno, Rainaldi en een 
dik nummer, dat 30 Li re kost, over Bernini . De foto's zijn niet bijzonder fraai, maar 
er zijn nogal eens teekeningen weergegeven, zoo o.a. bij Bernini van zijn project 
voor den afsluitenden gevel van het Louvre. 

Laat de taal geen verhindering zijn, er is in deze kleine boekjes toch voed te vinden 
en wanneer men daardoor zou komen tot een nadere kennis van het prachtige 
Italiaansch, dan zou dit reden tot dubbele dankbaarheid kunnen geven. 

Architecture of the Renaissance, from Brunelleschi to Michel Angelo. Dagobert 
F rey . The Hague, G. Naeff. 1925 (ƒ <>.—). 

U i t de hierboven vermelde uitgaven heeft Prof . Frey uit YVeonen een overzicht 
samengesteld, waarvoor dezelfde clichés zijn gebruikt en dat hier in Holland in de 
Engelsche taal is verschenen. 

Na een tekst van I'S bladzijden volgt een bibliographic van de meest belangrijke 
werken over het probleem der Renaissance en de architectuur van dien tijd. Moor 
volledige opgaven krijgt men in de hoekjes van de Bibliotheca. d 'Arte Illustrata. 
Daarna volgen 157 reproducties, waarbij verschillende van teekeningen. N a een 
serie van Brunelleschi volgt L . B. Alber t i , waarbij niet een vraagteeken ook het 
Palazzo P i t t i . V a n den merkwaardigen tromfboog te Napels in het midden der 
vijftiende eeuw opgericht ter cere van Ali 'ons van Aragon, die sinds 1!>H4 gerestau
reerd is en die naar een project van Laurana moet zijn uitgevoerd dooi' den Milanees 
Pietro di Mart ino worden een vijftal foto's gegeven. Daarna wordt van Laurana o.a. 
zijn heerlijk hertogelijk paleis van Urbino gegeven. Bij de afbeeldingen van Bramante 
vinden wij een teekening van van Heeinskerck, die de S. Rioter in aanbouw weergeeft, 
bij Rafaël het Palazzo dell ' A q u i l a naar een teekening van Parmigianino. Tenslotte 
volgt na Giu l iano da Sangallo een 30-tal aan Michel Angelo gewijd, o.a. eenige teeke
ningen voor di ' facade van S. Lorenzo te Florence. 

De zeer bijzondere wijze, waarop F rey spreekt over het ontstaan van de groote 
Wedergeboorte en ook van het Barok, zijn een diepgaande studie waard. S. 

Nederlandsche kunst in de laatste halve eeuw. Uitgegeven door de vereeniging 
Kunst aan het V o l k , door E . Querido. ƒ 1.50. De uitgave van dit hoekje valt samen 
met de tentoonstelling over de vormen der Ned. kunst i n de laatste 50 jaar. Het is 
mooi verzorgd en de bijdragen zijn prettig' en goed geschreven. Het bevat 13 hoofd
stukken en eenige illustraties. Het is een waardevol hoekje. J . P . M. 
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Officieele Mededeelingen. - Dr. H. P. Berlage. 21 Febr. 1856—15)20. — Mededeelingen. 
— De Nieuwe Amstelbrug. — Beantwoording vragen Heerenhofstad. — Dr. Berlage is 
70 jaar. — Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe Opera-gebouw te Amsterdam, 
door J. P. M. 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

Dr. H. P. B E R L A G E 21 Febr. 1856—1926. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Hond van Nederlandsche Archi

tecten, B.N.A. heeft aan Dr. H . P. Berlage. Eërelid van den B.N.A.. ter gelegenheid 

van zijn 70sten verjaardag, als blijk van vereering, do medaille van den B.N.A. uit

gereikt. 

Deze medaille, de eerste, welke de B.N.A. uit reiki, is ontworpen door den beeld

houwer Ilildo Krop, en vervaardigd in brons. 

M E D E D E E L I N G E N . 

D E N I E U W E A M S T E L B R U G T E A M S T E R D A M . 

Naar wij vernemen zal de Nieuwe Amstelbrug. die tegenover de Amstellaan de ver
binding der beide Amsteloevers tot stand zal brengen ontworpen worden wat het uiterlijk 
aanzicht daarvan betreft, door Dr. H. P. Berlage. 

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

Hiermede deelen wij namens de Jury mede, dat de beantwoording der gestelde vragen 
betreffende het programma van de prijsvraag voor een Heerenhofstad, zal geschieden in 
het volgende nummer van het Bouwkundig Weekblad. Het uitstel vindt zijn oorzaak in 
het groote aantal vragen, die beantwoord moeten worden, en die, door dit uitstel te samen 
gepubliceerd zullen kunnen worden, hetgeen ten gerieve is van de deelnemers aan de 
prijsvraag. 
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D r . Berlage is 70 jaar. 
Het is zijn wensch geweest, deze verjaardag in stilte te vieren zonder openbaar 

huldebetoon. In dien wensch zal ook heimelijk begrepen zijn geweest verschoond te 
blijven van luidklinkende huldo-artikolon en feestelijk gestelde lofredenen in dag
bladen, vakbladen en tijdschriften, maar dit verlangen zal tegelijk wijselijk als 
onvervulbaar zijn opgegeven. Ook wij , die zijn gevoelens kennen, kunnen hem niet 
sparen en al is het dan niet tot in het volle licht der hulde, even moeten wij hem 
naar het voetlicht keeren op dit oogenblik en hem dank zeggen voor wat hij in zijn 
arbeidzaam leven, voor de Xederlandsche bouwkunst — om ons hiertoe alleen te 
bepalen — heeft gedaan. 

Bezien wij in het kort zyn levenswerk, dan imponeert direct de lange reeks van 
groote en grootsche ontwerpen, als daar zyn : zijn Mausoleum, zyn Beurs, zijn 
Vredespaleis, zyn Beethovenhuis, zyn P a n t h é o n der Menschheid, zyn Uitbreidings
plannen van Den H a a g en Amsterdam, zijn Hofpleinplan, zyn Museumplan. De 
omvang van dit werk stelt het oeuvre van wie van zijn ty'dgenooten ook, in de 
schaduw. 

M a a r daarbij vergeten wy niet, hoe ieder project van deze reeks, toen het uit zyn 
handen kwam, ons steeds opnieuw een openbaring was, van hetgeen deze bouw
kunstenaar bezielde. Steeds was een nieuw werk van hem „boven verwachting". De 
lijn in zyn werk bleef steeds stijgend en dit is het wat ons op zyn 70sten verjaardag 
niet zooveel vreugde vervult , dat wy weten, dat de lijn van zijn werk steeds stijgend 
nog zal blijven. Ieder werk van Dr . Berlage is een stap voorwaarts in de richting, 
zooals zyn levensbeschouwing de ontwikkel ing der kunst en der bouwkunst in het 
bijzonder ziet. Onwrikbaar is steeds zijn overtuiging geweest, dat die r ichting de 
goede moest zijn, tot nu, nu verschillende teekenen voor hem bewijzen kunnen zijn, 
die zyn overtuiging staven. Want wanneer wij rondom ons de onzekere pogingen 
zien, waarmede getracht wordt zichzelf een leidend beginsel te suggereeren, dat 
zekerheid kan bieden voor een bloeiende ontwikkel ing der bouwkunst — roerend 
zijn soms die toekomstzorgen — dan treft ons de vastheid en de rustige verzekerd
heid, die de ondergrond van D r . Berlage's kunstvisie nog steeds biedt. 

M a a r laten wy niet — al is dit verleidelijk — de waarde bepalen van oen geestes
houding van een kunstenaar, waar alleen het toekonistgeslacht de juiste maatstaf zal 
kunnen aanleggen. 

Berlage heeft ge lukkig als architect genoeg mooie en geslaagde bouwwerken tol 
stand gebracht, dat wy ons tot het genieten daarvan kunnen bepalen. Dit is hoven 
alles uit, voor ons geslacht, en voor de kunstvolle verri jking van ons leven, toch het 
voornaamste. 

E n er is een architect geen dankbaarder hulde te brengen dan door te erkennen, dat 
wy allen in ons leven gestaan hebben voor bouwwerken, wier architectonische schoon
heid ons kunstgenot schonk, en waarvan hij de architect is. 
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BESCHOUWINGEN OVER DE PLANNEN VOOR HET 

N I E U W E O P E R A G E B O U W TE A M S T E R D A M . 
Een vrijstaande schouwburg hoeft, in 't algemeen gesproken, een bepaald type 

v.i i i gebouwvorm. Zooals een schuur en een kerk een globalen hoofdvorm hebben, 
waarvan het beeld zich in ons bewustzijn direct associeert met onze gedachten wan
neer die op zulke bouwwerken worden gericht, zoo heeft een schouwburg een bepaalde 
schouwburgvorni. H i j is zóó karakteristiek dat wij er zelfs een bepaald begrip van 
een schouwburg door hebben gekregen. 

A l s wij aan een schouwburg denken, zien wij onwil lekeurig de hoog oprijzende 
tooneelruimte, met daa rvóór de lagere afdekking van de toeschouwerszaal vóór ons. 
De tallooze schouwburggebouwen in Europa , wier aanblik niet anders gaf dan steeds 
maar weer die hoog oprijzende tooneelruimte, niet daa rvóó r de lagere afdekking van 
de toeschouwerszaal, hebben dit beeld kunstmatig in ons aangekweekt. Zóó één
vormig was die stelselmatige aankweeking van dit beeld, dat wij direct niet de 
globale hoofdvorm van de omtrek een peristyle en kolonnade aan de voorzijde asso-
c iee ren , . . . . terwijl wij als reflex op dit doorgaans tintelende rythniische beeld van 
de voorzijde, vaag de sombere, massale, hooge achtergevelwand zien oprijzen. 

Die achtergevelwand van een schouwburg heeft vooral in zijn hooge sombere 
zwaarte iets zinnebeeldigs, als afs lui t ing van dat geheimzinnige tooneolgodoe, waar, 
tusschen ruw beschilderde doeken en schennen, uitgezaagde planken, takels, lieren, 
rollen en katrollen, verbeeldingen worden gewekt van de dramatiek van het leven. 
Zoo'n schouwburgachtergevel is waarlijk een achterwand van sterk afsluitende 
kracht, waaruit geen leven meer straalt. 

Wij hebben dus van een vrijstaand schouwburggebouw een vrij concreet algemeen 
beeld. 

Di t beeld moest ook weer bij de ontwerpen voor de Opera voor de Wagnerver-
eeniging tot u i t ing komen. Want de eischen, waaruit het boven omschreven massa-
beeld van een schouwburg zijn ontstaan dankt, werden ook hier den deelnemers 
dwingend gesteld. Het Bestuur van de Wagnervereeniging heeft aangegeven hoe het 
tooneel met de toeschouwersruimte in hoofdvorm moest worden gebouwd. Daar was 
niet van af te wijken, en uit de ingezonden plannen is te zien dat geen der deelnemers 
er van is afgeweken. Eenerzyds is het jammer dat het voorschrift van de zaal- en 
tooneelruimte bindend is gesteld. De kern van het vraagstuk, waar het het opera
gebouw zelf betrof, moest nu de ontwerpers onverschil l ig laten, en deze kern is juist 
architectonisch, vooral voor de moderne architectuur, zoo intens belangrijk. Het 
kwam nu neer op een decoratieve aankleeding van die belangrijke ruimten. Maar. 
anderzijds is het standpunt van de Wagnervereeniging te billijken, die, een bruikbare 
opera wenschend, afzag van — zij het voor de houwkunst interessante — experimen
ten, die nog niet aan de practijk waren getoets. H ie r liet zekere voor het ongewisse 
te kiezen, kan men het verantwoordelijk Bestuur van de Wagnervereeniging niet 
euvel duiden. Overigens koos het een tooneeldistributie met tooneel, achter-tooneel, en 
twee zijtooneelen (z.g. Sch iebe-Bühnen) die, in den huidigen stand van de tooneel-
techniek, de grootste mogelijkheden en perspectieven op regiegebied waarborgen. 
Maar de gekozen tooneel- en zaalvorm hield in zich het algemeen gangbare Euro-
peesche schouwburgtype, (lus ook het boven geschetste globale sehouwhnrgheeld. 

Zich te moeten houden aan het gewone schouwburgtype, als globale massa, stond 
dus vast bij alle deelnemers, en de eerste vraag, waarmede zij zich wezenlijk moesten 
bezig houden, was die van de plaatsing van de bekende globale massa, op het 
Museumplein. 

Het Museumplein is een open ruimte, zonder bepaalde, d.i. karakteristieke 
grenzen. Het Champ de Mars te Pari js , misschien tien maal zoo ruim, is bepaalder 
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begrensd. De niet-bgziende mensch ziet althans grenzen, op hel Museumplein iels 
waf lii.j als begrenzingen aanduidt. Direct al brengen aaneenrijgingen van gesloten 
en open bebouwingen met grootore bouwwerken daartusschen verwarringen. Daarbij 
beneemt een naar alle zijden uitloopond wegenweb, van wegen zonder karakteristieke 
bestemming, het gevoel van „omslo ten" te zijn. Toch is hel Museumplein geen vlakte 
zonder orienteerende accenten. Het Hijks Museum is, hoewel het vrij ver van hel 
centrale punt van het plein verwijderd is, machtig genoeg om zijn midden as tot ver 
over het plein heen te leggen. Het Concertgebouw met zijn scherp fronton en kolon-
nade, is ook niet als een q u a n t i t é négl igeable te beschouwen en zijn facade werp! 
eveneens een nsriohting over hot terrein. Gelukkig liggen deze assen niet iu één zelfde 
lijn, maar zij snijden elkaar ongeveer ter hoogte van het muziektentje op de [Jsclub. 

Dit , niet het muziektentje. maar de knik in de as, was een der groote moeilijkheden, 
maar tevens ook de grootste bekoring van het vraagstuk voor de ontwerpers van hel 
operagebouw. P r i m a i r was voor hen de vraag hoe de domineerendo „g loba le" schouw
burgmassa zou staan ten opzichte van de genoemde assen. Secundair moest het 
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Stedelijk Museum een rol spelen. Z y n leehjke achtergevel — met alle respect — en 
de wetenschap dat het gebouw naar deze zijde uitgebreid moet worden, was de 
ontwerpers ongetwijfeld aanleiding zijn transformatie zoo mogelijk in de pogingen 
tot de stedebouwkundige verfraai ing van het Museumplein te betrekken. Wat nu 
de bovengenoemde assen aangaat, één as moest uitverkoren worden. V i e r der deel
nemers, de Heeren (Iratama, van der Mey, Hlaauw en Slothouwer, kozen de as van 
het Rijksmuseum. (Zie teekening I op pag. 80). Deze keuze had direct een streng*' 
consequentie: de facade van de opera naar de zijde van het Hijks Museum te brengen. 
Dit werd geen wonsoholijkhoid meer, nog minder een mogelijkheid, het werd een 
eisch. Immers het kiezen van dien as, de eenige as met dwingend aesthetische kracht, 
uitgaande van het Hijks Museum, onderwerpt de opera aan het gezag van het Rijks 
Museum. Iemand die men respecteert keert menszijn rug niet toe. geld! evenals 
in menschelijke, ook in architectonische en stedebouwkundige - i ' ^ f c . - . Dat het 
respect hier de achtergevel van het R y k s Museum, betreft, is minder ironisch dan het 
lijkt, omdat deze gevel van het Museum waarlijk niet het karakter van maar-een-
achterzijdegevel heeft. Met den eisch, die de as-keuze stelt, valt niet le transigeeren. 
en hoe praktisch de Heer v. d. Mey de gevolgen van zijn verkeerd getrokken con
sequenties tracht te bedekken, door de achtergevel der opera tusschen flatwoningen 
weg te moffelen, hoe elegisch de Heer (iratama van zyn nood een deugd trachtte te 
maken door zijn fraai architectonisch verzorgde achtergevel in een statige vijver te 
doen weerspiegelen, de inconsequentie was een zwakte in de kern van het ontwerp, 
die voelbaar moest blijven. De juiste gevolgtrekkingen uil de keuze der Museum-as 
trokken de Heeren Hlaauw en Slothouwer, met de aanvaarding van de daaraan ver
bonden moeilijkheden. E n al zijn de oplossingen hiervan wellicht minder geslaagd, 
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schepping is in do nabijheid van de achterzijde inderdaad wel wal zoek geraakt. Eerst 
moer i n de verte, waar do symmetrische omtreklijn spreekt, voelt men aswerking. Hot 
is plausible als iemand vanaf een dor sympathieke rustbanken, die het Museumplein 
sieren, zijn blik latende gaan van l inks naai' rechts, bekent de relatie tusschen hier 
en ginder van secundaire orde te achten, „hoewol belangrijk". Maar er is een veel 
diepere aanleiding, oorzaak desnoods, dan feitelijkheden voor ons om een zoodanige 
meening zoo al niet te onderschrijven, dan toch er waarde aan te hechten. Immers 
er is een aesthetisch gevoel dat opstandig is tegen de onderworpenheid aan de dwang, 
van de geometrische werking van oen symmetrie-as. De onderworpenheid hieraan is 
klassicistisch in voelen en zij bepaalt hot essontioole gehalte van do plannen van 
do Hoeren Gratama, v. d. Mey, Blaauw en Slothouwer, die, ondanks het verschil in het 
architecturaal uiterlijk hunner plannen, één groep vormen van architectonisch gevoel. 
Tusschen hun plannen bestaat geen fundamenteel onderscheid, al biedt do een wat 
aantrekkelijker, geavanceerder vormen misschien dan de andore, die moer conven
tioneel, meer traditioneel is. Een keuzo tusschen hen is een kwestie van appreciatie 
van oen der stadia in de evolutie, die zich iu één bepaalde geesteshouding voltrekt. 
Fundamenteel verschillend van hou is het werk van de Hoor Staal. Zijn werk getuigt 
zuiver van oen a-klassieistische visie. 

Tn liet werk van den Heer Wijdovokl valt geen bepaalde houding te onderkennen. 
Eenerzijds suggereert hij een a-klassicistisehe greep te zullen doen, maar anderzijds 
getuigt hij in zijn theaterplan van oen lust in klassieke evenwichtigheid, die do Ecole 
des Beaux-Ar ts hom zij benijden. Wijdovold's fraai geteekend project is innerlijk 
zwak, omdat de geest erin dualistisch is. E n hoewel het buiten het kader van 
deze beschouwing valt, mag misschien — ter verduideli jking — gezegd worden, dat 
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in hun projecten zit de goede kerngedachte die uit de gekozen situatie voortvloeide. 
Bovendien, in do l igging der hoofd facade met de ingangen dor opera aan het 

Museumplein, ligt oen aantrekkelijkheid te moor omdat daar ruimte is voor oen 
goede oplossing van het vorkoersvraagstuk, dat bij een een opera toch steeds belang
rijk is. Deze ruimte is door hen die de ingang der opera aan de V . Baerlestraat 
projecteerde, gemaakt moeten worden. Ruimte maken is moeilijk in een bebouwde 
stad. Do gegeven oplossingen bevestigen dit. 

Waren er nog andore situaties te kiezen.' 
De Heeren Staal en Wijdevold kozen er andore. 
Beide ontwerpers negeerden de as Rijks Museum en de as Concertgebouw, de 

Heer Staal volmaakt, de Hoor Wijdevold, pour acquit de conscience, behield de 
Museum-as voor do verfraai ing en do bebouwing van het Museumplein, buiten zijn 
opera om. Maar do „g loba le" operavorm, valt bij beide ontwerpen buiten de assen. 
De ontwerpers stelden zich buiten de wet die voor 4 andere ontwerpers had gegolden: 
was daarvoor rechtmatige aanleiding:' Noteeren wij allereerst, dat „do secundaire 
orde van relatie van hot operagebouw mot het Rijks Museum" ') oen meening is, die. 
hoe subjectief zij lijkt, op feitelijke gronden kan rusten. Hot is oen feit dat do aswer
k i n g van het Ri jks Museum, hoe krachtig ook, juist in de nabijheid daarvan, niet meer 
sprekend is, eigenlijk alleen uit ervar ing voelbaar. De symmetrie van Cuypers ' 
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dit dualisme, het hinken op klassieke en fundamenteel niet-klaseieke gedachten hel 
kernpunt is van dè critiek van de „S t i j lg roep" op de, wat deze noemt, ..Wendingen-
groep". De Stijlgroep, meedoogenloos stijl in haar ééne principe en alles daaraan 
offerend, maar in die houding ook waarli jk sterk zijnd, vervloekt kortweg de dualis
tische houding, waarmede, door een rijke fantasie gevoed, de schoonheid, ongebrei-
dend, tot vermoeiens toe kan voortwoekeren om een zwakke kern. 

Naar zijn hoofdaaard behoort dit ontwerp tot de groep Gratama, v. d. Mey en 
daardoor blijft de Heer Staal met zijn ontwerp geïsoleerd over. H i j beidt zijn 
a-klassicistisch standpunt doorgevoerd in het heide project. Hij heelt, eenmaal zijn 
vrijheid hernemend, uit de handen eener aesthetische houding die onder de geestelijke 
gevoelens van dezen tijd voor hem drukkend ware geworden, van zijn vrij-zijn een 
passend, hoewel belangrijk, gebruik gemaakt. 

[ntusschen meene men vooral niet dat deze vri jheid een gemakkelijker taak zoude 
hebben ingehouden dan de overige ontwerpers zich oplegden door het innemen van 
een ondergeschikt standpunt tegenover dwingende assenstelsels. De a-klassicistische 
visie is waarlijk geen recept om het als kunstenaar makkelijker te hebben. De moderne 
bouwkunstenaar zal het zeker niet makkelijker hebben dan zijn voorganger. De barok 
was niet moeilijker dan de moderne kubusbouw. Staal kon zich in deze opgaaf zoo 
vrij en frisch uiten, niét omdat hij het zich makkelijk maakte, maar omdat hij zich 
had los gemaakt uit opvattingen die strijdig waren met zijn kunstenaars-natuur. Het 
worstelen van een kunstenaar met de materie is het worstelen van een kunstenaar 
met zijn eigen geest, is deze strijd gestreden en gewonnen, dan groeit en bloeit en 
rijpt alles vanzelf. W a t niet beteekent dat dan alles goed is, objectief gezien, maar 
binnen het kader van de conceptie is alles gaaf en zuiver. 

Nadrukkeli jk zeg ik hierbij dat deze toestand ook bestaat voor andere geestes
houdingen. 

In dezen toestand was Staal toen de groote greep hein te pakken had. Die greep 
is bij hein niet de plaatsing van de opera opzichzelf, niet de door de J u r y terecht 
geroemde oplossing van het foyer- en trappenhuis-vraagstuk, noch de J u r y bekorende 
voorbeeldige transformatie van de ruimte achter het Stedelijk Museum, zijn greep was, 
niet de massa van de globale operavorm, de bijgebouwen tot één éénheid te wi l len en 
te kunnen samenvoegen. Voora l in de behandeling der bijgebouwen ziet men het 
cardinale verschil tusschen het standpunt van den Heer Staal en dat der andere 
ontwerpers. De ontwerpers hadden volgens hun opdracht de vrijheid op het Museum
plein, behalve het operagebouw, ook andere gebouwen te projecteeren, die geschikt 
waren de exploitatie mogelijkheden van de opera in economischén z in te vergrooten. 
Daarbij werd in het bijzonder gewezen op een hotel, maar ook flatwoningen, winkels 
met bovenwoningen enz., konden dienstig zijn. A l l e ontwerpers hebben deze niet-
bindend voorgeschreven, maar toch wel wonschelijk geachte bouwwerken bij hun 
operaplan opgenomen. Bijgaand teekeningetje 11 geeft een beeld nu van de kern van 
de opera, binnen het door de verschillende ontwerpers noodig geacht opera-volume; 
daarbij zijn de bijgebouwen gearceerd aangegeven. 

Waar de Heeren Gratama, v. d. Mey , Hlaauw en Slothouwer de opera plaatsen 
in de, door de richtingas van het Hijks Museum aangegeven lijn, hadden de bijge
bouwen de functie rondom de aldus vaststaande, slechts in één r ichting een weinig 
nog te verschuiven operaklomp, het complex te voltooien. I'it den aard der zaak 
hielden zij daarbij rekening niet het omliggende straten-net en de daaraan liggende 
gebouwen. Op teekening II ziet men, op welke wijze de ontwerpers dat niet min of 
meer succes hebben gedaan. Dat daarbij bij de een meer het hotel, hij de ander de 
woningen gelukkiger uitkwamen, moet de consequentie zijn van het ingenomen stand
punt. De plaatsing der bijgebouwen was voor hen het maken van een aftreksom: 
totaal complex — opera = bijgebouwen. Zij bouwen het door de beslaande rooilijnen 
omsloten terrein vo l , de vorm en plaatsing der rooilijnen iu enkele finesses, voort-
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vloeiende uit hun plannen, wijzigend. Maar daardoor maakte zij tevens van de opera 
een aan drie zijden ingesloten bouwwerk. De lieer Gratama deed dit consequent dooi
de ringbouw rondgaande op vrij groote hoogte te projecteeren, de heer Slothouwer 
minder consequent, door over een lagere bebouwing links en rechts, uitzicht op de 
zijgevels van de opera te kunnen behouden, de heer Blaauw trachtte door een traps
gewijze opbouw de opera klomp als domineerend moment te doen spreken. Door de 
ringbebouwing rondom liet beschikbaar terrein, maakte zij de opera tot een gebouw 
in een gehouwen complex met de hoofdgevel aan de straat. Dat alle vier de genoemde 
architecten vóór het Concertgebouw een front maakten van heteekenis wijst er op dat 
zij eenzelfde gedragslijn volgden, dat zij ook eenzelfde gevoeligheid hadden voor de 
factoren, die hun architectuur beïnvloeden konden. Bezien wij de ontwerpen thans 
afzonderlijk. 

De Heer Gratama ging zoo ver het representatieve deel van de opera tot aan de 
van Baerlestraat te vergrooten. Ken overdaad van representatie die zelfs voor een 
opera te machtig kan worden. Maar waar had de ingang anders kunnen liggen, nu 
zn', door de averechtsche plaatsing van het geheele gebouw, midden in het ter be
bouwing bestemde terrein terechtkwam! 

Daarbij heeft deze ontwerper een tó renvormige verhooging op een der hijgebouwen 
(het Hotel) hoek Gabrië l Motsustraat-Museumplein aangebracht, die, zóó dicht bn de 
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opera-massa, het aesthetische effect daarvan zal verzwakken. Door deze toren, in 
dezen vorm, maakte lüj een Hotel , waarbij een opera is opgenomen. 

De Heer Slothouwer deed het Concertgebouw èn het Stedelijk Museum recht 
wedervaren. De opmerking in het Jury-rapport dat de door hem gedachte verbinding-
met het Sted. Museum onopgelost is, lijkt mij niet juist, omdat i n de terug gebogen 
vorm eerder een neiging lijkt te bestaai ï het contact met het Sted. Museum te 
verbreken dan om er een geheel mee te willen vormen. Trouwens deze ontwerper 
is er met zijn complex het verst van afgebleven. 

De plaatsing van het Hote l i n het complex aan de v. Baerlestraat is ge lukkig en in 
de gedachtesfeer van de ontwerper volkomen juist. Bovendien maakte deze ontwer
per een diepe studie van het operagebouw vraagstuk, (de J u r y waardeert de resul
taten hiervan) daarbij andere factoren voorbij ziend, die voor de J u r y in dit stadium 
belangrijker bleken dan een zoo gedetailleerde studie. 

De Heer B laauw verzwakte zijn genegenheid, waarvan hij wilde doen blijken ten 
opzichte van het Concertgebouw, door haar ook te betuigen aan de huizenrij aan de 
Gabrië l Metsustraat, op deze wijze symmetrie verkrijgend, die, voortvloeiende uit de 
as van het Rijks Museum, op deze plek niet meer acceptabel is. Het vernuft van den 
ontwerper om de symmetrie door te voeren is besteed aan een complex, waar dit 
zeker niet behoefde. Zijn knapheid zou alleen te bewonderen zijn gebleven in zijn 
teekeningen. Inmiddels kreeg de Heer Blaauw een beknopt plan, dat de J u r y terecht 
roemt. A l s de Beschrankung den Meister zeigt, dan zou de Heer v. d. Mey wiens 
complex ruim twee maal meer oppervlakte beslaat dan het grootste van de andere, 
nog niet aan het meesterschap toe zijn. Hi j loste de aftreksom waarschijnlijk alge
braïsch op. Inmiddels valt i n zijn ontwerp zeker te waardeeren de — origineele 
poging om, waar beknoptheid tot gewrongenheden leiden kon, zoo ruim mogelijke 
beschouwing te ontwerpen, en alles van elkaar te scheiden, Hotel, Restaurant, Opera 
en woningen. De bijgebouwen i n het ontwerp van den Heer Wijdevold zijn niet i n 
het aftreksom-systeem der v ier geroemde ontwerpen te vatten. In twee vleugels, 
l inks en rechts van de opera, brengt hij ze onder en plaats bovendien nog een groep 
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flatwoningen midden op het Museumplein. Met de vleugelgebouwen aan zyn theater 
vormt bjj een machtig plein, dat de J u r y roemt, maar dat wellicht op deze plaats, 
en aan deze straat, niet het effect zal hebben dat er van verwacht werd. 

Het ontwei]) van den Heer Staal geeft met dat zijner rivalen een volmaakte tegen
stelling. Staal's operagebouw met de bijgebouwen toch is één onvervormbaar geheel, 
dat als één plastische klomp, over de volle breedte, aan het eind van een ter breedte 
van het geheide Hijks Museum door boonienrijen afgesloten, esplanade, oprijst, in even
wichtige verdeeling Ier weerszijden van de as. Teekenend is deze rechthoekige espla
nade, tegenover de naar het Hijks Museum toegespitste vijvers, gazons en parken van 
d<' ander itwerpen, de aswerkingen daarin accentueerend. Brutaal verwerkt Staal, 
als ware het een klei model — de massa's van ontzagwekkende afmetingen dooreen, 
tot een gevaarte, hij verfijnt alle verhoudingen daaraan, ze met fijn, muzikaal gevoel, 
afstemmend. Een steenklomp als de A y a Sophie, zoo verwikkeld en verward, maar 
tegelijk zoo machtig en streng en waar het moet, fijn. 

De J u r y heeft zich i n haar beschouwingen over het ontwerp nauwkeurig uitge
drukt op welke gronden dit project de voorrang moest verdienen,: „de ontwerper 
heeft de J u r y overtuigd dat bij uitvoering van zijn ontwerp het schouwburg-hotel-
complex zijn naaste omgeving met Concertgebouw, Steil. Museum, Ri jks Museum tot 
een groot monumentaal stadsbeeld zou hinden. Dat de niet symmetrische l igging van 
de schouwburg ten opzichte van de Hijks Museums-as volkomen aanvaard mag 
worden en dat deze l igging in zijn plan tot een groot gedachte plattegrond verwerkt 
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is". De bewoordingen lijken diplomatiek gekozen. Ze zijn tegenover het door den Heer 
Staal ingezonden ontwerp goed en juist gekozen. Het is aannemelijk en de berede
neering in deze beschouwingen leiden er toe aan dit ontwerp de voorkeur te geven 
al kan men misschien in veel mindere mate als bij de andere ontwerpen het beeld 
realiseeren dat dit plan ten slotte zal geven, en als is er nog veel niet voor realisatie 
vatbaar. De J u r y was waarhjk competent genoeg om van haar te verwachten dat de 
technische tekortkomingen nog van Staal's ontwerp haar niet zullen zyn ontgaan. 
Dat zij desondanks zich door dit ontwerp liet overtuigen, en niet door een der andere, 
waarvan zeker de meeste direct waardeerbare kwaliteiten bevatten, en dat zij de ver
antwoordelijkheid aanvaardde om dit ontwei]), rijk aan schitterende gedachten maar 
nog niet vol direct realiseerbare kwaliteiten, te kiezen, v ind zijn oorzaak, in de, phy-
chologisch zoo goed in te denken, vreugde der J u r y , om een project te kiezen, dat, 
voortgekomen uit een streng geestelijke houding, daarin van a tot z zuiver is en gaal'. 
Zij belaadde haar geweten met de zonde, een vondst door aesthetisehe in tu ï t ie , de voor
rang te geven hoven de vondsten door aesthetisch intellectualisme. Ge lukk ig kan de 
J u r y haar geweten sussen, het geldt hier maar een avant-project. De gevolgen van 
de verleiding, die zij niet kan weerstaan, zijn nog goed te maken. 

Tenslotte, de ver leiding om in bepaalde gevallen by zijn oordeel over aangelegen
heden, op het gebied der kunst zich te laten leiden door de suggestie van iets aesthe
tisch sterks en boeiends, dat aantrekt en bekoort, al kan men daardoor zijn oordeel 
niet meer tot de volle 100%, door zakelijke argumenten verdedigen, is er een, waaraan 
men zich mag overgeven. 

Het Gemeentebestuur van Amsterdam had in 1897 zeker geen 100 % zekerheid dat 
Berlage een mooi bouwwerk zou maken van zijn Beurs. 

Ik w i l hier even aan herinneren. A l s de vergelijking niet opgaat, is dat zeker 
omdat Berlage toon meer te kort kwam — aan de 100% — dan Staal nil . E n de 
Beurs is het hoofdmonument van de moderne Nederlandsche Bouwkunst geworden! 

J . P . M . 
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27 FEBRUARI 1926 NUMMER 9 

Vragen; 

Welke tekst of opschrift moet op de 
reclameplaat voorkomen? 

2e. Welk formaat moet de tekst hebben? 

3e. Voor welken datum moet de inzending 
geschieden? 

4e. Moet de tekst internationaal zijn, of 
moeten verschillende talen later kunnen 
worden ingedrukt? 

5e. Indien de tekst Hollandsch moet zijn, 
is daar dan verder iets over vastgesteld? 

6e. Mogen 3 kleuren in verschillende nuan
ces toegepast worden, b.v. rood. licht
rood en donkerrood; mogen alleen 
primaire kleuren'toegepast worden? 

7e. In welke bladen worden de vragen be
antwoord ? 

Se.a. Wordt met de verkleining op '/-, be
doeld, dat de maat op 1 - wordt 
verkleind en hetzelfde ontwerp wordt 
aangehouden ? 
li. ïs het de bedoeling op het brief
kaartformaat en den sluitzegel e/< cM. 
het ontwerp 120 80 te handhaven, of 
mogen hierop varianten worden ge
maakt ? 
c. Mogen of moeten de verkleinde va
rianten ook foto's zijn? 
il. Worden met de in artikel 3 van 
het programma bedoelde verkleiningen 
of varianten bedoeld foto's of kleur-
schetsen ? 

9e. Mag ook goud als kleur worden ge
bezigd ? 

Antwoorden: 

Daar volgens artikel I de reclameplaat 
bij de Nederlanders of vreemdelingen de 
aandacht moet vestigen op de voordeden, 
die de Gemeente Utrecht biedt, is de plaats
aanduiding „Utrecht-Holland" noodzakelijk, 
terwijl vrijheid bestaat voor toevoeging van 
meerdere woorden, waarbij echter op be
knoptheid wordt aangedrongen. 

Wordt aan den ontwerper overgelaten. 

Zie artikel 12 van het, programma. 

Zie antwoord op vraag I. 

Zie antwoord op vraag I. 

De ontwerper is geheel vrij in de keuze 
zijner kleuren, maar behalve het zwart mag 
hij slechts 3 andere kleuren gebruiken. 

Bouwkundig Weekblad, V . A . N . K . , De 
Reclame, Architectura, Handelsblad, Tele
graaf. Standaard, Utr. Prov. en Sted. Dag
blad. Utrechtsch Nieuwsblad en Het Centrum. 

Met verkleiningen, geschikt voor brief
kaart en sluitzegel, worden niet bedoeld 
fotografische verkleiningen van het ontwerp-
affiche. doch zoodanige verwerking van het
zelfde gegeven, dat het geschikt gemaakt 
wordt voor een kleiner formaat. Met andere 
woorden, de overeenkomst der voorstelling 
moet gehandhaafd blijven, maar zoo noodig 
mag het gegeven vereenvoudigd worden, 
opdat de duidelijkheid ook in liet kleiner 
formaat bevestigd blijve. 

Goud is niet gewenscht. 

De Jury: 

W . Graadt van Roggen. 
Dr. Ir. G . W . van Heukelom. 
Ir. L . N . Holsboer. 
A. C. Lion Cachet. 
Prof. R. N . Roland Holst. 

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

I N H O U D . 
Officieele Mededeelingen. — Berichten. - Inhoud van d< 

mers.) De Amsterdamsche Monumentenverordening, dooi 
Heerenhofstad", door de Jury. 

O F F ICI E E D E M E D E D E E L I N G E N . 
DE E X A M E N S B . N . A . Het schriftelijk examen voor hei 

Opzichter B . X . A . (ook het z.g. Voorbereidend Examen) dat u.< 
22-23-24 eu 25 Februari, is niet doorgegaan. 

Eenige dagen tevoren werd de Commissie namelijk er mede in kei 
aan eenige candidaten een der vraagstukken bekend zou zijn. 

Hoewel liet voorloopig onderzoek naar dat geval nog geen duidelijl 
hetgeen er is geschied, meende de Commissie van Onderwijs, in het 

Maandbladen (Januari-num-
D. F. S. — Prijsvraag ..De 

diploma Bouwkundig 
louden zou worden op 

is gesteld, dat 

beeld gaf van 
belang van de 
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candidaten, voor de waarde van hun diploma, in elk geval goed te doen nieuwe vraag
stukken samen te stellen. 

Aangezien hiermede eenigen tijd gemoeid is. konden de examens niet op den vast-
gestelden tijd doorgaan. Thans zullen zij over eenige weken worden gehouden. 

R E C T I F I C A T I E . Iu ons vorig nummer zijn per abuis de pagina's 78 en 70 ver
wisseld. Men moet lezen in de volgorde: pagina 77-79-78-80 en vervolgens. 

B E R I C H T E N . 
H U L D I G I N G Dr. II. I\ B E R L A G E . F.cn getuigenis van de gevoelens van het 

Gemeentebestuur van Amsterdam. Het Gemeenteblad van 20 Februari j . l . bevatte de 
volgende voordracht: 

„Den 21 sten Februari viert de bouwmeester Dr. II. P. Beriage zijn zevont igsten 
verjaardag. B. en W. zijn er van overtuigd, dat de Baad niet hen behoefte gevoelt, er 
bij deze gelegenheid getuigenis van te neven, hoe trotsch de hoofdstad op den bouw
meester van haar Groote Koopmansbeurs is. Derhalve geven B. en W . den Baad in 
overweging hen te machtigen, den beeldhouwer L . Zijl op te dragen aan het Beurs
gebouw, op den hoek van het Beursplein en het Damrak, aan den ingang Damrak-zijde, 
een steen aan te brengen waarop behalve Berlage's beeltenis een inschrift wordt aan
gebracht luidende als volgt: 

Het Gemeentebestuur van Amsterdam heeft dezen steen doen plaatsen ter eere van 
Dr. H . P. Beriage, die op 21 Februari 1926 den zeventigjarigen leeftijd bereikte en in de 
jaren 1808 1903 deze Beurs bouwde." 

Bij K . B. is Dr. H . P. Beriage die 21 Februari j . l . zijn 70sten verjaardag vierde, 
benoemd tot commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw. 

I N H O U D V A X D E M A A X D B E A D E X ( J A N U A R I - N U M M E R S ) . 
M A A N D B L A D V O O R H E T T E E K E N O N D E R W I J S . De bijdrage „Handteekenen 

voor den architect" is er zeker een, die deze kan interesseeren. 
M A A N D B L A D VOOR B E E L D E N D E K U N S T E N . Hoewel dit nummer geen archi

tectuur bijdrage bevat, is dit nummer zeker lezenswaard, om o.a. bekend te worden 
met de eigenaardige verzameling van van der Ileydt te Zand voort, waarover Otto van 
Tusscheiibroek schrijft. T. ( i . vraagt aandacht voor eenige Hinderwetsbeslissingen. 
In Gewapend Beton bespreekt de heer Ir. A . Visser, die reeds meer zijn gedachten 
uitte over de aesthetiek van liet Gewapend Beton, Kerken in Bewapend Beton (o.a. die 
te Oak-Park bij Chicago en te Raincy) . Bouwstoffen bevat artikelen over de aan-
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hechting van mortel aan steen. Het Tijdschrift roor Volkshuisvesting en Stedebóutv 
brengt mis in Amerika. De lieer Keppler vertelt van liet woningvraagstuk aldaar. 
Pittige opmerkingen die ter harte genomen kunnen worden. In Heemschut worden 
twee oude vestingwerken te Bergen op Zoom beschreven. Beweegt „Heemschut" zich 
ook op het gebied van de taal, streelt het er naar leelijkheid in de taal te weren. Laat 
zi.i dan oppassen voor een zin als: „In de A'damsche schoonheids-commissie stommelt 
het" die voorkomt in het verslag over de werkzaamheden van den Hond. 

DE AMSTERDAMSCIIE MONUMENTENVERORDENING. 
De Gemeenteraad heeft in de afgeloopen week de Monumentenverordening aan

genomen, waarop hier als een gebeurtenis van heteekenis nader de aandacht moge 
worden gevestigd. 

De angst, dat de naam van deze verordening haar iu gevaar zou brengen is gelukkig 
niet bewaarheid. E n toch is deze naam ook weer niet geheel juist. Vooral voor Amster
dam niet, hetgeen ook tot ui t ing komt iu Ar t . 1 der verordening, waar gesproken 
wordt van werken, welke van belang zijn uit een oogpunt van geschiedenis, kunst 
of schoonheid. Deze laatste toevoeging in afwijking van de Haagsche verordening 
van 1921, die overigens in hoofdzaak als voorbeeld heeft gediend. 

liet gaat hier dus niet alleen om monumenten van geschiedenis en kunst. Ook 
werken van bijzondere schoonheid zonder meer kunnen onder deze bepalingen vallen. 
E n het woord monument is dus feitelijk onjuist en geeft daardoor aanleiding lot 
verwarring. Deze verwarr ing zou in Amsterdam tot groote moeielykheden aanleiding 
kunnen geven. 

Voor de uitvoering van deze verordening zal een lijst moeten worden opgemaakt 
en het spraakgebruik zal dus meebrengen «lat men spreken zal van de monumenten
lijst. Waardoor onwil lekeurig de neiging zal ontstaan om toe te geven aan den drang 
der publieke opinie om op deze lijst alleen monumenten in den waren zin van het 
woord te plaatsen."Wie deze lijst zullen maken is nog niet bekend, in de verordening 
staat dat de Schoonheidscommissie het moet doen, maar de wijze, waarop dit zal 
moeten gebeuren is vanzelfsprekend nog niet geregeld. Het is de bedoeling van dit 
korte artikel de samenstellers van deze lijst erop te-wijzen, voor zoover noodig, dat 
de lijst van Amsterdam er anders uit zal moeten zien dan die van den Haag. 

Voor alles dient eraan herinnerd te worden en het is noodzakelijk dat het groote 
publiek dit ook goed begrijpt, dat het plaatsen op de lijst niet beteekent een absoluut 
sloopingsverbod. A l s men het zoo zegt lijkt het haast vanzelfsprekend, het zou niet 
anders dan dom zijn te beweren dat eeniggebouw nooit zai mogen worden afgebroken. 
A l s voorbeeld diene het zeer fraaie huis van Vingboons, gelegen juist in den knik 
van den O.Z. Voorburgwal , dat gesloopt is voor de uitbreiding van het Stadhuis. 
Zonder twijfel had dit huis op de lijst gestaan en zonder twijfel had de betreffende 
commissie geadviseerd, dat geen goede bebouwing tot stand kon komen niet behoud 
van dit huis. De heele verordening beteekent dus niet anders dan dat men niet mag 
sloopen zonder meer. Dal men niet mag sloopen zonder de garantie, dat na gebleken 
noodzakelijkheid van den sloop in ieder geval een toestand zal ontstaan die, in hel 
groot gezien, een verbetering is. Op deze wijze begrepen en toegepast is ook de 
levende architect uur in hooge mate gebaat en het is dan ook volkomen onjuist om 
in deze verordening alleen antiquarische begrippen te willen erkennen. 

X n is deze verordening zeer soepel en zeer algemeen gesteld. Veel zal dus afhangen 
van de interpretatie. A l s voorbeeld moge gelden, dat iu Ar t . 1 o.a. wordt gezegd 
dat o]i de lijst komen te staan niet alleen bouwwerken, maar ook kunstwerken. Hoven-
dien staat in Ar t . dal men deze werken o.a. niet alleen niel mag sloopen, maar zelfs 
ook niet aan het oog onttrekken. Deze begrippen worden in de toelichting niet nader 
verduidelijkt en het is eenigszins verwonderlijk, dat iu den Raad niemand op de 
moeilijkheden, die uit een zoo ruime aanduiding zouden kunnen voortkomen, heeft 
gewezen. Volgens deze verordening is het dus verboden om kunstwerken aan het 
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oog te onttrekken. Hoewel men wel bedoeld zal hebben, dal men een fraaie gevel niet 
vol mag hangen met .reclames is een dergelijke u i tdrukking toch voor velerlei niet 
bedoelde uitleg vatbaar. 

Overtuigd dus dat veel zal afhangen van de wijze, waarop deze verordening wordt 
toegepast moge hier nog nader gewezen worden op de nioeielijkheden bij het opmaken 
der lijst. 

Een stad als den Haag kan men iu dit opzicht vergelijken met Utrecht en Zu l feu, 
dat steden zijn, waar men nog menig belangwekkend gebouw vindt uit een oogpunt 
van geschiedenis of kunst, maar waar men helaas niet meer kan spreken van sehoone 
complexen, behoudens een enkeh uitzondering. Het is daar zeer eenvoudig, pr inci 
pieel, een lijst te maken en de grenzen scherp te trekken. 

Amsterdam is echter een ander geval, dat zich eerder met een stadje als Delft laat 
vergelijken. De schoonheid dezer sleden wordt niet in de eerste plaats bepaald door 
wat men dan hier wi l noemen de monumenten, maar door het karakter van geheele 
stadsgedeelten, dat bewaard gebleven is en waarvan de waarde voor onzen tijd 
steeds meer begrepen wordt. 

Zonder nu zoover te willen gaan in Amsterdam de geheele stad binnen de Singels 
op (k' lijst te willen plaatsen hetgeen misschien wel het eenvoudigste zou zijn -
moge hier het denkbeeld naar voren gebracht worden, dat ook in de Telegraaf van 
16 dezer is geuit, om enkele karakteristieke stadsgedeelten als geheel op de lijst te 
plaatsen. Wanneer men daarbij in Delft denkt aan geheele gedeelten van het Oude 
Delft, dan denkt men hierbij in Amsterdam natuurlijk in de eerste plaats aan de 
grachten. Wanneer men hier de perceelen stuk voor sink zou willen taxeeren naar 
hun waarde, hun kunstwaarde, dan voelt men dadelijk dat het uiterst inoeielijk is, zoo 
niet onmogelijk, een grens te trekken. E r zijn talrijke I,od. X I V halsgevels met zeer 
fraaie gebeeldhouwde klauwstukken, die men zonder twijfel op de lijst zal zetten, 
terwijl het verlies van enkelen daarvan bijv. voor het geheele stadsbeeld overkomelijk 
zou zijn. Daartegenover staat, dat een enkele eenvoudige gevel een onmisbare factor 
is in een bepaald beeld, waartoe gewezen moge worden op het eenvoudige huisje op 
den hoek van Leidsehegraeht en Heerengraeht, dat nu eigendom is van de Vereeniging 
Hendrick de Keyzer, waardoor deze geheele hoek verzekerd is. Wanneer wij bedenken 
wat er verloren is gegaan op den hoek van Prinsengracht en Brouwersgracht door
liet sloopen van een geveltje van ."> M . breed, waardoor een zeer bijzonder stadsbeeld 
voor onbepaahleii tijd bedorven is, dan moet men erkennen, dat het in Amsterdam 
niet alleen gaat om de monumenten van geschiedenis en kunst, maai- ook om die van 
schoonheid, zooals deze verordening dan ook, in afwijking met de Haagsche, zegt. 
E n dan zijn die monumenten van schoonheid dikwij ls afhankelijk van een enkel 
simpel bouwsel, dat van schrik haast tot puin zou vervallen, wanneer het zich bewust 
was van de onderscheiding als monument betiteld te worden. 

E r zal hier dus gewerkt moeten worden niet een diep besef van de zeel' eigen 
schoonheid van Amsterdam, waarbij intusschen historische kennis onmisbaar is. E r 
zijn verschillende voorbeelden van zeldzame geveltypen, zooals de eenige Lod. X V I 
halsgevel Prinsenstraat 12. Voor hel behoud van dergelijke unica zal men m.i. naar 
zeer bijzondere oplossingen moeten zoeken. Naast kennis van de historie dei - oude 
architectuur zullen de samenstellers van deze lijst ook een open oog moeien hebben 
voor de schoonheid van het moderne Amsterdam. Want deze verordening zal zich 
niet alleen tot de oude schoonheid kunnen bepalen. 

Volgens de verordening zal al dit werk gedaan moeten worden door de Schoon
heidscommissie. In den Haag bestaat een afzonderlijke Monumentencommissie, niet 
een bureau, dat eventueel de behulpzame hand biedt om, ondanks de onbeschermde 
architectentitel, tot een goede be- of verbouwing te komen. Moge Amsterdam de 
ernst van deze zaak inzien en dadelijk maat regelen nemen opdat bij de toepassing van 
(leze verordening de geest daarvan niet wordt doodgedrukt. D. E. S. 89 



PRIJSVRAAG „DE H E E R E N H O F S T A D " . 
Mei behulp van het bewaard gebleven zetsel van hel programma zal ten tijde der 

tentoonstelling van de ontwerpen een complete historie aangaande dit studie-onderwerp 
worden verknjgbaar gesteld. 

Aan de eigenlijke prijsvraagtekst zal in bovenbedoelde brochure een teel • •• • — vociimseii-economisch 
lenontwerp v al gaan in de vorm van een kopie van de inzending die de prijs-

vraaguitschrijver zelf v • een desbetreffende prijsvraag te Amsterdam heeft samengesteld 
De tekst van hel programma zal in die brochure worden voortgezet niet de vragen-

beantwoordmg en met den inhoud van het juryrapport benevens de reproductie van 
enkele resultaten. Bovenbedoeld werk zal aan inzenders kosteloos worden toegezonden. 

In een aantal later afgedrukte exemplaren van het programma werden enkele wijzi
gingen aangebracht welke hier nu worden medegedeeld. 

Pag. <>. Na het slot van de eerste volle alinea achter ..medewerking van derden" leze 
men den volzin: 

De kruidenteelt voor (le Nederlandsche pharmacopea ol' voor de internationale kruid
kundige geneeswijzen ol' genotmiddeleii-productie. kan van groote beteekenis worden in 
di' Heerenlaak voor het landelijk eigendom. 

Pag. 7. Na ..Het derde argument" leze uien „Hel volgende belangrijke" enz. 
Hoofdstuk 111. Art. (') de 8ste regel, oplossing niet twee s. 
Dito. Art VII letter E, de derde zin ..liet kruien enz" vervalt omdat later onder 

deze letter wordt geóischt reeds direct in het ontwerp met een moderne kriii-inriehting 
rekening le houden. 

Letter E. laatste alinea, de tweede zin aldus te lezen: Zij hebben een zeil, een weefsel 
op een wiekeonst niet ie waarin meer rekening wordt gehouden niet den lucht weerstand 
bij onderdeelen enz. 

Hoofdstuk IV. Art. 4 al. -I. liet woord weide te veranderen in nederzetting. 
Hoofdstuk IV. Afd. Inzending enz. Art . (> derde regel: Weekblad. Binnen zes weken 

na voorn. d. zal aan hetzelfde blad het juryrapport ter piiblical ie worden aangeboden enz. 
Dito. Afd. Inlichtingen. De onderste naam moet zijn Meischke. 
llooblstiik VI. Al.'4. Toevoeging. Metalen, ook aluminium dakpannen zijn zelfs in den 

handel. | Laininerts A Co.. Arnhem). 

De klimaatgrafiek. 
Ingevolge de mededeeling in Hoofdstuk l i l letter 2 al. 1 wordt hier herinnerd aan de 

klimaatgrafiek. Deze bleek niet ten volle uitvoerbaar wegens gebrek aan statistieken met 
psychologische gegevens naast de instrumentale becijferingen. 

Evenwel verscheen alleszins optijd een studie over een wèl uitvoerbaar deel der klimaat
grafiek. Iu het Bouwbedrijf van Januari pag. 5— 0 publiceert Jan Doets in samenwerking 
met II. Regoort, gezagvoerder K. W. I. M . ecu praktisch bruikbare uitvoerige inlichting 
over Zonshoogten en slag-schaduwlengten gedurende alle jaargetijden. 

Beantwoording der wagen. 
De vragenlijst staat in de volgorde waarin de vragen werden ontvangen. 
De vragen werden doorloopend genummerd opdat men ook van een antwoord kan 

terug gaan naar de daarmede betrekking hebbende vragen. Achter de vragen staat het 
voornummer van het antwoord. De beantwoording zal geschieden in de vorm van een 
genummerde, systematische toelichting van het programma, direct na de vragenlijst. 

1. Mogen er ook korte gevels aan het complex worden ontworpen? Zie art. 7. Hoofd
stuk III. 

'2. Mogen er ook Mogen er ook in de gevels tegelwerken worden ontworpen? Zoo ja moeten zij dal 
direct in de gevels worden geteekend of afzonderlijk? Dit zie art. 7en Hoofdstuk V 

mm. 

onderaan 
.*$. Moeten de teekeningen op karton geplakt worden, zoo ja moet het karton dan 3 

dik zijn? Niet opplakken. 
-I. Moet de mestvaalt direkt in verbinding staan niet de varkensstal. .Ia. Mag dan het 

bronhuis en de koeienstal onder één kap worden ontworpen, .la. 
5. De paardenstal moet die gelijk in verbinding staan met de wagenschuur of afzon

derlijk? Zie Hoofdstuk III Letter M derde alinea. 
(J. Moeten er ook voorgevels, zij- en achtergevels worden ontworpen, zoo ja mag de 

schaal 1: 100 zijn of 1:20? Zie art. 7 Hoofdstuk III en Hoofdstuk I V art. 4 •n :s. 

8. 

11. 

12. 

13. 

II. 

1.-). 
I(i. 
17. 

IS. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

2'.). 
30. 
31. 

32. 

33. 
34. 
:{."). 

Het karakter van weiland is niet overal gelijk. Ken verschil tusschen Veenendaalsche 
weide en de weide bij Den Haag of Leiden kan iedereen opmerken. De plaatsbe
paling is te vaag. (25) 
Ook de bepaling der streek is noodzakelijk wegens de typische architektuur welke 
aan een streek eigen is. (7) 
Welke hulpmiddelen vallen buiten de normale middelen van de teekentafel. (31) 
De op het demonstratie ontwerp geteekende kas (Warenhuis) zal volgens ecu als 
bijlage gezonden grafiek, last hebben van de schaduw van het bouwwerk. De grafiek 
toont de verhoudingen op 'JI Dec.-.Iiuii-September en Maart speciaal voor de 25 
Meter hooge molen. Kan de jury het demonstratie ontwerp wijzigen of is hel den 
deelnemers geoorloofd de indeeling van het terrein te wijzigen. (33) 
Hoe is het kruien van den molen op te vatten, van af een uitwendig platvorm 
(pag. II E) waar er later gesproken wordt (12 E) van de te volgen automatische 
kruihnk hting. (Zie de voorgaande tekstwijziging en 12).| 
Wat is de opvatting van de zinsnede (pag. 15 en Hi), de ingang behoeft niet nood
zakelijk in het kamp zelf te staan maar kan opzij worden ontworpen. (KJ) 
Wat is de bedoeling van de op pag. Hi en 17 onder M . N . () genoemde handwerk-
ruimten. 117) 
Is de gegeven terreinsitu.itie zuiver aan te houden, zoodat dus alleen de hier aan
gegeven gebouwen schematisch zijn. (33) 
Hoe hoog staat het water gemiddeld t.0 z. van het terrein (25) 
Is de verwarming van het gebouwencomplex centraal? (5) 
Is het noodig of geweiiseht dat hooi boven de koestallen bewaard wordt of wordt 
dit alleen bewaard in de op pag. 17 onder pro memorie besproken opslagplaatsen (HM 
Molen. Is de hoogte van 25 Meter tot bovenkant kap of wieken en waartoe dient 
die molen. (12) 
Woning eigenaar. Hoeveel woon- en hoeveel slaapvertrekken moeten aanwezig zijn. 
Waartoe dient de hand werkruimte. (13) 
Laiidarbeiderswoning. Wat wordt verstaan onder een enkel stuk vee (koe. geit. 
schaap, varken) (15) 
Droogschuur. Waartoe dient de handwerkruimte? (17) 
Bronhuis. Moet iu het bronhuis een waterreservoir aanwezig zijn. Z o o ja moet bel 
hoog staan of is een persketel voldoende, die op den beganen grond geplaatst wordt (20i 
Moeten de 3 paarden gestald worden iu de veestallen G of in de wagenloodsen M (21) 
Moeten de maten die voor sommige gebouwen zijn aangegeven, aangenomen worden 
of mogen die vergroot of verkleind worden. (7) 
Moet de mest faalt K gesloten wanden hebben of moet de mest buiten gelost kunnen 
worden ? (22) 
Hoeveel silo's moeten in de molen worden aangebracht, voor verschillende soorten 
voer? (12) 
Mogen in de droogschuur <> absoluut geen ramen voorkomen? (17) 
Op hoeveel varkens moet worden gerekend en moeten er binnen- en buitenhokken 
worden aangebracht? (22) 
Moeten er nog stierenboxen en melkkamers in de veestallen aangebracht worden. (19) 
Letter E. Moet in of uitwendige laadinrichting aanwezig zijn? (12) 

, ., Dient molen voor bepaald bedrijf? zoo ja welk, of als kracht werktuig in 
het algemeen? (12) 

„ _ Welke zijn de andere artikelen naast groenvoer, is de bestemming van de 
inwendige molenruimte als silo bedoeld? (12) 

Letter K . Is de haiidwerkkainer uitsluitend voor vrouwelijk personeel bedoeld? (13) 
Letter ( i . Zijn deze stallen alleen voor groot vee? i I'.)) 
Hoofdstuk IV Programma. De verlangde uitvoering van de sub 2e en 3e genoemde 
teekeningen beidt vermoedelijk ten doel op effect berekend teeken- en aquarelwerk 
te voorkomen? (30) 
Kr werd een schadevergoeding van f 1000 bepaald voor den eersten prijswinner in 
geval zijn studieontwerp niet iu de keuze van den prijsvraaguitschrijver mocht vallen, 
zoodra van een uitvoering sprake is. Kan de jury desaangaande de rechten over en 
weer nader aanduiden in tijdsbepaling en beteekenis. 

Hoe staat het met het recht van eventueele uitvoering voor rekening van derden 
in verband met een wellicht vermeend recht van voorkeur en keuze ten bate van 
den prijsvraaguitschrijver. (32) 
Hoofdstuk 111. Pro memorie. Hooi- en stroobergen hebben practische beteekenis 
voor wat standplaats als bouw betreft — goed doch m.i. moeten zij. uit hoofde 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
43. 
44. 
45. 

40. 
47. 
48. 

41). 
50. 
51. 

mag dus 

van hun overheerschende afmetingen, wel degelijk aan liet totaal plan voor een goed 
geheel samenwerken; verdient het daarom geen aanbeveling hiervoor nadere eischen 
vast te stellen ol' althans de volle verantwoordelijkheid voor beantwoording aan 
utilaire- als aestetische eischen voor rekening van ontwerpers te stellen? (24) 
Hoofdstuk IV. Gevraagd worden 2 perspectieven van uit de twee hoofdtoegangen 
tot (le weide: zijn hiermede de bruggen bedoeld? (27) 
He maximum-maat der teekeningen is 50 bij KM) cM. . dus wordt elke teekening die 
grooter is buiten beschouwing gelaten? (29) 
Hoofdstuk V. Hierin wordt gesproken van demonstratie-ontwerp: ts alzoo degeheele 
opzet niet voor een bepaald grondstuk als de terreinschets aangeeft, en 
voor elke willekeurige situatie een plan worden gemaakt? (33) 
Welk doel heelt de droogschuur. Wordt die door de geheele nederzetting of door 
een speciale groep in de Heercnhol'stad gebruikt. (17) 
Bevat het gastenkamp 2 of 4 gezinnen? (Hi) 
Moeten de twee eerste perspectieven genomen worden uit de punten U ? (27) 
Is met het oog op III . . . geheel of deels witten en toeren geoorloofd? (4) 
De maat der teekeningen veroorlooft niet het complex in geheel te geven. Gewenscht 
is voor de plattegronden 120 — 140 en voor de gevel-teekeningen breed 50 cM. lang 
tot 140 cM. (20) 
Waartoe dient de droogschuur. (17) 
Moet ooft voor langer of korter worden 
Wordt de melk voor transport naar de 

opgeslagen? en welk ooft? (">) 
a brick opgeslagen of onmiddellijk verzonden, 
te verwerken ? (5) 

53. 
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62. 

(53. 
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(55. 
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of ligt het in de bedoeling de melk zelf 
Is het voornaamste stalvoer hooi? (5) 
Ken nadere plaatsbepaling in verband met de te kiezen materialen voor den bouw. (25) 
Samenstelling van den grond en het grondwaterpeil in verband met den bouw van 
kelders enz. (25) 
Peil van het terrein t.o.v. het open water (2.")) 
Is electriciteit voorhanden ? gas en waterleiding? (5) 
Moet de molen productief gemaakt worden omdat hij gevraagd is. of is hij gevraagd 
omdat hij productief is en kan hij door een motor worden vervangen? (12) 
Dp pag. 3 sub 3 van het programma wordt als hoofdmotief gesproken van ..de 
Hollandsche windmolen", terwijl op pag. 11 onder K wordt gezegd, dat gelijkenis 
niet de zoogenaamde Hollandsche molens van alledaagsch model geen eisch is. Wat 
is de bedoeling van den prijsvraaguitschrijver? (12) 
Op pag. iS sub 5 wordt alleen in overweging gegeven het uiterlijk aanzien in studie 
te nemen en op pag. 2 sub II wordt slechts gevraagd enn aanduiding van het ge
bouwencomplex in de orienteering der opstelling van de kapitale ruimten, terwijl 
op pagina 20 zoodanige teekeningen worden verlangd, dat de samenstelling der ge
bouwen daaruit volkomen duidelijk is te zien. benevens een nauwkeurige toelichting 
betreffende de voor den geheelen bouw te gebruiken materialen alsmede de herkomst. 
Wat moet worden aangehouden? (5) 
Wordt met herkomst der materialen bedoeld de plaats van ontginning of fabricage? (2<S) 
Wordt de afwisselende bedekking der gebouwen met riet of brandvrij materiaal 
alleen geöischt met het oog op het gevaar van overslaan bij brand? (8) 
Is de veronderstelling juist, dat vanuit de eigenaarwoning uit de voornaamste ver
trekken gezicht moet worden verkregen op de warme siertuin ? In dat geval komen 
deze dan op de ongunstige plaats Noord en Oostzijde? (13). 
< )p pag. 11 sub K wordt gevraagd bet kruien van den molenkop te doen geschieden 
op een platvorm, hetwelk even onder de wiek aanwezig moet zijn, terwijl op pag. 
12 wordt gemeld, dat de uitwendige krui-inrichthig komt te vervallen. Wat is luci
de bedoeling? (12). 
Berust de aanduiding van 200 vierkante Meter vloer voor de gezamenlijke ruimten 
dienstbaar aan de speciale bezigheden van den eigenaar wellicht op een vergissing? 
Het gevraagde oppervlak schijnt veel te hoog. (13). 
Is de „handwerkkamer voor los of vast personeel" genoemd sub K pag. 13 synoniem 
niet de „handwerkruimte" (verwarmd) genoemd sub O pag. 16 of zijn bier twee 
ruimten niet verschillende bestemming bedoeld? (13) (17). 
Wat is de feitelijke strekking van de droogschuur? (17). 
Moeten de ruststeden bedoeld sub II pag. 17 plaats vinden op den beganen grond ? (20). 
Is de veronderstelling juist, dat de prijsvraaguitschrijver bedoeld heeft een afzonder
lijke stal voor paarden en een voor groot vee (koeien), beide onder te brengen in 
de wagenschuur sub M pag. 17 genoemd? (21). 
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Welke ..gewone wagens" worden bedoeld 
de woning van den pachter passeeren ? Vi 
en hun maximale lading? (23). 
Moet de bedoeling van het gastenkamp zoodanig worden begrepen 
woning bijv. komt op den beganen grond en de tweede op de eerste 
ol' is ook een afwijkende groepeering toegestaan, bijv. beide op den beganen grond ? 116) 
Voor de situatie genoemd sub. 4 pag. 20 is niet aangegeven de wijze van uitvoering 
der teekeningen. Is deze vrij gelaten of moet deze worden uitgevoerd in zwarte 
lijnen zonder kleuren (beplanting) ? (27 
Waartoe wordt de kracht 
gemalen geschiedt dit dan ..|. . . , , . . . 
liet graan gedorscht worden, en moet op een opslagruimte voor hel meid gerekend 
worden ? (12). 
Welke producten zullen in de droogschuur bewaard worden? (17). 
Zijn er factoren, die het wensohelijk maken, het gastenkamp tusschen de bedrijfs
gebouwen te projecteeren? (16). 
Zal een pannendak met beschieting als voldoende brandvrij worden beschouwd ? (8). 
Zou het niet wensohelijk zijn het te beleggen kapitaal te noemen? Hierdoor wint 
de opgave aan realiteit en wordt minder vaag minder utopisch. (1). 
Zou het niet wenschelijk zijn dat van de voornaamste ruimten de 
aangegeven wordt ? (neen). 
Is de genoemde molen een meelmolen ? 
De molen dient cener/.ijds tot berging van groenvoer en anderzijd 
waterreservoir. Is het mogelijk zoowel het groenvoer als de watertank 
brengen ? Men verkrijgt dan de grootere vrijheid bij de vormgeving van den molen. (12). 
Kan de grondwaterstand onder het maaiveld aangegeven worden? Is aan te nemen 
dat het terrein geheel vlak is ? (25). 
Het teekenen op ondoorzichtig papier is zeer tydroovend. Al le deelnemende architecten 
kunnen veel tijd en daardoor onnoodige kosten sparen wanneer het inzenden van 
witdrukken. sepiadrukken, plandrukken enz. toegestaan wordt. (29). 
Ui t de beschrijving van den molen blijkt niet of hel werkelijk de bedoeling is deze 
in bedrijf te stellen, of dat de functie een louter versierende is. Een zekere tegen
strijdigheid valt op in de beschrijving van den molen als eenerzijds gezegd wordt : 
E r wordt niet geöischt dat de windmolen moet gelijken op de z.g. Hollandsche 
molens van alledaagsch model. Slechts dezelfde schoonheid in het landschappelijk 
beeld dient behouden te blijven". 
En anderzijds; 
De wieken behouden het Oud-1 lollandsch model 
Aangezien do wieken als het meest karakteristieke deel van de molen te beschouwen 
zijn. is door de laatste bepaling de eerste vrijwel waardeloos geworden. 
l iet moet dus als uitgesloten zijn te beschouwen b.v. acht kleinere wieken te maken 
of het Flettner—rotor—systeem toe te passen of iets dergelijks (12). 
Is het een vereischte dat het warenhuis C evenals CC de afgeschuinde hoeken bezit 
welke op de terreinschets zijn aangegaan. (10). 
Wat is de beteekenis van het gestippelde vierkantje vóór K van de situatie. (33). 
Ware het niet beter, de situatie op een grootere schaal te teekenen b.v. schaal 
1 :400. dan zou het mogelijk zijn. de diverse vertrekken en ruimten in de situatie iu 
te teekenen, 't welk tot een goed begrip van het onderling verband der samenstel
lende deelen nuttig. (20) en zelfs noodig is. 
Is de niet H aangegeven dubbele lijn bedoeld als een overal, dus ook de pachters-woning doorgaande doorrit. (23). 

.(17). 

87 

Is de handwerkruinite gevraagd voor O en N' bedoeld ten gebruike van den eigenaar. 
Hoe hoog is de droogschuur gedacht. |17) 
Is een afzonderlijke tuin bij de paohterswoning voreischt. (14). 
Hij de beschouwing van de pachterswoning, wordt oen gesloten karakter van de. 
naar de sier en proeftuin van den eigenaar gekeerde zijde gevraagd, ten einde deze tuin 
vrijer te houden. 
Geldt ditzelfde niet evenzoo voor de arbeiderswoningen aan den tuin. Kan het aan 
den ontwerper worden overgelaten hier een oplossing te vinden, door eventueele 
verplaatsing der woningen of anderzins. (15). 
Indien blijkt dat den voreischten vierkanten grondvorm van de vrijstaande arbeiders
woningen een bezwaar vormt voor een architectonisch goede oplossing, mag dan 
van dien grondvorm worden afgeweken. (15) 
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(18) 
doorrit ook hier 

(22) 

s de zin: de ingang behoeft niet noodzakelijk 
ipzij worden ontworpen. (10) 
boven de wagenschuur benut als berging o.d. (18) 

enkele meerdere afmeting van het hronhuis te geven. Wat is de 
bedoeling van de centrale pomp. Is er geen waterleiding aanleg voorzien met 
distributie door het geheele gebouwencomplex, een hoog geplaatst reservoir met 
elect rische pomp o.d. (20) 
Is de wagenschuur tevens te beschouwen als berging voor landbouwmachines. (21) 
Wat is de functie van de molen in het bedrijf? Dient deze voor het malen van 
.«raan. zoo ja. kan dit niet electrisch geschieden? De totale hoogte van den molen 
mag 2") M. zijn. zijn de wieken hierin begrepen? De openingen voor de silo zijn 
aan de N O . zijde aan te brengen. Hoe kan dat met het oog op de veestal? (12) 
W at is de bedoeling van de handwerkkamer voor het personeel in de eigenaars
woning. Is deze kamer op te vatten als werkplaats, bijv. voor timmeren enz. dus 
bijv herstellingsarbeid in dienst van den eigenaar of meer als zitkamer voor het 
personeel met gelegenheid tot werken voor ontspanning. (13) 
Waarvoor dient de droogschuur? (17) 
Heeft de landeigenaar een aparte paardenstal b.v. bij zijn eigen wagenschuur, of 
is er maar één paardenstal op de hofstede. (18) 
Is er te rekenen op een garage voor een auto van den eigenaar? 
Aan welk einde van gebouw F moet de varkensstal zijn? Gaat de 
doorheen? (22) 
Is het verlaagde spoor voor uitinesting van de mestvaalt dus een ingravim 
Hoe is de doorrit op te vatten gaande door de pachterswoning? (23) 
Daar het zomerhuis van de pachterswoning als onderdak voor gasten kan dienst 
doen, is dan daarbij op slaapplaatsen te rekenen? (14) 
Worden pannen gerekend te behooren tot onbrandbaar materiaal zoo ze gebezigd 
worden als .dakbedekking? (8) 
Wordt een rieten dakbedekking als niet brandvrij aangemerkt? (8) 
Zijn er herstelplaatsen te projecteeren, bijv. timmermanswerkplaats, smederij, tevens 
hoefsmederij. ((>) 
Is er een koelhuis? ((>) 
Is de zuivelinrichthig iu het brongeboiivv onder te brengen of dient dit ergens 
anders voor? (20) 
Het gebouwencomplex wordt slechts in de orienteering der opstelling van de kapi
tale ruimten en in de beginselen der inrichting aangegeven. Aldus volgens pag. 2. 

De heteekenis van dezen zin is niet recht duidelijk en lijkt in tegenspraak niet 
de uiteenzetting die volgt, daar onder de kapitale ruimten volgens pag. 10 het 
gebouwencomplex als zoodanig wordt verstaan. ( H ) 
Op blz. No. 10 staat: de bedekking der gebouwen moet zijn afwisselend riet en 
brandvrij materiaal. Op blz. No. 27 staat dat het riet speciale bouwtechnische 
waarde heeft. Daar deze rictbckappingen groote ïiioeielijkheden tot een moderne 
oplossing insluiten en andere oplossingen bouwtechnisch niet minder in waarde 
hoeven te zijn. wordt hiermede verzocht deze clausule in het programma te laten 
vervallen temeer daar er bij de inleiding op blz. No. 1 vooral naar een moderne 
oplossing wordt gestreefd Men zou derhalve kunnen schrijven dat een rietbedekking 
zeer gewenscht is doch niet vereischt. (8) 
Op blz. II staat. Met het beschuttings ontwerp door middel van houtgewas, zooals 
voorzien in de lange baan. hangt het een en ander af van het ter beschikking staand 
milieu. De strekking van 
lichting (11) 
Blz. 11 Letter E . Het kruien geschiedt op een platvorm welke even onder de wiek 
moet aanwezig zijn. De wieken passeeren de balie op 15 cM. afstand. 
Op blz. 12 wordt gesproken van een automatische kruiinrichtiiig. waardoor die np 
het platvorm vervallen kan. Welke van de twee soorten kruiinrichting wordt hier 
nu bedoeld, de automatische of de methode op platvorm? (12) 
Het grondvlak van den molen kan geprojecteerd worden binnen een kwadraat van 
10 M . nut een versmalling tot circa 5 M . Wat wordt hiermede bedoeld? (12). 
Uit geen der beschrijvingen is op te maken voor welk doel de molen gebruikt moet 

dezen zin is niet begrijpelijk, verzoeke hiervoor een toe 
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worden, behoudens voor het onder E genoemde. Ook 
niet duidelijk uit het programma te begrijpen. (12). 
De vaan op den molen is alleen iu zijaanzicht 
gestelde dikte voor die vaan. (12). 
Blz. 13. Wat is de bestemming voor de groote ruimte 
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m de eigenaarswoning. 113). 
Blz. 15. Het grondvlak van het los staande arbeidershuisje moet een vierkant zijn. 
In verband met de situatie kan deze eisch een belemmering zijn voor den ontwerper, 
moet aan deze verhouding streng de hand gehouden worden? In dit compacte bouw
werk moet alles ondergebracht worden wat in het vorige typelandarbeiderswonmg 
meer uit elkaar gehouden werd. Wat beteekent dit? (15). 
Wordt niet het gastenkanip bedoeld, beganegrond 1ste verdieping 

van iedere etage afzonderlijk door een gescnei 

staan maar kan 

en zolderruimte ? 
Zoo ja, moet deze zolderruimte van iedere etage afzonderlijk door een gescheiden 
trap bereikbaar zijn? (10). 
De ingang van het gastenkanip behoeft niet iu het kamp zeil te 
opzij worden ontworpen. Hoe wordt dit bedoeld? (10). 
Blz.' IC). Kr moeten toegangen tot het gastenkanip zijn. één westwaarts en één oost
waarts. Worden deze toegangen gezamenlijk voor de twee gezinnen bedoeld, of 
heeft ieder gezin een aparte toegang zoowel oost als westwaarts? (10). 
In het gastenkanip kan men onder bepaalde omstandigheden een binnenhofje, plaatsje, 
ontwerpen, waardoor het gebouwtje vier licht en luchtzijden ontvangt l i t dezen 
zin blijkt de bedoeling niet, daar bij hofbouw geen sprake is van vier licht- en 
luchtzijden, doch van 8 Hoe wordt dit binnenhofje dus eventueel bedoeld? 
Het hofje krijgt dan minstens aan 1 zijde een balcon voor de co unicatie met 
1 hoog. Indien deze zin als een noodzakelijk gevolg van den voorgaanden beschouwd 
moet worden, is het niet duidelijk waardoor er een balkon voor communicatie met 
1 hoog ontstaat. 
Wenschi is tevens een eenvoudig! en zake uiteenzetting van den inhoud 

A ten opzichte van 

van het gastenkanip. (10). 
Mogen de hoofdtoegangen tot de hofstad verlegd worden? (33). 
Blz" 10. May het warenhuis één glasoppervlak hebben of moet dit volgens bestaande 
modellen samengesteld worden?'Moet dit glas-complex in het ontwerp opgenomen 
worden of moet het vrij zijn van de architectuur der gebouwen. (10). 
Hoe is de hoogste en laagste waterstand van het vaarvvatei 
den grond. . . . . . . 
Moet er gerekend worden op radio en centrale verwarming m de gebouwen; (O). 
Is de onderlinge plaatsing der gebouwen zooals op de situatieschets aangegeven 
bindend, of mogen kleine, niet ingrijpende verschuivingen plaats hebben? (33). 
Is er belangrijk verkeer van W . S . naar K . H . om K heen? (33). 
Op de situatie loopt de doorrit door de pachterswoning, wat is hiervan de bedoeling?(23). 
Zijn waar de toegangswegen op het terrein uitmonden, afsluitbare toegangshekken 
gedacht? (33). 
De zijde van de pachterswoning naar de sier- en proeftuin gekeerd moet sober ge
houden worden met het oog op het vrijer houden van dien tuin. Geldt dit ook voor 
de arbeiderswoningen? (15). 
Is centrale verwarming gewenscht met behoud van open vuur b.v.. en zoo ja v • 
het geheele complex of b.v. alleen voor de eigenaars woning? (5) 
ls de jury van oordeel dat de molen als bevredigende hoekoplossing in de overigens 
vrijwel svinetrische voorhof aanleg zéér wel mogelijk is? (3) 
ïs de vrees dehkl Idig, dat de molen daar schade zal doen aan de eenheid, vooral 
van de voorhofzijde gezien? (3) 
Mag de molen geplaatst worden aan het eindpunt van de vaarsloot A zoodat deze 
achter het gebouwencomplex oprijst en hierdoor toch in verband met het totaalbeeld 
Pag. 10. De bedekking der gebouwen. Is riet bedekking idzakelijk, zoo ja. mogen 
dan ook andere gebouwen daarmede gedekt worden? (8) 
Pag. 11. De Houtbeschutting. Hoe is het ter beschikking staand milieu en waar 
gelegen, in verband met de houtbeschutting voor de lange baan: 
Pag. II . E. Is 
Niet te begrii, . 
betreffende het grondvlak van een kwadraat van 10 M . versmallend tot circa 5 M . (12) 
De plaats van lien watertank is niet duidelijk, bij een onderkruiersmolen (zie vraag3) 
zou die tank mee moeten draaien. Kan die tank niet beter in het bronhuis komen 
te staan? (12) 
Hoi' zijn de afmetingen van de automatische krui-inrichting? (12) 

or. 

de molen een oliderkl'llier? (12) 
pen is het gevraagde projecteeren van den molen volgens de al l l l l i e . ' l 



138. Pag. 13. K. Wat is het doel van <tV „ééne ruimte van grootere omvang" in de 
eigenlijke eigenaarswoning? Tweede zin van de eerste alinea van K. (13) 

139. Pag. 1"). F dei-de alinea. Is de bedoeling van het gastenkanip, parterre, l e verdieping 
en zolder zonder kelder? (16) 

140. Pag. 10». Zijn de toegangen v. l i . gastenkanip W.waarts en O.waarts voor de twee 
woningen gemeenschappelijk? (1(5) 

141. Bij de toepassing vau een binnenhofje krijgt het gastenkanip niet vier maar acht-
licht- en luchtzijden ? (16) 

142. l iet balcon op één boog is niet duidelijk in zijn heteekenis. (16) 
143. Wat wordt betreffende den doorrit R onder gewone transportmiddelen verstaan ? (23) 
144. Hoe moet iedere arbeiderswoning van 1000 M - . grond onmiddellijk bij 't gebouw 

voorzien worden zonder de situatie geweld aan te doen. E r is op ± (iOO M-'. 
gerekend in de bijgevoegde situatie. (15) 

145. i n verband met de massa arbeid die gevorderd wordt, is steller dezes zeker, te 
spreken namens vele of alle mededingers door ernstig aan te dringen op inwilliging 
van de volgende wensch, n 1. de bepaling omtrent de soort papier (op pag. 20) 
als volgt te wijzigen : 

„stevig wit of crêmepapier of witte lichtdrukken op stevig papier of calques 
geplakt 0]> wit karton*'. 

Toelichting: Paar 't ontwerpen bijna zonder uitzondering steeds (en zeker't beste) 
geschiedt op transparantpapier, telkens weer een nieuw stuk op vorig ontwerp, is 
het zeer onpractiscn, om, als de steeds verbeterde schetsen zoover zijn dat ze voor 
't laatst gecalqueerd kunnen worden, dan opnieuw op dik papier te gaan wateekenen. 
De voor de hand liggende methode is calqueeren en witte lichtdrukken ol' calques 
(op wit karton geplakt) inzenden. Hierin dient de inzender zelf keus te hebben. 
Vrager dezes is overtuigd dat de witdrukken nog duidelijker zijn dan potlood-
teekeningen waarvan ingesloten doorsnede een bewijs is. (30) 

De afdruk is steeds aangenamer voor ' toog dan een meestal glimmende potlood-
teékening eu laat zich uitstekend fotografeeren voor reproductie in de bladen. (29) 

146. l iet zij mij vergund U mijn voornaamste bezwaren even in het kort mede te deelen. 
In de eerste plaats worden in de prijsvraag wel is waar uitgebreide algemeene 

beschouwingen gehouden over de vraag, wat een heerenhofstad is en wat ze niet 
is. maar een helder beeld van hetgeen de schrijver hiermede eigenlijk bedoelt, wordt 
niet verkregen. Bovendien komen in de beschouwingen en toelichtingen allerlei 
tegenstrijdigheden voor. Om slechts een voorbeeld te noemen: In de algemeene 
beschouwingen wordt een pleidooi gevoerd voor het verpachten van de bij de 
heerenhofstede behoorende landerijen. In de toelichting en schets wordt echter een 
droogschuur en een wagenschuur voor den eigenaar ontworpen, die bij toepassing-
van dit systeem volkomen overbodig te achten zijn; of zijn hier andere redenen 
welke dit noodzakelijk maken? Welke zijn dan deze redenen? (zie Hoofdstuk II, 
alinea „De bezigheden" tot ..De Keuze" zie ook 18.) 

Blijkbaar is de schrijver bij nadere uitwerking van zijn plannen voor de conse
quenties van het door hem zelf aanbevolen systeem van verpachten teruggeschrokken. 
Geen wonder trouwens, want in het verpachten van één of meer landerijen is n i . i . 
weinig idieels te ontdekken. Wellicht dat daarom de opsteller van het programma 
toch blijkbaar denkt, zelf maar een deel te heheeren. (2) 

Voor een goede en serieuze uitwerking van de plannen mag dan echter wel ge
vraagd worden, dat wordt aangegeven welk deel van het bedrijf zelf wordt beheerd 
en welk deel verpacht wordt. Deze bedrijven dienen toch uit practische overwegingen 
zooveel mogelijk van elkaar te worden gescheiden, daar ondanks een wel overwogen 
keuze van pachter en arbitrageclausules anders een bron van voortdurende kwesties 
en onaangenaamheden wordt geschapen. (De prijsvraag bevat geen speciaal land
bouwkundig-economische problemen en zie 2). 

147. Iu de tweede plaats is het niet wel mogelijk een behoorlijk plan te ontwerpen dat 
tot praktisch resultaat z.a. in de Algemeene Beschouwingen is bedoeld zal voeren 
om de eenvoudige reden, dat de grootte en den aard van de bij het bedrijf be
hoorende landerijen niet worden opgegeven. We l is waar wordt in hoofdstuk V 
medegedeeld dat de landerijen waarmede bij het ontwerp rekening moet worden 
gehouden, iu totaal slechts ongeveer 32 II A. omvatten, maar deze oppervlakte is 
toch veel te gering, omdat dan in de schets en beschrijving ontworpen bedrijfs
gebouwen volgens algemeen vaststaande begrijpen in een dusdanige verhouding 
staan tot het geheele bedrijf, dat men kan spreken van een topzwaar bedrijf. (33) 

148. Ten slotte komen in het ontwerp enkele fantastische plannen voor. die een economisch 
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denkend menseh doen twijfelen aan het bereiken van een practische bruikbaarheid. 
Ik noem slechts de windmolen en de zoogenaamde lange baan. Om aan deze zaken 
eenige bruikbaarheid voor het bedrijf te geven, worden ze aangewezen als silo en 
als gelegenheid om landbouwmachines te beproeven. En dat op een bedrijf volgens 
opgaaf bestaande uit ongeveer 7 H . A . tuingrond en 25 II.A. grasland. (Molen zie 
aankondiging en No. 12, voor de lange baan zie Hoofdstuk III afd. ontwerp letter B). 

149 De kosten daaraan verbonden zijn toch van dien aard. dat voor een bedrijf als 
hier bedoeld geen sprake kan zijn van een gunstig rendement. (Bendenieiitsbeoor-
deeling wordt niet gevraagd). 

Gij. als architecten zult beter kunnen beoordèelen of een molen welke door het 
bedrijf niet wordt vereischt, aestetisch is te verdedigen (zie hierboven). 

Terwijl aan de andere kant beslist noodige zaken, zooals b.v. een hooiberg, e.d. 
toch zeker noodzakelijke ruimten, niet in het plan worden opgenomen, omdat de 
plaats hiervan moeilijk van te voren is te bepalen. A l wordt op hl. /.S' van het programma 
gezegd, dat zij in deze prijsvraag niet kunnen worden opgenomen omdat hier de 
schoonheidsmotieven een belangrijke rol vervullen, dit komt te veel in strijd met 
de practische bruikbaarheid, die toch ook wordt vereischt. (24) 

150. Hieruit blijkt, dat de schrijver van de brochure het landbouwkundig gedeelte te veel 
verwaarloost. Daardoor komt het ook. dat hij eenerzijds de gewenschte n Izakelijke 
gegevens voor het uitwerken van de prijsvraag onvoldoende vermeldt en anderzijds 
te veel afdaalt iu details, men denke slechts aan de maten van de stallen. ISlechts 
twee maten werden gegeven, de lengte en de breedte van het gebouw). 

Wanneer men op deze prijsvraag een eenigszins bruikbare oplossing wil krijgen, 
dan is dus m.i. noodig. dat eenerzijds aangegeven wordt welke landerijen er zijn 
en hoe deze zullen worden beheerd, terwijl anderzijds de ontwerper de noodige 
vrijheid moet worden gelaten in de te ontwerpen bedrijfsgebouwen, waarbij de vrij
heid moet worden gelaten in het programma genoemde gebouwen te laten ver
vallen, om te werken, of andere toe te voegen zonder dat deze in strijd zijnde met 
het programma, bij de beoordeeling niet in aanmerking zullen komen. (Zie Hoofd
stuk III Artikel 5 waar de werkwijze wordt verklaard en antwoord 5). 

B E A N T W O O R D I N G D E R B I N N E N G E K O M E N V R A G E N IN DE V O R M V A N E K N 

S Y S T E M A T I S C H E T O E L I C H T I N G V A N D E N T E K S T V A N H E T P R O G R A M M A . 

1. Hoofdstuk II. He alinea. Het noemen van een bepaald bedrag voor het aan te wenden 
kapitaal wordt niet gewenscht. om den ontwerper niet vóór de scheppende arbeid met 
kosten overwegingen te beinvloeden. De gevraagde globale kostenberekening zal vol
doende zijn om een uitgewerkte studie in den geest van de prijsvraag te houden. (73). 

2. Pag. 0 bij De Keuze enz. Een duidelijke overeenkomst aangaande de deelen van 
het landgoed welke verpacht en welke iu eigen beheer blijven dient natuurlijk ook 
te worden gemaakt en het ontwerp zal een afscheiding zoo niet gemakkelijk dan toch 
mogelijk moeten maken. Het gegeven deinonstratieontwerp voorziet in deze behoefte. (1 16). 

De vermogenden die buiten den landbouw tot ontwikkeling kwamen, verreweg de meerder
heid in die categorie, zijn zelden geschikt voor het goed beheer van een reeds populair 
en normaal geworden landbouwbedrijf, het aantal van nature geschikten is groot geworden. 
Een speciaal kuituur daarentegen biedt om allerlei redenen meer kansen voor heeren die 
deze zoeken; de twee kringen blijven het best op hun eigen natuurlijk aanpassingsgebied. 

In den bouw van een II. zit in zoover weinig idieels. dat zulks geen philantropie is, 
een sociale neiging van twijfelachtige heteekenis. Slechts zeer weinigen zouden /.ooiets 
op het budget verdragen. De II. biedt het een en ander onder wel overwogen omstandig
heden en milieu, waarvoor eischen gesteld kunnen worden. Zoo zal bijv. een eigenaar 
de keuze kunnen hebben tusschen een kostbare gelegenheid in een modern villapark, 
waarin men elkander haast de balletjes uit de soep kan kijken: een fraai landhuis waarvan 
men nooit anders ondervindt dan de voortdurende oiikostrekening en belasting, of de 
eigenaarswoning van een II. in een milieu waar voor alle denkbare behoeften van een 
actieve persoonlijkheid, die in de productiviteit van het landelijk verinogen belangstelt, 
ten allen tijde een onuitputtelijke bron van bevrediging kan worden gevonden. 

3. Hoofdstuk III letter 3. Zeer zeker is een artistiek effect te verkrijgen met de plaats 
van den windmolen aan het eindpunt van de vaarsloot A , oprijzende achter het gebouwen
complex. Men vergete evenwel niet dat de keuze van de plaats in het demonstratieiuit
werp, voor een belangrijk deel ook door utiliteits overwegingen wordt beheerscht. Het 
hoofdmotief als hoekpijler in een stervorming ontwerp veroorlooft het aansluiten der drie 
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schuren aan den molenwand, hel sparen van drie buitenmuren en liet wederkoorig ge
makkelijk \ersterken van den molentoren. 

De voorhofaanleg is in liet demonstratie ontwerp toch /eer zeker niet symetrisch be
doeld al vormt de gehouwen as een regelmatige U. De molen behoeft up een hoek van 
de ongelijkvormige zijden geen schade te doen aan de eenheid van het geheel en rijst 
op direkt'bij den hofaanleg. (129, 130; 131). 

I. Artikel 4. Witten en teeren worden als schilderwerk beschouwd. (44). 
5. Art. 5. Dit artikel verklaart het beginsel dat in deze prijsvraag gevolgd wordt om 

in een landelijke nederzetting tot schoonheid te kunnen komen. Kerst is de artist binnen 
zekere gestelde perken aan het woord, daarna komt aan de beurt de agrariër en de tech
nicus, deze zeker niet allerminst iu onzen tijden, ten slotte doet de bouwmeester zijn 
woord gelden. Daarom schijnt het alsof «le prijsvraag de landbouw verwaarloost door 
niet al' te dalen in landbouwkundige details, welke voor de conceptie van het geheel 
van geringe beteekenis zijn en bij een uit te voeren ontwerp kunnen worden gewijzigd 
naar bijzondere omstandigheden. Wat doet dat er nu toe indien de artist ergens op juiste 
wijze een hondenhok voor een herder plaatst en later de pachter een Kees houden wil. 

Over de werkwijze van deze.prijsvraag valt moeilijk met goed gevolg te polemiseeren, 
zij is het resultaat van een inzicht en van een keuze. Deze keuze doelt zeker niet met 
te veel Iandlxaiwkuiidige details een zeer belangrijk deel der belangstellenden te ontmoedigen. 

l b t uiterlijk aanzien van gebouwen houdt verband met het inwendige. Het eerste is 
zonder het tweede niet logisch bouwkundig te waardeeren. De opstelling der ruimten 
wordt vereischt ter beoordeeling of de voorgaande twee gegevens onder meer, klimatisch 
juist werden ontworpen. De drie gegevens hebben onderling verhand en behooren daar
door bij de eischen voor de inzending. 

Tot de details welke aan de ontwerpers worden overgelaten behooren: de toepassing 
van centrale verwarming van het heele complex, of van onderdeden, de ontwerpers staan 
hierin vrij in de keuze. Het eerste zou iu de extensieve bouwwijze vermoedellijk zeer 
kostbaar worden methet nadeel van de moeilijkheid eener onderlinge verrekening der bedrijfs
kosten, wegens gemis van bekende tarieven. Verder behooren tot bovenbedoelde details de 
ruimte schepping voor ooftopslagplaatsen, voor melkopslagplaatsen ol' voor het melk-
verwerken. Zoo zal bijv. ook hooi als voornaamste stalvoer kunnen dienen zoolang dit 
voordeeliger is dan andere voederartïkelen. 

Hetzelfde geldt van het voorhanden zijn van Radio, electriciteit, gas en waterleiding. 
Ken eigen watervoorziening werd in het programma genoemd hij het bronhuis in ver
band met de tank in den molentoren. (10. 47. 48, 10. .">.'!. 56, 122, 128, 150) . 

(J. Art. III. Dit artikel is een nadere definieering van II. (103, 104. 100) 
Ken smederij, een timmermanswerkplaats en een koelhuis worden niet gerekend te 

behooren tot het landelijk bedrijf in de Heerenhofstad, voor reparatiearbeid kan in de 
handwerkruimten der schuren gelegenheid gevonden worden. 

7. Art. 7. Er wordt geen vooraf bepaalde typisch architectuur gevraagd en daarom is 
ile aanduiding van een streek, waarin het ontwerp dienen moet onnoodig. De aanduiding 
van het milieu zooals geschiedde, wordt voldoende geacht voor hel scheppen van schoonheid. 

Maten werden genoemd iu verband niet medegedeelde bedoelingen. Van deze maten 
kan in geringe mate worden afgeweken zoover de bedoelingen daardoor niet woiden ge
schaad en met de afwijking inderdaad iets wordt bereikt, hetgeen uit de toelichting aan
stonds moet kunnen blijken. (24.8). 

8. Volgende afdeeling cijfer V . De afwisselende dakbedekking wordt geeischt methet 
oog op overslaan en bestrijding van brand. Een pannendak met beschieting is voldoende 
brandvrij, riet. zelfs zoogenaamd onbrandbaar riet wordt door de polisbeurs niet als brand
vrij genoteerd en hier op den duur als niet brandvrij beschouwd. 

Riet als dakbedekking is noodzakelijk voor de stallen en voor de droogschuur, en 
wenschelijk voor de wagenschuren wegens de vochtabsorbeerende en andere eigenschappen. 
De brandveiligheid is ook noodzakelijk. De dakafwisseling kan niet worden prijsgegeven 
en vormt een der vele moeilijkheden in deze studie prijsvraag, (58. 72. 101, 102. 1(17. 132). 

0. Cijfer VII . letter B. Zié het medegedeelde onder letter D. 
10. Ketter C. Het warenhuis is van courant model bedoeld, vrij van bijzondere archi

tectuur. De schuine hoeken moeten aanwezig zijn voor de warmte economie en voor een 
toe te passen werkwijze daarbinnen. De schuine zijden kunnen evenwel korter zijn zonder 
overdreven afwijking. De aanduiding van dit bouwwerk dient tot de milieu beoordeeling. 
(2(1. 70). 

II. Letter D. De beschutting van de lange baan. hier opgemerkt, moet soms geheel 
ol' gedeeltelijk worden geplant en is dan natuurlijk pas na jaren goed werkend. De warme 
tuin is terstond in functie. 
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genoemd enz., de tank zal dus de vormgeving 
windmolen is geen watertoren, landschappelijk 

De inzender ontwerper kan in zijn ontwerp rekening houden niet een langebaan be
schutting die gereed is en derhalve bestaat uit goed opgaand houtgewas, het normaal 
geval voor den langen duur. (108. 133). 

12. Letter E . Over de beteekenis van den molen voor den opzet van het geheel werd 
hiervoor reeds een mededeeling gedaan. De molen, de hoeksteen van het ontwerp zal 
dienen tot het opwekken van kracht De plaats van deze opwekking van kracht zal 
natuurlijk niet zijn in een stad waar de kilowatt 0 ct, kost. inclusief alle tarief onkosten. 

Met' torenhoogte wordt bedoeld de hoogte tusschen de begane grond en den nok van 
den molenkop exclusief de vaan en wieken De krachtmachine beslaat in het zichtbare 
deel van den molen uitsluitend de kopruimte De inwendige indeeling van de silo, boven 
den doorrit, is geen punt van beteekenis voor deze prijsvraag, doch hangt af van de 
definitief gekozen bedrijfseconomie Ken uitwendige laadmrichting zal worden gekozen, 
welke in het ontwerp kenbaar kan zijn aan een balk boven de hoogste en inansgroote 
opening, een courant model. 

De openingen komen, tusschen de veestal (i eu de mestfaalt F . 
De molen zal geen reserve motor behoeven, hij zal volkomen zelfstandig werken 

tij en ontij. 
De watertank werd uitdrukkelijk klein 

geheel niet behoeven te beinvloeden, een 
een ander beeld. 

Het wiekmodel is voorgeschreven, rotor of achtwiekenstelsel worden niet toegelaten. 
Indien een zeswiok molen in een ontwerp kan dienen, dan wordt dit technisch toelaat
baar geacht. De zeswiekmolen produceert 50", , meer kracht. Heeds in de oudheid, in 
Egypte, heeft men. naar vernomen werd. den zeswiekmolen als de technisch meest econo
mische windkrachtproducent gekend. 

De meening dat de wiek het voornaamste karakterstieke deel van den molen uitmaakt 
en derhalve een moderne en tevens goede oplossing van een nioleiiontvverp onmogelijk 
maakt of al te zeer bemoeilijkt blijve voor rekening van den vraagsteller. De prijsvraag 
zal antwoorden. Door het niet laten wegvallen van een zin heeft het kruien van den 
molen twijfel opgewekt. Men vergelijkt het hierboven medegedeelde. De linden is een 
bovenkruier, de tank draait niet mede. staande in een verdieping onder den kop. Het 
grondvlak van den molen, die een willekeurige vorm kan hebben, moet beschreven zijn 
binnen een kwadraat van 10 Meter zijde. Het grondvlak van den molenkop moet volgens 
dezelfde voorwaarde beschreven zijn binnen een vierkant van 5 Meter zijde 

Voor de vaan werd geen dikte aangegeven. De automatische kruiinrichting bevindt 
zich in den kop van de molen en is van geringe omvang. Details zijn hier overbodig. 

De Hollandsche molen is hoofdmotief, indien er een moderne en goede oplossing voor 
dit motief gevonden wordt, die niet op oude ontwerpen gelijkt, dan is dat resultaat van 
deze nationale prijsvraag eveneens een Hollandsche molen, niets afdoende aan de be
doeling van het programma; de text bevat hierin geen tegenspraak doch slechts enkele 
beperkingen voor den ontwerper. 

II . 18, 26. 30. 31, 32. 54. 55. 00. 00. 75. 78. 02. 100. 110, 111. 112.135.130,134. 137. 
13. Letter K. Hoeveel ruimten van de familiewoning <>p den warmen tuin moeten uit

zicht hebben kan in aantal varieeren tusschen voldoende eu overdreven. Die zijde is alléén 
's winters ongunstig wegens den zonnestand en de koude. 

In de tweede zin wordt niet één ruimte van grootere omvang bedoeld de schepping 
van een gelegenheid om, naast de kamers van beperkte omvang ten minste i n één ruimte 
een grooter aantal bezoekers te kunnen recipieeren en onthalen. Die ruimte bevat de 
rol van de zoogenaamde ..zaal" in vele Amsterdamsche woningen. 

Het aantal kamers wordt aan den ontwerper overgelaten, blijvende in den geest van 
de prijsvraag. Bij aanwezigheid van het gastenkamp is natuurlijk één logeerkamer voldoende. 

De handwerkruimte dient uitsluitend voor huishoudelijk handwerk, dus niet voor timmer
werk of reparatiewerk aan de gebouwen. Hoofdzakelijk vrouwelijk personeel zal daarvan 
voor arbeid gebruik maken, een zitkamertje werd immers apart genoemd. Deze ruimte 
heeft niets te maken met die sub O. genoemd. 

De genoemde totale ruimte in speciaal gebruik van den eigenaar, namelijk 200 vierk. 
nieter bruikbare vloer, berust niet op een vergissing. (10. 33. 50. 01. 02. 03. 113. 138). 

14. Letter .1. Uit het deinonstraticontwerp blijkt dat de pachter een afzonderlijke tuin 
ter beschikking krijgt De afscheiding tusschen S 1 en S 2 is weer een zaak van onder
geschikt belang voor de prijsvraag, l iet „zomerhuis" dient ook om te slapen, verplaats
bare houten beschietingen kunnen in de ruime kamer in de behoeften voorzien. De ge
bruikswijze is uiteenloopend en dikwijls goed in de bestaande voorbeelden op het landelijke. 
(85, 100). 
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stuk vee wordt verstaan ten minste één koe en tenlioogste drie koeien. 

15. Letter L . Terwijl de pachterswoning een opvallende toegang heeft tot de warme 
tuin, doch de houw in deze richting sober blijft, krijgt de groep landarbeiderswoningen 
aan die zijde een heslist gesloten karakter. De weg naar de werkplaatsen gaat 0111 den 
hof heen. De bedoeling is dat alleen in voor de hand liggende 
hof ook in gebruik wordt afgestaan aan de bewoners van vermelde groep 

De plaats iu het démonstrat ieontwerp gegeven is volgens het beginsel van bet 
demonstratief karakter niet vaststaand. Het is duidelijk dat twee der woningen dienst 
doen voor het scheppen van den warmen tuin terwijl de derde te toegangen beheerscht. 
Men kan naar eigen inzicht ontwerpen, zoo de demonstratie kan worden verbeterd, het
geen de jury zal heoordeelen 

Onder een enkc 
liet gaat hier om de ruimte 

Het grondvlak van de derde arbeiderswoning moet „nagenoeg"' vierkant zijn. De 
afwijking van het vierkant kan zoover gaan dat er eenig contrast met de beslist gerekte 
vorm der twee eerste woningen gehandhaaft blijft. De ruimte schepping dient te geschieden 
naar dezelfde behoeften als in twee eerste woningen, doch op andere wijze natuurlijk. 

Het demonstratie ontwerp voorziet in 600 M . grond bij deze woningen, aanbevolen 
wordt 1000 M . te geven, dit kan geschieden door in het losse stuk van de lange baan, vlak 
daar tegenover perken af te schieten of door die zijde van het Hofstaderf wat uit te 
breiden. (20, 86, 87, 114, 127, 144). 

I(>. Letter P . Het gastenkanip werd tusschen bedrijfsgebouwen geplaatst waarin, als 
behoorende tot de bemoeienissen van den eigenaar, geen druk bedrijf is voorzien. Het 
doet dienst als brandmuur tusschen twee rietbedekte gebouwen. Het schept een zekere 
vrijheid voor de gasten en den gastheer over en weer, het dient den warmen tuin en het 
geeft afwisseling in den gevel. Men verbetere het demonstratie ontwerp. 

Het kamp bevat twee koniplete etagewoningen, werd dus bedoeld voor twee gezinnen. 
De bedoeling van de etagewoningen in het démonstratieontwerp lag uitsluitend in de 
schepping van een dakonderbreking, de bouweconomie en de aanduiding van enkele secundaire 
motieven, een ontwerp met twee woningen in het cachet van een gastenkanip, naast elkaar 
ontworpen, behoeft geenszins de verwachtingen teleur te stellen. 

De zolderruimte moet gescheiden bruikbaar zijn voor de twee woningen. Twee kleine 
kelders dienen aanwezig te zijn. De ingang kan opzij, d.w.z. bijv. in de droogschuur 
buitenmuren worden ontworpen. Men denke zich in als gast en bewoner. Elke woning-
kan een eigen toegang van west en van oost hebben, noodzakelijk is dit niet hoewel de 
eigen toegangen de onderlinge vrijheid bevorderen, zonder dat een inwendige, afsluitbare 
verbindingsopening behoeft te ontbreken. 

Aangezien het kamp in het démonstratieontwerp tusschen gebouwen staat vervallen 
twee lucht en lichtzijden. Het eventueel te ontwerpen binnenhofje; (plaats) zal vermoedelijk 
bij de demonstratieve compacte woningbouw haast net zoo groot zijn als de bouw breed is, 
van daar dat slechts vier licht en luchtzijden genoemd werden. Bouwtechnisch kan het 
gastenkanip natuurlijk zeer wel andere goede oplossingen geven, men vergelijke het boven 
medegedeelde. 

Het genoemde balcon dient niet voor de communicatie „met" maar „voor" de bewoning 
op één hoog, zooals in het programma staat. 

De inhoud van het gastenkanip ontwerpe men zelfstandig. (12, 42, (57, 71, 88, 115, 
116, 117. 118, 189, 140, 141, 142). 

17. Letter O. De hoogte van de droogschuur wordt vrij gelaten. De schuur dient voor 
het werk waaraan zij haar naam ontleent. Facultatief licht mag voorkomen, in geringe 
omvang. Ken praktische zeer bruikbare droogruimte waarin ook het licht noodig is, zooals 
voor huishoudelijk goed. is een glasconstructie, Dit wordt duidelijk onder 0 niet bedoeld. 
De droogschuur wordt normaliter alléén voor eigenaarsdoelen gebruikt, niet door de heele 
nederzetting. Kr worden geen producten bewaard maar gedroogd, de aard der produkten 
kan hier niet worden gespecialiseerd, dit is een zaak voor de latere inwendige inrichting. 

De hand werkruimte dient om het personeel 's winters in een verwarmde ruimte mani
pulaties aan de producten te doen verlichten, hier is dus natuurlijk wél veel licht. (27, 
IM. 21, 41, 40. 03, 70, 8:5. 81, 04) 

18. Letter X . Zekerlijk kan in de wagenschuur van den eigenaar een paardenstal worden 
ontworpen, maar dan hoogstens voor twee paarden. De wagenschuur dient tevens als 
autogarage voor den eigenaar en zijne gasten. De bovenruhnte kan als berging dienen. 
Voor de handwerkruimte zie men onder O. zie ook letter M . (80, 05. 96). 

10. Letter (J. De mogelijkheid van hooiberging boven de koestallen hangt van het 
ontwerp af. noodig is dit niet, daarvoor kunnen de genoemde bewegelijke constructies 
dienen. 
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Een stierenbox kan voorkomen. De melkkamer is wellicht in d< 
te brengen. Alléén groot vee wordt in deze stallen geborgen. De 
stal is in het programma voldoende bepaald (17. 20. :54). 

20. I-etter 11. Zeker kan «Ui zuivelinrichting in het bronhuis komen, men bedenke 
liet huis juist 's winters niet zonder meer zeer koel zal zijn. Het bronhuis dient 
eerste plaats voor wat reeds in liet programma staat. De watertank werd onder 
noeind Afmetingen staan vrij aan het overleg van den ontwerper. De bedoeling 
een centrale waterleiding voor het heele complex via de genoemde centrale poi 
Tank en de kipschakelaar voor den motor. 

De plaats der ruststeden, der vertrekjes, werd alléén in de orienteering naar het oo 
bepaald. (22. (54. 00. 105) 

21. Letter M . De wagenschuur van den pachter is zeker ook de plaats voorliet onder
brengen van landbouwmachines, die van den eigenaar in mindere mate. Ook de plaats dei-
paardenstal wordt niet meer aangeduid dan reeds medegedeeld. (2.-!. 05. 01) 

22. Letter F. De doorrit geeft verbinding tusschen mestvaalt en varkensstal. De vaalt 
heeft gesloten wanden. Het verlaagde spoor voor het transport der mest kan naar om
standigheden een ingraving" zijn. maar blijve gemakkelijk droog. 

De varkenshokken zijn binnensmuurs, de uitloop ligt buiten, het aantal is uitdrukkelijk 
niet voorgeschreven, doch een maximum van dertig, kan worden genoemd. De stal ligt 
aan het N . W . uiteinde van het gebouw volgens het demonstratie-ontwerp. (28. 07, 98) 

23. Letter L'. Onder gewone transportmiddelen wordt verstaan boerenwagens en vracht
auto's van maximum twee ton draagvermogen. De doorrit behoeft niet speciaal door de 
pachterswoning te gaan. zij kan tusschen het poortje T en de woning liggen of door een 
overbouwd deel van de woning gaan. Door de toegang die de doorrit verschaft wordt 
het erf vóór de pachterswoning vrijer, maar daarom zeker niet zonder passage, bijv. in 
bepaalde tijden van het jaar voor een deel van de producten en de mest van F en I'] 
tusschen C en II door naar J H en K I L De absoluut vrije; gaarde van den pachter is 
SL, en van den eigenaar de ruimte tusschen B en B in het westen. De warme tuin is 
niet absoluut vrij maar nagenoeg. (00. 82. 99. 143) 

24. Promemorie. De hooi- en stroobergen kunnen in het ontwerp worden opgenomen 
zoover zij in het totaal beeld een rol van heteekenis kunnen vervullen, doch hun absoluut 
praktische heteekenis blijve gehandhaafd, terwijl bij beweeglijke constructies het tijdelijk 
beeld in acht worde genomen. De utilaire en aestetische eischen zijn geheel voor rekening 
van de ontwerpers, het programma wil slechts een nieuwe en soms lastige band voor
komen. (37» 140. 

Het spreekt vanzelf dat de enkele hoofdmaten van de kapitale ruimten aanduiden op 
een bepaalde categorie van bedrijven, waarin de prijsvraag zich beweegt. Voor de conceptie 
van het geheel, de oplossing der moeilijkheden en het artistiek rhythme van het bouwwerk, 
kunnen een gewijzigd voluniengebriiik en enkele ruimt ('veranderingen geen misvormingen 
teweeg brengen, mits de ontwikkeling door des meesters oog en hand wordt geleid. 

25. Hoofdstuk IV artikel 1. Inderdaad is het karakter van weiland niet overal in ons 
land gelijk W e onderscheiden heiweiden, veenweiden en kleiweiden Het aanzien van 
de kleiweide, vooral de rivierkleiweide. kan men brillaut noemen. De heivveide is dof. 
Een andere taal voor hetgeen de kenner aan het meer of minder goed en snel groeiend 
gewas op het land intuitief voelt is niet hekend. Evenwel, de weide is in het ontwerp 
van deze prijsvraag immers slechts de omlijsting. Voor omlijsting werd gekozen het van 
ouds meest populaire agrarische arbeidsobject. de weide, aangezien uit het veebedrijf de 
meest regelmatige arbeidsverdceling voort komt. die we tot nu toe ook in ons land kennen. 
Daarmede wordt niet bedoeld dat het niet veel beter ook anders kan. maar de bedoeling-
ligt in de werkelijkheid van den tijd besloten. 

Of de omlijsting dof dan wel brillaut zal zijn doet aan de kwaliteit van een ontwerp 
niets af of toe. hoewel uien bij voorkeur de hrillanz zal kiezen. Dat is een kapitaals-
aangelegenheid. Een nadere plaatsaanduiding is niet noodzakelijk. Als grondsoort worde 
klei aangenomen. 

Ook een nadere plaatsbepaling in verband met de te kiezen materialen voor den bouw 
is onnoodig omdat vaarwater aanwezig is. 

liet water van de vaarsloot, aangenomen boezemwater, staat 20 
het polderwater staat 70 cM. onder landpeil. 

Het terrein wordt als geheel vlak aangenomen. (7. 15. 50, 51, 52, 
20. Artikel 4 cijfer l . De schaal blijft. (SI) 
27. ('ijler 4. Met hoofdtoegangen worden geen bepaalde punten 

naar keuze van den ontwerper, liggende iu bepaalde lijnen, detvvei 
De wijze der uitvoering staat onder cijfer (5 alinea 4. (38, 43, 68) 
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"28. Cijfer ('). Met de herkomst wordt liedoeld de hnndelshorkomst. de bedoeling is een 
eventueele controle op vermoede materiaal fantasie mogelijk te maken. (56). 57. 

20. Alinea 2 van cijfer 6. De teekeningen worden niet opgeplakt, de maximum maten 
worden gehandhaafd. Het is niet noodzakelijk dat de plattegrond van het complex in 
zijn geheid wordt geteekend. Voor het totaal overzicht dient de situatieschets van art. 1. 

Van het geëischte teekenwerk kan niet worden afgeweken, drukwerk wordt niet ge
vraagd. Ken prijsvraag is geen aanbesteding en hier kan niet worden bijgedragen aan een 
factor welke tot ontwaarding van het prijsvragenbeginsol kan leiden. Tijdroovend artistiek 
teekenwerk wordt niet geeischt hoewel daarvoor eene waardeering is aangekondigd. 
(45. 77. 145. 39). 

30. Derde alinea. Deze eisch dient om eenheid iu de inzendingen te bereiken en daardoor 
de beoordeeling te vergemakkelijken. (35) (145) 

31. Artikel 5( derde alinea. De jury behoudt zich de vrijheid om ten tijde der beoor
deeling uit te maken welke hulpmiddelen huiten de normale hulpmiddelen van de teeken
tafel vallen. (0) 

32. De voorkeur van keuze van eenig ontwerp door den prijsvraag uitschrijver vervalt 
uiterlijk twee maanden na dato van het .Juryrapport 

Wanneer de eerst bekroonde na dit tijdstip zijn ontwerp voor een ander als de prijsvraag
uitschrijver wil doen uitvoeren vervalt zijn recht op schadeloosstelling. 

33. l ie terreinschets. De hoofdtoegangen uit het demonstratie ontwerp mogen worden 
verlegd. Het gestippelde vierkantje bij K bedoelt te herinneren aan het nut dat een 
uithouw als beschutting van een hoofdingang hebben kan. indien deze bij K aan de 
zuidzijde wordt ontworpen en dus blootgesteld is aan frequente W . tot Z .Z .W. winden. 
De doorrit loopt zóó dat het arbeidsverkeor bij de pachterswoniug niet voor langs maar 
achter langs het huis wordt geleid. De doorrit van het demonstratie ontwerp kan daar 
op tweeerlei wijze worden ontworpen, gaande langs een plaats tusschen de poort T en 
de woning of gaande langs een overbouwde doorgang. 

Afsluitbare hekken kunnen worden geplaatst daar waar zij nuttig kunnen zijn. 
In het programma, Hoofdstuk V laatste alinea, werden landerijen genoemd, welke 

buiten de Ommelander weiden, de omlijsting, gelegen zijn. Bedoeld word dat deze landerijen 
tot de bezitting behooren en naar behoefte aan het hofstadbedrijf kunnen worden toege
voegd, apart niet andere gebouwen kunnen worden beheerd of aan derden verpacht. 

Het demonstratie ontwerp kan worden gewijzigd, het beschreven doel en de beperkingen 
kunnen niet worden gewijzigd, tenzij specifiek toegestaan. De ligging wordt beheerscht 
door een situatie bij vaarwater en harde weg en door. het klimaat van ons land. 

De streek voor een Heerenhofstad ligt bij voorkeur niet ver van de bevolkingscentra, 
of een schoone natuuromgeving of anderszins zóó. dat ook 't vinden van den „welvarenden 
pachter" niet te zeer wordt bemoeilijkt. De onveranderbare omlijsting in de Ommelander 
weiden vereischt niet noodzakelijk maar bij voorkeur de grondsoort van de klei, de 
rivierklei. Daarop volgt de geirigeerde weide en vervolgens de weiden op de afdalende 
reeks van grondsoorten. 

De hoofdtoegangen kunnen worden gewijzigd indien daarmede een verbetering wordt, 
bereikt. Afsluitbare toegangshekken mogen voorkomen. Het verkeer van W S om Kheen 
naar K H is matig en dient iu alle geval alléén voor eigeiiaarshenioeienisseii. 

De onderlinge plaats der gebouwen is in zoover bindend dat het beoogde, beschreven 
doel daarmede wordt bereikt, niet ingrijpende verschuivingen zijn derhalve voorwaardelijk 
toelaatbaar. 

Inderdaad werpt de molentoren een lange schaduw op het warenhuis. Evenwel is die 
schaduw smal en het aantal active zonaren in den winter is gering. In den winter be-
teekent het diffuse licht voor de kas veel meer dan het zonlicht en zoodra de Maartsche 
zon schijnt is een kas spoedig zóó heet, dat men soms véél meer dan genoeg warmte 
ontvangt en moet gaan spuien en tochten. 

In het demonstratieontwerp ligt de warenhuis-rand. langs den grond op 10 M . afstand 
van de gebouwenas, het ontwerp biedt ruimschoots gelegenheid voor een verschuiving van 
dezen rand naar aanleiding van een uit te voeren ontwerp en gecompenseerd in de overige 
omtrekken van het warenhuis. 

Deelnemers die zich wenschen te zekeren tegen eleincntare fouten in de landbouw-
an hitektiiur, omdat deze wetenschap hen uit hoofde van hun beroep of anderszins vreemd 
is. en in de genoemde literatuur geen voldoende steun vinden, kunnen wellicht voor de 
ruimtebeoordeeling critiek verkrijgen bij deskundige vrienden, bij de Nederlandsche Heide-
Maatschappij die overal hare opzichters heeft, bij Hijks- en Provinciale ambtenaren of bij 
leeraren aan de bekende wintercursussen. (10. 14. 40. 80. 110. 123. 124. 125. 120 147) 
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W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Officieële Mededeelingen Examens B .N.A. — Bestuursvergadering. Bureau van 
den Gewestelijken Kring ..Den Haag". - Berichten. Een School aan den Ouden Dijk 
te Rotterdam,' door Ir. M . C. A . Meischke. — Ingezonden, door Jos. de Jonge. Prijs
vraag voor de bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn. 

( ) F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

E X A M E N S B . N . A . 

De uitgestelde Examens voor Bouwkundig Opzichter B . N . A . zullen thans worden 
gehouden op Dinsdag 10. Woensdag 17. Donderdag 1H en Vrijdag 10 Maart a.s. 

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G . Op Dinsdag !l Maart wordt de gewone niaandeli.iksche 
Bestuursvergadering gehouden. Eventueel te behandelen brieven moeten vóór dien 
datum ontvangen zijn. 

B U R E A U V A N D E N G E W E S T E L I J K E N K R I N G „ D E N H A A G " . 

Sedert 1 Febr. is iu den Gewestelijken K r i n g ..Den Haag" een nieuw Kring-bestuur 
opgetreden, bestaande uit den heer .1. D. Looyen, Voorzitter, Ir. A. II. van Rood, Secre
taris en Ir. M . P . J . H . Kli jnen. 

B E R I C H T E N . 

D E K O N I N G I N N E I V R U G T E B O T T E R D A M . De Gemeenteraad van Rotterdam heeft 
in zijn zit t ing van Vrijdag 1!) Februari de beslissing genomen inzake de Koninginne
brug. Ingevolge deze beslissing zal het door B. en W. voorgestelde ontwerp van 
Ir. A . H . van Bood, worden uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen 2 ' 2 millioen 
gulden, waarbij nog komen ƒ 150.000 voor het maken van een hulpbrug, die dienst 
moet doen tijdens den bouw. 

In een der volgende nummers zal het definitieve plan van Ir. van Rood worden 
opgenomen. 

H U L D I G I N G Dr . B E R L A G E . De Gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten in 
de Beurs een door den beeldhouwer L. Zijl te vervaardigen gedenksteen aan te brengen, 
tei huldiging van Dr. Berlage. Dr. Berlage is benoemd tot eeredoctor van het Tech-
iiikinn te Zurich, waar hij, zooals bekend is. in zijn jonge jaren gestudeerd heeft. 
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EEN SCHOOL AAN DEN OUDEN DIJK TE ROTTERDAM. 

Het bouwen van bijzondere scholen behoor! zoetjesaan woei' tot hot verleden: 
zelfs aan de legio-aanvragen schijnt dus een eind te komen. Als neutraal vaderlander 
zal niemand zulks betreuren, hoewel deze kortstondige bouwperiode toch weer een 
zoozeer gewenschte opleving in het rustend bouwvak heeft gebracht. Ook de gemeon-
schapsbouw mot overheidssteun, die den woningnood trachtte op te heffen, is aan
merkelijk gekelderd, daar gebleken is, dat zelfs aan 's Rijks financiën oen eind kan 
komen. Op den vloed is do oh gevolgd, waaruit nu vele overbodige schooltjes zicht
baar zijn geworden. Doch van do school, waarover ik hier een en ander ga mededeelen, 
kan allerminst gezegd worden, dat zij overbodig was. De reeds bestaande school-
vereoniging, had ton behoeve van haar school oen tamelijk uitgewoonde villa gekocht, 
waarvan de gebroken toenamen met het aantal leerlingen. Hot Bestuur verzocht 
mij toon, dit aftandsehe gebouw door aan- en opbouw op te knappen, welk ontwerp 
gelukkig nooit ten uitvoer is gekomen, want hot Sehoolwotje maakte een eind aan 
allo lijden en dat nog wol onder 'niet te versmaden voorwaarden. Op een naast de 
„Villa" liggend terrein had hot Bestuur zijn oog geslagen, en mot den hoor Van Dorth 
uit Amersfoort heb ik oen project gemaakt voor oen zesklassige school, waarop toen 
de grond is gekocht. Eenmaal zoover, moest de zesklassige school in een tionklassige 
worden herschapen, dus in een M. U. L . O.-school. Het terrein was niet voor uit
breiding vatbaar, en dus moest do oplossing in do hoogte worden gezocht, zoodat 
hot oorspronkelijk project, wat een verdieping had, geheel moest worden omgewerkt 
tol een school met twee verdiepingen. Na ongeveer oen jaar geteekend, gewikt en 
veranderd, geconfereerd en wel het meest gewacht te hebben, verscheen in Augustus 
1!>22 do officieele goedkeuring. De aanbesteding in October van hetzelfde' jaar had 
ton gevolge, dat de bouw werd gegund voor ƒ 124.73(1.—, hoogste inschrijving was 
ƒ 186.000.—. 

De school is gelegen aan een grooten verkeersweg, die ter plaatse van hot terrein 
een flauwe bocht maakt, zoodat het gebouw reeds van een grooten afstand zichtbaar 
is en eenigszins afsluitend werkt. Door de stoop, de entree, de vestibule en spreek
kamer van het Hoofd laag te laten aansluiten hij het trappenhuis en dit niet de hallen 
weer lager al' te dokkon dan hot eigenlijke schoolgebouw, is hierdoor een zekere 
climax in planontwikkeling verkregen. Over de indeeling van het plan valt weinig 
te zoggen: de Lagorondorwijswet legt alle maten vast en bepaalt do ligging dor 
lokaliteiten ton opzichte van de windstreken. Do garderobes op de gangen zijn tus
schen de toiletten geprojecteerd en geflankeerd door lage vleugelmuurtjes, waardoor 
het minder fraai gezicht van kapstokken in de gangen is vermeden. Tusschen gangen 
en lokalen zijn zware spouwmuren opgetrokken, waarvan de spouwen zijn benut 
voor ventilatiekanalen, kasten en drinkfontointjes, zoodat al deze voorwerpen niet 
buiten het muurvlak komen. Bovendien wordt het lesgeven niet gehinderd door het 
loopen <>]» de gangen, daar de spouw het geluid sterk isoleert! Tusschen do lokalen 
ouderling zijn oveneons spouwmuren aangebracht, zoodat het is uitgesloten dat een 
hoogere klas onwillens zijn vorig leerjaar nog eens repeteert. 

Alle lokaalvlooren zijn riftvloeron op houten hintlagen: de plafonds zijn aan 
plafondhangers opgehangen, daar het mijn ervaring is dat plafonds en vloeren van 
gewapend beton hinderlijk kunnen rosonnoeron. Do overige vlooren zijn van beton 
gemaakt, terwijl in de gangen verlaagde plafonds de hoogteverhouding aangenamer 
maken. De tussehonruiinten zijn benut voor leidingen. 

De steen voor hot uitwendige gebruikt, is oen geelgrijze Waalklinker. Hot plint en 
de voorkant van het trappenhuis zijn van een zeer harden paarschen steen. De handen 
ertusschen zijn van beton, zwart gemaakt met Nogrino, oen leerachtig product, dat er 
koud wordt opgesmeerd, spoedig droog is en absoluut diepzwart en goed blijft, zonder 
eenige afdruiping of werking. Hot raamhout is grijs geverfd, het kozijnhout wit. 
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Hel voegwerk is gedeeltelijk platvol, gedeeltelijk teruggevoegd. liet dak is alge-
dekt met zwartgeglazuurde pannen, die prettig van toon zijn en het dak een eenigs-
zins metaalachtig blauwen glans geven. 

X u nog iels over de inwendige aankleeding. De wanden in de lokalen, zoowel als 
in de gangen, hallen en trappen zijn bezel met tegeltjes van 10 bij 10 e.M., van een 
zacht genuanceerde grijsgroene kleur, geleverd door de Porceleine Fles te Delft. 
Langs boxen- en onderkant zijn ze afgezet met een diepzwarte tegel. De wanden 
daarboven zijn geschuurd en l iehtcrême gesausd. De radiatoren in de lokalen zijn 
onder de ramen in nissen geplaatst met een achterwand van zwarte tegels, waarboven 
een hardsteenen gezoete vensterbankplaat; een dito plaat op de inpost der ramen in 
de lokalen geelt plaats voor het kweeken van lente- en herfstboden. De onderramei) 
draaien naar buiten; de bovenlichten kleppen naar binnen, door een halve vaste ruit 
aan de buitenzijde beschermd tegen inregenen en invallen van koude lucht. De 
ondergordijnen zijn van landhuisstof, de boxengordijnen van een grijze ribstof. De 
kozijnen zijn zwart geschilderd, liet regelwerk der deuren is een warm donkerblauw, 
niet te fel, maar rustig van toon. terxvijl het paneelwerk' in de kleur der tegollnnihri-
zeering is geschilderd. De vloertegels op de gangen zijn in hoofdzaak grijs van kleur 
met terra-cotta en zwarte randen. De traptreden, voorzien van stootborden van 
tegeltjes zijn evenals de trapwanden en vleugelmuurtjes met granietplaten afgedekt. 
Hier en daar een klein kleurnootje tusschen hel overheersehend blauw en grijsgroen. 

Versieringen mochten alleen op eigen kosten worden aangebracht, zoo heeft het 
personeel een glas in-loodraain geschonken, voorstellend Christus de kinderen zege
nend. Om alles in een hand Ie houden heb ik mij met het ontwei']) en de uitvoering 
belast, zooals ik ook niet de wandschilderingen heb gedaan, waarvan er hier een is 
afgebeeld, voorstellend de Darm hartige Samaritaan, welke voorstelling, hoofdzakelijk 
in grijs, groen en zi lxer niet een enkele terra-cotta eu blauwe kleurnoot, boven de 
speelplaatsdeur in-de benedenhal is aangebracht. 

De andere, die Salomo voorstelt, zijn handelsvloot uitzendend en opwachtend is 
geplaatst boxen de bank. tusschen de kaslen der onderxvijzerskaiuer. 

De totale bouw heeft ongeveer een jaar geduurd,.omdat er nog al x'orst- en weer-
verlel is geweest. 

De hierbijgaande afbeeldingen zullen den lezer, ecu wel is waar klourloozon indruk 
geven van vorm en détai l , toch maken ze het uitteraard dorre van de beschrijving van 
een gebouw iets aantrekkelijker. ') Ir. M . C. A . M E I S C H K E . 

'i iln liet volgend 
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nummer zullen nog eenige afbeeldingen van dit bouwwerk worden opgenomen. Red. 

I 
5 

E3BQ 
mm mmm mm 

EE. EE. EE. .EE EE. 03 .EE 

EE E E EE EE EE EE EE EE, EE 

jcmi 

HEVELS EN OOORSNEDE CHR. SCHOOL T E ROTTERDAM. 
ARCHITECT IR. M. C. A. MEISCHKE H.N.A. 

107 



IT* 

nfrrj 9' 
ttf T T T T 1 I I 

M - i • 1 

QfflLTJ 
1 H I 11 
q i L L U J 

Qffirrn 
M i l l ! ! : ; m m 

OM i 111 a i 

P L A T T E G R O N D E N CHR. SCHOOL T E ROTTERDAM. 
ARCH. IR. M. C. A. MEISCHKE B.N.A. 

I N G E Z O N D E N . 
ANTWOORD A A N PERISCOPIUS. 

De schrijver van „ R o t t e r d a m s c h e Post I X " in No. 2 van don loopenden jaargang 
heeft dit gemeen niet zyn collega's uit den duikbootenoorlog, dat hel doel, dat hij zich 
gesteld heeft, niet hij uitstek sympathiek is. 

Dat de gebruikers van den periscoop niet hijzonder kieskeurig te werk gingen en 
maar al te dikwijls een torpedo lanceerden, vóórdat ze zich tijd gunden voor over
weging of onderzoek, is een tweede punt, dat Periscopius niet hen gemeen heeft. 
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Deze beide „gemeenheden" zouden zijn slacht offers er toe kunnen brengen hem 
ergens in de omgeving van den Noordpool te wenschen om zich daar met zijn duistere 
praktijken bezig te houden. 

Toch, en dit heeft hij niet „gemeen" met zijn bovengenoemde collega's, is hij een 
gemoedelijk man en doet ook wel wat goeds. Alleen van R . P . I X krijgt men den 
indruk, dat hij een onschuldig kikkertje heeft opgeblazen tot een interessant mon
stertje. 

De kikker in zijn ware gedaante was dan ook wel dood-simpel. 
Drie schoolbesturen — principalen van verschillende r ichting met den aankleve van 

bouwcommissies, etc., — moesten enkele jaren geleden de gebruikelijke nieuwjaars-
wenschen worden gezonden. A l l e adressen zijn niet eens bekend. Wat is dan een
voudiger, dan o]) de stereotype vraag van je aanhestedings-advertentie-man „of niet 
een nieuwjaarsfelicitatie geplaatst zal worden", met „ ja" te antwoorden. 

Temeer als je dan overtuigd bent, allen te hereiken, die er prijs op stollen niet 
vergeten te worden. 

Want heusch, geachte Periscopius, die inenschen (die je in mijn H.-B.-S.- t j jd zelfs 
onder de leeraren vondt) zijn er nóg, zelfs onder de vroede hestnurderen van bijzon
dere scholen. 

De in December herhaalde vraag, „net als verleden jaar. '" is vermoedelijk met „ j a" 
beantwoord en dat zonder gewetenskwelling, maar ook zonder „profi j tolykheids-
o verweging". 

Hiermee is ook de omissie van de initialen B . N . A . verklaard, want tot het gebrui
ken daarvan was ik hij de eerste plaatsing niet gerechtigd. De omissie is dus niet 
„opva l lend" en niet bezwarend. 

Met deze verklaring' hoop ik, dat de even geschokte gemoedsrust van den geachten 
Periscopius zal zijn teruggekeerd en beu overtuigd, dat hij, als gemoedelijk collega 
nu wel zal aannemen, dat de plaatsing „niet overwogen" en „eerlijk" bedoeld was. 

Overigens zal ondergeteekende gaarne aan de vervul l ing van zijn „ha r t cwensoh" 
aan het slot van zijn brief, meewerken naar zijn bescheiden krachten. Waarmee niet 
gezegd w i l zijn, (lat „goede manieren", die ik, niet hem, onontbeerlijk acht in den 
B . N . A . als overal, meebrengen, dat een gewoon kikkertje, dat je even uit een rust ig 
dutje aan den vijverkant opschrikt, zóó opgeblazen moet worden. 

Tenslotte: U w periscoop worde gericht op meer belangrijke, destructieve factoren 
iu het „b roede rhu i s " en we zullen U w onderhoudende en geestige mededeelingen van 
het waargenomene met genoegen lezen. Zoo noodig nemen we ze weer met een 
korreltje zout. 

Intusschen, niet verschuldigde gevoelens van dankbaarheid. U w gewillige leerling-
in-wellevendheid, J O S . D E J O N G E . 

(De plaatsing van ilit stukje is door bijzondere omstandigheden zeer vertraagd.) 

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

B E A N T W O O R D I N G D E R V R A G E N . 
Vraag 1. Blijft de 10 M . erfscbeiding, genoemd sub 1, alinea 8 gehandhaafd ook 

voor 2, :i of 4 perceelen? Antwoord. Van erfscbeiding wordt niet gesproken. Het 
programma geeft antwoord op Uw vraag. 

Vraag 2. Is plaatsing van groepen van vier perceelen niet storend voor een vi l la 
park 1 Antwoord. Ontwerper moet dit zelf beoordeelen. Zie alinea 4 sub 1. 

Vraag 3. Mogen de gevraagde drie kamers ook ineenloopende ruimten zijn, even
tueel afscheidbaar door gordijnen of vouwdeuren? Antwoord, ,1a. 

V r a a g 4. Aangegeven is dat de huisjes geplaatst moeten zijn 10 M . uit de grens-
afscheiding van terrein en weg. Nu ligt op de stukken B . No. 10091 de rooilijn vier en 
zes M . uit deze terreinafscheiding. Moet nu daar ter plaatse de voorgevel resp. zes en 
vier M . uit dien rooilijn staan? Antwoord. Ja . 
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Vraag .*). Moet liet veelhoekig gedeelte hij de begraafplaats ook verkaveld worden? 
Antwoord. Neen. zie onderschrift t e é k e n i n g . 

Vraag (i. Wat is bedoeld met „ e v e n t u e e l niet opgaande muren van de verdieping". 
iZie al. 20 pag. 1)? Antwoord. Muren, niet op de beganegrond-muren uitgetrokken. 

Vraag 7. Wordt de voorkeur gegeven aan vrijstaande buisjes? Antwoord. Neen. 
Vraag 8. Mag de terreinverkaveling gekleurd zijn? Antwoord. Neen. Zie sub 2 

programma. 
Vraag 9. Mogen, zoo dit voor een gunstige verkaveling gewenscht blijkt, onder

geschikte wegen bijgeprojecteerd worden? Antwoord. Neen, wel toegangen tot tuinen. 
Vraag 10. Indien meer dan é é n villa-ontwerp onder verschillende motto's inge

zonden wordt, moet dan bij elk motto weer een plan van terreinverkaveling gevoegd 
worden ? Antwoord. Ja . 

Vraag 11. Mogen, wanneer de meeste terreintjes minder zijn dan 500 M 2 . , er enkele 
grooter zijn, waardoor dus de 500 M 2 . als een gemiddelde is te beschouwen 1 Antwoord, 
.la. Zie programma. 

Vraag 12. Vallen de schuurtjes in of buiten de ./ 6000.- ? Antwoord. Zie pro
gramma. 

Vraag 13. Wordt nog een zolder vereiselit? Antwoord. Ontwerper wordt hierin 
vrijgelaten. 

Vraag 14. Hoeveel moet de afstand tusschen de huisjes onderling zijn? Aid woord. 
Zie uittreksel Bouwverordening art. 10. 

Vraag 1">. Mag een halkdragende Insscheninuur. waarop doorgaande balken rusten. 
0.11 M . dik zijn? Antwoord. Ja . 

Vraag 10. Mogen neodrukken in zwart, op wit teekenpapier, ingediend worden 
(opgeplakt natuurlijk)! Antwoord. Geen bezwaar. 

Vraag 17. Is de rooilijn voor de terreinen Nos. 10138 aan alle zijden 10 M . uit den 
weg gelegen? Antwoord. .Ia. 

Vraag 18. Met keldertje, is daarmede bedoeld een z.g. kelderkast, of een kelder 
op volle diepte 1 Antwoord. Ontwerper wordt hierin vrijgelaten. 

Vraag 19. K a n één plan worden ingediend op naam van twee personen cm com
pagnon? Antwoord. Ja , mits uit den naainhrief blijkt welke der twee personen de 
eigenlijke ontwerper is. 

Vraag 20. 'Moet in de begrooting een post worden uitgetrokken voor de badkamer
installatie? Antwoord. Neen. 

Vraag 21. Kunnen de schuurtjes naai- keuze ontwerper in hout of steen worden uit
gevoerd? Antwoord. J a . 

Vraag 22. De noordelijkst gelegen perceelen 10138 grenzende aan Torenlaan en 
Kettiiigweg geven een beperking in de verkaveling door de terreinbreedte en de maxi
mum oppervlakte van 500 M 2 . , waardoor m.i. ongustige terreinverhoudingen (b.v. 
1 0 X 5 0 M.) niet zijn Ie vermijden. Kan voor dergelijke gevallen van de maximum 
oppervlakte worden afgeweken? Antwoord. Dit sluit het woord „ o n g e v e e r " in. 

Vraag 23. Omvat de prijsvraag hef ontwerpen van alle landhuisjes, die men zich 
in verband met de verkaveling van het terrein er op gebouwd denkt, of wel de ont
werpen van één of meerdere dezer landhuisjes, m.n.w. denkt men zich de bebouwing' 
als een herhaling van eenige normaal-plannen, of wordt deze sainengezoeht uit verschil
lende ingezonden ontwerpen? Antwoord. .Ia, de mogelijkheid bestaat, doch alleen uit 
hoogstens 15 bekroonde ontwerpen. 

Vraag 24. Moet het ontwerp van gevels en plattegronden voor ieder huisje afwis
selend zijn ? Zoo ja. moeten dan voor ieder huisje volgens punt 2, sub b. de plattegronden 
op schaal 1 a 100 geteekend worden of kan men volstaan van één huisje plattegronden 
enz. te geven? Antwoord. Bij één te beoordeel en verkaveling behoeft slechts één huisje 
volledig volgens programma te worden uitgewerkt; de varianten daarop in dezelfde 
verkaveling dus niet. 

Vraag 25. Wanneer 15 of 10 ontwerpen bekroond worden, welke ontwerper heeft 
dan kans op uitvoering van zijn plannen, of wordt de uitvoering, wanneer deze doorgaat, 
verdeeld onder deze 15 of 10 ontwerpers? Antwoord. Ieder van de eventueel 15 bekroon
den heeft kans op uitvoering'. 

Vraag 2G. Is het Pekingbosch dicht begroeid met groote hoornen, struikgewas etc? 
Antwoord. Neen. slechts weinige boomen nog aanwezig. 

Vraag 27. Als door het propaganda maken (sub 10 pag. 3) dm- diverse ontwerpen 
een kooper komt, die een niet bekroond ontwerp gebouwd wil hebben, hoe wordt dan 
gehandeld? Antwoord. Als het ontwerp een goede jurybeoordeeling heeft kan dit 
worden uitgevoerd, buiten den prijsvraaguitsclirijver om, anders niet. 
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Vraag 28. Het juiste adres van den adviseerenden architect, den Heer Jan van 
der Li))? Antwoord. Utrecht, Voorstraat l lhis. 

Vraag 29. Mogen ook kleine tuinhuisjes worden ontworpen? Antwoord. Neen. 
Vraag 30. In het programma staat vermeld, dat door één ontwerper niet meer dan 

drie ontwerpen mogen worden ingediend. Mag de ontwerper niet het terrein verkavelen 
en daarop, naar zijn idee. verschillende types plaatsen, en dat uit die types door de 
jury 1, 2 of drie ontwerpen kunnen worden gekozen, b.v. het terrein kan bevatten 
40 landhuisjes, mag dan de ontwerper hiervan b.v. (!. 8 of 10 verschillende types ont
werpen en deze over het terrein verdeelen? Antwoord. Als 1' drie ontwerpen mag 
inzenden, begrijpen wij niet, dat IT daaruit tien kunt lezen. 

Vraag 31. Kan de huisrioleering op het gemeente-rioolbuis worden aangesloten, 
of moet op de gemeente contrfileputten worden aangesloten, indien deze aanwezig zijn? 
Antwoord. Zie uittreksel Bouwverordening art. 70 sub 2. 

Vraag 32. Is het de bedoeling, dat de verkaveling van het te bebouwen terrein 
geheel volgens één ontwerp wordt gemaakt, en moet dan de plattegrond van het ont
werp in elk verkregen terrein gezet worden of moet het te bebouwen terrein enkel 
verdeeld worden in deelen van pl.m. 500 M 2 . het meest geschikt voor het houwen van 
landhuizen? Antwoord. In iedere verkaveling de huisjes of groepen van huisjes 
inteekenen. 

Vraag 33. Is in heg. grond als derde kamer een serre of soort serre geoorloofd.' 
Antwoord, .la. 

Vraag 34. Zijn de vier kamers op verdieping beslist als op een verdieping voor
komend bedoeld? Antwoord. Neen. 

Vraag 35. In hoeverre is het noodig kleine variaties in uiterlijk, b.v. aan te geven 
van de zoovele aanwezige landhuisjes? Antwoord. Wordt aan ontwerper overgelaten. 

Vraag 30. Mogen enkele kamers of vertrekken worden gecombineerd, b.v. één 
ruimte te splitsen iu eet- en woonvertrek? Antwoord .la. 

Vraag 37. Indien de pannen behoorlijk bevestigd zijn, verbenen I?, en W. dan 
ontheffing van art. 00. No. 1. Antwoord. De mogelijkheid is niet uitgesloten. 

Vraag 38. Hoe worden faecale stoffen afgevoerd? Antwoord. Door middel van 
beerput en overstort naar gemeenteriool. 

Vraag 39. Is het de bedoeling dat ouder één motto één ontwerp, hetzij al dan niet 
tot een groep gecombineerd, wordt ingezonden, of kan een volledig ontwerp voor de 
bebouwing van het geheel met verschillende typen, gegroepeerd naar de ligging, 
worden ingezonden. Zoo ja, wordt dan ieder type als een ontwerp beoordeeld, of de 
bebouwing in zijn geheel? Antwoord. Ieder ontworpen type wordt afzonderlijk beoor
deeld. Zie ook antwoord op vraag 24. 

Vraag 40. Is het geoorloofd een of meer der gov 
grond te ontwerpen, en (of) kan een der drie op den 
worden als woonhall? Antwoord, .la. 

geen post voor 
icidspri.jzcn begrepen i 

raagde slaapkamers op den heg 
ieg. grond gevr. kamers opgeva 

risico, verzekeringen enz. 
'f Antwoord. Is iu de 

voor 
opge 

Vraag 41. Moet op de begrooting 
komen, of is ook deze post in de een 
geven eenheidsprijzen begrepen. 

Vraag 42. Wat is bedeeld met de zin: Doorsneden van muren en bouwblokken op 
de t e é k e n i n g sub a.? Antwoord. Dat de doorsneden van muren en huisjes op de ver
kaveling met een tint worden aangegeven. 

Vraag 43. Is de bedoeling zooveel mogelijk enkelvoudige landhuisjes te ontwerpen, 
of zal worden gelet op juiste groepeering van verschillende typen, nnd. enkelv. en 
dubbele? Antwoord. Wordt aan ontwerper overgelaten. Zie ook antwoord op vr. 24. 

Vraag 44. Hoeveel landhuisjes mag de groepeering bedoeld in alinea 4 ten hoogste 
bevatten? Antwoord. Wordt aan ontwerper overgelaten. 

Vraag 45. Mag in het driehoekvormig middenpark tusschen de landhuisjes ook 
een terrein blijven liggen voor tennisveld, speelterrein of iets dergelijks? Antwoord, .la. 

Vraag 40. Moet eventueel van elk type een t e é k e n i n g worden gemaakt bedoeld 
in b. en moet tevens van elke type een begrooting worden gemaakt, of is een t e é k e n i n g 
van één type niet de begrooting van dat type voldoende plus een perspectief niet de om
schrijving der materialen? Antwoord. Ja . als gevolg daarvan antwoord op het tweede 
gedeelte, neen. 

Vraag 47. Hoe geschiedt de lerreinafscheiding 
muurtjes? Antwoord. Ontwerper is hierin vrij. 

Vraag 48. Moeten de voorgevels alle evenwijdig 
of is men hierin vrij, mits men niet door de vastgesteld 
werper is hierin vrij. 

Vraag 49. Kan van art. 79 der Bouwverordening 

den weg, door hekken f 

oopen met grensafschedding weg, 
10 M . komt ? Antwoord. Ont-

ook door B. en W. ontheffing 



van de vloeroppervlakte té CCll ; A ui -

liet oog op de 10 M . 
? A ut woord. Ken groep 

worden verleend door hei licbtoppervl. 1 

woord. Ja . 
Vraag 50. Wordt bij een groepeering van buisjes dit niet 

rooilijnafstand tot den weg berekend als één perceel of meerder» 
wordt als een perceel beschouwd. 

Vraag 51. Zijn de op situatie aangegeven wegen geprojecteerde of bestaande wegen? 
Antwoord. Bestaande wegen. 

Vraag 52. Mag op de terreinen op een centraal punt één groote garage worden 
gebouwd? Antwoord. Tegen gezamenlijke garage is bezwaar. 

Vraag .">:!. Hoe hoog liggen de bouwterreinen gemiddeld ten opzichte der wegen? 
Antwoord. Te rekenen op gemiddeld gelijk niet kruin v. d. wegen. 

Vraag 54. Moet de perspectiefteekening gekleurd zijn. of is zwart op wit ook 
toegestaan? Antwoord. Gekleurd, niet in zwart op wit. 

Vraag 55. Moet in den keuken een stookplaats zijn. of kan op gas worden gerekend? 
Antwoord, . la. ook gas. 

Vraag ")<>. Moeten de villa's heslist van een verdieping worden voorzien, of mogen 
ook alle vertrekken beganegrontl liggen? Antwoord. Ontwerper is hierin vrij . 

Vraag 57. Wat is het minimum aantal huizen, dat op de gezamenlijke terreinen 
wordt verlangd? Antwoord. Niet bepaald. 

Vraag 58. Worden ook dubbele villa 's gewenscht, ol' worden deze in sommige ge
vallen als een noodzakelijkheid beschouwd! Antwoord. Ontwerper is hierin vrij. 

Vraag 50. Is bij groepeering maximum aantal huisjes bepaald? Antwoord. Neen. 
Vraag 60. Is niet 10 M . afstand bedoeld: minstens 10 M . , ook hij groepeeringl Ant

woord. Minstens 10 M . . verder is ontwerper vrij . 
Vraag 01. Volgens art. 7 kunnen niet meer dan drie bekroningen aan één ontwerper 

worden toegekend. Volgens mijn berekening moeten, daar elk perceel niet grooter mag 
zijn dan 500 M 2 . , de verkavelingen zóó zijn, dat ruim '240 woningen kunnen worden 
gebouwd. Hoogstens worden 15 ontwerpen bekroond. Hij het inzenden van drie ont
werpen zou elk dezer plattegronden dus minstens tachtig maal op de verkavelings-
tet kening moeten worden herhaald. Indien dit niet de bedoeling is, zal de ontwerper 
meer plattegronden moeten ontwerpen tot 15 stuks t ie. en die op de verkaveling der 
terreinen verdeden, zoo dat elk dezer plattegronden minstens zestien maal zal moeten 
worden herhaald, doch zal dit plan dan, volgens art. 6, als niet gevraagd stuk (nml. 15 
ontwerpen) moeten worden terzijde gelegd? Wat is hier dus de bedoeling? Antwoord. 
De bedoeling is een verkavelingsplan met ecu groepeering van huisjes, waarvan een of 
meerdere gelijk kunnen zijn, of, hij elkaar tot groepen vereenigd, maar bovendien moet 
bij elke inzending één uitgewerkt ontwerp schaal 1 a 1(10 zijn. 

Vraag 62. Terwijl hoogstens drie ontwerpen van één inzender kunnen bekroond 
worden, wordt verkaveling niet plaatsing der gebouwen op de perceelen gevraagd voor 
minstens 240 woningen. Op welke wijze wordt deze arbeid van het bekroonde ver
kavelingsplan, welke volgens de honorariumtabel valt onder art. 40 C. (hl. 26) ge
honoreerd? Antwoord Wanneer een ontworpen verkavelingsplan in zijn geheel wordt 
uitgevoerd, zal ook honoreering worden betaald volgens de tabel. 

Vraag 63. Wanneer een project voor meer dan een woning wordt gebruikt, waar
door de totale bouwsom der woningen dus aanmerkelijk wordt verhoogd, welk hono
rarium wordt dan uitbetaald? Antwoord. Elke te bouwen woning wordt gehonoreerd 
volgens programma. 

Vraag 64. Mag de niet opgegeven te begroeten afrastering en tuinaanleg worden 
aangegeven en tevens begroot? Antwoord. Mag wad worden aangegeven, doch niet 
begroot. 

Vraag 65. Welke bedragen zullen ongeveer berekend moeten worden voor aan
sluit ing electrisch licht, gas- en waterleiding? Antwoord. ./ 20. van grens bouw
terrein tot de leidingen in den weg. 

Vraag 00. Moeten alle woningen eengezinswoningen zijn. of mag 
bovenwoningen! Antwoord, (leen bovenwoningen. 

Vraag 07. Hij plat-dak-combinatie niet schuin dak. mag dan d e » 
2.00 M . zijn? Antwoord. Zie art. 28 sub 3. 

Den vrager „Anon imus" te Amsterdam raden wij aan ernstig van 
en de beantwoorde vragen kennis te nemen. 

Enkele vragen getuigen van niet voldoende kennisname van bet programma. 
De Jury: 

S. D E C L E R C Q , Architect te 's-Gravenhage. 
H . V A N D E K K L O O T M E Y B U R G , Architect te Voorbui 
C O R N . D E G R A A F , Architect te Utrecht, Secretaris. 
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Officieele Mededeelingen. Mededeelingen. Nieuwe Boekwerken, 
houd en bevordering van Natuur- en Kunstmonumenten in Stockholm. 

Raad tot be-

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

O N T S L A G C O M M I S S I E V A N R E D A C T I E Aangezien over een bepaalde aangelegen
heid tusschen enkele leden van de redactie-commissie een diepgaand verschil van mooning 
is ontstaan, meenden zij hun mandaat collectief ter beschikking te moeten stellen van 
het Bestuur. Het Bestuur beidt het ontslag aanvaard en den heeren Dr. Slothouwer en 
Meischke verzocht voorloopig nog de leiding der redactie te blijven voeren, hetgeen door 
hen is ingewilligd. 

L E D E N V E R G A D E R I N G . Het Bestuur heeft «Ie eerstvolgende ledenvergadering bepaald 
op Zaterdag 17 Apri l a.s. en te houden te 's-Gravenhage. Behandeld zal worden o.m.de 
nieuwe honorariumtabel voor woningbouw. 

G E W E S T E L I J K E K R I N G „ROTTERDAM". In de samenstelling van het Bureau van 
den Gewestelijken Kr ing „Rot terdam" is, door periodieke aftreding van den heer C. N . 
van Goor. verandering gekomen. 

Als nieuw lid van het Bureau is gekozen de heer J . P . Logemann. 
Hierna zijn de functies verdeeld als volgt: P. G. Buskens, Voorzitter; P. Schmidt. 

Secretaris, J . P . Logemann, Derde L i d . 

A D R E S I N Z A K E D E K O N I N G I N N E B R U G . Met machtiging van het Bestuur van den 
B . N . A . heeft de kring „Rot terdam" op 11 Februari j.1. een adres verzonden aan den 
Gemeenteraad inzake de Koninginnebrug. Alhoewel dit adres zijn effect heeft gemist, 
ïneeneii wij toch, de zienswijze van den Kring „Rot terdam' ' ten opzichte van deze aan
gelegenheid bekend te moeten maken en laten hieronder den tekst volgen: 

De Gewestelijke Kr ing Rotterdam van den Bond van Nederlandsche Architecten te 
Rotterdam, nam niet groote belangstelling kennis van het voorstel tot vernieuwing van 
de Koninginnebrug, dat het Dagelijksch Bestuur onzer Gemeente aan het oordeel van 
Uw College wenscht te onderwerpen. 

Ui t het voorstel blijkt, dat Burgemeester en Wethouders, met de Commissie voor de 
Plaatselijke Werken, zich hebben vereenigd met het rapport, dat de Directeur van Gemeente
werken te dezer zake heeft uitgebracht. 

Het zal Uw College duidelijk zijn, dat hoezeer de technische en de economische zijden 
van het vraagstuk van groote beteekenis zijn te achten, de aandacht van den Kring zich 
toch in het bizonder richtte op de aesthetische zijde ervan, en dit te meer omdat dit 
punt, blijkens het rapport van den Directeur, van zoo overwegende beteekenis was bij 
de keuze, die hij tusschen het bekroonde ontwerp „Op hoop van Zegen" en het aange
kochte ontwerp „Pentagram in Ci rke l" ten slotte heeft gedaan. 

Indien deze aesthetische zijde van het vraagstuk in het juryrapport van de Prijsvraag, 
tot eene positieve oplossing ware gebracht inden zin als door den Directeur in zijn rapport 
wordt aangenomen, dan zou de Kring er niet aan denken te reageeren op een uitspraak 
van een volkomen bevoegde jury en zou hij dat oordeel respecteeren. 
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Doch niets is, in het juryrapport, minder positief, met meer reserve, voorzichtiger en 
meer vragenderwijze behandeld als juist dit punt, waardoor, in de bekroning van het ontwerp 
„Op hoop van Zegen'*, onuitgesproken bleef, wat het karakter van eene bekroning in 
zich sluit, n.1. dat in het bekroonde ontwerp de besla oplossing van het onderwerp der 
prijsvraag is gevonden. 

In de omwerking, die zoowel het bekroonde als het. om zijn buitengewone waarde op 
voorstel van de Jury aangekochte ontwerp Pentagram, hebben ondergaan en in de keuze 
door den Directeur ten slotte gedaan, ligt de bevestiging van het feitelijk ontbreken van 
een beslissing in het Juryrapport. 

Met deze keuze kan de Kring zich niet zonder meer vereenigen. 
Wat door de Jury en in de eerste plaats door het aesthetisch meer bevoegde l id daarvan, 

zoo subtiel in een vraag werd geuit, wordt door den Directeur als vaststaand naar voren 
gebracht niet alleen, maar in den breede uitgemeten en onderstreept. 

Het verschil in schaal tusschen de nieuwe brug en de omgeving wordt te eenzijdig 
bezien niet het oog op den huizenbouw ter plaatse. Alle groote elementen, als de Konings
haven zelve, de beide Maasbruggen, de rivier met haar groote stoomers, blijven buiten 
beschouwing en schijnen geen gewicht in de schaal te leggen. 

De kring is van meening dat hierbij juist de verkeerde keuze voor de vergelijking 
wordt gemaakt. De huizenbouw met haar tijdelijk karakter, die uiteraard, met het toe
nemen van het verkeer ter plaatse zal worden vervangen duur een andere, die geen 
woninkjes, winkeltjes, kantoortjes of pakhuisjes zal bergen, maar zich zal richten naar de 
behoeften van de toekomst, mag hier geen maatstaf zijn. 

De Kring acht deze wijze van oordeelen al te voorzichtig, al te zeer bevangen dooi
de vrees voor het ongewone, en te weinig doordrongen van liet begrip dat de brug. ook 
aesthetisch. moet dienen tot voorziening in de behoeften van een verre toekomst, waarbij 
overeenstemming in schaal met een bestaande bebouwing, die vroeg of laat bestemd is 
om te rerdirijnen. van geen beteekenis is en in ieder geval niet als maatstaf voor het 
meten van haar waarde in het stadsbeeld, mag (henen. 

Waar de technische en economische factoren, volgens het juryrapport en dat van den 
Directeur van Gemeentewerken, bij beide ontwerpen niet zoozeer uiteenloopen, dat een 
voorkeur voor het eene of voor het andere ontwerp op deze factoren zou zijn te gronden, 
en waar de jury. zelf het ontwerp Pentagram aesthetisch veel hooger aanslaat dan het 
ontwerp ,.<>p hoop van Zegen", doch zich ten aanzien van de werking in het stadsbeeld 
van eerstgenoemd ontwerp te onbestemd uitlaat, moet de Kring er ten ernstige bij Uw 
college op aandringen het daarheen te willen leiden, dat de beide ontwerpen, na de 
omwerking die ze hebben ondergaan, opnieuw aan hel oordeel der geheele jury worden 
onderworpen en dat van haar een positieve uitspraak over dit laatste punt en omtrent 
het voor uitvoering te kiezen ontwerp worde gevraagd. 

Namens den Kr ing Rotterdam 
van den Rond van Nederlandsche Architecten, 

1'. ( i . R U S K KNS. Voorzitter. 
C. N . V A N GOOR, Secretaris. 

R O T T E R D A M , Februari 1926. 

A D R E S A A N H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N A R N H E M , liet Bestuur van den 
B . N . A . , heeft in overleg niet het Bureau van den Gewestelijken Kring ..Arnhem", onder
staand adres gezonden aan het Gemeentebestuur aldaar, betrekking hebbende op een 
voorgenomen reorganisatie van de schoonheidscommissie. 

Aan het Gemeentebestuur van Arnhem. 

Edelachtbare Heeren. 

„Nu ons Bestuur mocht blijken, dat er bij Uw College ernstige plannen bestaan om de 
huidige schoonheidscommissie Uwer Gemeente te reorganiseeren, nemen wij de vrijheid U 
onze meening over de wijze, waarop iu Arnhem de aesthetische verzorging van hel uiterlijk 
van nieuw op te richten gebouwen kan worden gecontroleerd, kenbaar te maken. 

Hoewel de omstandigheid, dat te Arnhem reeds een Schoonheidscommissie als plaatselijk 
instituut bestaat, zou kunnen pleiten voor hel handhaven der commissie onder een ge
wijzigd reglement wat hare samenstelling en wat bare werkwijze en bevoegdheid betreft, 
meent ons Bestuur dat daaraan niet de voorkeur moet worden gegeven, nu een andere 
mogelijkheid openstaat, om. met behoud van dezelfde bevoegdheden van Uw College met 
betrekking tot de architectonische verzorging van de nieuw op te richten gebouwen in 
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Uwe Gemeente, tegelijk de stuwkracht te zijn van de propaganda, die het bevorderen 
van de schoonheid van stad en land in Gelderland, behoeft. 

Het is ons namelijk gebleken dat. nu Arnhem nog niet is aangesloten bij het U be
kende Geldersch Genootschap tot Bevordering en Instandhouding van de Schoonheid van 
Stad en Land, dit Genootschap juist daardoor zijn propagandistische kracht mist om zijn 
schoon doel krachtig te kunnen nastreven, terwijl tevens bleek dat in de aansluiting van 
Uwe Gemeente aan de door dit Genootschap ingestelde schoonheidsc dssie, geenerlei 
verlies van bevoegdheid ten aanzien van de behartiging van de belangen Uwer eigen 
Gemeente is gelegen. 

Waar het hier de aansluiting zou zijn van de grootste stad in Gelderland, met een 
bouwbedrijvigheid die reeds eenige jaren de instelling van een plaatselijke schoonheids
commissie wettigde, zou, naar onze meening, uwerzijds aan deze aansluiting eenige 
voorwaarden kunnen worden verbonden, ten aanzien van de samenstelling en de werkwijze 
der commissie die in het bijzonder de bouwplannen van Arnhem zal beoordeelen, mede 
iu verband met de ambtelijke bevoegdheid van den Directeur en van den Dienst der 
Openbare Werken en van het Bouw- en Woningtoezicht bij die beoordeeling. 

Naar onze overtuiging zal op deze wijze bereikt kunnen worden, dat Arnhem ten 
aanzien van de controle op de architectonische waarde van de ingekomen bouwplannen 
de voorlichting geniet van een instituut, waarvan samenstelling en werkwijze zoodanig is, 
als met een reorganisatie van de bestaande eigencornmissie zou zijn te bereiken, terwijl 
dan tevens haar werkzaamheid ten aanzien van de bevordering van het stadsschoen een 
krachtige stimulans zal zijn voor vide kleinere gemeenten, om ook in deze richting 
werkzaam te zijn. 

Opgrond van het bovenstaande neemt ons Bestuur de vrijheid u beleefd in overweging 
te geven een voordracht tot aansluiting van Arnhem bij de z.g. Provinciale Schoonheids
commissie, dat is die ingesteld door het Geldersch Genootschap tot Bevordering en 
Instaiidb ling van de Schoonheid van Stad en Land. bij den Raad in te dienen. 

Met de meeste gevoelens van Hoogachtmg 
liet Bestuur van den B. N . A. 

B O N D K S T A G U N G V A N DE B. D. A. T E DÜSSELDORF. Het Bestuur van den B . N . A . 
ontving bericht van den Voorzitter van den Bund Deutscher Architekten dat deze Bond 
zijn z .g . Bundestagung zal houden te Düsseldorf van -JO tot 29 Juni a.s. Met eenige 
vriendelijke woorden jegens de hollandsche bouwkunst, die in Duitschland zulk een bijzon
dere waardeering geniet, noodigt Dr. Cornelius < lui lilt ons uit aan de Bundestagung deel 
te nemen, „ l ie t zal de B. D. A. een groote eer zijn, de vertegenwoordigers van den B. N . A . 
in talrijke mate te kunnen begroeten". 

De léden, die er in beginsel iets voor zouden voelen, van deze sympathieke uitnoodiging 
gebruik te maken, en de sinds de Werkbund tentoonstelling te Keulen, van l'.HI eigenlijk 
verbroken banden met hun Duitsche collega's weer eens aan te knoopen, worden verzocht 
hiervan mededeeling te doen aan hel Bestuur van den B . N . A . 

M E D E D E E L I N G E N . 

T E N T O O N S T E L L I N G , (!E( >RGAN1SKKRD I >< )< )R 1 >K V E R EEN1I i I NI ' V A N G E M ËEN-
T E L I J K E B O U W T E C H N I S C H E H O O F D A M B T E N A R E N T E U T R E C H T Hierbij vestigen 
wij de aandacht op deze tentoonstelling, die van 9—18 Maart in het Jaarbeursgebouw te 
Utrecht wordt gehouden. Op de tentoonstelling zijn o. a. de uitbreidingsplannen aanwezig 
van de Gemeenten Aalsmeer. Almelo, Eindhoven, Enschede, 's Gravenhage, Gouda. Haarlem. 
Maarssen, Middelburg, Oldenzaal, en Tilburg. 

R E C T I F I C A T I E . De heer A. C. Stoffels maakt er ons op opmerkzaam dat de heer Heilage 
niet benoemd kan zijn tot doctor van het Technikum te Zurich zooals wij mededeelden 
in ons vorig nummer Een technikum verleent geen doctorsgraad, wel naast de univer
siteiten sinds de wijziging der Hoogcroiulerwijswetten een „technische Hoogeschool" zooals 
in casu de „Eedgenootschappelijke" 





N I E U W E B O E K W E R K E N . 
Gaetano Mir iucci . L'abitazione moderna popolare nell' architectura contemporanea 

olandese. Roma 1926. (50 L i r e ) . 
Dit is een boekje, waar wij in ieder geval zeer erkentelijk voor kunnen zijn. Of het 

zijn doel bereikt, of het zal bijdragen tot de verbetering van de volkshuisvesting in 
[talie is moeilijk te beoordeelen; er gebeuren nu in dat land zooveel wonderbaarlijke 
dingen, dat het wellicht ook mogelijk is de Italianen tot een gezonde moderne kunst 
te brengen. Wie de tentoonstelling in Parijs zag zal misschien voorgoed pessimist zijn 
Ie dien opzichte. Maar vergeten wij niet dat het een volk is van idealen en van ideeën, 
een volk, dat zich uitverkoren acht, waar het de schoonheid geldt en dat naast het 
besef van de waarde van die schoonheid in het dagelijksch leven ook een warme liefde 
daartoe bezit en het enthousiasme, dat tot daden voert. 

Bovendien blijkt uit dit hoekje een zoo oprechte bewondering voor wat hier in 
Holland gebeurd is en nog dagelijks gebeurt, terwijl de schrijver zelfkennis genoeg 
toont te bezitten dooi' te erkennen, dat het helaas zeker niet [talie geweest is, waar 
de gezonde moderne kunst geboren werd. Oprecht is de bewondering voor ons land, 
waar hij gezien heeft dat zoowel de eenvoudigste arbeiderswoning als de groote 
monumentale gebouwen der gemeenten een architectuur doen zien opgebouwd volgens 
groote en eenvoudige stelregels. E n wanneer men hem als een dier stelregels hoort 
noemen, aholizione di una decorazione superficiale, dan kan men niet nalaten te 
denken aan dat I tal ië van voor den oorlog, waar de artistieke heteekenis van eenig 
bouwsel welhaast uitsluitend bepaald werd door de hoeveelheid opgeplakte zooge
naamde ornamenten. 

Eenige bladzijden over het vroegere woonhuis in ons land zijn treffend door de 
jaloersche blikken, waarmee de schrijver in onze binnenhuizen heeft gekeken, waar 
hij veelal het gezellige familieleven vond niet bloemen en hoeken. En hoe beminnelijk 
is het wanneer hij zegt: wanneer wij ons volk ertoe gebracht hebben om ook zoo het 
eigen huis en de hoeken lief te hebben, dan zal Italië' het grootste volk Ier wereld zijn! 

Iu een hoofdstuk over de moderne architectuur en aesthetiek, dat uiteraard slechts 
een aanduiding genoemd kan worden, noemt hij na Beriage en de Bazel, de K l e rk van 
wien verscheidene afbeeldingen zijn opgenomen. Hij noemt hem, finissimo anima 
d'artista, allerfijnste kunstenaarsziel. Maar des schrijvers gevoel gaat meer uit naar 
wat hij noemt de internationale architectuur van Oud en van Dudok. Naar aanleiding 
daarvan zegt hij steeds den indruk gehad te hebben dat de Hollanders, wat hun artis
tieke kwaliteiten betreft het beste dei' Duitschers vereenigen met het beste der 
Latijnen. Mij dunkt wij kunnen daar tevreden mee wezen. En tegenover de angstige 
vertooningen van een Mendelssohn stelt hij de voortreffelijke scholen van onzen 
Dudok. Hij is ook vol bewondering voor de inderdaad meesterlijke wijze, waarop deze 
zijne gebouwen groepeert, zoodat men het verlangen krijgt in zulk een omgeving 
te wil len wonen. E n als culminatie van zgn lof zegt hij, dat de werken zijn als hun 
Schepper: van een gezuiverd socialisme onder een aspect vol vriendelijkheid en 
aristocratie. 

Men voelt uil een dergelijke aanhaling de stemming van dit hoekje, liet is inder
daad een genoegen het te lezen en men vergeeft den schrijver gaarne zijn onvolledig
heid. Naast talrijke statistische gegevens, ook over de finantieele zijde van het vraag
stuk, vindt men alle mogelijke constructieve details, vanaf de heipalen tot de dak
bedekking. S. 
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Mededeelingen van het Nederlandsen Historisch Instituut te Rome. Vij fde deel. 
Nijhoff 1925. 

Het is bij uitzondering dat in dit blad de aandacht wordt gevraagd voor publ i 
caties van bovengenoemd Instituut. Hoewel dit toch zeker onze volle belangstelling 
verdient. Wanneer men als Hollandse!) kunstenaar of kunsthistoricus of zelfs in 
knust belangstellende leek naar de V i a Savoia Ml gaat zal de directeur Dr . Hooge-
werff zijn onvolprezen gastvrijheid toonen. Maar dan moet men niet tusschen 1 J u l i 
en 1 October komen, want dan vindt men de deur dicht. Men moet veel gereisd hebben 
om de waarde van een dergelijk milieu ten volle te begrijpen, vooral iu een land als 
Ital ië, waar men wel steeds behulpzaam is, maar waar het steeds zeer moeilijk is 
de juiste en snelle hul]) te vinden. Ken Hollander, die in Italië' reist heeft gewoonlijk 
niet den tijd om van de eene naar de andere bibliotheek te gaan zoeken wat hij 
noodig heeft, waarhij komt dat men daarvoor altijd moet weten welke dagen men 
terecht kan. 

Wanneer wij dus hier nog eens de aandacht vestigen op het bestaan van dit 
Instituut, dat weliswaar geen V i l l a Medicis is, maar zeker veel heter dan niets, dan 
is dit zeker niet overbodig, want in dit jaarverslag vindt men bedroevend weinig 
vermeld omtrent samenwerking met Hollandsche architecten. Nu is het zeker waar, 
dat het weinigen van ons gegeven is studies in het land van den Duee te maken, maar 
het Instituut helpt ook gaarne dengene, die vanuit Hol land iets over Italiaansehe 
kunst w i l weten, terwijl er dan toch ten slotte de Prix-de-Rome zijn, die zoozeer 
goede hul]) behoeven. E n het is voor deze laatsten speciaal, dat ik de aandacht voor 
dit jaarverslag vraag. 

Men heeft niet langgeleden wel gedacht dat de studie der historische monumenten 
wel tot liet verleden zou belmoren, maar het is onmiskenbaar da! de laatste jaren 
de heteekenis daarvan weer meer op den voorgrond komt. K o r t geleden lazen wij 
in de krant een bericht over de mogelijke St icht ing voor kunstenaars op het [sola 
Bella en van een V i l l a F rans Ha l s der Kransche regeering hier iu Hol land. Plannen, 
niets dan plannen zal men zeggen. Maar werkelijkheid is dan toch, dat dank zij de 
zorgen van Prof. Vo l lg ra f l ' in Utrecht Hollanders kunnen worden opgenomen als 
Membre é t r a n g e r van de École frangaise d 'Athènes . [ntusschen is het in Rome nog 
droevig gesteld. V o o r onze Hollandsche kunstenaars is daar niets te vinden, d .W.z . 
geenerlei milieu om te werken. E n het is daarom, dat het alvast tot erkentelijkheid 
stemt wanneer wij de volgende opmerking in dit jaarverslag lezen. „Middelen worden 
beraamd om in dezen noodtoestand eindelijk en liefst op afdoende wijze te voorzien. 
Een plan werd uitgewerkt, waaraan, naar wij hopen, weldra een begin van uitvoering 
zal kunnen worden gegeven." Wat dit plan is, daarover hooren wij voorloopig niets. 
Ken reden voor den B . N . A . om dit te vragen is er ook niet, wanneer men meent, dat 
wij toch geen finaneieelen steun zouden kunnen bieden. Maar dit behoeft nog geen 
reden te zijn om het belang ervan niet te wil len erkennen. Moreele steun is ook iets 
en niet zoo heel weinig in deze wereld. S. 

Onze Bouwmaterialen, door J . A . v. d. Kloes . Deel V . Metalen. Uitgever L. .1. Veen. 
Derde druk. 

Zooals de schrijver iu zijn voorbericht aanstipt, hebben de op de metalen betrek
king hebbende wetenschappen en ambachten zich iu de laatste twin t ig jaren aan
zienlijk uitgebreid, zoodat het moeilijk was om aan den eenen kant een niet te groote 
uitgebreidheid, aan den anderen kant niet een te weinig te geven. 

Zeer begrijpelijk is de eerste en grootste plaats ingeruimd aan ijzer en staal, 
waarin achtereenvolgens de samenstelling, ertsen, i jzorgewinning en bereiding be
handeld worden, alles toegelicht met vele goede en duidelijke teekeningen eu foto's 
van hoogovenbodrijvon, walswerken, enz. Daarna volgt ecu uitvoerig eu uitstekend 
hoofdstuk over gebreken en keuring van ijzer en staal en tenslotte het roesten van 
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ij/er mei de oorzaken eu middelen ter bestrijding van dit groote euvel, waarbij liet 
bekende roestvrije Armoo-ijzer ook niet onvermeld blijft. I utussclien blijkt in de 
praktijk dit ijzer toeh ook nog eenigermate te roesten. De schoopeermethode die toch 
werkelijk een prachtige methode tegen roesten is, wordt alleen maar genoemd, hier 
ware eenige uitgebreidheid wel op haar plaats geweest. 

Na hef ijzer wordt het koper, daarna het lood, wel wat zeer stiefmoederlijk be
handeld, wat meer uitgebreidheid over de bereiding, met foto's, en de toepassing, 
ware voor dit prachtige materiaal wel op haar plaats geweest, temeer daar voor 
hel zink wel vide, welhaast historisch geworden'constructies zijn aangegeven. 

Het laatste hoofdstuk handelt over legeeringen. Behalve de enkele door mij ge
noemde hiaten is en blijft toch Bouwmaterialen van v. d. Kloes, (i.e. deel V ) , een 
standaardwerk. E . P . M . 

L ' I L L U S T R A T I O N . Wij vestigen hierbij de aandacht der lezers op de 2 laatste 
nummers van l 'Il lustration. Hel nummer van 27 Februari bevat n.1. fraaie illustraties 
van de woning van Cécile Norel, aan de Quai Voltaire te Parijs, die een intieme kijk 
geven op de geraffineerde charme, waarmede deze Mile zich omgeeft. Voorts in dit 
nummer een beschrijving met uitstekende afbeelding van het Musée Plantin. Het 
nummer van (i Maart geeft fraaie platen van interieur in het Musée Carnavalet, hel 
oude Hotel van de Markiezin de Sévigné , aan wier hart bovendien een lange tekst 
wordt gewijd. 

D A A D T O T B E H O U D MN' B E V O R D E R I N G V A X N A T U U R - E X 
K U N S T M O N U M E N T E N IX S T O C K H O L M . 

In het jaar 1918 werd door den Gemeenteraad van Stockholm besloten tot het instellen 
van een „Raad tot Behouden Bevordering van Natuur-en Kunstmonumenten in Stockholm". 

Het Gemeentebestuur heeft de hulp van deskundigen niet uitsluitend ingeroepen om 
het reeds bestaande natuurschoon te beschermen, doch ook om in verband hiermede richt
lijnen aan te geven bij de veelzijdige ontwikkeling der Kunsten. De leden, die in dien 
Baad benoemd werden, teneinde het vraagstuk dieper .te bezien, waren zoowel afkomstig 
uit kringen van geschiedkundigen en Natuurbeschermers als wel uit die van architecten 
en van welwillende leeken. 

De taak van den Raad omvat vraagstukken betreffende: 
1. het karakteristieke natuurschoon van Stockholm en het Parkschoon; 
2. kunstwerken, welke het eigendom der gemeente zijn; 
•'5. bet uiterlijk schoon der straten, pleinen, enz. alsmede dat van de gebouwen, welke 

het eigendom der Gemeente zijn; 
4. de reclames, voor zoover de Gemeente het recht van ingrijpen heeft; 
5. het plaatsen van kiosken en andere gebouwtjes op grond aan de Gemeente toebe-

hoorende; 
6. namen van straten, pleinen e.d. alsmede die van op zichzelf staande gebouwen; 
7. onderricht op scholen e.a. betreffende de heteekenis van het streven van den Raad ; 
<S. de verzamelingen der gemeente, welke betrekking hebben op kunstvoorwerpen, kunst

nijverheid en soortgelijke vraagstukken, welke geschikt zijn om aan het oordeel van den 
Baad onderworpen te worden. 

De Raad is gemachtigd den betrokken tak van dienst voorstellen te doen omtrent 
werkzaamheden, waarvan de uitvoering bij dien dienst berust. 

De onder den Gemeenteraad van Stockholm gestelde comité's. commissies e.d. moeten 
aan het oordeel van den Schoonheidsraad onderwerpen alle vraagstukken, welke tot den 
werkkring van dezen Raad behooren. 

Deze Baad is dus slechts een adviseerend lichaam voor de onder den Gemeenteraad 
gestelde Commissies en kan aan de bevoegdheid van deze geen afbreuk doen. 

De Raad bestaat uit zeven leden, welke voor den tijd van 2 jaar gekozen zijn en twee 
plaatsvervangende leden. 

Voordat candidaten voorgesteld worden, moeten de Raadsleden, architectenvereenigingen 
e.a. en de Academie van Kunsten geraadpleegd worden. Minstens twee der leden moeten 
Gemeenteraadsleden zijn. 
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20 MAART 1926 NUMMER 12 

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

I N H O U D . 

De plaquette van den B. N . A . — Aan Dr. Hendrik Petrus Beriage. — Adres aan den 
Gemeenteraad van Maastricht inzake de Maasbrug. —• Mededeelingen. - Berichten 
De werkkring' van den Gemeente-Architect. De dijken langs onze rivieren, door PI. 
van den Berg. Architect. — De mijlpaal, door J . P . M . 

DE P L A Q U E T T E V A N DEN H.N.A. 

VOOR DEN EERSTEN M A A L AANGEIiODEN A A N 

DR. If. I'. B E R L A G E . 

Hierboven is de door den beeldhouwer Ilildo Krop vervaardigde plaquette op ware 
grootte afgebeeld. Het is een zoogenaamde giet-plaquette waarvan het model door den 
Heer Krop gesneden is in lei. Het eerste afgietsel dat Dr. Beriage is aangeboden, is 
vervaardigd in brons. Aan de achterzijde is gegraveerd: 
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Aan 
Dr. H E N D R I K P E T R U S B E R L A G E , 

Architect 
1856 — 21 Februari - 1«.»26. 

Oni dit exemplaar is een palmhouten doosje vervaardigd, waarvan het deksel het in 
ebbenhout gesneden bekende monogram van Dr. Berlage bevat. De plaquette is Dr. Berlage 
te zijnen huize in tegenwoordigheid van enkede zijner familieleden en bet voltallige 
bestuur van den B. N . A . door den Voorzitter, den Heer P . G. Buskens, op Woensdag 
17 Maart j . l . overhandigd. De Heer Buskens sprak daarbij als volgt: 

„Hooggeachte Heer Berlage, 
Ge zult het begrijpelijk vinden en ge hebt verwacht dat Uw collega's niet zouden weg

blijven van het koor dat U op Uw zeventigsten verjaardag groote waardeering en lof toezong 
voor alles wat gij in Uw welbesteed leven deed voor de bouwkunst en aanverwante 
vakken. Maar ge zult ook begrijpen en verwachten, dat ik hier, Uwe bescheidenheid 
kennende, geen hooggestemde tot alles uitweidende redevoering zal houden, omdat dit 
dan allicht een dissonai t zou vormen in dit koor, daar ik niets anders zou kunnen doen 
dan herhalen wat reeds zoo dikwijls herhaald is. Daarom. Dr. Berlage. eenvoudig maar 
van harte di t : dat Uw collega's zich hoogelijk verheugen in de groote waardeering U 
van alle zijden te beurt gevallen, niet het minst iu de waardeering U van Overheidswege 
betoond, waarbij in Uw eigen gedachte moet culmineeron de groote waardeering welke 
gelegen is in het besluit van den Gemeenteraad van Amsterdam, om Uw beeltenis als 
gedenksteen te plaatsen in de veel omstreden Beurs, waardoor Uwe toenmalige prin
cipalen er van blijk geven dat zij niet alleen volkomen tevreden zijn niet het gebouwde 
werk, maar zoodanig den bouwmeester waardeeren dat zij voor het nageslacht zijn beelte
nis in het gebouw willen plaatsen. 

Uwe collega's verheugen zich om die waardeering in hooge mate en de Bond van 
Nederlandsche Architecten overwoog hoe hij het Eerelid Berlage het beste zou kunnen 
eeren. Het kwam ons bestuur voor, U niet beter blijk van waardeering te kunnen geven 
dan door het eerste exemplaar van de door Hildo Krop ontworpen plaquette van den 
Bond U ter hand te stellen, vertrouwende dat U deze huldiging wel zoudt willen accepteeren. 

Ik spreek daarbij den wensch uit dat gij U bij het aanschouwen dezer plaquette steeds 
gelukkig moge gevoelen in de wetenschap dat dit het symbool is van de waardeering 
en hoogachting die Uwe collega's U toedragen, en voeg daarbij de hoop. dat de aan
schouwing in dien geest U nog vele jaren gegeven moge zijn". 

Dr. Berlage beantwoordde deze woorden en gaf te kennen zeer vereerd te zijn niet 
deze onderscheiding en daar steeds met dankbaarheid aan te zullen blijven denken. 

U I T V O E R I N G V A N S C H I L D E R W E R K . 
Het Bestuur ontving onderstaand verzoek van de Rijkscommissie werkverruiming, 

welk verzoek het onder de aandacht van de leden van den B . N . A . brengt en in ernstige 
overweging geeft. 

„Het is Uw bestuur uiteraard niet onbekend, dat in het schildersbedrijf iederen winter 
in vrij omvangrijke mate werkloosheid pleegt <>]> te treden Dit verschijnsel moet onge
twijfeld ten deele worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat ons klimaat in het 
bijzonder aan het schilderen van buitenwerk gedurende de wintermaanden groote moei
lijkheden in den weg legt. Daarnaast zullen zich ook de malaise, welke nog in vele bedrijven 
heerscht en de daarmede samenhangenden wensch tot bezuiniging, zich doen gelden. Als 
factor van groote beteekenis dient echter ook te worden genoemd de van oudsher dateerende 
gewoonte om lust schilderwerk bij voorkeur in het voorjaar te laten uitvoeren. Dit leidt 
tot een groote opeenhooping van werk in het z. g. seizoen, veelal zelfs dermate, dat in 
den drukken tijd schilders te kort komen om alle opdrachten binnen den gestelden termijn 
te kunnen afmaken. 

Waar nu anderszijds de wintermaanden zich kenmerken door groote slapte, zou het 
van veel belang zijn. indien kon worden bereikt, dat een gedeelte van het werk dat thans 
in voorjaar en- of zomer wordt uitgegeven, naar de wintermaanden kon worden verschoven. 

De Commissie meent, dat zulks zeer wel mogelijk is; met name voor wat betreft het 
binnenschilderwerk. Bij het buitenschilderwerk bestaat grootere afhankelijkheid van de 
weersgesteldheid: evenwel Iconen, naar het oordeel der Commissie zich bijv. de maanden 
September, (Jetober en November nog zeer goed voor het uitvoeren van buitenschilderwerk. 

Door een betere verdeeling van het schilderwerk over den loop van het geheele jaar 
zou de werkloosheid onder de schilders ongetwijfeld op de meest doeltreffende wijze worden 
122 

bestreden. Voor de schildersgezellen zou dat grootere bestaanszekerheid, voor de Overheid 
een niet onbelangrijke besparing op de uitgaven voor werkloosheidszorg beteekenen. 

De Commissie meent op grond hiervan een beroep te moeten doen op de medewerking 
van allen, die een regularisatie van het schildersbedrijf in den hier aangegeven zin kunnen 
helpen bevorderen en zou daartoe ook gaarne op den steun van Uw bond rekenen. 

Wellicht dat Uw bestuur in dit schrijven aanleiding vindt, te overwegen op welke wijze 
deze medewerking ware te verleenen. 

Oe Secretaris, 
w. g. .1. O KB KITS . 

A D R E S A A N D E N G E M E E N T E R A A D V A N M A A S T R I C H T I N Z A K E I>E 
M A A S B R U G . 

Het Bestuur beidt zich in het volgende adres tot den Raad van Maastricht gewend: 
„Het Bestuur van den B .N.A. , met levendigi? belangstelling de voorstellen volgend, 

die in verband met de verbetering van de Maas. met het oog op het scheepvaart-verkeer, 
ten aanzien van de Oude Maasbrug te Maastricht, achtereenvolgens naar vuren zijn ge
bracht neemt beleefd de vrijheid, omdat ook naar zijn ineeiiig geen enkel dier verschil-
voorstellen een inderdaad overtuigend bewijs heeft geleverd, dat het behoud der Maas
brug absoluut onvereenigbaar is met de eischen van het hedendaagsche en toekomstige 
scheepvaartverkeer, Uw bijzondere aandacht te vestigen op het adres van 17 Februari j . l , 
door het Bestuur van het provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap aan Uwen 
Raad gezonden, en U te verzoeken het daarin gedane voorstel om alsnog voor het 
nemen van een onherroepelijke beslissing, een eindrapport te doen samenstellen door 
een Commissie van eerste-rangs-deskundigen in den lande, te willen overnemen en 
dienovereenkomstig te besluiten." 

't Welk doende, enz. 
15 Maart 1«.)2(>. 

M E D E D E E L I N G E N . 

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

De Stedebouwkundige Raad uit het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw beidt 
Bouwkunde van de 

"de der T . l l . kon 
zich voor eenigen tijd in verbinding gesteld niet de Afdeeling de 
Technische 1 loogesehool ter bespreking van de vraag of van de zijde 
worden medegewerkt om. door hel organiseeren van voordrachten, door vooraanstaande 
personen op stedebouwkundig gebied, de belangrijkste vraagstukken in hun samenhang 
te belichten. De Raad werd bij het stellen van de vraag geleid door de verwachting dat 
daarmede kim worden tegemoet gekomen aan een behoefte door velen gevoeld, die 
dagelijks niet deze vraagstukken rechtstreeks of zijdelings in aanraking zijn. maar niet 
altijd de gelegenheid hebben om uit den doolhof van inzichten den juisten weg te vinden. 
Ook meende hij. dat voor as. stedehouwers, als b.v. studenten der T.II. de behandeling 
van zulke vraagstukken van blijvende beteekenis zou kunnen zijn. Bij de Afdeeling der 
Bouwkunde heelt deze gedachte onmiddellijk instemming gevonden en zij beidt de ge
legenheid aangegrepen om in deze richting werkzaam te zijn. daartoe in staat gesteld 
door den niet genoeg te waardeeren steun van het pas opgerichte Delftsche Hoogeschool-
fonds. zonder welken steun de Afdeeling zeker niet in staat zou geweest zijn aan het 
zoo sympathieke denkbeeld uitvoering te geven. Na breedvoerig overleg heeft zij besloten 
in 1926 een serie voordrachten te doen houden op stedebouwkundig gebied waarin een 
samenhangende reeks onderwerpen, die thans in het middelpunt der belangstelling staan, 
door verschillende sprekers zal worden behandeld. Zij hoopt dat velen, die door hun 
werkkring met deze vraagstukken in aanraking komen de gelegenheid zullen aangrijpen 
deze voordrachten te volgen. 

Door de Afdeeling der Bouwkunde is een commissie ingesteld bestaande uil de volgende 
personen: 

Prof. Ir. .1. A . G. van der Steur. Voorzitter der afdeeling; Prof. Ir. M. .1. Granpré 
Molière, Hoogleeraar in de afdeeling der Bouwkunde: Prof. Ir. G . H . de Vries Broekman, 
Hoogleeraar in de afd. der Weg- en Waterbouwkunde; Prol'. Dr. J . H . Valckenier Kips, 
Hoogleeraar in de afdeeling der Algemeene Wetenschappen; Mr I) l ludig. Secretaris 
van het Instituut voor Volkshuisvesting: .1. Leupen. student aan de T . l l . : W . B. Kloos, 
student aan de T . H . ; welke beide laatste hoeren respectievelijk als eerste en tweede 
secretaris zullen optreden. 
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Dc commissie is heiast met de samenstelling van een programma en niet de verdere 
regelingen, die voor de uitvoering noodig zullen zijn. Het adres dezer commissie is: 
Afdeeling der Bouwkunde van de Technische Hoogescliool. Oude Delft 8'.), Delft. 

Hij de samenstelling van dit programma hebben de volgende denkbeelden voorgezeten: 
In de eerste plaats is overwogen, dat. wil men velen in de gelegenheid stellen deze 

voordrachten bij te wonen, het noodig zal zijn ze in een onafgebroken reeks, op enkele 
achtereenvolgende dagen dus. te doen houden. Het aantal dagen kan uit den aard dei-
zaak, niet groot zijn en daardoor moet dus ook het aantal onderwerpen en het aantal 
sprekers betrekkelijk beperkt blijven, zoodat slechts de hoofdzaken naar voren zullen 
kunnen komen en onderdeden slechts kunnen worden aangestipt en niet in den breede 
worden behandeld. 

Het karakter dezer voordrachten zal van dien aard zijn dat debat zal zijn uitgesloten. 
W e l zal de gelegenheid bestaan in de avondsamenkomsten zich niet de sprekers in ver
binding te stellen om op deze wijze allerlei gerezen vragen tot oplossing te brengen. 

Met het oog op een mogelijk groot aantal deelnemers moest het tijdstip waarop de 
voordrachten zullen worden gehouden zoodanig worden gekozen dat beschikt zoude 
kunnen worden over groote lokalen zonder dat dit stoornis in het onderricht zoude 
geven. Hiervoor was dus de vacantietijd aangewezen, terwijl de overweging dat het ook 
voor vele studenten van belang zoude zijn de voordrachten bij te wonen, de keuze deden 
vallen op dc laatste twee dagen van den cursus en den eersten dag der Paaschvacantie. 

Hij het gering aantal bruikbare hotels in Delft was het onderdak brengen der deel
nemers een eenigszins moeilijk punt, vooral ook omdat de gelegenheid voor logies in 
Den Haag of Rotterdam betrekkelijk gemakkelijk is te vinden, doch dat daarmede het 
bezwaar gepaard gaat, dat de deelnemers spoedig het zoo gewenschte contact, zoo ge
makkelijk tot vruchtbare gedachtenwisseling leidende, zouden verliezen. Getracht zal 
worden, voor zoover de Delftsche hotels de deelnemers niet zullen kunnen opnemen, de 
Delftsche ingezetenen te bewegen hun logeerkamers beschikbaar te stellen. Ook is te 
verwachten dat verschillende studentenkamers in deze dagen kunnen worden beschikbaar 
gesteld. Hij tijdige aanmelding zal het dus waarschijnlijk mogelijk zijn een gedeelte der 
deelnemers in Delft zelf te logoeren. De bedoeling is. bij de beschikbaarstelling van 
logeerkamers de volgorde van aanmelding in acht te nemen. 

Voor het bijwonen der voordrachten is uitsluitend inschrijving op bijgaand formulier 
en tijdige toezending daarvan, vereischt. Geldelijke bijdragen worden van de inschrijvers 
niet gevraagd. Getracht zal worden tijdig voor tien aanvang aan elk der deelnemers een 
opgave der in elke voordracht te behandelen punten ter hand te stellen 

De commissie voornoemd heeft het genoegen U tot het bijwonen dezer voordrachten 
uit te noodigen. 

Exemplaren van het programma niet bijbehoorende bescheiden zijn op aanvrage te 
verkrijgen bij het Secretariaat der Commissie. 

De tijd van inzending dor inteekenformulieren loopt tot 25 Maart. 
Namens do Commissie van voorbereiding voor do 

stedebouwkundige voordrachten, 
J . A . G . V A N D E R S T E U R , Voorzitter. 
.1. L E U P E N , Secretaris. 

P R O G R A M M A V A N D E V O O R D R A C H T E N O H S T E D E B O U W K U N D I G 
G E B I E D , T E H O U D E N V A X D I N S D A G 30 M A A R T T O T E X 

M E T D O X D E R D A G 1 A P R I L 1926 T E D E L F T . 

D I N S D A G 550 M A A R T . 
11.15 v.m. Ontvangst van de deelnemers door den Rector Magnificus der Technische 

Hoogeschool Prof. Dr. Ir. ( i . van Iterson Jr. in de Senaatszaal (Oude Delft 
No. 11S hoek Nieuwstraat'. 

11.30 v.ni. Inleidende voordracht door den voorzitter van de afdeeling der Bouwkunde 
Prof. Ir. J . A . G. van der Steur. 

12.30 v.m. Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in de Studenten-Sociëteit „Phoenix" in de 
Phoenixstraat. 

Voordrachten over „de nienschelijke agglomeratie, ook in verband met de economische 
ontwikkeling" in zaal 120 van het Gebouw voor Weg-en Waterbouwkunde, ( mstplantsoen 25. 
1.30 n.m. * Het onderwerp in het algemeen beschouwd, door Dr. Ir. Heiligenthal. 
3.30 n.m. Thee. 
4. - n.m. Het onderwerp behandeld voor Nederland, door Ir. Th . K . van Lohuizen. 
0.— n.m. Samenkomst der deelnemers in de Studenten-Sociëteit „Phoenix". 
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W O E N S D A G 31 M A A R T . 

120 van het Gebouw Voordrachten over „het gewestelijk en het landelijk plan" in za;i 
voor Weg- en Waterbouwkunde aan het Oostplantsoen 25. 
9.30 v.m.**De groote steden en de decentralisatie, door Dr. Raymond Unwin. 

12.30 n.m. Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in de Studenten-Sociëteit „Phoenix". 
2.— n.m. Gewestelijk plan, door Mr. D. Hudig. 
4.— n in. Thee. 

8.30 n.m. Receptie door den Senaat der T. H . in de Senaatszaal. 

D O N D E R D A G l A P R I L . 
Voordrachten over „de stad en de dorpsgemeente" in zaal 120 van het Gebouw voor 

Weg- en Waterbouw kunde aan het Oostplantsoen. 
9.30 v.m. Verkeer, door H . W . O. dc Bruin. 

10.30 v.m. Landontginning en bevolkingsaanwas, door J . I'. van Lonkhuyzcn. 
12.30 n.m. Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in de Studenten-Sociëteit „Phoenix". 
2. - n.m. Middelbare gemeenten, door Prof. Ir. M . .1. Granpre Molière. 
*) Deze voordracht wordt in de Duitsche taal uitgesproken. 
**) Deze voordracht wordt in de Kn^elsche taal uitgesproken. 

B E R I C H T E N . 

D E U F F I Z I - G A L E R I J (zie ons bericht pag. 59 in No. 7). 
Bij nüjn bezoek aan Florence in Fehr. j.l. waren mijn eerste schreden naar de 

Galleria degli Uffizi. Niet om haar uitwendig architectonisch schoon, er zijn daar 
fraaie dingen, maar vooral om de geruchtmakende berichten, als zou dit gebouw, 
niet zijn heerlijken inhoud van waarachtige kunst en minder belangrijke dingen, in 
gevaar verkeeren, ja met ondergang worden bedreigd. 

Zoo ongeveer heette het in de dagbladen. 
In de langgerekte binnenplaats, het Piazza degli Uffizi, trof ik een licht steigertje 

van vier gewone paaltjes tot den boog van den verdiepingsvloer en constateerde ik 
een onbelangrijke breuk van een steenen latei terwijl daarboven verder geen zetting 
of andere sporen waren te vinden. Ik betwijfel zeer, dat de rivier de Arno, die 
ongeveer (50 M . van dezen boog gelegen en tusschen steenen wallen en den rijweg-
langs de Ponte Veccio gescheiden is van de Galleria degli Uffizi, hier nog een 
gevaarlijke ondermijning zou kunnen veroorzaken en ben van meening dat een 
fundeeringonderzoek en een geringe plaatselijke reparatie het geheele geval tot het 
stille verleden zal terug brengen. 

Florence, 22 Fehr. '20. P I L .1. H . 

T W E E D E B E A N T W O O R D I N G D E R V R A G E N , I N G E K O M E N N A A R 
A A N L E I D I N G V A N D E D O O R D E G E M E E N T E U T R E C H T U I T 
G E S C H R E V E N P R I J S V R A A G V O O R E E N R E C L A M E B I L J E T . 

Vragen: 
13a. Wat maakt Utrecht aantrekkelijk 

woonstad. 

b. Als industriestad? 

Antwoorden: 
Ruime park- eu plantsoenaanleg, schoone 

omstreken, flinke winkelstand, gelegenheid 
voor beoefening van alle sporten, alle ge
legenheid tot het volgen van verschillende 
soorten van onderwijs, ook Universitair 
onderwijs; een opgewekt muzikaal leven, 
enz. enz. 

Tegen lage prijzen zijn industrieterreinen 
direct aan een zevental spoorlijnen en groot-
scheepsvaarwater gelogen, te koop; Utrecht 
is in het centrum dos lands gelogen. 



c. Welke zijn <le belangrijkheden van 
Utrecht? ' 

14. Mogen de teekeningen zijn gevouwen? 

15. Is de witte rand rondom het ontwerp in 
de maat begrepen ? 

Kirt. Worden bij ten hoogste Ï5 kleuren het 
zwart en de kleur van het papier niet 
inodegerckend ? 

b. Moet één der kleuren in ieder geval 
zwart zijn. ol' is dit niet noodzakelijk ? 

17. Wordt inzenders naam met eventueele 
bekroning gepubliceerd? 

IS. Welke tekst moet op de plaat voor
komen ? 

ontwerp wordt aangehouden'. 
ledoeling op het briefkaart for-

19a. Wordt niet verkleining op 1/5 bedoeld, 
dat de maat 120/8(1 op 1/5 verkleind en 
hetzelfde 

b. Is het de 
maat en den sluitzegel (i 4 c.M het out 
werp 120/80 te handhaven, of mogen 
hierop varianten worden gemaakt? 

C. Mogen of moeten de verkleinde varianten 
ook foto's zijn ? 

d. Worden met de in artikel '5 van het pro
gramma bedoelde verkleiningen of va
rianten bedoeld foto's of kleurschotsen? 

20. In welke bladen worden de antwoorden 
opgenomen ? 

Zie onder 13a en b. Oude schilderachtige 
stad en moderne uitbreiding. 

Niet toegelaten, zie artikel 12 van het 
programma. 

Art 2 van het programma vermeldt de 
juiste afmetingen van de ontwerpen. 

Zie artikel 2 van het programma. 

Is niet noodzakelijk, zie art. 2 van het 
programma 

Zie art. 10 van het programma. 

Daar volgens artikel I van het programma 
de reclameplaat bij de Nederlanders of 
vreemdelingen de aandacht moet vestigen 
op de voordeden, die de Gemeente Utrecht 
biedt, is de plaatsaanduiding „Utrecht-Hol
land" noodzakelijk, terwijl vrijheid bestaat 
voor toevoeging van meerdere woorden, 
waarbij echter op beknoptheid wordt 
aangedrongen. 

Met verkleiningen, geschikt voor brief
kaart en sluitzegel, worden niet bedoeld 
fotografische verkleiningen van het ontwerp-
afliche. doch zoodanige verwerking van het
zelfde gegeven, dat het geschikt gemaakt 
wordt voor een kleiner formaat. Met andere 
woorden, de overeenkomst der voorstelling 
moet gehandhaafd blijven, maar zon noodig 
mag het gegeven vereenvoudigd worden, 
opdat de. duidelijkheid ook in het kleiner 
formaat bevestigd blijve. 

Bouwkundig Weekblad. V. A . N . K . , De 
Reclame, Architectura. Handelsblad, Tele
graaf, Standaard, Utr. Prov. en Sted. Dagblad. 
Utreohtsch Nieuwsblad, Het ('entrum en de 
Utrechtschc Courant, indien deze tot opname 
bereid zijn. 

De Jurv. 

DE W E R K K R I N G V A N D E N GEMEENTE-ARCHITECT. 
De heer Ir. A . H. Hulshoff Stadsarchitect te Amsterdam hoeft de vorige week 

Zaterdag te Utrechl een voordrachf gehouden over bovengenoemd onderwerp voor 
de leden van de Vereeniging van Gemeentelijke Bouwtechnische hoofdambtenaren. 

Spreker begon met mede te deelen, dat het Bestuur van de Ver. van Gemeentelijke 
Bouw-Technische Hoofdambtenaren hein verzocht had te spreken over de moderne 
houwkunst, doch dat hij hieraan geen gevolg had kunnen geven, omdat hij meende, 
dat het althans voor de architecten de tijd niet is hierover te spreken of te schrijven, 
doch om te doen. 

Belangrijk is deze houwkunst echter zeer zeker en eveneens de groote belang
stelling hiervoor. 

Dat enkelen goed, zuiver en eerlijk werk maken, is verheugend; belangrijk wordt 
't eerst als de massa de enkelen volgt en één groot geheid ontstaat. 
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De mogelijkheid hiertoe bestaat thans, door het hetere contact tusschen de archi
tecten onderling en de groote belangstelling in de bouwkunst van overheid en 
publiek. 

In verband met het doel der samenkomst der Vereeniging achtte spreker het wel 
juist iets van zijne gedachten mee te deelen over de moeilijkheden en 't mooie van 
de werkkr ing van den Gemeente-architect. 

Vooreerst weidde hij uit over (le soort van het werk, waarbij gewezen werd op de 
vele gebouwen mei zeer speciale eischen, die voor de verschillende diensten en 
bedrijven opgericht moeten worden, waarbij hij in 't licht stelde, dat een Gemeente
architect de meest uiteenloopende vraagstukken tot een goede oplossing moet brengen. 

Daar zoowel de quantiteit van het werk als de verscheidenheid groot is, is hiervan 
het noodzakelijke gevolg van een groot bureau. Hierdoor behoort de Gemeente
architect voor alles organisator te zijn. 

Gewezen werd op de, in tegenstelling tot den particulieren architect, grooteren 
invloed op het programma voor den bouw, waarvan voordeden van terreinkeuze 
en progrninniawijziging het gevolg kunnen zijn. 

A l s nadeel werd gevoeld, het niet steeds in alle ins tan t iën kunnen verdedigen van 
een project en de soms vele administratieve arbeid en rapporten. 

Betoogd werd, (lat de particulier architect en de goineento-nrchilcef steeds hebben 
samen te werken. De gemeente-architect behoort het vertrouwen van zijn collega's 
te hebben. 

Over de aesthetische beoordeeling werd gezegd, dat het in grootere gemeenten 
noodig was, dat een Raadscommissie het recht van den bouwheer tot kritiek uit
oefende, omdat hier demogelijkheid is van contact tusschen bouwheer en architect. 

Van den Raad, die tot bevordering en behoud van het Stadsschoon een welstands
bepaling in zijn verordening opneeml en dus van het publiek bouwkunst eischt, mag 
verwacht worden, dat hij ook aan do gebouwen voor de gemeenschap opgericht, 
dezelfde eischen stelt. 

Ken fout is het, als de gemeente-architect zich zelve monumenten wi l stichten. 
Vrijheid moet er echter zijn, om degelijk, eerlijk werk tot stand te kunnen brengen, 

dat steeds den stempel moet dragen: 
ten gebruike van en betaald door de gemeenschap. 
Na gewezen te hebben op (le noodzaak de onderhoudskosten der gebouwen zoo 

klein mogelijk te doen zijn, waardoor het gebruik van goede materialen in behoorlijke 
afmetingen een noodzakelijke eisch is, werd aan de hand van een serie lichtbeelden 
gedemonstreerd de omvang van het gemeentelijk werk, waarbij vooral de nadruk 
werd gelegd op de verscheidenheid in het werk. 

Spreker besloot zijn rede niet een verzoek aan de leden der Vereeniging, waarvan 
de meesten wel steeds met architecten zullen moeten samenwerken, de kritiek niet 
te sparen, doch deze een opbouwende te doen zijn en te trachten een sfeer van belang
stelling en vertrouwen in hun werk te scheppen. 

D E D I J K E N L A N G S ONZE R I V I E R E N . 
Wie onzer architecten bij bezoeken aan steenfabrieken meermalen in de gelegen

heid was, des zomers een blik te slaan over de welvarende en schoone Betuwe, zal 
tijdens den watersnood in dezen winter met bezorgdheid den buitengewoon hoogen 
waterstand tegen de dijken hebben gadegeslagen. Nimmer heb ik zelf zoo sterk 
gevoeld, aan welk een ontzettend gevaar (le bewoners van (ie Betuwe blootstaan bij 
buitengewoon hoogen waterstand. 

Wanneer een hevige Noordwester storm was samengevallen met den buiten-
gewonen watertoever uit Duitsoliland en België, zou de Betuwe geheel zijn onder-
geloopen en zouden vele menschen hun leven niet hebben kunnen redden, omdat 
over alle dijken hel water gestroomd zou hebben. Vanaf de Veluwe 1 <>t het hooge 
gedeelte van Noord-Brabant zou alles water geweest zijn. 
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Het behoeft geen betoog, (hit dit een nationale ramp zou zijn geweest en evenmin, 
dat het verzwaren en verhoogen der dijken dan ook een nationaal belang is. 

Waar millioenen worden uitgegeven voor het droogmaken der Zuiderzee, mogen 
ook geen millioenen worden gespaard om de vruchtbare en welvarende landen langs 
onze rivieren droog te houden. 

De ingelanden van deze polders zijn ongetwijfeld in de eerste plaats verplicht, 
de millioenen daarvoor te leenen, desnoods onder waarborg van het Ki jk , en mocht 
de voldoening van rente en aflossing de draagkracht der ingelanden te hoven gaan, 
dan kon bet Kijk bijspringen. 

Wanneer we echter in aanmerking nemen, dat op vele polders in Zu id -Ho l l and 
tien of meer gulden poldorlaston per H . A . rusten en op die in de Betuwe dikwij ls 
niet meer dan 'A gulden, dan kunnen de ingelanden zeiven veel doen. 

Om echter een algemeene verzwaring en verhooging der dijken te verwezenlijken, 
zal aan de Kroon meer dwingende macht gegeven moeten worden; want is het gevaar 
geweken, dan is men zoo spoedig geneigd, iets te laten zooals het is 

Voor de dijkgraven en technici, die wellen hebben bedwongen, hebben we zeer 
voel respect. Wie wel eens wellen heeft moeten bedwingen, weet, welk een krachts
inspanning, goed inzicht en stalen zenuwen er noodig zijn in oogenhlikken van 
ernstig gevaar; maar nu moet er ingegrepen worden om dergelijke bedreiging der 
dijken te voorkomen. 

Velen met mij zullen met belangstelling de artikelen van terzake kundige inge
nieurs hebben gelezen. Ir. Ver Loren van Themaat slaat in de N . K . O van .'5 Fehr. 
den spijker wel juist op den kop door te zeggen, dat te geringe hoogte in 90 pCt. 
van de gevallen wellicht oorzaak is van de doorbraken en bovendien een te zwak 
profiel , dus een te geringe breedte aan den voet en aan de kruin der dijken. 

In een der artikelen werd een vergelijking gemaakt met het bezwijken van den 
spoorwegdijk te Wees]», waar het indringen van wafer in het dijkliehaam de af
schuiving veroorzaakt -moet hebben. 

Kort na het ontzettende ongeval is echter in „De Ingenieur" ook geschreven over 
het zuinige profiel van het dijkliehaam; doch door de vele theorieën over het indr in
gen van water is dit meer en meer op den achtergrond geraakt. 

Hij mijn bezoek ter plaatse kort na het ongeval was ik ook van meening, dat het 
zuinige profiel mede de ramp had veroorzaakt. De breedte buiten de rails, iets verder 
van het bruggenhoofd, scheen mij gering toe en het talud steil. Vlak hij het bruggen
hoofd is dat natuurlijk het gevaarlijkst, omdat uitzetting van het zand de rails nog 
meer dan normaal doet zakken en een hell ing geeft tegen het vaste bruggenhoofd 
op tijdens den druk van de zware locomotief. 

Toen de spoordijk pas gemaakt was, kon zij voldoende breedte gehad hebben; 
maar dooi - het zakken van den dijk moest er voortdurend zand op gebracht worden, 
waardoor de kruin steeds smaller werd, indien het dijkliehaam levens niet werd 
verzwaard. 

Dit is met onze rivierdijken eveneens het geval. Deze zijn in den loop der eeuwen 
steeds hooger gemaakt; doch meestal niet zwaarder, zoodat de verhouding van de 
breedte tot de hoogte ongunstiger werd. 

Deze verhouding moet weer goed gemaakt worden. Wij hebben met liefde onze 
gaven geofferd voor de noodlijdenden. Nu is het de taak van de ingelanden, de dijken 
te verhoogen en te verzwaren. Daarmede scheppen zij tevens een goede werkgelegen
heid in dezen tijd van werkeloosheid. 

Vlaardingen. PD. V A N D E N B E R G , 
Nadruk vrij . Architect, 

D E M I J L P A A L . 
Landhuisje van Architect .1. ('. van Epen. 

Het is heusch geen primit ieve negerhut, achter het geboomte in een of ander 
oerwoud verscholen. Dit huisje staat aan de Bremlaan te Hi lversum, en is gebouwd 
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<u . B l d t s t U i A C N . 

B - A T C L l F R 

L A N D H U I S J E „ D E M I J L P A A L " TE H I L V E R S U M . J . C . V A N E P E N . A R C H I T E C T B . N . A . 

door den Architect J . C. van Epen, die liet zelf bewoont. Maar met het hooge dikke 
rieten dak, dat over de wein ig doorbroken muren heenhangt, doet het wel denken 
aan die prachtige primit ieve bouwsels van volksstammen, die tot op heden van de 
zegeningen van onze Westersche beschavingszin zijn gespaard gebleven. 

V a n dit huisje valt ook als eerste krachtige indruk dat zelfde karakter op van 
veilige bescherming tegen bedreigingen van de natuur en medemensen, zooals neger
hutten, batakschuren, Afrikaansche rondavels dat vertonnen. In zulke bouwwerken 
uit zich een instinct, dat alle niensehen eigen is en ook in alle tijden de niensch eigen 
is gebleven en blijven zal. 

Daardoor zijn zulke bouwwerken van een tijdeloos karakter. Men kan niet zeggen 
dat dit huisje van Architect van Eepen specifiek modern is, en men kan ook niet 
zeggen dat het uit de oude doos is. V r i j zeker is te voorspellen dat over vi j f t ig jaar 
ook bouwwerkjes van soortgelijk karakter zullen worden gebouwd en dat ze dan ook 
den beschouwer voor zich zullen innemen. 

De bewoner heeft het huisje den naam gegeven van „de Mi j lpaa l" . H i j heeft deze 
naam niet in sierlijk schriftuur op een bordje boven de deur geschreven, noch doen 
hakken in den gehruikelijken gevelsteen, maar haar gesymboliseerd, door een beeld bij 
den ingang, in een figuur, strak en scherp turend naar het Oosten, waar het licht, dat 
iu het toekomstig leven schijnen zal, gloort. Gerard Hoppen was de beeldhouwer, die 
deze gedachte in het goed geslaagde beeld tot u i td rukking bracht. 

Zooals uit de plattegrond-teekening is te zien, is het huis wel zeer naar de speciale 
eischen van den bewoner ingedeeld en het is daardoor zeker geen gangbare type ge
worden. Laten we daarom hopen dat de eigenaar het nog jaren lang zal bewonen, 
dan blijft het zeker in dezen oorspronkelijken vorm bewaard. De practijk leert dat 
nieuwe bewoners vaak wein ig piëtei t aan den dag leggen en maar al te vaak door ver
anderingen het karakteristieke van zulke bouwwerkjes verloren laten gaan. 

De moderne bouwkunst laat op het gebied van landhuishouw wonderen zien van 
knapheid en belangrijkheid, waarhij dit huisje iu het niet verzinkt. Het is daarom 
misschien te meer noodig op dit pretentielooze goede bouwwerkje, dat bovendien wat 
afgelegen ligt, hier de aandacht te vestigen. J . P M . 
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W E E K B L A D 

()fficieele Mededeelingen. 
verslag 1925. — Berichten. 

INHOUD. 
Mededeelingen. Permanente Prijs vraag-c< 
Reisschetsen uit Italië door .1. P . M . 

si i • Jaar-

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

IJ ' ÏDENVERGADERING. Zooals reeds is medegedeeld, zal de eerstvolgende ledenver
gadering worden gehouden np Zaterdag 17 April a.s. te 's-Gravenhage. De agenda mei 
toelichting zal iu het volgende nummer worden opgenomen, 

B U N D E S T A G U N G T E DÜSSELDORF. Wij herii ren hierbij nog eens aan de uit-
noiidiging van den B. D. A . . om deel te nemen aan zijn Bundestagung te Düsseldorf iu 
Juni a.s.' (Zie pag. 115 in No. II). 

M E D E D E E L I N G E N . 

V O O R D R A C H T V A N Dn. In. D. F. S L O T H O U W E R T E K O P E N H A G E N . Voor de 
Deensche architecten vereeniging Akademisk Architectforening te Kopenhagen zal Dr. Ir. 
I). F . Slothouwer op • > April een lezing houden over Del gamle Amsterdam. 

P E R M A N E N T E P R I J S V R A A G C O M M ISSI E J A A R V E R S L A G 1!»-'.".. 

Aan de Besturen der Gonstitueerende Vereenigingen. 

De Permanente Prijsvraagcommissie heeft bij dezen de eer U baar Jaarverslag over 
het jaar 1925 aan te bieden. 

In geen der voorafgaande jaren waren de bemoeiingen onzer Commissie van zoo om
vangrijken aard als dit jaar. Niet alleen dat het aantal prijsvraagaangelegenheden belang
rijk was. maar. bij meerderen daarvan, werden uitgebreide onderhandelingen, met daaraan 
verbonden correspondentie gevorderd, om tot een programma te geraken, dat geacht kon 
worden aan de Algenieene Regelen te voldoen. 

Niet in alle gevallen mocht dit gelukken: noch genoot de P . P. C. daarbij altijd den 
steun van de leden der Gonstitueerende Vereenigingen, die de prijsvraaguitschrijver bij 
de voorbereiding der prijsvragen hadden geadviseerd. Nog al te vaak wordt door deze 
leden, de hen in Art. 42 opgelegde verplichting, om vóór de publicatie van het programma 
de P. P . C. te raadplegen, vergeten, en komt zij eerst op de hoogte van liet uitschrijven 
der prijsvraag, door de publicatie's in de couranten. 

Zeer moeilijk is het dan om ongerechtigheden in de programma's verbeterd te krijgen 
en vaak is het slot dat dan de P . P . C. de medewerking aan de prijsvraag moet ontraden. 

In andere gevallen wendt zich de prijsvraaguitschrijver uit onbekendheid met den gang 
van zaken bij een prijsvraag, tot het verkeerde adres om voorlichting, niet als regel een 
programma, dat onaannemelijke voorwaarden bevat, en dan is herstel nog veel moeilijker 
te bereiken en zijn zelfs de meest uitgebreide onderhandelingen eu de meest tegemoet
komende houding der I'. 1'. O. in de toepassing der Algenieene Regelen niet in staat 
om de zaak tot een goed einde te brengen. 

Maar naast deze gevallen, mag de P. P . C. wijzen op een aantal andere, waarbij, door 
hen die den prijsvraag-uitschrijver adviseerden, direct de juiste weg bewandeld werd. 
waardoor, zonder uitzondering een volkomen resultaat werd bereikt, wat de samenstelling 
van het programma betreft, en daarvan in het resultaat per prijsvraag de weerslag werd 
ondervonden. 
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De Permanente Prijsvraag-commissie moet voor deze medewerking hare groote waar
deering uitspreken, niet alleen omdat haar taak daardoor wordt vergemakkelijkt maar 
in de eerste plaats omdat die medewerking aan het instituut „prijsvragen*" ten goede komt. 

En hoe noodig de medewerking van de leden der Constitueerende Vereenigingen is 
om het instituut op peil te houden, wordt wel bewezen door de aankondigingen van 
prijsvragen die vaak in de couranten worden aangetroffen, waarvan de voorwaarden 
herinneren aan den tijd van ."10 -40 jaren terug toen in een prijsvraag het middel werd gezien 
en helaas ook dikwijls werd gevonden om ten koste van den arbeid der mededingers, 
een hoeveelheid materiaal te verkrijgen, waaruit voor niets of bijna voor niets een keuze 
kon worden gedaan. 

De Prijsvragen waarbij de P. P . C. hare medewerking aan de samenstelling van het 
programma verleende, of hare dienstim bij reeds uitgeschreven prijsvragen aanbood, 
waren de navolgende: 

1. Medaille voor de Olympische Spelen 1928, uitgeschreven door het Nederlandsch 
( Hympisch Comité te Amsterdam. 

Deze prijsvraag vormde het nationale deel voor eene internationale prijskamp welke 
was uitgeschreven door het Internationaal Olympisch Comité te Parijs. 

Het programma bevatte een aantal bepalingen, die als in strijd niet de Algenieene 
prijsvraagregelingen niet konden worden aanvaard, doch waaromtrent.'ondanks uitvoerige 
mondelinge en schriftelijke gedachtenwisseling niet den prijsvraaguitschrijver en de jury. 
geen overeenstemming kon worden verkregen, zoodat ten slotte de P. P . C. per pers
communiqué den Nederlandschen Kunstenaars de mededinging in de prijsvraag moest 
ontraden. 

Door bemiddeling van Dr. Brinkgreve te Bunnik en de daarbij door de N . V. Kon. 
Edelmetaalbedrijven van Kempen. Begeer. Vos toegezegde opdrachten aan de bekroonden 
te verleenen, kon, na nadere onderhandelingen niet het X . O. Comité, althans voor wat 
het nationale gedeelte der prijsvraag betrof eene aannemelijke regeling getroffen worden, 
waardoor de P P.O. iu staat werd gesteld terug te komen op hare ontrading tot mede
werking onder voorbehoud echter van eene nadere regeling ten aanzien van de jury voor 
het internationale gedeelte der Prijsvraag, als hoedanig het Internationaal Comité zelve 
zou optreden, welke jury als te eenen male incompetent moet worden beschouwd. 

De onderhandelingen van het X.O.C. met het Internationaal O.C. mochten echter niet 
slagen, en de P .P .C . zag zich genoodzaakt andermaal bij perscommuniqué den kunstenaars 
op haar voorbehoud ten aanzien van dit punt. te wijzen. 

Daarna heeft de in den loop van 1025 opgerichte Vereeniging voor Penningkunst, van 
welke Dr. Brinkgreve Voorzitter en het jurylid voor het nationale deel der prijsvraag 
de Heer van Kerckwijk, directeur van het Kon . Penning Kabinet Secretaris is, deze zaak 
ter hand genomen ten einde alsnog te trachten ook voor de buiteiilandsche jury eene 
samenstelling te verkrijgen waarbij een competente beoordeeling der nationale inzendingen 
gewaarborgd wordt. 

Tot nu toe mocht de P.P.C. niet vernemen of deze pogingen geslaagd zijn. doch waar 
de termijn van inzending tot het einde van 1020 is verschoven, is de mogelijkheid niet 
uitgesloten te achten (lat nog vóór dat tijdstip het beoogde doel bereikt kan worden. 

Alle onderhandelingen, besprekingen en correspondentie in deze prijsvraag werd door 
de P .P .C. gevoerd in overleg met den Nederlandschen Kring van Beeldhouwers vertegen
woordigd door zijn voorzitter, den Heer L . Bolle. 

2. Reclamebiljet voor ..de Ligne des Sociétés de la Croix Rouge te Parijs". 
Na kennisneming uit de couranten van het uitschrijven van deze prijsvraag wendde de 

P.P.C. zich tot het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis niet het verzoek 
om nadere gegevens betreffende de prijsvraag. Na ontvangst van het programma bleek 
dat dit in geen enkel opzicht voldeed aan de bepalingen van de A N . P . 

Ken verzoek, dat het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis, op instignatie van .de 
P.P.C. aan het Bestuur der Fransche Ligne overbracht, om wijzigingen in het programma 
aan te brengen, zoodat het ook voor de Nederlandsche Kunstenaars aannemelijk zou zijn. 
mocht niet tot het geweiischte gevolg leiden, zoodat per perscommuniqué de medewerking 
aan de prijsvraag moest worden ontraden. 

3. Medaille voor de Federation Aeronaut iqne Internationale. Ook het programma voor 
deze prijsvraag was van begin tot eind in strijd met de A . N . P . De Koninklijke Veree
niging voor de Luchtvaart, die aan onze Commissie het programma, op haar verzoek 
verschafte, was echter niet bereid stappen bij de Fransche Vereeniging te doen om wijzigingen 
in het programma te verkrijgen zoodat ook aan deze prijsvraag de deelneming moest 
worden ontraden. 
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4. Hoogere Burgerschool en Gymnasium op gereformeerden grondslag le Rotterdam. 
Bedoeling van den prijsvraaguitschrijver was eene besloten prijsvraag voor voornoemde 

gebouwen, waarvoor na herhaalde besprekingen een programma werd samengesteld. 
Bij de aanwijzing echter der architecten die tot de prijsvraag zouden worden uitgenoodigd 

bleek, de nioeielijkheid weder die in de prijsvraaguitschrijveiide collega's voor dergelijke 
gevallen beslaat, dat bij die keuze, allerlei namen worden genoemd van personen, die 
ongeschikt geacht moeten worden om als architect zulk een opdracht naar behooren uit 
te voeren, doch die niet ..gepasseerd" kunnen worden. 

De P . P . C. was van oordeel dat op deze wijze ecu belangrijke som aan honoraria, 
volkomen (hadloos zou moeten worden uitbetaald, meende het uitschrijven van de prijs
vraag oj) dien grond te moeten ontraden en deed het voorstel een architect te doen aan
wijzen, door de betreffende Commissie van advies van den Hond van Nederlandsche 
Architecten, welk voorstel werd geaccepteerd en uitgevoerd. 

5. Reclameplaat voor de Zilveren Voetbal Commissie te Rotterdam, uitgeschreven door 
bemiddeling van het Xederlandsclie Kunstverbond, afd. Rotterdam. 

Het programma voor deze prijsvraag werd opgesteld in overleg met de P . P . C . en zij 
heeft, blijkens de groote deelname, de belangstelling der Kunstenaars in ruime mate onder
vonden. 

6. Monument ter nagedachtenis cao den musicus Koolhoren. Het programma voor 
deze prijsvraag werd opgemaakt in samenwerking met den Nederlandschen Kring van Beeld
houwers, doch door bizondere omstandigheden is het niet tot het uitschrijven van een 
prijsvraag gekomen. 

7. Reclaniefiguur voov Hecks' Lunchrooms. Het programma voor deze prijsvraag voldeed 
niet, met name wat de samenstelling der jury betrof, aan de A . N. P. uitvoerige brief
wisseling met prijsvraaguitschrijver en jury mocht niet leiden tot verbetering in hel 
programma, zoodat de P . P . C de medewerking aan de prijsvraag moest ontraden. 

S. Behangselpapier, uitgeschreven door den Heer /,. Goudsmit te Amsterdam onder 
auspiciën van de Vereeniging Sint Lucas aldaar. 

Het bleek dat het programma der prijsvraag op verschillende punten niet aan de A . N . P . 
voldeed, blijkbaar gevolg van het feit dat de hier adviseerende Vereeniging niet over de 
ervaring beschikte, die voor het ineenzetten van een programma op dat gebied, vereischt 
wordt: ook hadden de juryleden, die alle lid waren van een of meer Constitueerende 
Vereenigingen verzuimd de P . P C. te raadplegen vóórdat het programma werd ge
publiceerd. 

Zij vond daarin aanleiding om zich tot de Constitueerende Voreonigingen te wenden 
met het verzoek, haar leden nadrukkelijk onder het oog te brengen dat door deze handel
wijze, het gezag der A . N . P . wordt ondermijnd en de arbeid van de P . P . C . noodeloos 
wordt verzwaard. 

De V A . N . K . gaf aan dit verzoek gevolg en wendde zich tot de jury-leden met een 
desbetreffend schrijven, met het gevolg, dat deze Heeren aan den Prijsvraaguitschrijver 
berichtten, niet in de jury zitting te kunnen nemen indien niet zou worden tegemoet 
gekomen aan de door de P . P . C . eventueel verlangde wijzigingen in het programma. 

Daarna hadden besprekingen plaats met den prijsvraaguitschrijver en diens adviseur, 
de afgevaardigde van Sint Lucas, waarbij volledige overeenstemming werd bereikt over 
een aantal in het programma aan te brengen verbeteringen, welke daarna als appendix 
op het programma werden gepubliceerd. 

Het resultaat van de prijsvraag was, in elk opzicht, een succes, zoowel wat het aantal 
inzendingen, als het gehalte van een belangrijk deel daarvan betrof. 

0. Reclamebiljet voor dong Nederland. Deze prijsvraag, uitgeschreven door de Ver
eeniging tot bevordering van het tijdelijk verblijf van Kinderen in gezonde streken, was 
eveneens en ongeveer gelijktijdig met de vorige voorbereid door de Vereeniging Sint 
Lucas te Amsterdam. 

In dit programma kwamen belangrijke inbreuken op de A . N . P . voor, welke aanleiding 
gaven tot correspondentie en besprekingen met den prijsvraaguitschrijver en diens adviseur 
van Sint Lucas. 

De prijsvraaguitschrijver bleek echter niet bereid om de door de P . P . C . geweiischte 
wijzigingen in het programma aan te brengen en zijn adviseur schaarde zich aan zijne 
zijde zoodat de P . P . C. zich genoodzaakt zag per perscommuniqué de medewerking aan 
de prijsvraag te ontraden. 

Ook ten aanzien van deze prijsvraag wendde de V . A . N . K . zich tot de juryleden met 
het gevolg dat de Heeren Prof. Roland Holst en (>. Rueter als zoodanig bedankten. 

Het is de P .P .C. niet bekend of de andere Constitueerende Vereenigingen cenigen stap 
in deze richting deden. 
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10. Ontwerp ran een Brug in Baksteen, uitgeschreven door het tijdschrift ..Klei". 
Dit was een studieprijsvraag waarop de A . N . P . niet van toepassing waren, doch waarvan 

het programma, voor zoover doenlijk in overeenstemming daarmede was gebracht. 
Met resultaat is nog niet bekend daar de inzendingstermijn nog niet is verstreken. 
11. Ontwerp voor een Heeren hof sla d, uitgeschreven door den Heer Dr. -I. H. Verloop 

'te Wassenaar, niet medewerking van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te 
Rotterdam. 

Het programma voor deze. zoowel om het onderwerp als om den opzet, zeer eigen
aardige prijsvraag werd geheel in overleg niet de P.P.C. opgesteld. 

Aan cle zeer uitvoerige omschrijving van de onderdeden van het plan, die dooi- den 
prijsvraaguitschrijver waren opgesteld, werd door de P .P .C. liet eigenlijke programma 
waarin de eischen van het plan werden gecondenseerd, toegevoegd. 

De royale opzet van de prijsvraag en het bizondere gegeven dat tot interessante oplos
singen aanleiding geelt doet een ruime medewerking aan de prijsvraag verwachten. 

12. Gecd ontwerp Brenninknieijer. te 's Gravenhage. uitgeschreven door de firma van 
dien naam. 

Hoewel een bedrag van I 1(100.— aan prijzen werd uitgeloofd, waren de bepalingen 
van liet programma van dien aard. dat het eene hopelooze taak moest geacht worden 
daarin zoodanige wijzigingen te verkrijgen dat aan de A . N . P . zou worden voldaan. 

Niettemin zou de P .P C. deze poging gedaan hebben, ware het niet dat van do zijde 
van het Genootschap .Architectura et Aniici t ia" niet een ietwat voorhangen spoed werd 
ingegrepen om een protest tegen de medewerking aan de prijsvraag te publiceeren. 

Waar. zooals boven gezegd, verbetering in het programma waarschijnlijk niet verkregen 
zou kunnen worden, en spoed, met het oog op den korten termijn voor de inzending 
wel geboden was heelt de P.P.C. gemeend zich niet tegen de actie van A. et A . te 
moeten verzetten, ofschoon zij liet niet juist acht dat de Constitueerende Vereenigingen 
incidenteel zelve het terrein der P .P .C. betreden. 

Zij heeft daarna de medewerking aan de prijsvraag ontraden. 
Hot resultaat der prijsvraag is de P .P .C . onbekend gebleven. 
13. Monument voor Dr. Schaepman te Tubbergen, uitgeschreven door het daarvoor 

werkzame Comité te Nijmegen—Denekamp—Oldenzaal. 
Ue medewerking -aan deze prijsvraag was alleen opengesteld voor li. K. Kunstenaars. 
Waar liet programma verschillende bepalingen bevatte die niet in overeenstemming 

te achten waren niet de A . N . P . wendde de P.P.C. zich tot het Comité bovengenoemd en 
tot de afdeeling Beeldhouwers van de Algemeene li. K . Kunsteiiaarsvereeniging. 

Het Comité voornoemd, beantwoordde het schrijven van do P.P.C. niet, de Voorzitter 
van de afdeeling Beeldhouwers van de Algemeene K. K. Kunstenaarsvereniging, niet in 
dier voege dat van die afdeeling eenige steun te verwachten zou zijn in de actie van de P.P.C. 
om verbetering in liet programma te verkrijgen. 

Zij zag zich dan ook genoodzaakt, om in een perscommuniqué de medewerking aan de 
prijsvraag te ontraden. 

Daarna ontving de P.P.C. nog wel een schrijven van het Hoofdbestuur der Algemeene 
I i .K. Kunstenaarsv ereeniging waarin medewerking in een bepaalde richting werd toegezegd, 
doch hoewel de P.P.C zich daarmede accoord verklaarde, werd daaraan geen gevolg ge
geven en was onderttisscheii de termijn van inzending verloopen. 

Blijkens couranten-berichten zijn op de prijsvraag 11 inzendingen ingekomen. 
IC Monument van den H. ('anisius te Nijmegen, uitgeschreven door het desbetreffende 

Comité aldaar. 
Deze prijsvraag van gelijken aard als de voormelde, werd eveneens uitgeschreven op 

een programma dat op zeer belangrijke punten afweek van de A . N . P 
Ook over dit programma werd niet den prijsvraaguitschrijver gecorrespondeerd, doch 

het mocht niet gelukken deze tot eenige wijziging in het programma te krijgen. Keu 
poging bij een der juryleden den Heer Baard, Directeur van het Stedelijk Museum te 
Amsterdam, aangewend niet gelijke bedoeling, werd niet beantwoord, zoodat de P.P.C. 
in een perscommuniqué de medewerking aan de prijsvraag moest ontraden. 

15. Reclamebiljet voor de gemeente Utrecht. 
Het programma voor deze prijsvraag werd door de P .P .C. opgesteld, naar concept-

voorwaarden, die door het Gemeentebestuur werden aangegeven en na eene bespreking 
daarvan niet den afgevaardigde der Gemeente, den Heer Directeur der Gemeentewerken 
te Utrecht, vastgesteld. 

16. Bebouwing van hel voormalig Pekingpark Ie Baant, uitgeschreven door de Exploitatie 
van hel voormalig Pekingbosch. aldaar. 
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Deze prijsvraag was van een type dat principieel afweek van den normalen vorm, 
zooals die in de A . N . P . werd verondersteld. 

In den grond van de zaak komt de prijsvraag hierop neer dat langs dien weg mede
werkers werden gezocht om in samenwerking met den adviseerenden architect van den 
prijsvraaguitschrijver, een aantal landhuizen voor bescheiden beurzen te bouwen. 

De P. P . C. wie het denkbeeld, om zoo doende aan een aantal jongeren de gelegenheid 
te openen als architect te kunnen optreden sympathiek was. meende hare medewerking 
te moeten verleenen om dit. met eerbiediging van de beginselen der A . N . P. mogelijk 
te maken en na eenige besprekingen met den vertegenwoordiger van den prijsvraaguit
schrijver werd dit doel ook bereikt en werd het programma opgesteld: 

Is in een normale prijsvraag slechts aan den eerst bekroonde het voorrecht beschoren, 
ook niet de uitvoering van het ontwerp belast te worden, in «leze prijsvraag kunnen een 
15-tal bekroonden, een opdracht verkrijgen, en de daaraan verbonden voordeden, zij het 
materieel niet in vollen omvang, deelachtig worden. 

(Wordt vervolgd). 

B E R I C H T E N . 

K E N K U N S T - E N V E R E E N I G I N G S G E B O U W T E H I L V E R S U M . Reeds jaren wordt 
in Hilversum de behoefte gevoeld aan een Hink schouwburg- en concertgebouw en bijna 
evenlang zijn er pogingen iu het werk gesteld om tot de stichting daarvan te geraken. 
Op dit punt toch is deze gemeente van 40.000 zielen al heel stiefmoederlijk bedeeld: 
het ..Mof van Holland" heeft een kleine schouwburgzaal en een foyer, die vóórvergade
ringen van niet te ;rooten omvang kan worden gebruikt, verder zijn er de ongezellige 
niet ruime zaal van de „Harmonie", de kerkzaal van „de Vereeniging" en nog wat kleinere 
vergaderzalen, doch geen van alle is geschikt voor groote vocale- en instrumentale con
certen. Voor groote vergaderingen behelpt men zich wel niet de cabaretzaal van ..Trianon", 
een gebouw zonder eenige accommodatie; voor het houden van flinke tentoonstellingen 
ontbreekt elke gelegenheid. 

Een voor een tiental jaren opgericht comité tot stichting van een gebouw heeft weinig 
van zich laten hooren. Daarna is eind 1024 een nieuw comité opgericht, dat de mogelijk
heid der stichting van een ruim kunst-en vereenigingsgebouw heeft onder de oogen gezien. 
Het heeft rapporten verzameld over do exploitatie en inrichting van een dergelijk gebouw 
en aan de hand daarvan een plan ontworpen en een plattegrond van de gewenschte 
indeeling samengesteld. De bedoeling is. dat een prijsvraag onder uitsluitend Hilvcrsiimsrhe 
architecten zal worden uitgeschreven en een door den Bond van Ned. Architecten aan 
te wijzen jury uitspraak zal doen. Verder heeft het comité reeds een zeer geschikt terrein 
aan den 's-Gravclandseheweg in handen en zijn reeds Hinke toezeggingen voor deelneming 
in het kapitaal. 

Er is thans een vereeniging opgericht om het denkbeeld te verwezenlijken. Hhld. 

R I J K S A C A D E M I E V O O R B E E L D E N D E K U N S T E N . In de Memorie van Antwoord 
op de Ondervvijsbegrootiiig wordt er aan herinnerd, dat. in verband met de toezegging 
van de gemeente Amsterdam om het voor de stichting van een nieuw gebouw der 
Bijksakadeinie van Beeldende Kunsten bestemde terrein in do uitbreiding-Zuid tot uiterlijk 
1 Januari 1027 voor het Rijk in reserve te houden, nog in den loop van dit jaar definitief 
moet worden heslist of de bouw al dan niet zal doorgaan. 

Aangezien de toestand van 's lands financiën zich nog steeds verzet legen uitvoering 
van het plan, waarmede eenige millioenen gemoeid zouden zijn en inmiddels gebleken 
is. dat liet bestaande gebouw aan de Stadhouderskade voor verbouwing en uitbreiding 
nog voldoende bruikbaar kan worden gemaakt, is met de gemeente Amsterdam, eigenaresse 
van dit gebouw over deze goedkoopere oplossing overleg geopend. Dit overleg is nog 
niet geheel beëindigd, maar aangenomen mag worden, dat de gemeente bereid zal zijn 
de verbouwing en uitbreiding (globaal geraamd op f 100.000) voor haar rekening te doen 
uitvoeren, wanneer daartegenover het Rijk de tot dusver betaalde jaarlijksche huursoni 
niet een matig bedrag van plus minus I' 4500 verhoogt. 

Aannemende, dat de uitvoering nu niet spoed ter hand zal worden genomen, nog tegen 
van den nieuwen cursus haar beslas' kan gekregen hebben en de huurden aanvan 

verhooeine dan nog voor de laatste maanden van het loopende jaar noodig zal zijn. 
artikel 240 van de Onderwijsbegrooting alsnog met f I50O verhoogd. (Tel. 
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I'ONTK S. TRINITA TK FLORENCE. REISSCHETS DOOU I'll. .1. HAMERS 

R E I S S C H E T S E N UIT ITALIË. 
Dc drang om achter dc Alpen liet land te willen zien van eeuwige schoonheid 

blijft steeds aanwezig bij ieder menseh die belangstelling heelt in de kunst. Welke 
aantrekkingskracht moet dit land dan wel hebben op de kunstenaars zelve. Inmiddels 
zou men het toegeven aan den drang om een Italiaansehe reis te maken door de 
moderne architecten als een apart — eu steeds verblijdend teeken — kunnen be
schouwen van den aard van hun schoppend gevoel. 

De Heer Hamers maakte voor enkele weken een korte reis door Noordelijk [talie 
waarbij hij Mi laan , Venet ië , Ravenna en Florence bezocht. Hij maakte oen vrij groot 
aantal reisschetsen en was zoo vriendelijk het voorbeeld te volgen van hen die roods 
oorder hun reisschetsen aan ons ter reproductie afstonden. De schetsen zijn gemaakt 
op Cornell-Wood-Board-platen dat als schetscarton makkelijk te hanteeren is en dat 
zich bovendien naar hot oordeel van don hoor Hamers buitengewoon goed loont voor 
schetsen in potlood, krijt en kleur. 

De reisnotities zijn opgezet in waterverf, zoodat helaas iu dc eenkleurige repro
ductie het sprekende ervan niet geheel tot zijn recht kon komen. Inmiddels valt nog 
wel te constateeren dat do heer Hamers hoofdzakelijk getroffen is geweest door hot 
picturale effect. Vlot zet hij met enkele kleuren de donkere schaduwen togen de 
felverlichte zonzijden onder do blauwe lucht en laat daarbij do details vervagen, liet 
zijn onscherp ingestelde kieken, deze schetsen. Ze zijn levendig door hot effect. 
Hierbij rijst de vraag of wellicht de schetsen voor don maker, die immers architect is, 
nog niet iets moor heteekenis zouden hebben als enkele architectonische details die 
in deze opzet daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, wat karakteristieker 
waren aangeduid. 

Inmiddels zal deze verzameling schetsen zeker den hoor Hamers de herinnering 
levendig houden aan zijn reis. J . P . M . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

uur te 's Graven-
Permanente 

Ledenvergadering van den B .N.A. op Zaterdag 17 Apr i l a. s. des vin. 11 
huge in Café Restaurant „do Kroon" aan liet Spui. — Mededeelingen. 
Prijsvraag Commissie. Jaarverslag 1025. (slot). Internationale Tentoonstelling van toegepaste 
kunst te Zurich. — Berichten. — De Bijenkorf te 's-Gravenhage.--De Pier Pander tempel, 
te Leeuwarden. — Het Volkenbondspaleis te Genève. — Nieuw Tramhuisje te Amsterdam. 

L E D E N V E R G A D E R I N G V A X D E N B . X . A . O P Z A T E R D A G 17 A P R I L A . S . 
D E S V . M . 11 U U R T E ' S - G R A V E N H A G E IX C A F É R E S T A U R A N T 

„ D E K R O O N " A A N ' H E T S P U I . 

A g e n da. 

1. 
2. 
3. 
4. 

(). 
7. 
s. 

0. 

Notulen van de vergadering van 16 October 1925. 
Mededeelingen. 
Ingekomen stukkeu. 
Vaststelling van de handleiding voor Schoonheidscommissies. 
Tweede bespreking van het voorstel van het Bestuur tot het nemen van een bindend 
besluit ter zake van de stelposten in de bestekken. 
Honorariumtabel voor Woningbouw. 
Benoemingen. 
Het borgstelsel bij aanneming van bouwwerken. 
Dit onderwerp zal worden ingeleid door den Heer I'. (1. Buskens. Voorzitter van 
den B . N . A . 
wisseling. 
Rondvraag 

waarna gelegenheid zal worden gegeven tot een algenieene gedachten-

Toelichtingen. 
Ten aanzien van punt 4. 
Op de jaarvergadering op 27 Juni 1025 deed het Bestuur het voorstel tot het aannemen 

van een .Handleiding voor Schoonheidscommissies", gebaseerd op de aangenomen con
clusies van de Septeniber-vergadering van 1024 De voorgestelde handleiding is afgedrukt 
op pag. .'12<S B . W . Jaargang 1925. 

Bij de bespreking maakt de heer Gratama echter 2 opmerkingen, die het Bestuur deden 
besluiten, de stemming over het voorstel aan te houden. De opmerkingen betroffen, le het 
hooger beroep, en wel de vraag of de B . N . A . afgevaardigden voor hooger beroep-advies 
commissies moet benoemen, waar hij reeds zijn vertrouwensmannen in de gewone schoon
heids commissies heeft benoemd. 2e de term „bevoegden" die de heer (iratama niet 
juist achtte. 

Het Bestuur moge hierover het volgende opmerken. 
Bij nader inzien blijkt de eerste vraag van den heer (iratama eigenlijk geen vraag te 

zijn. Immers in den zin, zooals de heer Gratama het voorstelde, treedt een hooger beroep 
commissie nooit op. Zij geeft geen nadere uitspraak over het oordeel van een schoon
heids-commissie, maar over het betrokken ontwerp. Zij geeft geen uitspraak die hoogere 
waarde heeft, dan de eerste, zij geeft een tweede een andere uitspraak. Het vertrouwen 
dat de B. N . A . zijn vertegenwoordigers in S. C s schenkt, is bovendien niet gegrondvest 
op de onfeilbaarheid van het aesthetisch oordeel, maar op hun geschiktheid als lid eener 
zoodanige commissie. Om deze reden is er geen aanleiding op grond van het door den 
heer Gratama voorgestelde het eenmaal ingenomen standpunt van den B. N . A . ten op
zichte van het Hooger Beroep bij S. C s te wijzigen. 

Ten tweede de term: , Bevoegden". Moet de term .bevoegden" in de handleiding voor 
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S. C.'s gehandhaafd blijven? Op de Jaarvergadering bleken verschillende leden deze term 
„bevoegden" in de 4e conclusie: ..het is gewensclït dat de S. ('. bestaat uitsluitend uit 
bevoegden", minder juist, sommige zelfs onjuist te vinden. 

Het naslaan van de discussie over deze conclusie in de notulen brengt aan het licht, 
dat alle synoniemen van het woord „bevoegde;" in het debat zijn ter sprake gebracht, 
en dat de/.e term ten slotte is gekozen, nadat de bezwaren tegen andere termen waren 
gebleken. E r is dus geen reden hierop terug te komen. 

Punt 5 der agenda. Ten opzichte van dit onderwerp meent het Pestuur te moeten 
verwijzen naar de uiteenzetting, op pag. 414 .laargang 1025. B. W . Toen dit onderwerp 
op de ledenvergadering te Middelburg ter sprake kwam, bleken verschillende leden bezwaren 
te hebben tegen het voornemen om tot een bindend besluit in den voorgestelden geest 
te geraken. 

Nadien beeft het Pestuur, de bedenkingen overwegende, niettemin besloten, zijn 
voorstel te handhaven, en nogmaals ter sprake te brengen iu een vergadering, die 
hopelijk drukker bezocht zal zijn dan de Middelburgsche. 

den geest van de Algenieene Kegelen van den 
omstandigheid dat de woningbouwvereenigingen 
regeering, vereischte een wijziging van verschil-

het meest gebaat zou zijn met gelijkluidendheid 
administratieve en juridische bepalingen in de beide tabellen, is eenig tekstverschil 

i daar onvermijdelijk gebleken. Het Pestuur heeft nagezien dat deze verschillen. 

Punt 7 van de agenda. Preadvies van het Bestuur op het ontwerp voor een nieuwe 
honariumregeling voor Woningbouw (zie B . W . No. 50. 1925). 

In de eerste plaats neemt het Bestuur deze gelegenheid te baat om hulde te brengen 
aan de heeren Ir. J . (iratama, J . Herman de Roos en Ir. W . K. de Wijs. die met de 
heeren aangewezen door den Nat. Woningraad, het ontwerp hebben opgesteld voor een 
nieuwe honorariumtabel voor Volkshuisvesting. Dat daarbij tal van moeilijkheden te over
winnen waren, blijkt o. m. wel uit het feit dat de Commissie de jarenlang overwogen 
methode van een honoreering gebaseerd op het aantal typen, ten slotte geheel moest 
laten varen, omdat de daaraan verbonden moeilijkheden bij de praktische en liuaucieele 
uitwerking te groot bleken De honoreering is in het aangeboden ontwerp gebaseerd op 
het aantal woningen. 

In het algemeen heeft de commissie 
B. N . A . aangehouden. Be bijzondere 
financieel geheel afhankelijk zijn van de 
lende bepalingen der-A. R. 

Hoewel de rechtskracht van de A . R. 
der 
hier 
(behoudens de enkele hierna te noemen uitzonderingen) inderdaad voortvloeien uit 
het specifieke karakter van de tabel voor woningbouwvereenigingen en dus geen verschil 
in beginsel inhouden. 

Als gevolg daarvan kan het Bestuur zich dan ook met het voorgestelde ontwerp in 
zijn geheel vereenigen (behalve de na te noemen excepties) en wenscht ten aanzien van 
enkele artikelen het volgende op te merken. 

Art. 3. Dit artikel verschilt van dat van de A. R., met name is in het geconcipieerde 
weggelaten, door wie het exemplaar van de regelen moet worden overgelegd. 

Alhoewel het wellicht zijn praktisch belang kan medebrengen dat de vraag, wie de 
tabel moet overleggen, — men boude er rekening mede dat. in tegenstelling niet de 
gewone A . R., hier beide partijen van de regelen op de hoogte zijn! — een vraagstuk wordt 
van zuiver rechtsgeleerden aard, meent ons Bestuur, vooral ook, om do bedoeling van 
de A . R. door to. voeren, te moeten voorstellen, in dit artikel geen punt van dubieusen 
aard open te laten. Het Bestuur stelt daarom voor, de eerste alinea van art. 3 als volgt 
te redigeeren: „Een opdracht aan een architect moet schriftelijk worden gegeven en 
aanvaard, waarhij een exemplaar van deze Regelen door hem wordt overgelegd. 

Art . 4. De term ..globale doorsnede" genoemd sub 4 ware te vervangen door het 
betere: „schetsmatige doorsnede". 

Art . 13 en 14. Deze artikelen wijken af van de overeenkomstige in Hoofdstuk 4 van 
de A. R., waarin de aansprakelijkheid van den architect wordt geregeld. 

Mondelinge toelichting van den Secretaris van de Commissie de heer Ir. de Wijs, heeft 
het Bestuur duidelijk gemaakt dat het bepaalde in art. 14, de mogelijke omvang van 
de te vergoeden schade, waartoe art. 13 den architect kan verplichten, zóó inperkt, dat 
er — praktisch — in deze regeling minder gevaar schuilt voor den architect als in het 
bepaalde in het complex artikelen van hoofdstuk 4 van de A . R . 

Hoewel dit inderdaad kan worden toegegeven, meent het Bestuur dat de voorgestelde 
regeling der aansprakelijk in het nieuwe ontwerp niet mag worden aanvaard, omdat het 
karakter ervan geheel afwijkend is van dat der aansprakelijkheids-regeling in de A . H . 
Deze regeling toch legt er den nadruk op dat de architect, als adviseur van den opdracht
gever, nooit aansprakelijk kan zijn voor eenig vermogensnadeel van den opdrachtgever, 
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in dien zin, dat in hoogste instantie, nooit een geleden schade op den architect kan 
worden verhaald. 

A l zij het in een theoretisch geval — immers de praktijk zal met de inachtneming 
van allé iu art. 14 genoemde factoren de schadeberekeiiing doorgaans tot een minimum 
bedrag terugbrengen —, volgens de ontworpen bepalingen zou in hoogste instantie een 
geleden schade tot het werkelijk bedrag, door den architect ki'uinen betaald moeten worden 
hetgeen in strijd is te achten met den geest van de bepalingen van den A . R . 

Ui t dien hoofde moet het Bestuur de aanneming van de beide artikelen ten sterkste 
ontraden en het stelt voor hoofdstuk IV gelijkluidend te maken aan hoofdstuk IV der A . H . 

Ten slotte zal in Art. 40 voor „de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid" dienen 
te worden gelezen: „de Minister van Arbeid". 

M E D E D E E L I N G E N . 

P E R M A N E N T E P R I J S V R A A G C O M M I S S I E . J A A R V E R S L A G 1925. 

(Slot van pag. 135). 

aan de navolgende 
Deventer voor de 

Naast de bemoeiingen in de voornoemde prijsvragen 
correspondentie plaats tot voorbereiding 

a. De overbrugging van den IJssol tt 
b. Een sociëteitsgebouw te Vcendani. 
c. Eene Synagoge te Amsterdam. 
d. Een provinciaal Ziekenhuis te Assen. 
En eenige andere onderwerpen, die nog niet in zoodani 

omtrent mededeelingen kunnen worden gedaan. 

hadden nog besprekingen of 
prijsvragen als: 

Gemeente Deventer. 

stadium verkeeren dat 

Verder werden in overleg met de P . 1 
voudige opdrachten voorbereid, respectieve 

C. de programma's voor de volgende, 
jk aan haar oordeel onderworpen, als: 

1. Uitbreiding van het Kerkgebouw der Ger. Gemeente te Sassenheiin. 
2. Monument voor Generaal van Heutz te Amsterdam. 
3. Operagebouw ca . voor de Wagnervereeniging te Amsterdam, 

met een bevredigend resultaat in al deze gevallen. 
Ten slotte wendde de P.P.C. zich tot de Heeren Dr. Heilage en Pro 

met de bedoeling om bij het uitschrijven van de prijsvraag voor een Volki 
te Genève de aandacht op de beginselen in de Nederlandsche A . N . P . 
vestigen, en deze zoo mogelijk in toepassing te doen brengen. 

daar-

meer-

'. van E 
liliondsg 
neerjreh 

ysinga 
ebouw 
«d , te 

Het in het vorig jaarverslag genoemd conflict dat tusschen ecu mededinger en den 
prijsvraaguitschrijver van de prijsvraag voor een Winkelgalerij te's-Gravenhage ontstond, 
werd, nadat partijen zich verbonden hadden, om zich bij de uitspraak van de P.P.C. 
daarover neer te leggen door haar berecht. Van het daarover opgemaakte rapport werd 
U destijds een afschrift toegezonden 

Ook in het afgeloopcn jaar werden hij de P .P C. over de afwikkeling van eenige prijs
vragen, opmerkingen van mededingers bij de P.P.C, ingediend, zij het niet in den vorm 
van een bepaalde klacht, welker behandeling in de Commissie echter nog niet tot een 
einde is kunnen gebracht worden 

Zooals reeds is opgemerkt werd bij verschillende prijsvragen op het gebied der Beeld
houwkunst overleg gepleegd met het Bestuur van den Nederlandschen Kring van Beeld
houwers. 

Door dit contact is bij dien Kring en evenzeer bij de P .P .C. de wenschelijkheid ge
bleken dat de A . N . P . ook door dien Kring en zoo mogelijk ook door andere vakorgani
saties van Beeldhouwers als bindend voor hunne leden zouden worden aanvaard en dat 
de Kring als Constitueerende Vereeniging met vertegenwoordiging in de P .P .C . toetreedt. 

In verband daarmede zouden dan sommige bepalingen der A . N . P . mogelijk wijzigingen 
of aanvullingen behoeven. 

Zoowel dit punt als het reeds in het vorig jaarverslag genoemde de wenschelijl 
de beslechting van geschillen, betreffende prijsvragen te regelen, zullen door d e l 
studie worden genomen, waarvan II de resultaten te zijner tijd zullen worden ai 

De P . P . C . was over het jaar 1025 samengesteld als volgt: 
II. v. d. Kloot Mevburg, Voorzitter Aftr. I Januari 

eld om 
P .C . in 

geboden. 

C. N . van (ioor, Secretaris-Penninginee: 
W . F. Gouwe, Lid 

ite; 

Het rooster volgens art. 8 van het Huishoudelijk Reglement voor het 
rekening van de P . P . C . luidt: 

1928. 
1027. 
1926. 
nazien der 
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Voor de rekening 1925. Bond van Nederl. Architecten. 
„ „ „ 1926. Architectura et Amicitia. 
„ „ ,, 1927. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 
„ „ „ 1928. Ned. Vereeniging voor Ambachts- en Nijverhoidskunst. 

De Permanente PrijsvraagcoinmisHie: 

H . v. n. K L O O T M E Y B U R G , Voorzitter. 
C. N . V A N G O O R , Secretaris-Penningmeester. 
W . F . G O U W E , L i d . 

R O T T E R D A M , 31 December 1925. 

De Jaarrekening over 1925 van de P.P .C. sluit met een totaal bedrag aan uitgaven 
van I' 103.71. Hiervan moet 1' 151.11 door de constitueerende vcreenigingen worden bij
gedragen. 

De verificatie zal dit jaar geschieden door een commissie uit den B . N . A . 

I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G V A N ' T O E G E P A S T E K U N S T 
T E Z U R I C H . 

In het Kunstgewerbemuseum van de stad Zurich zal van 11 Apri l tot 20 Mei a.s. een 
niet groote maar interessante tentoonstelling van toegepaste kunst worden gehouden. Dooi
den directeur van dit museum, den beer Altherr, zal daar worden bijeengebracht hetgeen 
naar zijne meening op de Parijsche tentoonstelling van verleden jaar als het belangrijkste 
in de afdeelingen van de verschillende vreemde landen was te beschouwen. Een tiental 
landen noodigde hij daartoe uit. waarvan Rusland, in verband met de politieke verhou
dingen moest afvallen. Denemarken zal deelnemen met eene inzending grafische kunst en 
ceramiek. Engeland met boekkunst, ceramiek en eenige meubels, Frankrijk met glas en 
verhehtingsornamenten, Italië met rietvlechtwerk. Oostenrijk met architectuurmodellen, 
kantwerk en eene inzending van de kunstnijverheidsschool te Weenen, Polen met hand
weefwerk, Zweden met bewerkt metaal en textielkunst. Tsjecho-Slowakije met glaswerk, 
kantwerk en boekkunst. 

De Nederlandsche. inzending werd bijeengebracht door den Tentoonstellingsraad voor 
Bouwkunst en Verwante Kunsten en zal bestaan uit een groot aantal photografieön van 
architectuur en interieurkunst, benevens een collectie klein plastiek. Uit de Parijsche in
zending werd een kerncollectie samengesteld door eene Commissie van Toelating, welke 
voor de architectuur gevormd werd door H . H . J . F . Staal. Ir. .7. Duiker en H . van dei-
Kloot Meyburg, voor de interieurkunst door H . H . W . F. Gouwe en Ir. S. van Ravesteijn, 
en voor de beeldhouwkunst door H . H . L . Bolle. John Raedecker en Joh. Polet. 

Waar het op de tentoonstelling in de Fransche hoofdstad door de groote uitgestrektheid 
niet gemakkelijk was de beste inzendingen met elkander te vergelijken, zal de tentoon
stelling te Zurich door haar Iteknopten vorm een zuiverder oordeel over de daar aanwezige 
werken van verscheidene kunstuitingen mogelijk maken. 

B E R I C H T E N . 
R A G N A R ÖSTBERG. Aan den architect van het Raadhuis van Stockholm den heer 

Ragnar ös tberg is door het Royal Institute of Britisch Architects de gouden medaille 
voor 1920, uitgereikt, 

E E N V E R Z A K K E N D E S T A D . De Saksische stad Ölsnitz in bet Ertsgebergte is aan 
het verzakken. Men beweert dat iu de heele stad eigenlijk geen enkel huis meer recht staat. 

I N T E L ' D E N L I N D E N . Het ontwerp-Van Eesteren wordt niet uitgevoerd. 
De bouwcommissie van den Borlijnschen magistraat heeft een aantal ontwerpen voor 

verbetering van het aspect van Enter den Linden bestudeerd en haar rapport aan den 
magistraat overhandigd. In dit rapport komt de commissie, naar het Ilhl . verneemt, tot 
de conclusie, dat het met den eersten prijs bekroonde ontwerp van den heer C. van 
Eesteren te 's-Gravenhage niet voor verwezenlijking in aanmerking komt en adviseert zij 
den magistraat iu dezen geest, De commissie erkende, dat bet ontwerp-Van Eesteren blijk 
gaf van originaliteit en een juiste trait d'union was tusschen traditie en modernisme, 
volgens de opvatting van de commissie is het echter onder de tegenwoordige omstandig
heden niet te verwezenlijken, onder anderen met het oog op de hooge kosten, waarmee 
de uitvoering van dit ontwerp gepaard zou gaan. 

D E R O Y A A R D S S C H O U W B U R G T E A M S T E R D A M . De Gemeenteraad te Amsterdam 
eelt de erfpachtsuitgifte goedgekeurd van het terrein aan het Kleine Gartman plantsoen, 

waarop men zich voorstelt de Royaardsschouwburg te bouwen. Zooals bekend is, is de 
heer P . Vorkink niet den bouw belast, 
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D E B I J E N K O R F TE ' s -GRAVENHAGE. 
Het nieuwe gebouw van „de Bijenkorf" te 's-( 1 ravenhage is de vorige week 

Donderdag geopend. Zooals men weet is dit gebouw ontworpen door den architect 
Piet Kramer . We geven hierbij een foto van het bouwwerk, waarop wij uit den aard 
der zaak te zijner tijd uitvoerig zullen terugkomen. 
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GEZICHT UI' DKN H E R PANDER TEMI'KI,. T E L E E U W A R D E N . 

D E P I E R P A N D E R T E M P E L , TE L E E U W A R D E N . 
Pander, de te vroeg ontslapen beeldhouwer, die in 1SI>4 te Drachten (Friesland) 

geboren was. schijnt tot zijn dood een bijzondere liefde tol zijn „geboor t eg rond" te 
hebben gehad. En dit is niet te verwonderen. Bedrieg ik mij niet dan was Pander 
' l i bevoorrecht l id van een schipporsgezin, eu heeft hij als k ind het prachtige Friesche 
landschap met zijn helderkleurige luchten en glanzig groene greiden leeren kennen. 
Voor wie de schoonheid van dat land eenmaal gezien heeft is het duidelijk, dat het op 
een ontvankelijk gemoed als dat van Pander een blijvenden indruk gemaakt moet 
hebben en dat hij, hetzij in Parijs, hetzij in 'I laatst van zijn leven (althans na L890) 
in Rome werkzaam, meermalen met weemoed aan de kinderjaren terugdacht. 

Hoe dit zij, Pander heeft bij zijn uitersten wi l bepaald dat, zoo mogelijk, hel werk 
waarin hij zijn hoogste gevoelen en kunnen had gelegd, in blijvenden vorm in de 
hoofdstad van Friesland zou worden opgericht, 

Dit werk bestaat uit een vijftal beelden, tezamen de kracht voorstellende die vol
gens dezen kunstenaal' noodig is bij 't totstanilbrengen van elk werk dat de belicha
ming van eenig ideaal, eenig afgerond geheel mag heeten. 

De kunstenaar schiep deze vijf figuren achtereenvolgens als: Ochtend, Gevoel, 
Gedachte, Moed, en Krocht. In 't midden ontwierp hij als jong-maagdelijke gestalte, 
waarin onbewust „hel w i l l en" sluimert, de Ochtend. L inks ervan, eveneens in 'n 
meisjesfiguur, hel ontwakend Gevoel. Zij schijnt aangeraakt, even bekoord als door 
iets verhevens, iets schoons. A a n de andere zijde van de „Ochtend" is in de figuur 
van 'u jongeling de Gedochte verheeld. H i e r komt '1 bewustzijn tot u i t ing — het 
nadenken over de daad. E n in 2 krachtige mannenfiguren, de Moed die voor niets 
terug zal deinzen en de Krocht die 't aangevangen werk tot 'n goed eind zal brengen, 
is de conceptie voltooid. 

Pander moet zich langen tijd met de gedachte aan dit werk hebben bezig gehouden. 
E n zoo heeft hij ook de opstelling der "> figuren tot in onderdeden doordacht. Zijn 
gevoel voor eenheid, voor monumentaliteit komt in die wijze van opstelling dei-
Mé 

.GEVOEL' M A Q U E T T E V A N DEN TEMI' 
DOOR 1'IER PANDER. 

. G E D A C H T E ' 

figuren prachtig uit. Zij zouden centraal, met de fronten naar één middenpunt ge
steld worden, en zóó, dat men, de ruimte waarin zij staan betredend, bij de bezichtiging 
geleid wordt door de gedachten van den kunstenaar. Hij ontwierp daartoe zelf een 
„ tempel" , een sterk door sommige v roegchr is te l i jke Kapellen beïnvloed plan van 
een ronde, vrij hoog opgaande ruimte, waarin, door hoog geplaatste ramen spaar
zaam en toch voldoende licht valt ; en waar, tusschen de pijlers die 't hooger opgaand 
middengebouw dragen, de beelden geplaatst konden worden. Zelfs maakte hij van 
zijn „ t empe l t j e " een maquette en gaf ook aan, waar hij dit gebouwtje ongeveer zou 
wil len bouwen. 

Men mag de Gemeente Leeuwarden gelukkig prijzen, die door de goede voorzorg 
van dezen Frieschen beeldhouwer, thans in 't bezit is van de in mariner gehouwen 
beelden en van den intiemen, wijding suggereerenden tempel. Bij uitersten wi l tóch 
werd als executeur van Pander's voornemens aangewezen diens vriend X . I'. de Koo, 
en deze heeft, aanvankelijk niet Arch , van der Mey en later in samenwerking niet den 
dienst der Gemeentewerken van Leeuwarden, op een hoog punt in 't plantsoen, in de 
onmiddellijke omgeving van de „Oldenhove" de tempelbouw geleid en de beelden 
doen opstellen. Ook mag men Leeuwarden golukwensehen niet '1 feit dat er een kern 
is van personen die de ui tvoering van dergelijke werken in financieel opzicht, moge
lijk maakt. Niet alleen is er de Vereeniging tol Bevordering van Vreemdelingen
verkeer, met haar einineiiten leider, den voorzitter, den Heer B. Buisman, die voor 
dit werk een belangrijk bedrag beschikbaar stelde, maar ook hebben zich eenige 
anderen, met name de Heer T h . van Weideren Baron Rengers en de Heer X'. Ottema, 
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„DE DAG". FIGUUR IN D E BOOGVULLING V A N DEN PIER PANDER T E M P E L . 

do bekende Conservator van do Indonesische verzameling, in hel „Pr inocssohof" le 
Leeuwarden, veel opofferingen aan tijd en moeite getroost om deze „ P a n d e r t e m p e l " 
zoo veel mogelijk volgens den wensch van den overleden kunstenaar te bouwen en 
i n te richten. Al léén het gebouw zelf is door de Gemeente Leeuwarden bekostigd, 
en ook de grond ervoor heeft de Gemeenteraad afgestaan. 

A l s men de maquette met de afbeelding van het gereedgekomen gebouw verge
lijkt zal men zien met welk een p ié te i t de H r . de K o o zich zoo veel als maar kon 
aan het ontwerp gehouden heeft. De kleuren van de roode friesche steen, met 't zacht 
bruin van het rieten dak, waaronder een diep blauw geverfde houten band de 
schaduw nog versterkt, en de teakhouten ingang, maken reeds ui twendig dat men 
even blyft stilstaan. H i e r in 't groen door velerlei geboomte, maar in den zomer 
vooral in de omlijsting van een rij bruinbladerige .beuken, doet dit gebouwtje '1 even 
rustig als natuurlijk. Het is alsof 't er steeds geweest is. Naderbij ziet men boven den 
ingang, het subtiel gemodelleerd en met toewijding in marnier gehouwen relief van 
'n ontwakend, zich van den nachtsluier ontdoend, meisjesfiguurtje, de Dag! Boven 
den ringmuur, den kunstschat ve i l ig omsluitende, verbidt zich de liehtkap, waarin 
0 dubbelramen het in lood gevatte, gekleurde glas bevatten. 

Binnenkomend in de flauw verlichte ingang ondergaat ge 'n geheimzinnigen 
invloed — als een wijding — een voorbereiding tot wat een kunstenaar, 'n menseh 
V te zeggen heeft. V l a k tegenover U dat teere, als uit andere, hoogere sfeer gekomen; 
vrouwelijke wezen, waar in alle mogelijkheden besloten liggen, en dan rechts en links 
de symbolen van Gedachte, Gevoel, Moed en Kracht , reeds hierboven genoemd. 

Fi jn , harmonieus, contrasteert het marmer met de donkerblauw gekleurde rond
gaande wand van den r ingmuur. E n rustig, krachtig, zonder grofheid, is het rood 
van het houtwerk der bekapping, en de eenvoudige naakte onderkant van de riet
bedekking; terwijl de vloer, in gepolijst marmer, mooi evenwichtig „bleu Beige" en 
„ J a u n e Escalette", met de piedestaux waarop de beelden staan, in dezelfde kleuren, 
een rustigen basis vormen voor de er om en er tusschen oprijzende pijlers die, geel
grijs gekleurd, den opgaanden binnenmuur op halfcirkelvormige bogen dragen. 

Het was niet gemakkelijk de dus geplaatste figuren gunstig te verlichten. E lk 
beeld ontvangt hoofdzakelijk licht van de voorzijde, en dan van vrij hooge bron, (men 
zie de afbeelding van 't uitwendige, elk paar ramen correspondeert met 'n daartegen
over, tusschen (ie pijlers geplaatste f iguur) . Toch ontgaat 1' niets van de bekoring -
gevolg waarschijnlijk van de gunstige kleuren van 't glas in lood, dat in hoofdzaak 
gedekt geel en bruin bevat, en op 't zuiden, waar ook i n de toekomst belemmering 
door boomgroei uitgesloten is, zoo blank mogelijk gehouden is. 

W i e iu Leeuwarden komt verziiime niet deze aanwinst op het gebied der beel-
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(lende kunst te bezichtigen. Maandags voorin, is 't gebouw gesloten. Tot 31 Maart is 
er van 2—4 ure, daarna tot 1 Oct. van 10—12 en van 2—."> ure gelegenheid tot be
zichtiging, v. H . V . 

L„ 14 Mrt . 1020. 

H E T V O L K E N B O N D S P A L E I S TE GENÈVE. 
De correspondent van „De Telegraaf" deelde in zijn brief van 1!» Maart in dat 

blad een en ander mede over de plannen ten aanzien van bovengenoemd gebouw. 
Het is aan de J u r y te danken, schrijft hij, dat thans de mogelijkheid is geschapen 
om de heide henoodigde bouwwerken tot één harmonisch geheel te maken. We lezen: 

„Zoowel het stuk grond, dat de Assemblee iu September op het oog had als 
datgene, dat de architecten-jury in Januar i van dit jaar geschikter oordeelde, ligt 
niet in de onmiddellijke nabijheid van het Hotel National en hel laatste is er door 
een afstand van niet minder dan 800 M . van verwijderd. Dit bezwaar heeft de 
adviescommissie voor het gebouwen-vraagstuk er toe gebracht nogmaals de moge
lijkheid te overwegen zoowel een nieuw secretariaat als een vergaderzaal te houwen. 

Men vond in de huurt van het nieuwe Arbeidspalcis een viertal buitenplaatsen, 
die een hij uitstek geschikt terrein hiervoor opleverden. Maar hoe verleidelijk die 
terreinen ook leken, de adviescommissie zag daarbij niel over het hoofd, dat nog tal 
van bezwaren overwonnen moesten worden. De Volkenbond zou in dat geval onge
veer tweemaal zooveel grond moeten koopon als in het door de Assemblee in 
September goedgekeurde plan en daarbij zat men dan nog steeds met het kort geleden 
nog onverkoopbaar gebleken Hotel National. 

Wat de kosten aangaat kwam het ongeveer hierop neer, dat het oorspronkelijke 
plan (houw van een Assembléezaal en uitbreiding van het Hotel National) den 
Volkenbond totaal fis. 12.500.000 zou kosten, terwijl plan no. 2, het groote plan 
geheeten, den Bond op frs. 14.938.000 zou komen te staan, veronderstellende, dat het 
Hotel National t.z.t. voor 5.000.000 frs. kon worden verkocht. 

Dit was in het kort het dilemma, waarvoor de tweede commissie der Assemblee 
zich geplaatst zag. Zij vond het verschil van bijna twee en een half millioen wel wat 
groot. Bi j nader onderzoek bleek, dat er wel het een en ander geschrapt kon worden. 
Zoo meende de commissie, dat de toekomst van den Bond niet geschaad zou zijn, 
wanneer men zich momenteel bepaalde tot den aankoop van drie der vier buiten
plaatsen en de vierde, die in handen is van een nobele dame, die den Bond een zeer 
warm hart toedraagt, eerst te koopon als de noodzakelijkheid van uitbreiding zich 
doet gevoelen. 

De Bondsregeoring had den secretaris-generaal do verzekering gegeven, dat des-
gewenscht de bedoelde panden ton algemeenen nutte kondon worden onteigend. 

Door deze bezuinigingen kon do Volkenhond zich op dit oogenblik oen uitgave van 
niet minder dan francs 2.030.000 besparen. Anderzijds moest evenwel rekening 
worden gehouden niet een onmisbaar noodgebouw op het terrein, dat de Bond van de 
stad en het kanton Geneve ten geschenke hooft ontvangen, waarin tijdens de bouw
periode oen gedeelte van hot secretariaat moet worden ondergebracht. Gezien het 
tijdelijk karakter van dat gebouw, zal daarvoor niet moor dan frs. 300.000 uitgetrokken 
behoeven te worden. 

M e n rekent, dat op zyn vroegst in 1927 mot don bouw van het nieuwe secretariaat 
en de vergaderzaal kan worden aangevangen, zulks in verband met den duur der 
prijsvraag, en dat do verhuizing op zijn vroegst begin 1930 zal kunnen plaats hebben. 

De eenige moeilijkheid, die toon nog overbleef was do verkoop van het Hotel 
National . 

Wi j vernemen nu, dat dank zij do hulp van don hoer Motta, do Zwitsersche regee
r ing zich garant stelt, voor het eventueel nadcolig saldo bij verkoop van dit Hotel 
beneden fr. 4.000.000. 

Al les te zanion nemende kwam do begrooting van hot nieuwe bouwplan, na aftrek 
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TRAMHUISJE T E AMSTERDAM. O N T W E R P A F D E E L I N G G E H O U W E N , 
DIENST PUBLIEKE W E R K E N . 

van de zoo juist genoemde frs. 4.000.000, op frs. 12.968.000 d.w.z. nog geen half 
millioen hooger dan die welke do Assemblee in September 102") had goedgekeurd. 

Dank zij de interventie van de architecten-jury is dus de Volkenbond gespaard 
gebleven voor een oplossing van het gebouwenvraagstuk, die op den duur onge
twijfeld nog tal van moeilijkheden met zich zou hebben gebracht en zal thans over 
ruim vier jaar aan den oever van het meer in de onmiddellijke nabijheid van de stad 
een gebouwencomplex zijn verrezen, dat den groei van het werk van Genève op 
waardige wijze zal symholiseeren. 

Bovendien zal, wanneer de noodzakelijkheid van uitbreiding zich doel gevoelen, 
de Bond steeds nog eigenaar kunnen worden van de buitenplaats, waardoor het van 
het Internationaal Arbeidsbureau geseheiden zal zijn. 

Met de boven omschreven oplossing is men niet alleen in Volkenbondskringen, 
maar ook in Genève ten zeerste ingenomen. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat 
i n 1930 het Hotel National weer zijn plaats in de hotelindustrie kan gaan innemen. 
Velen, die voor den Volkenhond en het Internationaal Arbeidsbureau naar Genève 
komen, zullen er zeker de voorkeur aan geven dicht by de Bondsgebouwen gehuisvest 
te zijn om ook in hun vrijen tijd te kunnen genieten van het onvergetelijke alpen
panorama, dat men nergens heter dan aan den Quai Wi l son kan aanschouwen." 

In verband met de voorgenomen prijsvraag leek het ons van belang het hoven-
staande uit den brief van den Telegraaf-correspondent over te nemen. 

Zooals men weet is Dr. H . P . Berlage l id van de Internationale J u r y , die mettertijd 
de plannen zal beoordeelen. 

NIEUW TRAMHUISJE TE AMSTERDAM. 

Het bijgaande gebouwtje, dat pas is voltooid, staat op het Woosporploin, vlak hij 
het Weesperpoortstation. He t omvat o.m. een wachtlokaal voor de train, een kiosk, 
een telefooncel, een openbaar privaat en een urinoir . E e n dergelijke combinatie van 
verschillende kleine ruimten, zooals die in de straten van een groote stad noodig is, 
is al meer toegepast, o.a. op de kru i s ing van de Weteringschans en Vijzelgracht, 
maar niet zoo gelukkig van v ind ing als in dit gebouwtje. Het is werk van de afdeeling 
Gebouwen van den dienst van Publieke Werken , waarbij de architect P . L . Marnette 
een belangrijk aandeed heeft in het aesthetisch bereikte resultaat. Beton, glas en ijzer 
zijn de hoofdmaterialen, waaruit het gebouwtje is samengesteld. 
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Officieele Mededeelingen. — Ledenvergadering van den B . N . A . op Zaterdag 17 Apr i l a. s. 
des vm. 11 uur te's Gravenhage in Café Restaurant „de Kroon" aan het Spui. - Verslag 
van de Vergadering van het Bestuur met de afgevaardigden der Gewestelijke Kringen op 
21 December 1925. — Berichten. — Winkelgalerij en Café-Restaurant te "s-Gravenhage, 
door A . J . Westernian, Arch. B . N . A . — De bouwkunst bij den dienst der Zuiderzee
werken, door J . P . M . — De nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam, door A . H . van Rood. 

O F F I C T E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

L E D E N V E R G A D E R I N G V A X D E N B . X . A . O P Z A T E R D A G 17 A P R I L A . S . 
D E S V . M . 11 U U R T E ' S - G R A V E N H A G E I N C A F E R E S T A U R A N T 

„ D E K R O O N " A A N H E T S P U I . 
A g e n d a . 
1. Notulen van de vergadering van 10 October 1025. 
2. Mededeelingen. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Vaststelling van de handleiding voor Schoonheidscommissies. 
5. Tweede bespreking van het voorstel van het Bestuur tot het nemen van een bindend 

besluit ter zake van de stelposten in de bestekken. 
6. Honorariumtabel voor Woningbouw. 
7. Benoemingen. 
8. Het borgstelsel bij aanneming van bouwwerken. 

Dit onderwerp zal worden ingeleid door den Heer P. G. Buskens. Voorzitter van 
den B . N . A . , waarna gelegenheid zal worden gegeven tot een algenieene gedachten-
wisseling. 

9. Rondvraag. 
Voor de toelichting op deze agenda verwijzen wij naar het vorig nummer, No. 14. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G V A N H E T B E S T U U R M E T D E 
A F G E V A A R D I G D E N D E R G E W E S T E L I J K E K R I N G E N 

O P 21 D E C E M B E R 1925. 

De vergadering van het Bestuur met de afgevaardigden van de Kringbureaux had plaats 
op Maandag 31 December 1025. 

Aanwezig waren van het Bestuur van den B . N . A . de heeren P . G . Buskens, Voor
zitter, E . J . Kuipers, Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk, Ir. W . P . C. Knuttel en J . C. 
Meischke. Van de Kringen waren de volgende heeren ter vergadering: van den Kr ing 
„Den Haag", de heer H . Theunissen, van den Kr ing „Rot te rdam" de heeren C. N . v. Goor 
en P . Schmidt, van den Kring „Haarlem", de heeren A . P . Smits en A . M . J . Seven-
huyzen, van den Kr ing „Amsterdam" de heer G . Versteeg, van den Kring „Hilversum" 
de heeren E . Verschuyl en Jac. Wormser, van den Kr ing „Maastricht", de heeren A . J . 
van de Sand en W . Sandhövel, van den Kring .Arnhem" de heeren G . Feenstra en G . 
A . M . Heineman, van den Kr ing „Utrecht" de heer A . Kool . De heer P . Houtzagers zond 
een telegram met bericht van verhindering. 

De Voorzitter, de heer P . G . Buskens, opende de bijeenkomst en stelde de behandeling 
der jaarverslagen aan de orde, die de secretaris achtereenvolgens voorlas. Na elk jaar
verslag kregen de vertegenwoordigers der betreffende kringen gelegenheid op het verslag 
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een mondelinge toelichting te geven. De lieer Thunissen deed dat het eerst op het ver
slag van den Kring Den Haag. dat hij wat te pessimistisch noemde. De Kring heeft 
goede voornemens en het bureau zal door boeken, platen, ontwerpen en teekeningen 
mede te nemen naar de vergaderingen, voor deze grootere belangstelling trachten te krijgen, 

De heer Verechuyl deelde na voorlezing van het jaarverslag van den Kr ing „Hilver
sum" mede, dat in het verslagjaar verschillende betreurenswaardige gebeurtenissen had
den plaats gevonden, zooals de zaak Rueter en de zaak Hamdorf, waarin spreker de 
behandeling door het Bestuur becritiseerd. 

Het uittreden van den heer Hamdorf had voorkomen kunnen worden, als het Bestuur 
zich gehouden had aan de afspraak, een jaar te voren gemaakt, dat voor een definitieve 
leslissing tot royement als gevolg van financieele nalatigheid, het Bestuur don Voorzitter 

van den KriiiK zal waarschuwen, opdat deze alsnog een laatste poging zal kunnen aan-
zaak nog te schikken. Dit is niet gebeurd. 
Goor. als secretaris van do commissie van onderzoek, protesteert togen 
van iemand, terwijl men van de zaak zelve niet op de hoogte is. Inmiddels 
in het huishoudelijk reglement de bepaling op te nemen dat vóór royement 
st bericht zendt aan den Voorzitter van den Kring. 
ter s"prake het in hot verslas; van „Hilversum" gelanceerde denkbeeld tot 

ran den K i 
wenden om de 

De heer v. 
de verdediging 
wordt besloten 
het Bestuur oe 

Hierna komt „ 
oprichting van een Kringblad, dat de Voorzitter, mode namens hot Bestuur sterk ont
raadt te verwezenlijken, omdat daarvan zeker geen heil voor don B . N . A . is te verwachten. 

De door den Kring „Hilversum" georganiseerde Tentoonstellingen hebben ook in andere 
kringen belangstelling gewekt. De heer Theunissen doelt mede dat in den Haag ook 
ambitie bestaat tot het houden van een Kringtentoonstelling. Kr is sprake geweest in den 
Haag een tentoonstelling te organiseeren van het werk van B.I.'s en C.I.'s in den Haag 
gevestigd. De heer Theunissen heeft toen al het houden van een tentoonstelling dooi
den Kring als beter bepleit. 

De Voorzitter deelt mede dat het Bestuur met veel belangstelling deze tentoonstellingen 
volgt. Enkele bijzonderheden over de kosten worden hierna nog over en weer besproken. 

Het korte verslag van den kring .Leeuwarden" was den lieer v. Hvlekama Vlieg aan
leiding, daaraan nog mondeling toe te voegen, dat de Kring het betreurde dat het Bouw
kundig Weekblad geen artikel had gewijd aan Prof. Henri Evers met diens 70en verjaardag, 
voorts dat de houding jegens den heer Rueter niet juist is geweest, omdat de vrijheid 
van uiting door de leden er in aan banden werd gelegd, terwijl hij ton slotte activiteit 
vroeg van de Commissie van de Wettelijke Bescherming van den architectentitel. 

Do Voorzitter antwoordt hierop dat Prof Evers door het Bestuur een telegram met 
gelukwensch is gezonden en dat het B. W . een kort verslag van de huldiging opnam. 
Wat betreft de zaak Rueter moet de Voorzitter zich refereeron aan het rapport van de 
Commissie van Onderzoek, dat het Bestuur heeft aanvaard. Gelukkig kan voorts worden 
medegedeeld dat de Commissie voor de Wettelijke Bescherming van den architectentitel 
zeer diligent is. 

Naar aanleiding van het jaarverslag van den Kring „Maastricht" bespreekt de lieer 
Sandhövel de geruchtmakende zaak tegen een der leden in dien Kring, die den Kring 
eenigszins in opspraak brengt. 

De middelen worden besproken om vanwege don B . N . A . te kunnen i n g r i j p e n . 

De heer Sandhövel deelt hierna mede dat er plannen bestaan tot het oprichten van 
een provinciale schoonheidscommissie in Limburg, waarbij men die iu Friesland tot 
voorbeeld wil nemen. 

De heer v. Hylckama Vlieg beidt echter bedenkingen tegen de samenstelling van deze 
commissie. _ _ . .. 

Inmiddels deelt de heer Knuttel de totstandkoming van de Prov. S. C. in Overusel 
in groote trekken mede. De Kring nam het initiatief. 

Hot verslag van den Kring Utrecht wordt toegelicht door den lieer Kool , die in het 
bijzonder de "vraag aanroert in welke klasse van de honorariumtabel sommige bouw
werken moeten worden ingedeeld. De Voorzitter deelt mede dat deze zaak uitvoerig 
besproken is hij de totstandkoming van de tabel. 

Het jaarverslag van den Kring „Eindhoven" gal geen aanleiding tot opmerkingen, dan 
alleen dat de aan de in dit verslag uitgedrukte wensch tot het benoemen van enkele 
architecten uit het Zuiden des lands in den Baad van Arbitrage, reeds voldaan was dooi
de benoeming der heeren Sandhövel en Kooken tot lid van den Raad v. Arbitrage. 

Het verslag van den Kring „Amsterdam" gaf aanleiding tot een bespreking over de 
honorariumtabel voor bouwwerken voor bouwers, die het plan in zijn geheel door architecten 
laten behandelen, opgesteld door den heer Lammers. De lieer Versteeg deelde mede, 
dat z.i. het nieuwe ontwerp honorarium-tabel voor woningbouw dient voor te gaan. Voorts 

vroeg spreker het Bestuur te overwegen, studieprijsvragen uit te schrijven en het werk 
der nieuwe leden op de ledenvergaderingen te exposeeren. 

Do heer Feenstra gal'een mondelinge toelichting op het verslag van den Kring „Arnhem", 
waar het Kringbestuur allereerst hot accent heeft gelogd op do positie van den architect, 
door deze in verschillende adressen o.a. aan notarissen, uiteen te zetten. Hij diende het 
voorstel in om de wenschelijkheid te overwegen 0111 advertenties voor aanbestedingen 
ook in het B. W . te plaatsen, terwijl hij voorts de aansluiting bepleitte van do aan
sluiting van Apeldoorn bij den Kring Arnhem. 

De Voorzitter zegde overweging der beide voorstellen in het Bestuur toe. 
Hierna gaf hij gelegenheid tot het algemeen stellen van vragen en liet behandelen van 

verschillende onderwerpen. 
Aan de orde kwam de vraag waarom er bij verschillende jonge B.I. 's bezwaren zijn 

zich aan te sluiten bij den B . N . A . 
De heer Theunissen meende in de soms zoo felle critiek in het B . W . een oorzaak te 

zien. De heer Versteeg meende dat sommige hoogleeraren iu de laatste studiojaren op 
de studenten een invloed uitoefenden, die wellicht niet gunstig is om hen op te wekken 
zich bij den B . N . A . aan te sluiten. 

Besloten wordt een propaganda-geschril't te doen opstellen en dat als brochure te ver
spreiden bij dezen en genen. 

Do heer Wormser had bezwaren tegen de redactioneele leiding van het Bouwkundig 
Weekblad en roemt „bet Bouwbedrijf', hetgeen van verschillende kanton wordt beaamd. 

De heer Smits daarentegen laakt een houding van vele leden van den B . N . A . die zich 
abonneeren op andere tijdschriften en deze ook redactioneel steunen. Velen gaven te kennen 
het oordeel van den heer Smits te deelen. 

De heer Kool uitte zijn bezwaren tegen het vele particuliere werk van ambtenaren-
bouwkundigen in Utrecht. De Voorzitter zegde toe dit punt te onderzoeken. 

Tenslotte uitte de lieer Postma zijn verwondering en tevens die van don Kr ing „Deventer", 
dat de heer Mieras, als Directeur van den B N . A . , ecu boekwerk over werken van Ned. 
architecten had uitgegeven, terwijl er geen verband is en kan zijn tusschen dit boek en 
den B N . A . 

De heer Smits gaf onder instemming van de vergadering te kennen dat deze opmerking 
niet van breede opvatting getuigt, en dat de naam van den B . N . A . door deze uitgave, 
in het buitenland zeer zeker gunstig zal klinken 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 

B E R I C H T E N . 

Mej. .1. F. V E L D H U I Z E N . Met 15 Apr i l a.s. zal Moj. J . F. Veldhuizen, in verband 
met haar voorgenomen huwelijk, het Bureau van don B .N .A . , waar zij als beambte 6 volle 
jaren is werkzaam geweest, verlaten. 

Het Bureau van den B . N . A . verliest in Mej. Veldhuizen een ijverige werkkracht, die 
z i c h met groote toewijding aan haar taak gal' en zich daardoor geheel ingewerkt had in 
het werk van hot Bureau. Ook het Bestuur en de Redactie zullen Mej. Veldhuizen, 
die zoo bescheiden en rustig haar taak verrichtte, missen. Wi j wenschen haar een voor
spoedige toekomst. 

V E R G A D E R I N G G E W E S T E L I J K E K R I N G . . A M S T E R D A M " . De kring zal vergaderen 
op Donderdag 15 Apri l 1926 dos avonds 8 uur in het Bureau van den B . N . A . Op de 
agenda staat de behandeling van de agenda der ledenvergadering en do verkiezing van 
een geheel nieuw kringbureau. 

M R . J . W E S S E L I U S f. Op 3 Apri l is te Arasterdam overleden in den ouderdom van 
47 jaar de heer Mr. Wesselius, die van 1915—1917 Algemeen Secretaris was van de 
toenmalige M . B . V . A . 

P R I J S V R A A G B R E N N I N K M E Y E R . De prijsvraag waarover de P. P . C. de banvloek 
heeft uitgesproken! Op de prijsvraag zijn ('»7 inzendingen ingekomen, waarvan de 1ste prijs 
is toegekend aan het motto ..Coupe"', de 2de prijg aan het motto ...Index", de 3<le prijs 
aan het motto „L. O. G. O.", de 4>le prijs aan het motto „36", de 5<le prijs aan het motto 
„ H . N . T . R . K . " . 1 J 

Bij opening van de naambrieven bleek de eerste prijs te zijn toegekend aan den architect 
II. Russcher te Rotterdam, lid van de Vereeniging Bouwkunsten Vriendschap" te Rotterdam. 



W I N K E L G A L E R I J E N C A K E - R E S T A I ' R A N T T E ' s - G R A V E N H A G E . 

De hier opgenomen afbeeldingen geven een indruk van de onlangs voltooide 
winkelgalerij en en Ié-rest au runt aan de Kaan van Meerdervoort te Den Haag. 

Hel ontwerp is hel resultaat van een prijsvraag, waarvoor /.eer voed belangstelling 
bestond en waaruit bet hier afgebeelde gebonw den len prijs verkreeg en tot uit
voering gekozen werd. 

Deze prijsvraag werd uitgeschreven d • bet Bouwbureau Joh . Schippers te 
den Haag, welke tevens voor een keurige uitvoering zorg droeg. 

De gevels werden uitgevoerd in gele verbleudsteen, niet een gepolijst syeniet 
plint en kolomvoetingen; de winkelpuien in teakhout. 

De eerst gering lijkende breedte van 1 M . achter de kolommen blijkt in de praotijk 
uitstekend te voldoen, terwijl ook van de zijde van de winkelhouders geen bezwaar 
bestaat tegen terugliggende é ta lages , daar alle perceelen zeer spoedig verkocht 
werden. 

De plattegronden en gevels van het ca fé - res tauran l werden in verhand niet hel 
maken van een open serre, belangrijk gewijzigd. 

Om economische redenen moesten de in té r i eu r s hiervan uiterst eenvoudig worden 
uitgevoerd. A . J . W E S T E R M A N , Architect B . N . A . 
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BtCANEĈOND 

DE HOUWKUNST BIJ DEN DIENST DER 
ZUIDERZEEWERKEN. 

De toevallige omstandigheid, gelijktijdig niet de liierbijgaande plaatjes van kleine 
gebouwtjes ten behoeve van de Zuiderzeewerken, een helaas niet te reprodueeeren 
biiitenlaudsch ontwerp te zien voor een gelijksoortig geval, fijn, raak en gevoelig 
opgezet, verscherpte mijn aandacht voor de eerstgenoemde ontwerpen. Immers, zonder 
bepaald de handen er voor ineen te behoeven slaan en aan de thans zoo gerenom
meerde „bevoegde kracht" te denken, geven deze ontwerpen toch geen indruk die 
bevredigend is, en als vanzelf komt de vraag op of hel belang van de Zuiderzee
werken het niet meebrengt, hier wèl bevredigend werk te zien. 

Het gaat hier om ondergeschikte gebouwtjes, in veraf gelegen plaatsen, door 
weinig stervelingen bezocht. Dit als verontschuldiging te laten gelden is echter zeer 
bedenkelijk omdat daaruit een geringschatting zou blijken van het kleine, alsof de 
schoonheidselementen niet een gansehen werkkr ing behooren te doordringen, in slede 
dat men er slechts nu en dan, als het weiisehelijk of noodig lijkt, rekening mede houdt. 
Het gaat er om door harmonie, door geschikte maatverhoudingen, door goede klein
en met inachtneming van de situatie, zonder eenige verhooging van kosten iets 
beters te maken dan wat bijgaande ontwerpen laten zien. 

Terwijl de bouwkunst der andere l.ijksdcpnrteinoiiten in den laatsten lijd ver
heugend goede aesthetische kwaliteiten loont, terwijl de Gemeenten in het behartigen 
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van de schoonheid aan bouwwerken, groote en kleine, prachtige voorbeelden geeft 
van architectuur, blijl'1 Waterstaat blijkbaar bij de opvatting, dat tegenover de reus
achtige belangen van grondverzet, van steenglooiing, paalwerken, bekleedingsniuren, 
enz. enz. die van de bijbehoorende architectuur in het niet verzinken. 

Verwacht mocht echter worden dat de Dienst der Zuiderzeewerken een uitzonde
r ing zou vormen. In de uitvoering van de aan hem toevertrouwde opdracht lijkt deze 
dienst zelfstandig genoeg 0111 ook een eigen streven te kunnen hebben ten aanzien 
van de ingenieursbouwkunst. 

Het zal geen enkele Nederlander individueel, financieel schaden, wanneer de kosten 
van den dienst in het uiterste geval, zouden vermeerderen met het salaris of het 
honorarium, van een bekwame aesthetische kracht, die als ambtenaar of adviseur, 
het werk van den Dienst met „ a r c h i t e c t u u r " zou doordringen. 

E n later zal het beste deel van het Nederlandsche Volk , dat hoe langer hoe meel
de waai'de van zijn moderne bouwkunst gaat beseffen, dankbaar zijn voor het gevoel 
dat bij dit groote ingenieurswerk het eultureele belang van de schoonheid niet is 
verwaarloosd. 

Daarbij, het zal de Directie van de Zuiderzeewerken toch waarlijk niet ontgaan 
zijn, hoe juist in den tegenwoordigen tijd de utiliteitsbouw de fraaiste uitingen der 
moderne bouwkunst voor zich op kan eischen en hoe — een ingenieur kan dit heter 
dan eenig ander doorzien — niet de bekleedingsvormen, de „u i twend ighe id" , maar de 
constructie als resultaat van maatbepalend-(techniek) en vormbepalend-(architec
tuur) denken, de kern van de bereikt»' schoonheid inhoudt. 

Uit de bijgevoegde afbeeldingen blijkt niet alleen dat het hier niet gelukt is om 
zulk een schoonheid te bereiken, maar dat daarnaar eigenlijk niet met voldoende besef 
is gestreefd. Daarom lijkt het ons van dringend belang er op te wijzen, dat de 
autoriteiten de organisatie van den Dienst der Zuiderzeewerken dienen te wijzigen, 
opdat van nu al' beter resultaat kan worden verkregen. Wie weet welke andere bouw
werken reeds op het Bureau van de Zuiderzeewerken in voorontwerp zijn. 

Moge deze opmerkingen er toe bijdragen dat, als deze in (lil blad zullen worden 
afgebeeld, de kentering duidelijk waarneembaar zal zijn. .1. P. M . 
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DE NIEUWE KONINGINNEBRUG TE ROTTERDAM. 
Vrjjdag, 1!» Februari l!)2(i, des nachts om kwart vóór twaalf heeft de Rotterdam

sche Gemeenteraad besloten, met 20 tegen 17 stemmen, dat het ontwerp „Op hoop 
van zegen", en niet „Pen t ag ra in in c i rkel" , zou worden uitgevoerd. 

Op 31 Maart 1925 richtte de jury zich in haar rapport tot het Gemeentebestuur. 
„Op hoop van zegen" was bekroond geworden, maar over „ P e n t a g r a m i n c i rke l " 
was zoo waardeerend geschreven, dat een nadere bestudeering van heide ontwerpen 
volkomen verantwoord bleek. 

Ir. Emmen en schrijver dezes werkten hun respectievelijke plannen om, na. be
spreking met den directeur van Gemeentewerken der stad Rotterdam; en in het 
Ochtendblad der Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 .Januari 1926 kan men lezen 
dat B. en W . den Gemeenteraad voorstellen „Op hoop van zegen" na eenige wijziging 
te doen uitvoeren. 

Onmiddellijk hierna verschenen artikelen in de dagbladen, waarin tegen dit voor
stel werd opgekomen; adressen van dezelfde strekking werden tot den Gemeenteraad 
gericht; in vergaderingen van architecten kwam tot ui tdrukking dat lang niet 
iedereen accoord g ing met het rapport van den directeur van Gemeentewerken, welk 
rapport B. en W . tot basis van hun voorstel hadden aangenomen. 

De voorstanders van „ P e n t a g r a m in c i rke l " hebben in het algemeen den ont
werper van dit plan voorgesteld als een miskend genie, miskend door den Spiess-
bürger-geest , die zijn verheven gedachten niet begreep, het nieuwe niet aandorst, 
eu tevreden was met „een dood-gewone brug", „ w a a r niks bijzonders an was". 

Ik voel dit als een tragische vergissing', en w i l mijn meening hier tegenover stellen. 

De opgave was het ontwerpen van een brug, voldoende aan de eischen vervat iu 
het programma van de desbetreffende prijsvraag. 

In art. 4 van dit programma lezen we o.a.: 
„Algenieene en architectonische beginselen". 

Onmiddellijk naast de toekomstige hooggelegen spoorweghefbrug, met de 
hooge ijzeren hoftorens, komt de nieuwe brug laag te liggen; zij vormt met de beide 
oevers een aansluitend gehoed, waarbij de boven het rijvlak uitstekende hoofd liggers 
zoo weinig mogelijk het doorzicht moeten belemmeren. 

Zonder overigens hij voorbaat andere opvattingen te verwerpen, wordt in het 
algemeen de voorkeur kenbaar gemaakt voor een ontwei']), dat niet door afmetingen 
ol' algenieene werking do toekomstige spoorweghefbrug zal nabijkomen of over
treffen. Veeleer wordt de meest bevredigende oplossing geacht te liggen in een 
nieuwe brug, die zich aanpast niet alleen aan de omgeving van haven, loskado, 
pakhuizen en kantoren, maar waarvan bovendien het geheele aspect niet de nieuwe 
Spoorwegbrug architectonisch zooveel mogelijk een harmonisch geheid vormt." 

Deze beginselen komen mij volkomen juist voor. 
E n niet alleen mij, maar ook mijn medewerkers voor dit ontwei1]): de Maschinen-

fabrik A u g s b u r g - N ü r n b e r g , kortweg genoemd M . A . X . , en de firma G r ü n & Bilf inger . 
Het is dus duidelijk dat „Op hoop van zegen" van deze beginselen uitging. 
Merkwaardig moet genoemd worden dat „ P e n t a g r a m in c i rke l " ui t ing gaf aan 

een tegenovergesteld inzicht, en dat het desniettegenstaande met groote waardeering 
door de jury besproken werd. 

De architect, die zi t t ing had in de jury, en dus zonder twijfel bovenbedoeld art. 4 
had geschreven, was Dr . Berlage. 

Niemand kan ontkennen dat Ir. Emmen moed heeft getoond in dergelijke male 
af te wijken van hetgeen „de meest bevredigende oplossing" genoemd wordt door 
onzen grootsten stedebouwkundige; maar dat w i l volstrekt niet zeggen dat Ir. Emmen 
gelijk had, en Dr. Berlage zich vergiste. 
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Het ontwei -]) ,.0]» hoop van zegen" dal bekroond werd, is voorgesteld in fig. 1. 
Ik w i l hierbij opmerken dat het onjuist ware aan te nemen dat de M . A . X . zich 
beperkt heeft tot het maken van de brug-technische plannen, G r ü n & Bi l f inger tol 
bet maken van de waterbouwkundige teekeningen, en schrijver dezes tot het teekenen 
van brugwachters-huisjes, leuning en lantaarn. 

Dit is volstrekt niet het geval. 
Het ontwei -]) is het resultaat van vide langdurige besprekingen, waarbij schrijver 

dezes óók het gebied van zijn medewerkers betrad. 
Getracht werd ecu oplossing te geven die zoo bescheiden en natuurlijk mogelijk 

haar functie zon vervullen, zóó natuurlijk, dat inderdaad de ongevoelige leek „er niks 
bizonders an" zon vinden, evenmin <ds deze dat opmerkt aan een motorboot of aan 
een gloeilampje. 

In de toelichting van het ontwerp voor de prijsvraag staat o.a.: 
„De eenvoudige vorm van de hoofd liggers brengt het wezen van de constructie, 

de console-werking der beide armen, duidelijk tot u i tdrukking, terwijl de kwadranten 
ook den leek de werking der krachten en de bewegingsrichting begrijpelijk maken. 

De bascule-bruggen liggen als het ware sprongbereid over het water. 
Ook in verhand met den onrnstigen achtergrond trachtten wij een duidelijke 

geleding der massa's en een eenvoudige begrenzing der omtrekken te bereiken. Wij 
nieenen dat dit, zoowol voor de bascule-brug als voor de vaste zij-overspanningen, bij 
welke laatsten de hoofdliggers, die geconstrueerd zijn als volwandige plaatijzeren 
liggers, slechts tot op borstweringshoogte boven den rijvloer uitkomen, geslaagd is. 

De horizontale lijnen van rijvloer en borstwering loopen ononderbroken door en 
brengen de verbinding der oevers krachtig tot u i tdrukking. 

Natuurlijk hebben wij ons ervan onthouden louter architectonische op- of aan
bouwen aan te brengen. Wij hebben integendeel een aosthetisoh-vorzorgd ingenieurs
werk wi l len geven." 

Ik meende dat dit duidelijk was, maar het jury-rapport zoowel als couranten
artikels geven mij den indruk dat mijn bedoeling niet is begrepen, tenminste niet 
geheel. 

De jury uit verschillende aesthetische bezwaren: omtreklijn der hoofdliggers 
wordt niet fraai, die van het variant harmonischer genoemd: de wijze waarop de 
scharnieren in het bruggedek grijpen, wordt te „ m a c h i n a a l " gevonden: en ten slotte 
is zeer hinderlijk geacht ..dat juist het typisch constructieve element, het eigenlijke 
draaipunt, op den pijler geheel wi l lekeur ig is opgelegd, in plaats van daarin juist 
karakteristiek architectonisch tot u i tdrukking te zijn gekomen". 

De twee eerste bezwaren kan ik niet onderschrijven: mijns inziens is de pittige 
rechte bovenrand van het hoofdontwerp vol karakter, en juist de holle lijn van hel 
variant, voorgesteld in f ig. 1, wat slap en bedenkelijk herinnerend aan een hangbrug; 
verder void ik geen leelijk niachinalisine in het ingrijpen van kwadrant in bruggedek. 

Het derde bezwaar zie ik ook als volkomen juist. 
Toen ik, na lezing van het jury-rapport, in de gedegenheid werd gesteld het ont

werp te herzien, heb ik mij gehaast hiervoor e-eui betere oplossing te zeiken. 
F i g . 2 en 3 stellen het resultaat voor. 
Hierbij is tegelijkertijd rekening gehouden met den wemsedi van Gemeentewerken 

om de bediening bovendeks te houden. 
Ze>e>wol in plattegrond als in opstand we>rel duidelijk uitgedrukt waar de quintes

sence van de beweegbare bruggen is gelegen; de vier ronde bedieningsruimten hebben 
onbelemmerd uitzicht oven' water en brugdek. 

De voorstanders van ontwerp „ P e n t a g r a m in c i rke l " zijn iu hun krit iek op mijn 
plan niet malsch geweest: mijn brug zou „doodgewoon" zijn, resultaat van klein
geestige' „voorz ich t ighe id" , een soort „eendenbrugge t j e" , „banaa l " , „wein ig zeggend", 
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SCHAAL ± 1 :000. FIG. 2. 
GEWIJZIGD ONTWERP V A N IR, A. B. V A N ROOD. PHO.IECTTVISCH LANGSAANZICHT. 

FIG. 3. 
GEWIJZIGD ONTWERP V A N IR. A. II. V A N ROOD. PERSPECTIVISCH AANZICHT PIJLER. 

enz. Daartegenover stelden ze de bewondering voor „ P e n t a g r a m in c i rke l " : een 
ontwerp van „ongemeene grootheid", „hel onvermijdelijke resultaat van de meest 
rationeele en de meest logische opvatting", die „de meest grootsche architectonische 
werken der gansche wereld nabij komt". 

Verder brachten deze heeren minst de aesthetische nog de volgende voordeden van 
„ P e n t a g r a m in c i rke l" boven mijn ontwei]) in het geding: 

1° . „ P e n t a g r a m in c i rke l " had geen hulpbrug noodig, en „Op hoop van zegen" wel: 
'1 . „ P e n t a g r a m in c i rke l " kon door Nederlanders gemaakt worden, mijn ontwerp 

niet, en 
3° . Eventueele aanvaringen waren voor „ P e n t a g r a m in c i rke l " minder gevaarlijk 

dan voor „Op hoop van zegen". 
Ten opzichte van deze drie meeningen kan ik het volgende stellen: 

1°. Het is juist dat de ontwerper van „ P e n t a g r a m in c i rke l " niet gerekend heeft 
o)) een hulpbrug, en die van „Op hoop van zegen" wel; dit is echter niet het gevolg 
van het feit dat ons ontwerp slechts met behulp van een tijdelijke brug zou zijn uit 
te voeren, doch van ernstige overweging der te dragen verantwoordelijkheid. 
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2°. E r bestaat geen enkele reden om aan te nemen dat een hefbrug met minder 
bezwaren in Nederland zou kunnen worden uitgevoerd dan een basculebrug; en 

3° . Aanvar ingen zyn voor beide types m.i . volkomen gelijk bedenkelijk. 
Over den f inaneïeelen kant van het vraagstuk is weinig gesproken; m.i. ten on

rechte. Volgens de, zonder twijfel voorzichtige, ramingen van den directeur der 
Gemeentewerken H . S. de Roode, zou „Op hoop van zegen", als de mindere bedie-
ningskosten gekapitaliseerd werden, byna een half mil l ioen gulden minder kosten 
dan de hefbrug; dat verschil is, dunkt my, zeer belangrijk. 

Ten opzichte van aesthetische zijde zullen betoogen niet veel licht brengen. 
Ik begrijp dat de meeste mensehen het verschil niet kennen tusschen groot en 

grootsch; tot mijn diepe teleurstelling blijken ook veel architecten zoo weinig be
schaafd te zijn. 

Ik begrjjp dat de meeste menschen geen onderscheid weten te maken tusschen 
de voorstelling en het voorgestelde; tot mijn spijt hebben ook meerdere architecten 
zich niet weten te onttrekken aan de bekoring van meesterlijke aquarellen. 

Ik begrijp dat de meeste menschen niet in staat zijn het aesthetisch effect te 
beoordeelen van een ontwerp dat op beseheiden wijze is voorgesteld; helaas blijkt 
het lezen van teekeningen ook voor vele architecten te moeilijk geweest te zijn. 

Scheveningen. Ir. A . H . V A N ROOI) . 

Oe Cloaca Maxima 
gerestaureerd! Dit 
geval is niet in Rome, 
maar een voorbeeld 
van Fransch water
bouwkundig ingeni
eurswerk. Het is de 
tunnel van de Rove 
bij Marseille, 200 M . 
lang. Later, bij de 
opening in Juni a.s. 
komt de waterspiegel 
veel hooger en zal 
dus het machtige 
effectverdwenen zijn. 

Wi j ontleenendeze 
foto's aan de Illustra
tion, waarin vaak 
zoo los weg merk
waardige foto's van 
bouw- en ingenieurs
werken staan, die de 
aandacht 'verdienen. 
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I N H O U D . 
Ol'lioiëole Mededeelingen. — De verhouding tusschen de Architecten onderling. -

(•root Amsterdam, door A . VV. Bos, Directeur van den Dienst der Publieke Werken.— 
Naar aanleiding van de Parijsdie Tentoonstelling, door Ir. S. van Ravesteyn. 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L T N G E N . 

D E V E R H O U D I N G T U S S C H E N D E A R C H I T E C T E N O N D E R L I N G . 
In een rapport van recenten datum, door de Commissie van Onderzoek uitgebracht aan 

het Bestuur, naar aanleiding van tusschen een tweetal leden van den B . N . A . gerezen 
geschil, heelt de Commissie in verband met den aard van het geschil, een algenieene 
beschouwing gehouden over collegialiteit en het gebrek aan collegialiteit. 

Het Bestuur acht deze beschouwing een zoo waardevolle aanvulling van den Eerecode 
van den B.N.A. , dat het besloot haar te publiceeren, als 't ware als eeii semi-ol'licieele 
toelichting op den Eerecode. 

De beschouwing luidt als volgt: 
Collegialiteit en het gebrek daaraan, is er een van zeer delicaten aard, waarbij gevoels

overwegingen een belangrijke en, voor ieder geval anders liggende, rol spelen, en waar
voor een voor ieder geval toepasselijke gedragslijn voor den architect, niet is vast te stellen. 

Alles wat ten dezen kan worden gedecreteerd komt ten slotte hierop neer dat de ar
chitect zich als fatsoenlijk man en collega zal hebben te gedragen, overeenkomstig den 
..geest" der Eerecode. 

Hierbij dient niet uit het oog verloren te worden dat een lastgever, welke relation 
hij ook ooit niet een architect moge hebben gehad, volkomen vrij blijft en behoort te 
blijven om voor de diensten, die hij verlangt dengene te kiezen die hij daarvoor op het 
gegeven moment het geschiktst acht. en dat geen onderlinge overeenkomst tusschen archi
tecten ooit zoover zou mogen gaan of verkort zou worden, of dat hij zou kunnen worden 
gedwongen zich te bedienen van een architect met wien hij, om welke reden ook, niet 
wenscht samen te werken. 

Evenmin mag een lastgever bekort worden in zijn recht om eene reeds begonnen relatie 
niet een architect, ten behoeve van eenig werk. af te breken, mits de hieruit voortge
vloeide wederzijdsche verplichtingen volgens de gesloten overeenkomst, i.e. de A . R . zijn 
of zullen worden afgewikkeld 

De redenen waarom een lastgever de relatie niet een architect niet vernieuwt, respec
tievelijk afbreekt, kunnen natuurlijk geheel van subjectieven aard zijn, doch hij is daarvan 
aan memand verantwoording schuldig en het blijft dan ook voor een architect, tot wien 
de lastgever zich wendt, na zulk een relatiebreuk, eene zeer delicate zaak om zijne houding, 
zoowel tegenover den lastgever als tegenover den gecongedieerdon collega te bepalen, 
aangenomen dat hem de vroegere relatie bekend is. 

De architect zal zich in zulk een geval moeten beperken tot de vraag aan den lastgever, 
waarom deze de relatie met den collega, die hem vroeger bediende, heeft verbroken, doch 
de lastgever is niet gehouden deze vraag te beantwoorden en er kan geen dwang op 
hem worden uitgeoefend om. tegen zijn zin de afgebroken relatie te herstellen. 

Wanneer dus den architect niet, uit bijomstandigheden, zeer duidelijk blijkt dat het 
„in zijn eigen belang, raadzaam is voor de opdracht te bedanken, dan kan hij niet geacht 
worden verplicht te zijn. dit, uit deferentie voor den gecongedieerden collega, te doen. 

De bepaling van den Eerecode (laatste alinea) betrekking hebbende op de eerlijke beroeps
uitoefening, het respecteeren van den arbeid van den collega en het zich onthouden van 
(dke handeling die hem financieel of in zijn goeden naam kan schaden, welke bepaling 
vaak door de architecten in verband niet gevallen, als het onderhavige, wordt aangehaald, 
doelt op welbewuste handelingen van den architect om een collega uit eene relatie te 
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verdringen, maar liet gaat te ver om daaruit eene verplichting af te leiden om, met terzijde
stelling van eigen belangen als pleitbezorger op te treden voor die van den collega, tegen 
de uitgesproken bedoeling van den lastgever in. 

E r zijn voor den slinkschen collega natuurlijk tal van wegen om den lastgever te be
werken of te doen bewerken, met de bedoeling om hem te bewegen eene bestaande 
relatie met een collega niet te vernieuwen, doch eene zoodanige handeling zal altijd zeer 
moeielijk te bewijzen zijn zonder medewerking van den lastgever zei ven en deze zal alleen 
dan te verkrijgen zijn wanneer deze reden heeft of meent te hebben om zich over zijn 
architect te beklagen, doch het zal in de meeste gevallen dan wel te laat zijn om de 
verbroken relatie met den vroegeren architect weder te herstellen. 

Naast deze Eerecodebepaling staat echter de ongeschreven wet der collegialiteit, die 
niet toelaat dat een architect „inir nichts dir nichts" in de relatie van een collega treedt 
en het is deze collegialiteit die hem in elk geval verplicht den collega op de hoogte te 
brengen van de relatie die hij niet diens vorigen lastgever heeft aangeknoopt. 

Dit geldt in het algemeen, doch in het bizonder voor de leden van den Bond onderling. 
Het is niet geoorloofd hierbij onderscheid te maken tusschen de leden naarmate men 

ze. om hun architectonische bekwaamheden of andere eigenschappen hooger of lager 
meent te moeten schatten; het feit dat de collega collega is, is hier het eenig toelaat
bare criterium. 

GROOT A M S T E R D A M . *) 
Voorbereiding. 

Op 1 Januar i 1921, toen de sinds.1896 verbeide gebiedsuitbreiding werd verkregen, 
was de tijd rijp om over te gaan tot het maken van een schema-plan voor wat men 
noemt Groot-Amsterdam. 

Burgemeester en Wethouders benoemden daarvoor een commissie, bestaande uit 
de Directeuren van hel Bouw- en Woningtoezicht, van den Woningdienst en van de 
Gemeentetram, den Hoofdcommissaris van Poli t ie , den Commandant van de Brand
weer en den Directeur van Publieke Werken, laatstgenoemde als Voorzit ter . 

Reeds gedurende eenige jaren te voren had een uitvoerige geilachtenwissiding 
plaats gevonden tusschen de diensten van Publieke Werken en Train over de toe
komstige verwachte nieuwe tramlijnen, ten einde overeenstemming te verkrijgen 
omtrent de belangrijke punten, waar de nieuwe wegen in de stadsuitbreiding aan de 
bestaande bebouwing zullen aansluiten. 

Positieve waarde heeft (leze studie niet opgeleverd, omdat ten slotte bleek dat die 
punten reeds voldoende gemarkeerd zijn in het bestaande wegennet, terwijl een 
spoedig tot stand brengen van belangrijke radiale doorbraken, niet het oog op de 
groote kosten, vooreerst niet te verwachten was. 

Niet temin blijft het een huiver ig denkbeeld een nieuwe stad te ontwerpen, waarin 
de moderne denkbeelden omtrent het verkeer worden verwerkt, zonder rekening te 
houden niet de verkeersverheteringeii, welke noodzakelijk zullen worden, wanneer 
eenmaal de stadsuitbreiding tot stand gekomen is. 

D i t gaf B . en W . aanleiding aan den dienst van Publieke Werken op te dragen 
het vraagstuk der toekomstige verkeersverbeteringeii in zijn geheel onder de oogen 
te zien, terwijl reeds voor mogelijke ondorgrondscho spoorwegen en voor de IJ-oever-
verbindingen door dien Dienst plannen waren uitgewerkt, welke, wat de laatste 
betreft, tot concrete voorstellen hadden geleid. 

Met de plannen dier verkeersverbeteringen en kostenramingen is het thans moge
lijk als één geheel te overzien, wat in de toekomst voor Amsterdam bereikbaar zal 
zijn; op de stadsuitbreiding hebben zij weinig invloed, daar men op die verbeteringen 
niet mag rekenen en dus op het bestaande moet aansluiten. 

Bedoeling ran liet plan. 
Met het schema-plan wordt niet anders beoogd dan een basis te verkrijgen voor de 

te maken uitbreidingsplannen. 

*) Dit artikel mochten wij, mede met toestemming van den heer Ir. A. W. Bos, overnemen uit het Tijd
schrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw. iFeliruari-nummer.) 

1 6 2 

Het is dus geen exploitatie-plan, dat de Gemeente zelve in handen neemt om er de 
uitvoering van te verzekeren. Was dit het geval, dan zou het geheele gebied moeten 
worden onteigend, waaraan zóó groote financieele gevolgen verbonden zijn, dat 
daaraan niet te denken valt. Doch ook al bestond dit financieele bezwaar niet, dan 
nog zou er geen plaats zijn voor gedetailleerde uitbreidingsplannen, voor de gedeelten 
waarvan'de uitvoering binnen afzienbaren tijd niet te verwachten is. De omstandig
heden wisselen immers dagelijks, zoodat zelfs de in uitvoering zijnde plannen nog 
voortdurend gewijzigd worden naar gelang zich nieuwe mogelijkheden of moeilijk
heden voordoen. 

Het schema-plan kan niet anders zijn dan een in teekening gebracht denkbeeld 
van de toekomstige ontwikkeling, waaruit voor belanghebbenden te zien is binnen 
welke perken de Gemeente bereid zal zijn medewerking tot exploitatie te verleenen. 

De toekomstige verkeerswegen te water en te land, zooals men zich die denkt, de 
plaats voor de havens en indus t r ieën , de voor natuurgenot, ontspanning en sport 
buiten bebouwing te laten gronden, de toe te laten maximum-hoogte van bebouwing, 
dat zijn in hoofdzaak de elementen, welke ten slotte met elkaar de verbodskracht van 
het plan bepalen, welke kracht noodig is om de wenschelijkbeden, welke men bij het 
maken van het plan voor oogen had, mogelijk te maken. 

Omvang. 
Het geheele gemeentelijk gebied, voorzoover het in afzienbaren tijd in exploitatie 

kan komen, werd in het plan betrokken. 
Daarbij stuit men echter aan de overzijde van het l . l op de moeilijkheid, dat er 

nog geen beslissing is genomen in zake het vraagstuk der l.l-oever-verbindingen. 
De geweldige kosten, welke deze medebrengen, maakt het noodig de stadsuit

breiding in Noordelijke r ichting te beperken tot binnen het ontworpen boogkannal, 
dat mettertijd het Oostelijk met het Westelijk havengebied zal verbinden, zulks tot 
ontlasting van de scheepvaart op het I J . 

Zal hier dus een groot gedeelte van de gemeente binnen afzienbaren tijd voor een 
bebouwing los van het land bouwlied rijf, niet in aanmerking komen, in het Oosten 
daarentegen zal de stedelijke bebouwing zich weldra over de grenzen van Amsterdam 
uitstrekken. Een ruimere annexatie had aan die zijde behooren te geschieden en was 
dan ook ontworpen, doch werd prijs gegeven om het onmiddellijk bereikbare niet in 
gevaar te brengen. 

Daar de gemeenten over het algemeen niet zóó schor]» geografisch begrensd zijn, 
dat haar belangen los van elkaar staan, als waren het eilanden, behoorden de uitbrei
dingsplannen van de buren in overleg niet elkaar te worden samengesteld, zulks over 
hel geheele land eu weer iu aansluit ing niet de naburige landen. Het wegenvraagsluk 
heeft deze behoefte, welke reeds voor lang bestond, in een scherper licht gesteld. 

De tijd schijnt dan ook niet ver meer dat van Hijks- en Provinciewege orde ge
schapen wordt in het vastleggen der hoofdlijnen van het veelsoortig verkeer, waar
naar ten slotte de gemeenten zich hebben te richten. 

V o o r een dicht bewoond land als het onze, niet zijn ingewikkelde waterschaps
toestanden, is dit, wegens den snellen groei der bevolking, meer noodig dan waar 
ook ter wereld. 

Ge lukk ig is het bij den opzet der plannen gebleken dal Amsterdam, dat op de 
regeling van boven al' niet kan wachten, daaraan voorloopig geen dringende behoefte 
heeft, voor zoover namelijk de vastlegging der hoofdwegen betreft. 

E r bestaat echter gevaar dat in de naburige gemeenten stedelijke complexen zullen 
ontstaan, welke esthetisch en technisch kwalijk passen in een Groot-Amsterdam. 
Mogen Gedeputeerde Staten, die reeds getoond hebben de zaak der gewestelijke 
plannen in goede banen te willen sturen, tijdig ingrijpen om toestanden te voorkomen, 
die ook de besturen der aangrenzende plattelandsgemeenten wellicht niet begeeren, 
maar die hun, door overv loe i ïng van de Amsterdamsche bevolking, als het ware 
worden opgedrongen. 
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Opzet ran hei plan. 

Bij l i d aanwijzen van bestemmingen raoesl in de eerste plaats gezorgd worden dal 
de welvaartsbronnen het grootste rendement zouden geven. In de koopstad Amster
dam is dit het havenbedrijf' niet de indus t r i eën , welke daaraan verbonden zijn. 
Omtrent de wijze, waarop de haven in de toekomst zich zal kunnen ontwikkelen, 
hestonden reeds vaste plannen. Hoofdzakelijk zal de uitbreiding in het Westen moeten 
plaats vinden, waar, tot in een verre tóekomst, in den Groote-IJpolder ruimschoots 
gelegenheid bestaat. 

V o o r de oplossing van het vraagstuk der spoorwegverbindingen zijn de plannen 
reeds in uitvoering. 

Voorts kan worden aangenomen dat mettertijd de Hembrug voor het spoorweg
verkeer vervalt, doch, van Zaandam uit, een Noordelijke Ceintuurbaan over Durgor-
dam naar het emplacement Watergraafsmeer wordt geleid. De Schell ingwouder 
U - a f s l u i t i n g zal Oostwaarts worden verplaatst naar de lijn Ui tdam-Muiderberg 
tot vorming van een [J-meer, zooals bij de Zuiderzeoplnnnon thans is aangenomen. 
Het Oostelijk havengebied zal zich dan tot aan den spoordijk in het I.I-meer vrijelijk 
kunnen ontwikkelen, waarvoor het ontworpen boogkanaal, zoowel ten behoeve van 
de groote vaart als de Rijnvaart , de belangrijkste verbinding met het Noordzeekanaal 
en de Havens-West zal vormen. 

Aangezien het de bedoeling is van de Havens-West (voorbij de Hembrug), alleen 
de eerste door te trekken tot de stad en de verdere te maken havens over een veel 
kortere lengte van het kanaal uit in te steken, blijft er achter deze havens in den 
Groote-IJpolder een zeer groot terrein over, dat onmiddellijk geschikt is te maken 
voor aan water en spoor gelegen industrie-terreinen. 

Met de onteigening van den Noorder-IJpolder zou de Gemeente voor haast 
onheperkten tijd de beschikking lubben over voortreffelijk gelegen haven- en 
industrie-terrein. 

Dooi 1 liet vorenstaande zijn de hoofdlijnen logisch vastgelegd; daar valt nauwelijks 
aan te tornen. 

Binnen den ringspoorweg bezuiden en hel ontworpen boogkanaal benoorden het 
L I , kan een stad van ruim een millioen inwoners zich ontwikkelen met een haven
en industriegebied, zóó gunstig als er geen tweede valt aan te wijzen. 

Hierbij mag worden verondersteld dat binnen afzienharen tijd Amsterdam de 
kortere kanaalverbinding met de Waal verkrijg! van een capaciteit, als onze haven
stad toekomt. 

I' erkeerswegen. 

Was tot zoover de opzet een logisch gevolg van het eens gewordene, ook de 
verkeerswegen lieten weinig spel aan de fantasie. 

Aan de nieuwe spoorlijnen en kanalen bestaat binnen het behandelde gebied geen 
behoefte. Een verruiming van de Noorder-Bingvaart van den Haarlemmermeer
polder niet aanslui t ing aan het zijkanaal bij Halfweg, zal iu de verre toekomst een 
betere verbinding kunnen geven van Botterdam met de Havens-West, als namelijk 
het stadsverkeer over de Kostverlorenvaart te hinderlijk wordt voorliet waterverkeer 
Amsterdam-Rotterdam. 

De bestaande verbindingen te land niet Haarlem, Leiden, het Gooi en Utrecht 
behooren tot 's Rijks zorg. De Zaanstreek blijft in hoofdzaak aangewezen op een weg 
door het Westelijk havencomplex en op 's Rijks pontveer, althans totdat er een 
beslissing zal zijn genomen omtrent de [J-oeververbindingen en het boogkanaal. 
Het verdient aanbeveling iu de toekomst den Zaanweg en het personen-spoorweg-
verkeer door een tunnel nabij de Hembrug onder het Noordzeokanaal door te voeren. 

E r bleef nu niet anders te doen dan de punten, waar de overige intercommunale 
wegen de gemeente binnenkomen, te verhinden met de gekozen doorgangspoorten in 
den spoorweggordel. 
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In de veronderstelling dat deze spoorweg, als Amsterdam het karakter van een 
wereldstad mocht verkrijgen, mede de rol van personenringbaan zal vervullen, lag 
het voor de hand daarnaast een r ingweg te ontwerpen, waarlangs een groene zoom 
met sportvelden, enz. 

Tusschen dezen wegen de gemeentegrens bevat het plan nog een tweeden ringweg, 
welke de Havens-West, het vl iegveld en het gebied bezuiden den spoorweg verbindt. 

Men zal wellicht opmerken dat aan het typisch Amsterdamsen karakter een 
grachten- en kanalonstelsol verbonden is, terwijl daarvan op het plan niets blijkt. 
(Dachten zullen echter in de te maken detailplannen op ruime schaal voorkomen; 
zij vormen echter geen zoodanige hoofdverkeerswegen, dat een schema-plan ze 
behoort aan te geven. 

Woonkwartieren. 

Overal , waar geen bestemming is aangeduid, als voor havens en industrie, voor 
parken, begraafplaats (in v.m. Sloten) en sportterreinen (in Watergraafsmeer), zal 
de gelegenheid bestaan woonkwartieren te Stichten. 

Hoedanig het karakter daarvan zal zijn, valt niet vooruit te zeggen, doch wel dient 
ermede gerekend te worden dat tusschen den Haarlemmerweg en het haven- en 
industriecomplex een arbeiderskwartier zal ontstaan, dat door een groenen gordel 
daarvan behoort te worden gescheiden, en voorts goede verbindingen niet de stad 
moet verkrijgen. 

Het is van belang de bewoning van ecu dergelijk kwartier aantrekkelijk te maken, 
omdat dit aan het havenbedrijf ten goede zal komen en de vestiging van industrie 
zal bevorderen. 

Evenzeer zal men bijzondere maatregelen nemen om voor de gegoede bevolking 
een woonkwartier te stichten voor één-gezinshuizen met tuinen. Het gebied tusschen 
den spoorweg en de Kalfjeslaan biedt daartoe een goede gelegenheid. 

Vooruitzichten. 
Zooals uit het vorenstaande moge blijken, geeft het plan niets verrassends. De 

basis was te voren vastgelegd, zooals de havens en spoorwegverbindingen, terwijl 
het belangrijkste reeds door den Raad werd aangenomen, namelijk het aantal woon
lagen volgens de Bouwverordening en de bebouwingsdichtheid in de z.g. concessie
voorwaarden. 

Ook mag niet onvermeld blijven dat door den Dienst der Publieke Werken een 
voorstel tot het stichten van een boseh in de nabijheid van de stad aanhangig is 
gemaakt en dat de stichting van één of meer tuindorpen commissoriaal in studie is 
genomen. 

Het valt niet te ontkennen dat er met dat al geen bepaald vooruitzicht bestaat op 
verwezenlijking van het voorgestelde. A l s men een rooilijn trekt met het doel om een 
straat te verbroeden, dan is men er, blijkens ondervinding, nog lang niet. Met 
verbieden alleen kan men met een krachtig gezag veel slechts vermijden, maar ook 
veel energie dooden en iets positiefs in geen geval bereiken. 

Verblijdend acht ik het dat van onze stad nog veel goeds te maken en hel verkeerd 
gedane zelfs nog goeddeels te herstellen valt, maar daarvoor is meer noodig dan 
schrijf- en teekenpapier; er moet geldswaardig papier zijn. 

De zaak staat naar mijn gevoelen zóó, dat Amsterdam aan het einde dezer eeuw de 
mooiste en doelmatigst gebouwde stad der wereld kan zijn, wanneer men jaarlijks 
ten minste twee millioen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de plannen voor 
de aanhangige verkeersverbeteringen, het boschplan, de saneeringen en de bevorde
ring van hetgeen in het plan voor Groot-Amsterdam is neergelegd. 

Doet men dat niet, of in een te schriele mate, dan is het heter zich geen illusion 
te maken en bij de eindelooze debatten over deze zaken iu het oog te houden dat zij 
slechts academische waarde hebben. A . W. B O S , 

Amsterdam, Januari 1926. Directeur ran den Dienst der Publieke Werken. 
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NAAR A A N L E I D I N G V A N D E P A R I J S C H E 
T E N T O O N S T E L L I N G . 

Een dergelijke periodieke wereldtentoonstelling constateert, het meest misschien 
door de golf van kritiek, wat gedecideerd voorbij is, toont in gering aantal dat, wat 
zuiver de levende kiemen en kernen van liet lieden weerspiegel! en geeft verder 
natuurlijk in overvloed de producten der afgeleefde mandarijnen. Vooral nu, nu die 
levende kiemen en kernen over de geheele wereld dezelfde zijn, nu overal gevochten 
wordt tegen het picturaal-romantisch-monumentale-vloeiend atmosferische tengunste 
van datgene, dat liet wezen van hel d ing tracht te geven met een minimum aan 
middelen, in koele strakheid, grooten ernst, eenvoud en drang naar nnivorseole orde, 
is zulk een tentoonstelling leerzaam, ook door wat zij niet toont, hoewel dat ont
breken misleidend kan zijn. 

Het wezen dei dingen verander! mede mot de gesteldheid van den geest der 
menschheid; de kunst drukt een idee uit in vorm, klank ol' kleur, de toegepaste 
kunst evengoed als de vrije kunst, maar de toegepaste kunst voorziet bovendien nog 
in een stoffelijke behoefte; wanneer do idee door den kunstenaar, voor hein wat de 
essentie betref! altijd onbewust, uitgesproken, <>p dat oogenblik levend is iu de 
menschheid, dat is dus het bizondere, de karakteristiek van de menschheid van dat 
oogenblik begrijpt eu dat altijd de schakel is waaraan het toekomstig karakteristieke 
zai aansluiten, ontstaat het kunstwerk, dat uien modern noemt eu dat representatief 
is 1 )e bloesem of vrucht dus, maar nooit de onvruchtbare, bestaande takken. 

Nemen wij als voorbeeld een stoel: door alle eeuwen heen moest hij het tnonschelijk 
gewicht kunnen dragen en het iiiensclielijk lichaam kunnen steunen; dit schep! 
eischen, maar geen absoluut scherp bepaalde eischen: zoo kan b.v. zonder dat dit 
invloed beidt op het gemakkelijk zitten, de zi t t ing vierkant, of rond, of gedeeltelijk 
rond zijn, er bestaat een begrensde speling in de verhouding tusschen lengte en 
breedte, in de hoogte, het gebogen zijn, in de schuinte van de rugleuning, kortom er 
beslaat een zekere begrensde vrijheid. Hel materiaal en de bewerkingswijze, die dit 
eischt beheerschen verder den vorm, maar ook alweer onder toelating van een be-
gi ensde vrijheid, zei I's als men den eisch stolt der grootst mogelijke economie; boven
dien ontstaat vrijheid hij het kleuren (of niet kleuren) en afwerken. 

V a n die vrijheid, zelfs dus aanwezig bij den eisch der strengste economie, maakt 
de kunstenaar, bespelend het ondefinieerbaar instrumenl van onze in tu ï t ie voor 
verhoudingen, gebruik om de verhouding van de stoel tot de gesteldheid van de 
menschheid te beelden; hij pasl haar dus aan aan hun sfeer, die verschilt van vorige 
perioden en interne verschillen bezit naar gelang de gebruiker, dus inhoudt het 
algenieene, zoowel als het bizondere. En hierbij treedt binnen, ol' juister gezegd, die 
vrijheid noodzaakt «un den vorm een idee te doen dragen; elk scheppen, élk vormen 
uit een idee. Want als een smakeloos meubelmaker, die evengoed die vrijheid moet 
gebruiken, maar dit niet kan, en dus of tol zinlooze overvloed óf lot armoede, maar 
in ieder geval door afwezigheid van een levende idee tot een geestelijke chaos ol' een 
leegte komt, manifesteer! zich het geestelijke door het ontbreken. De derde moge
lijkheid, dat een goede stixd door een meubelmaker gemaakt wordt, bewijst slechts 
dit, dat die meubelmaker een fijnzinnig man, een onbewust kunstenaar is en de sfeer, 
waarvoor dit meubel bestemd was, heeft kunnen beidden. Een „gewone" stoel bestaat 
dus niet. 

Die vrijheid, en dit is alleen verwonderlijk voor die minimum vrijheid, bestaat voor 
alles, ook voor de voorwerpen, die wij samenvatten onder den naam techniek. Het 
is langzamerhand een gemeenplaats geworden, die nadrukkelijk weerlegging ver
dient, dat de machine een absolute vorm heeft, volledig dus bepaald door formules 
en dat die vorm daardoor een zekere aantrekkelijke, pre tent ie löoze schoonheid bezit. 
Ook hier bestaat wel degelijk vrijheid, altijd de minimum vrijheid, en indien sommige 
van deze voorwerpen schoon zijn, is dit bijna altijd het gevolg van een langdurig 
ltib 

groeiproces, waarbij telkens door een in tu ï t i eve selectie, de schoone exemplaren 
worden gekozen om als uitgangspunt te dienen voor de vervolmaking met de recente 
technische verbeteringen. Die constructeurs, die onbewust kunstenaar zijn, kunnen, 
niet de hun ter beschikking staande geringe vrijheid van dimensioneering en groe
peering der ondcrdeelen, het schoone werktu ig in het leven roepen, dat het meest 
volmaakt het wezen geeft in de sfeer der heerschende mentaliteit. Hij een Ford b.v. 
is de potentie tot snel voortglijden, niet daarin onbewogen, er vanzelfsprekend uit 
groeiende, stille, strakke, moderne menschensilhouetten, in de vormgeving niet uit
gedrukt en daarom vinden wij een F o r d loelijk; hij een Citroen, waarbij wij dat wèl 
voelen, is de schoonheid wèl bereikt; blijkbaar is Citroen gelukkiger geweest met 
de keuze van zijn chef constructeur dan Ford . Daardoor bestaan er ook leelijke en 
mooie locomotieven, spoorwagons, electrische-trams en zeeschepen: bij al deze tech
nische dingen moet de constructeur argeloos vormen; zoodra dit te bewust wordt, 
wordt te opzettelijk geforceerd, dwaalt men af, dat is, wordt men romantisch 
en jaagt vormen na van dingen, die niet het te vormen d ing niets te maken hebben: 
de Duitsohors b.v. lijden aan dit euvel; in een Diiilsehe mailboot zit altijd te veel de 
elegantie van de zwaan uit Lohengrin; in hun Diesel motoren de monumentaliteit 
van Bismarck. 

Dat Fransche, Engelsche, Hollandsche technische voorwerpen van gelijke soort, 
capaciteit, doelmatigheid en waarde, bij eenige oefening niet één oogopslag naar 
hunne nationaliteit zijn te herkennen, wijst duidelijk op de onmogelijkheid, dat slechts 
formules den vorm bepalen; wie zelf construeert is trouwens van het bestaan der 
vrijheid doordrongen; altijd wordt één afmeting aangenomen, waardoor de beide 
andere bepaald zijn; er komt dan steeds nog de eisch der meest economische con
structie, maar deze geeft, mede door de gecompliceerdheid van andere, steeds in de 
praktijk optredende eischen, weliswaar een beperkt en begrensd gebied, doch dat 
toch altijd een dusdanige uitgebreidheid bezit, dat een keuzo moet worden gedaan, 
die over schoon en leelijk beslist en ons dus kan doen beelden. 

Die vrijheid, die zelfs voor het eierdopje en het gloeilampje bestaat, bestaat niet 
alleen voor het werktuig en voor het meubel, maar natuurlijk ook voor het gebouw, 
dus voor de architectuur. Maar omdat zij hier aan een minder scherp aanwijsbaar 
doel, aan een minder scherp omschreven eischenprogramma of wel beurtelings aan 
uiteenloopende eischen heef! (e beantwoorden, is hier, voortdurend, een grootere 
minimumvri jheid dan bij meubel of machine; het bewegen van den mensch in zijn 
woning en in de stad, beidt meer dan één mogelijkheid. Het oppervlak en de plaats 
der ramen in de menschelijke woning laten meer speling in oppervlak en groepeering 
dan de ramen van een automobiel; de onderlinge l igging der vertrekken en der 
woningen is op meerdere wijzen mogelijk, die even doelmatig zijn voor hot mensche-
lijk verkeeren en even economisch. Deze meerdere vrijheid kan leiden tot gevaarlijke 
afdwalingen, die, zeer begrijpelijk, doet roepen om de woonmachine op de wijze van 
hel absolute. De openbare gebouwen bieden, méér dan de woning, duidelijk gedefi
nieerde eischen; denk aan een operagebouw; maar hun ideëel belang voor ons ont
staat niet door de wijze waarop aan die technische eischen van le kunnen spelen en te 
kunnen zien werd voldaan, maar hoe de kunstenaar zijn vrijheid besteedde om do 
sfeer voor en van de bezoekers te beidden: in het ontwerp van Wijdeveld zien wij 
andere menschen zich bewegen dan in dat van Slothouwer; in geen van beide zie ik 
volledig het type van den modernen niensch. 

Omdat de minimum vrijheid, die elk voorwerp naar zijn aard bezit eu die de drager 
zal worden van de idee, uiteenloopt, zal de geladenheid met geestelijke waarden 
uiteenloopen, zoodat, wanneer de stoffelijke behoeften, waaraan zij voldoen, zich 
handhaven, maar de menschelijke geest zich wijzigt — natuurlijk niet door een gr i l , 
maar door den invloed van stoffelijke en geestelijke faktoren — en er dus een dis
harmonie ontstaat, die wij ondervinden als hot verouderen, dit verouderen zich bij 
het eene sterker zal manifesteeren dan bij het andere. Feu schouwburg, die door zijn 
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geestelijke functie een meer voelbaar gemanifesteerde sfeer zal bezitten, zal heviger 
ondragelijk worden dan liet eierdopje; omgekeerd zal in beider bloeitijd daardoor 
ook juist de schouwburg als kunstwerk een veel grooter geestelijk genot hebben 
kunnen schenken, toen wij daarin onze toenmaals levende geestelijke waarden her
kenden. Ons bad en onze schakelaar zijn daardoor ook minder gevoelig, maar daarom 
volstrekt nog niet ongevoelig. E n onze kleeding evenmin; de mode verandert zeker 
niet uitsluitend door verandering van behoeften en uitvindingen van nieuwe mate
rialen; onze Burburrey van tien jaar geleden zou ons anders niet als belachelijk 
voorkomen. 

Het vraagstuk der moderne kunst is, zooals dat voor eiken tijd zoo was, de sfeer 
van het heden, de geestelijke gesteldheid der niensehheid, d.w.z. het karakteristiek 
ideëele en vruchtbare daarin, te kunnen en te mogen beelden. Het karakteristieke 
voelen de kunstenaars bij in tu ï t ie en zij kunnen bovendien dit beelden, terwijl de 
menigte, die deze sfeer zelve vormt en daarin handelt, onbewust is. Vandaar het 
gezegde dat de kunstenaar niet zijn tijd vooruit is, maar het publiek hij zijn tijd ten 
achter is. Die zelfkennis, die het kunstwerk brengt, is eigenlijk alleen welkom aan 
de op dat oogenblik sterk levende, sterk staande menschen en menschengroepen, die 
erin hun kracht en de toekomstbelofte van die kracht aflezen; de niet door hun tijd 
bezielden, de zwakstaanden, zijn daardoor altijd vijandig jegens dit nieuwe en vluch
ten naar het verleden, waarvan zij in de apotheek der kunstgeschiedenis, met zijn 
ongeloofelijk groot reproductiemateriaal, bedwelmende middelen iu overvloed kunnen 
koopen. Dit zal een blijvende handicap zijn voor alle zich baanbrekende vormen, 
die in vroeger tijden onbekend Avas; daardoor is de vijand voortred'tel ijk verschanst. 

W i j moeien nu nagaan, widke de idee is, die in de hedendaagsche kunst lot u i t ing 
komt ofschoon beter het omgekeerde: een subjectieve meening over het heden in kunst
werken bevestigd te vinden. 

Cocteau heeft dit eigenlijk groot endeels zoo beknopt mogelijk gekarakteriseerd in 
zijn „Ie Coq et l'Arlequin", waar hij zegt dat „een schaduw niet paars maar zwart 
moet zijn": dit behoeft geen nader uitleg, ook niet, dat voor ons schilderachtig, roman
tisch, burgerlijk, atmosferisch en eenigszins sensueel broeierig aangelegd volk, deze 
eisch wreed is. Zoo wreed, dat wij de geest van het cubisine, die belijdenis van struc
tuur en van hef universeele, en wat daaruit is voortgekomen, totdusver, op enkede uit
zonderingen na, grootendeels buiten onze grenzen hebben gehouden. 

Die zwarte schaduw is er in vroeger eeuwen ook geweest, maar natuurlijk met ge
heid andere gevolgen; het is slechts een basis, waarop de karakteristiek van het fel, 
geraffineerd technisch, in razend tempo en wreede gespannenheid levende heden 
wordt opgebouwd. 

Een tweede kenmerk, daarmede in verbandslaande, is te noemen als de drang 
naar het minimum. Een v r i jw i l l i g beperken dus van de reeds besproken vrijheid en 
interpreteeren in die beperkte vrijheid hij den eisch van maximum economie; in de 
vrije kunsten, die onstoffelijk zijn, vindt men die analogie in de ijlheid en eenvoud 
van klank en kleur. Die drang naar het minimum beteekent: behoefte aan de rustige 
atmosfeer der soberheid, die klaarheid schenkt; verplaatsing van de oinotionoele 
spanning van de oppervlakte naar het inwendige, aan zekerheid door het universeele 
der mathematische vormen, de afwezigheid van liet detail, aan de ernst van hef p r i 
maire. 

Een onderscheid is hier te maken tusschen soberheid en armoede, evenals dat 
bestaat tusschen koel en koud; eisch blijft: hanteering door den kunstenaar, in den 
verruimden zin van het woord, dus ook den fijnzinnigen constructeur hegrijpend. 
Zoo niet, dan ontstaat koude (paviljoen van 1'Esprit nouveau). Maar dit zegt niets 
ertegen; de antipode eiseht ook kwaliteit en het is tenslotte minder onaangenaam 
om te verkleumen dan om te roosteren. 

De weldaden van het minimum beloonen dus een idealisme; de tijd, die hierom 
vraagt, of liever gezegd, die dit geeft, is dus wel verre van chaotisch of gedegene-
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roerd, zooals voornamelijk, de dan ook werkelijk in hel nauw gedreven burger hem 
kwalificeert. Men zoekt juist naar orde en stabiliteit, dus naar een klassicisme, maar 
natuurlijk op een heel andere wijze dan vroegere klassicismen; er is, sedert het 
E m p i r e niet weinig veranderd in onze wijze van samenleven. Ook uit het, teveelge-
bruikte woord, ryllnne, blijkt de drang om orde te herkennen; ik herinner aan die 
gierende rythinestornien op het eind van het eerste deel van St rawinsky 's Sucre; wie 
zoo, in dien schijnbaren chaos van oerdriften, kernen en maat en diepten kan aan
wijzen leeft zeker niet in een gedegenereerden tijd. 

Vanwaa r is die drang naar het minimum, die o.a. blijkt uit de aanbidding van het 
mechanische, gekomen? 

In het begin dezer eeuw had het impressionisme, die orgie van visueel natuur ge
not, zich overleefd; overtuigingloos en zonder geestdrift leefde een deel dor ïneiisch-
heid, in een merkwaardig verzei en in oen verscheurdheid, die daarin bestond dat 
het idool nog steeds was de natuur en de terugkeer tot het primitieve natuurleven 
(van Eeden's Walden, de natuurbeelden in de poëzie, het landhuis als nabootsing van 
het boerenhuis, de Haagsche koeienschilders enz.) terwijl diezelfde niensehheid hoe 
langer hoe sterker gedwongen wordt door den dwang van hun dagolijkseh werk in de 
stad, zich van de natuur te verwijderen. 

De oorlog kwam, u i tz innig uiterste van techniek en verzaking van de nooden van 
het i nd iv idu ; daarna, evenwel korter dan men denkt, de chaos, die doet voelen, dooi
de verstoring, het raffinement van ons samenlevingsorganisme en de bëteekenis 
daarvan voor ons materieele leven. Het werd duidelijk, dat het artificieole. in tegen
stell ing van de natuur, de onontkoombare en tot dusver onzichtbare basis moest zijn; 
het verzet tegen deze basis werd opgegeven; hij werd aanvaard; in plaats van de 
stad te zien als een zoo spoedig mogelijk af' te schaffen misstand, wordt hare waarde 
beseft en getracht haar met een ander inzicht te verbeteren. 

Door de verarming en de verandering der maatschappelijke verhoudingen werd 
men gedwongen tot soberheid, er ontwaakte een scherpzinnige belangstelling voor do 
functie der dingen en als symbool van dat aanvaarden van het huidige levensbeeld 
kiest men de techniek; kan daardoor erin ook een visueele pracht ontdekken en in die 
vreugde overdrijft men en denkt daarin den ahsoluten vorm te hebben gevonden. Men 
w i l niet meer, dat een stoel gevormd is als een overdadig sculpturaal, g r i l l i g wezen, 
een huis als een schip, een blok huizen als een torenachtig, burchtachtig vestingor
ganisme; men w i l . voor alles, dat een stoel met zoo wein ig mogelijk middelen het 
voorwerp is dat gebruikt wordt om op te zitten, in de sfeer van onze naar orde en 
soberheid hunkerende niensehheid: dat het huis op zoo eenvoudig mogelijke wijze 
uitdrukt, dat daarin wonen ( n verkeeren, zoo hygiën i sch en doelmatig mogelijk, onze 
hedendaagsche „genorma l i s ee rde" menschen; dat het woningblok uitsluitend is een 
aaneenrijging van die woningeenheden en juist dat monotone ondergaat men als het 
idealistische; het i nd iv idu wordt het meest gezien als gemeenschapseenheid en een 
dergelijk blok drukt dat voortreffelijk u i l ; men bindt niet meer niet plastischen 
zwier ; men stapelt koel naast en op elkander. Zeker niet koud is deze gesteldheid; 
integendeel uiterst idealistisch en zich verheffende vanaf het platform der werke
lijke omstandigheden. 

Plastiek, die (onbewust) geen idee w i l uitdrukken bestaat niet, omdat alle vorm 
door een idee is aangebracht, Maar wel bestaat een romantische zucht naar plastiek, 
die voorstellingen w i l wekken, die niets uitstaande hebben niet het doel van het 
voorwerp: het huis, dat een schip of een vesting w i l zijn, het seinhuis dat een land
huis w i l zijn of het meubel, dat een fantastisch, g r i l l i g dier w i l suggereer en; aan deze 
tweeslachtigheid w i l de moderne kunst niet lijden. Hierui t volgt vanzelf het gevaar 
van samenwerking bij util i teitsbouwwerken van constructeur en „ k u n s t e n a a r " , welke 
laatste het karakter, wegens liet gemis van het constructieve inzicht, niet zuiver kan 
voelen. H i e r mag, onbewust, instinctmatig, alleen beelden de fijnzinnige constructeur. 
Bi j mill ioenen producties als de auto e.d. komen deze vanzelf naar voren; maar bij 
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constructies, die zelden voorkomen, b.v. groote bruggen, ontbreekt hel aan geoefenden; 
hij de Rotterdamsche prijsvraag b.v. bleek dit gemis op één uitzondering na, die liet 
slachtoffer werd van de veelvuldige tyranniseerende dwaling, dat er een neutrale 
maatstaf voor de plastiek is, buiten de idee van het ding staande om. 

Hel niel eoiivenlioneelo, hel vrije van de nieuwe orde, gepaard met de felheid 
waarmede zij wordt gevestigd, heeft de asymmetrie als ui tdrukkingsmiddel doen 
kiezen; zij heeft evengoed hare begrenzende wetten en zal het bizondere, de symmetrie, 
wanneer meer stabiliteit zal zijn verkregen, zeker weer meer (maar dan lerend) 
naast zich zien. 

De asymmetrie, die een zwaartepunt schept, geeft meer mogelijkheid om ruimten 
te ordenen en kan daardoor vóór alles de practische eischen eerbiedigen; de sym
metrie, die assen schept, (de herhaling) doet dikwijls geweld aan het doelmatige en 
noodzakelijke. 

De behoefte aan het ijle, aan het zwevende is karakteristiek voor de moderne kunst; 
vandaar ook de voorliefde voor de asymmetrie, omdat het zwaartepunt los is van den 
grond (de bol), de as der symmetrie daarentegen den grond snijdt (de kubus kleeft 
aan den grond); de visueele schoonheid van het vliegen, heeft die behoeften van de 
vrije kunst zeker beïnvloed; het is begrijpelijk dat het geestelijke, waarvoor deze 
schoonheid symbool kan zijn: de groote vrijheid van beweging en daardoor het meer 
overzien, een plotseling gegroeide derde dimensie, in de vrije kunst wordt geheeld. 

De moderne bouwkunst heeft als beschermer noodig de hardste en meest onver
murwbare eischen der praktijk; er is reeds bewezen, in ons land, dat de nieuwe geest, 
niet alleen door glas, beton en ijzer wordt geboren; de romantiek, in een ander kleed, 
staat op de loer. 

Ir. S. V A N R A V E S T E Y N . 

HRANCUSI. 
TORSO V A N KEN JONG MENSCH. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Kort verslag Ledenvergadering B . N . A . op 17 Apri l 1926. Berichten. Reisschetsen 
van \ Y . v. d. Sluys. Rotterdamsche Host X I I . duur Periscopius. Ontvangen Boek
werken, door D. F. S. en J . I'. M . — De stadhuisbouw te 's-Gravenhage. 

K O R T V E R S L A G L E D E N V E R G A D E R I N G B . N . A . o l ' 17 A P R I L 1020. 

De vergadering op 17 Apri l was druk bezocht. .'!7 leden teekenden de presentielijst. 
De voorzitter, de heer 1'. G. Buskens. sprak er in zijn openingswoord zijn verheugenis 
over uit. dat het aantal architecten, dal lot den B . N . A . toetreedt, gestadig aangroei! Hij 
deelde voorts mede dat de commissie ter bestudeering van de vraagstukken op het gebied 
van de uitvoering san centrale verwarmingsinstallaties haar rapport bij het Bestuur heelt 
ingezonden, alsook dat de Commissie voor de Wettelijke bescherming van den architec-
tentitel een nader rapport heelt uitgebracht over de opleiding van den architect. 

Men punt van ernstige discussie werd de mededeeling over de oprichting van de Chris
telijke vereeniging van Architecten, die in Dec. j . l . plaats vond. Was de vergadering in 
het algemeen van gevoelen dat het sterke verband tusschen religie en aesthetiek, de aan
sluiting van de architecten in groepen van een bepaalde gezindheid verklaarbaar maakt, 
en dat deze groepeeringen uit een cultureel oogpunt niel verwerpelijk moeten worden geacht. 
de teiideiiz van deze groepen om zich ook op maatschappelijk terrein te bewegen, om 
vakbelangen te willen bevorderen, weid daarentegen als een gevaar voor het streven van 
den B.N.A. aangemerkt. 

Na een uitvoerige bespreking werd voorts besloten in de handleiding betreffende Schoon
heids-commissies op te nemen dat hel wenschelijk is dat de leden van zulk een commissie 
bevoegden zijn. eu dat de meerderheid daarvan zal moeten bestaan uit architecten, te 
benoemen in overleg met den B.N.A. Wat bet hooger beroep betreft zal in de bedoelde 
handleiding alleen uitgedrukt worden, dat uit het karakter van advies-commissie, dat de 
S. ('. draagt, tusschen deze commissie en het lichaam, waaraan zij haar adviezen uitbrengt, 
geen hooger beroep-commissie kan worden ingeschakeld. 

Aan de orde was verder de bespreking over de afschaffing van provisie op de stelposten 
in de bestekken. Gehoord de discussie zal het Bestuur trachten een clausule op te stellen, 
waarin de verschillende moeilijkheden aan dit punt in de praktijk verbonden, zijn te on
dervangen. 

Hierna werd behandeld de concept-regeling voor lu't Honorarium voor Volkswoningbouw, 
die op enkele uitzonderingen na. werd g [gekeurd. De opmerkingen zullen ter kennis 
worden gebracht van de commissie, die het concept opstelde. 

Tot vertegenwoordiger van den H N . A . in het Bestuur van de Vereeniging voor Voort
gezet en Hooger Houwkunst onderricht werd benoemd de heer N . Lansdorp, architect 
B . N . A . te Amsterdam, tot afgevaardigde van den B.N.A. op de in Juni a.s. te houden 
Bundestagung van den Bund Deutscher Architecten te Düsseldorf de beer Dr. Ir. D. F. 
Slot houwer. 
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B E R I C H T E N . 

G R O O T A M S T E R D A M . Door den Stedebouwkundigen Raad van hel Nederlandsen 
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw isaan Heeren Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Amsterdam een schrijven gezonden, over het plan Groot Amsterdam. Met 
hel oog op de belangrijkheid van dit schrijven, waarin hei plan aan een alge sne, en 
gedeeltelijk ook critische beschouwing wordt onderworpen, meeneh wij dit schrijven, als 
vervolg op de in ons vorig nummer gegeven toelichting op het plan van den ontwerper 
zelf, re moeten laten volgen, liet schrijven is een uitvloeisel van een vergadering, van 
den Stedebouwkundigen raad met de verschillende bij het plan betrokken autoriteiten. 

I. 
Wij lezen dan : ,, Algemeen bleek van instemming met den door het dagelijkseh bestuur der 

gemeente ingeslagen weg om. alvorens een ontwerp voor een uitbreidingsplan volgens de 
Woningwet aan den gemeenteraad over te leggen, van dezen een uitspraak te vragen 
over de beginselen, de hoofdlijnen, welke daaraan ten grondslag zullen moeten liggen. 

Twijfel werd evenwel uitgesproken aangaande juridische heteekenis der voordracht. Zal 
het ingediende plan, eenmaal aangenomen, de daarop aangegeven lijnen en begrenzingen 
onwrikbaar vastleggen, aldus dat het later in te dienen definitief ontwerp daarin geen 
wijziging kan brengen? Dit leek onwaarschijnlijk. De geheele opzet is daarvoor te globaal, 
te weinig tot in de consequenties overwogen. Had het plan deze strekking, dan /.ou het. 
ook wanneer het zich tot het volstrekt onmisbare beperkte, in zijn lijnen en indeeling 
de rijpe uitkomst moeten zijn van een diepgaande, doorleefde studie. Want in die lijnen 
en indeeling wordt het karakter der toekomstige uitbreiding vastgelegd; de schoone orde 
van het toekomstige Amsterdam zal daarin haar fundament hebben te vinden. Aanspraak 
op zoodanige beteekellisz.il hel schema-nut werp niet willen doen gelden. 

Beteekent dit derhalve niet meer dan een „gedachten"-plan, een neerlegging van be
ginselen, bij verdere uitwerking in acht te nemen, dan zal bij die uitwerking op verschil
lende onderdeden afwijking geboden blijken. Maar. zoo werd opgemerkt, waar deze wel, 
waar zij niet geoorloofd zal zijn, zal niet vaststaan; mist het plan derhalve niet de toch 
onmisbare stelligheid? Het laat ruimte vom- zoodanige wijzigingen dat de beteekenis ervan 
en daarmede die . van de door den gemeenteraad genomen beslissingen, vrijwel geheid 
tenietgaat. Dit is. zoo werd betoogd, alleen te ondervangen, zoo de Raad zich tevens uit
spreekt over een aantal beginselen, welke bij opstelling van het nieuwe plan zijn in acht 
te nemen, beginselen, zoo stellig geformuleerd, dat ze aan den ontwerper van het nieuwe 
plan een inderdaad bindende aanwijzing geven. 

Deze hoofdaangelegenheden, aangaande welke de gemeenteraad zich alsdan zou hebben 
uit te spreken, vonden in de vergadering van den Stedebouwkundigen Raad bespreking. 

Zijn deze beginselen aanvaard, zoo was de gedachteiigang, dan zoude aan B. en W . 
de opdracht zijn te geven een nieuw plan te doen vervaardigen, dat met inachtneming 
daarvan, overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de artikelen 10 en II van 
het Woningbeshiit, voor het terrein binnen den Ceintuurspoorweg in detail ware uit te 
werken en daarbuiten als geraamteplan te ontwerpen. 

Op de buitengewone eischen, aan welke de ontwerper daarvan zal hebben te voldoen, 
werd gewezen. De opvatting, als zou liet ontwerpen van een plan niet anders zijn dan het 
trekken van eenige logische conclusies uit vaststaande feilen, werd als minder juist ge
kwalificeerd. Van de meest zakelijke aanvaarding der gegevens uitgaande, zal het integendeel 
alleen aan een man met groot scheppend vermogen gelukken om, de mogelijkheden van 
liet toekomstig leven der stad voor zich ziende, daarvoor een nieuwen vorm te beelden, 
gelijkwaardig aan dien, welken Hendrik de Keyzer aan het Amsterdam der 17e eeuw schonk. 

II. 

De vraag werd gesteld of de gemeenteraad thans inderdaad in staat zal zijn zich uit 
te spreken over de beginselen. Immers zulk een uitspraak zal moeten steunen op een 
wel gefundeerd inzicht in alle aangelegenheden, welke in verband met het plan van belang 
zijn. Beschikt, zoo werd gevraagd, hij over de noodige; gegevens daartoe? Noch iu de 
voordracht, nóch op de kaart zijn deze aan te treffen; noch de een. nóch de ander geeft 
blijk van een zoo grondige voorbereiding, van een zoo alzijdige beschouwing van alle 
vraagstukken, als voor het scheppen van een nieuwen vorm voor het groeiend organisme 
van een stad als Amsterdam mag worden verlangd, en als in het buitenland herhaaldelijk 
wanneer het de uitbreiding eener belangrijke gemeente betrof, werd aangetroffen. 

Er zijn thans in Amsterdam vele vraagstukken aan de orde. waarvan het ten deele 
dadelijk vaststaat dat zij met dit ontwerp onmiddellijk verband houden of waarvan althans 
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behoort te worden onderzocht of ze thans bij hel formuleeren der hoofdbeginselen der 
toekomstige uitbreiding buiten beschouwing kunnen worden gelaten, zonder dat daarvan 
in de toekomst bedenkelijke gevolgen zijn te vreezen. Zoo ooit, dan is het bij hei nemen 
van beslissingen aangaande een uitbreidingsplan van belang het geheel te overzien; immers 
het wezen van zulk een plan is het voorzien en voorbereiden van een toekomstige orde 
in een veelheid, wier elementen in samenhang en evenwicht moeten worden gebracht. 
Wa l over het hoofd wordt gezien, staat gereed om straks zijn aanwezigheid pijnlijk fee 
doen gevoelen. 

Van belang werden in dit verband geacht de vraag of dé havens hun uitbreiding in 
hoofdzaak naar hei (losten of naar het Westen zullen hebben te vinden, de verkeers-
verbeteringen in de binnenstad, het oordeel der Tuinstadcommissie omtrent de toekom
stige stadsuitbreiding, de oplossing voor de oeververbindingen en voor de verbinding der 
havens West en Oost (boogkanaal). de aanleg van een bosch buiten de gemeentegrens, 
de voortzetting der ophooging of bouw op polderpeil. 

Men erkende ondertusschen dat. hoezeer het in abstracto gewenscht zou zijn met het 
nemen van beslissingen te wachten, totdal het geheid kan worden overzien, de snel voort
schrijdende uitbreiding der stad ertoe dwingt spoedig bebouwingsplannen vast te stellen 
voor de terreinen, hel naast aan de beslaande bebouwing grenzende. Dit brengt mede 
eenerzijds de wenschelijkheid om thans alleen die beslissingen Ie nemen, welke volstrekt 
onmisbaar zijn ten einde die bebouwingsplannen een organische plaats in de toekomstige 
ontwikkeling der stad te doen innemen, anderzijds de noodzakelijkheid om aan de onmid
dellijk voor te bereiden plannen een beperkten omvang te ge veil, ten einde zoo veel moge
lijk de gelegenheid opell te huilden om bij verdere uit werking rekening Ie houden niet 
thans uit te stellen, maar binnenkort te nemen beslissingen. 

In verband hiermede zoude de onmiddellijke overlegging van alle beschikbare gegevens 
en rapporten, oh voorbereiding zoo spoedig mogelijk van die. welke thans nog niet ge-
rood zijn. noodzakelijk zijn. 

III. 
Stelt aldus de Baad de beginselen der toekomstige uitbreiding van Amsterdam vast, in 

wel geformuleerde conclusies, dan zullen B. en W . zoo werd gemeend, niet kunnen vol
staan met voorbereiding van een op deze steunend uitbreidingsplan, maar zullen reeds 
dadelijk maat regelen moeten worden genomen, opdat voorkomen worde dat gedurende 
den tijd van voorbereiding zich toestanden ontwikkelen, welke bij de uitwerkingen uit
voering van het plan aan het vasthouden der aanvaarde beginselen in den weg zouden staan. 

Hierbij werd in het bizonder gedacht aan het handhaven van het landelijk karakter 
van die gedeelten binnen de gemeente en daarbuiten, waar men dit wenscht te behouden 
door voorschriften in de bouw verordening, door Hinderwet-verordeningen, zoo noodig door 
verwerving door de gemeente, enz. Ook zou. wanneer lot aanleg van parken wordt be
sloten, mot de verwerving van de daarvoor benoodigde gronden, eventueel door onteigening, 
belmoren te worden begonnen. 

liet bestuur van den Stedebouwkundigen Baad van 
het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvestingen 

Stedebouw 
w.g. .1. P. F O C K E M A A N D R E A E , Voorzitter, 
w.g. D. I l l DIG. Secretaris. 
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REISSCHETSEN VAN DEN II KEI! NV. V A N DEK SLUYS. 
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REISSCHETSEN V A N W. v . d. SLUYS. 
\ \ ij nemen hierbij nog een drietal reisschetsen op van den heer VV. van dor Sluys 

to Botterdam, die gezamenlijk mei don heer Hendriks hel vorig jaar een reis door 
Zuid Duitschland maakte. (Zie ook pag. 3(> en 37). 

R O T T E R D A M S C H E POST XII . 
Zooals tvr<]x door Ir. A. II. van Rood in No. 15 van dil blad is medegedeeld, 

hebben niel minder dan •/.oventien Rotterdamsche raadsleden (en onder welke lang 
niel de minsten) de „tragische vergissing" begaan tegen diens brugontwerp te 
stemmen. 

Men weet uit ons vor ig schrijven dal ook wij aan het andere ontwerp de voorkeur 
hebben gegeven en alzoo, althans naar het oordeel van Ir. van R., geachl kunnen 
worden te behooren tot hen, die te weinig beschaafd zijn om te onderscheiden tusschen 
„grool en grootsch" en tot hou, voor wie bet lezen van „op bescheiden wijze" voor
gestelde teekeningen te moeilijk is. 
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Achteraf willen wij wel verklappen dal , op deze weinig objectieve wijze door-
redoneeroiide. voor liet overgroote deel der lol den B . N . A . behoorende Rotterdamsche 
architecten zei I's liet zien van maquettes blijkbaar een onbegonnen werk is, want ook 
na hel gezamenlijk en „eu conference" passeeren van dit ezelsbruggel je blijkt men 
niet in staat geweest te zijn het „aesthet iseh effect" van Ir. van R.'s ontwerp ook 
zei I's maar te „beoordeelen". 

Men was namelijk, op een enkele bekende uitzondering na, bij deze gelegenheid 
geenszins van de superioriteit van dit ontwerp te overtuigen. 

Ge lukk ig hebben wij nog geen enkel collega ontmoet, die zich de tamelijk eenzijdige 
terechtwijzingen van den ontwerper heeft aangetrokken, daarentegen was men eer 
geneigd uit zijn artikel de conclusie te trekken dat de heer van Rood roekeloos genoeg 
geweest is zóóveel bescheidenheid in zijn prijsvraagteekeiiingen neer Ie leggen, dat 
hij thans laboreert aan een opvallend tekort aan deze toch zoo beminnelijke eigenschap. 

Mogelijk dat. wanneer de brug voltooid is, eenmaal de schrijver, op een regen
achtige!] dag geduldig wachtend voor de huizcnhooge en van mest en modder 
druipende kleppen van zijn brug. de gunstige gelegenheid zal vinden terug te keereii 
tot een meer juiste male van bescheidenheid, althans in zooverre, dat hij zijn collega's 
in den B . N . A . wederom zal toestaan een eigen meening erop na Ie houden. 

Zoo de Rotterdamsche Raad, inplaats van uit politieke groepen, uil vertegen
woordigers van de plaatselijke pers en uit architecten zou hebben bestaan, zou zonder 
twijfel het kloeke ontwerp van Ir. Emmen's hefhrug voor uitvoering zijn aangewezen. 

Dat het havenbeeld op de plaats des onheils veel kan verdragen, blijkt wel reeds 
nu de op zichzelf niet Fraaie ijzeren spoorweghefbrug in groote lijnen de voltooiing 
nadert. 

Ook hier blijkt weer dat Rotterdam een eigen grootsch karakter heefl en niet 
zonder meer met andere steden moet worden vergeleken. P E R I S C O P I I S. 

ONTVANGEN B O E K W E R K E N . 
Handhoek tot de geschiedenis der Nederlandsche Houwkunst, door Krans Ver

meulen. Af lever ing 3. Den Haag. Mart inus Nijhoff. • 
De reden, dal de Iweede aflevering hier niet werd besproken is de volgende: de 

eerste aflevering werd in November 1923 uitvoerig aangekondigd, doch bij het ver
schijnen van de Iweede aflevering werd de bespreking zeer bemoeielijkt omdat de 
verhoudingen van het geheide werk niet waren te beoordeelen. Men kreeg het gevoel 
over een beeldhouwwerk te moeten spreken, waarvan slechts een gedeelte zichtbaar 
was. Het werk dal hier door den heer Vermeulen verricht wordt is te belangrijk dan 
dat men met een enkele aankondiging zou kunnen volstaan. 

Dat nu eindelijk toch iets over de derde aflevering gezegd wordl komt voort uil 
geheel andere oorzaken. In de eerste plaats is hel noodig met erkentelijkheid te eun-
stateeren dat de groot scho opzet iu geeuen deele verslapt. Nadat in de tweede afleve
ring de vroeg-romaansche periode is behandeld en een zeer belangwekkend overzicht 
is gegeven van stroomingen in de romaansche bouwkunst is de derde aflevering 
gewijd aan de romaansche bouwstelsels in ons land. Ook nu weer trefl de degelijke 
behandeling der materie en de breede beschouwingswijze, hetgeen ook lot ui t ing komt 
in de uitvoerige literatuuropgave. 

Het is reeds geriiinien tijd geleden dal deze derde aflevering kwam eu voor een 
deel is deze bespreking tol nog toe achterwege gebleven omdat het zoo inociolijk is 
bezwaren Ie doen hooren wanneer men toch zooveel ontvangt. De hoop dat door een 
spoedig verschijnen der vierde aflevering deze bezwaren opgeheven zouden blijken 
is uiel verwezenlijkt en daarom worden deze alsnog hier Ie berde gebracht. 

De verschijning geschiedt zeer langzaam, in 1923 kwam de eerste aflevering en nu 
liggen er nog slechts drie met een totaal van 240 bladzijden tekst. Terwij l bij de 
tweede aflevering geen oordeel gevormd kon worden over de verhoudingen der 
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verschillende onderdeelen van hel heele werk krijgt men nu een onrustig gevoel dat 
men deze verhoudingen uiel meer begrijpt. Het geheele werk zal bestaan uit (>40 
bladz. en nu er 240 zijn verschenen bevinden wij ons nog iu de romaansche periode. 

Nu is het onloochenbaar dat juist over de renaissance veel verschenen is waar
naar verwezen kan worden, lei wijl over de vroegere tijdperken pionierswerk verricht 
is moeten worden, maar dit neemt niet weg dat het te betreuren zou zijn als daardoor 
in het geheele werk de juiste verhoudingen verluien zouden gaan. Over de 18de eeuw 
dient ook nog meer uitvoerig geschreven te worden, zoodat men het onaangenaam 
gevoel krijgt dat de schrijver in deze eerste 2 afleveringen te uitvoerig is geweest 
of (lat de opzet van het geheide werk alsnog verandering moet ondergaan. 

Daal ons intussehen hopen dal de schrijver ons spoedig overtuigt van de onjuist
heid dezer bezwaren, in ieder geval zijn we zeer erkentelijk voor den grooten arbeid 
die nu door hem wordt verricht. D. F. S. 

L'Architecture Réligieuse du Brabant au X V I I e Siècle par Dr. Ir. .1. II. I'lan-
lenga, Den Haag, Martinus Nijhoff. Prijs ƒ 21.—. 

L'Architecture Réligieuse dans L'Ancien duché de Drabant depuis Ie Règne des 
Archiducs jusqu'au Gouvernement Autr ichien (1598 -1713) is de tweede, meer 
preciseerende titel van dit omvangrijke werk, welks verschijning alleen al gerecht
vaardigd zou zijn doordat het ons op zulk een opvallende wijze het gebrek aan belang
stelling laat zien dat wij — ook in onze geschiedvorsching — getoond hebben in een 
periode van de bouwkunst van een zoo nabi.j-land, die blijkt toch zeker aanspraak op 
betere kennis en waardeering te hebben mogen maken. Want hel is wel zeker dat 
onze oppervlakkige studie van dit tijdperk der kunst in de Zuidelijke Nederlanden, 
oorzaak is geweest van de overschatting van Rubens' invloed. 

Hel geringschatten en hel negeeren van de eigenlijke schoonheid .van de 17e eeuw-
sche architectuur van België vindt uiel onmogelijk mede zijn oorzaak daarin dat hel 
glorietndperk van onze Noord Nederlandsche bouwkunst ter zelfder tijd aan ons 
nageslacht een gevoel gal' van superioriteit boven onze Zuidelijke buren. Hoe dit zij, 
onze kennis en onze belangstelling voor de Belgische architectuur der 17e eeuw mag 
uiel groot genoemd worden. A l s wij in het werk van Prof. Henri Evers een halve 
pagina gewijd vinden aan de bouwwerken dei' Belgische barok met de veelzeggende 
notitie, „dat Franeart, ('obergher en Angui l lon de voornaamste bouwmeesters waren", 
dan zijn wij zelfs verontschuldigd de namen van deze architecten spoedig te vergeten, 
mèt hun nietgenoemde werken erbij. 

Maar hel is uiel hierom dal den heer Dr. Plantenga lof toekomt als schrijver van 
dit werk, want zijn werk wijst niet alleen op een leemte in onze kunsthistorische 
litteratuur, het vult die leemte aan op een buitengewoon volledige en wetenschappe
lijk waardevolle wijze. Achtereenvolgens worden door hem in di l boek hel leven en 
de werken besproken van de architecten ('obergher en Franeart, Agu i l l on en l l u v s -
sens, Fayd'Herbe en llosius, waarbij, steunende op diepgaande en omvangrijke 
archief-studie op de kleinste en fijnste details wordt ingegaan. Daartussehendoor 
wordt de aandacht gevestigd op verschillende onbekende meesters en hun werken in 
twee gelijke perioden over de 17e eeuw verdeeld, terwijl afzonderlijk een viertal 
Norbcrtijnor kloosters worden besproken waarvan de vrijwel onbekende Abbaye de 
Pare architectonisch zeker de fraaiste en geschiedkundig de merkwaardigste is. 

Vermelden wij voorts dat er een hoofdstuk is gewijd aan bouwfragmenten en aan 
de bouwwerken die gerekend kunnen worden lot den overgangstijd naar de 18e eeuw, 
dan heeft men hiermede een beknopt overzicht van den rijken inhoud van dit werk. 

I nmiddels is dit boek geen documenten verzameling over architecten en hun werken 
alleen. Dr. Plantenga heefl zijn historische studie laten voorafgaan door een be
schouwing over hel wezen van de Barok en de heteekenis van den term Barokstijl . 
Deze beschouwing gaat er van uit, dat de bouwkunst drie-dimensionaal is, doch 
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buiten en behalve dat, deze dubbel eigenschap (un double attribut) heefl dal men 
aan de houwkunst kat lerkennen een ruimtevorm (l'intrastructure) en een plas-
tischen vorm (Fextrastructure) wier onderlinge verhouding de stjji-vormen, beter nog 
hot wezen dor verschillende stijlen heefl bepaald. Was in de Grieksche houwkunst 
de plastische vorm alles, in de Gothische kathedralen is de ruimtevorm aan het woord. 
De herlevingsperiode, de Renaissance, streefde in den koepelbouw wederom naar de 
uiterste mogelijkheden van plastische schoonheid, in de Barok zien wij, parallel aan 
de (iolhiek. den plastischen vorm weer verwaarloosd, (kenmerkend is de facade-
a rch i t èc tuu r der kerken) en den ruimte-vorm weer domineerend worden. 

In de beschouwingen van den schrijver over de verschillende bouwwerken wordt 
de verhouding tusschen l'intrastructure en l'extrastructure voortdurend nagegaan, 
op grond waarvan hij zijn diepgaand onderzoek als volgt kan samenvatten: „ F a 
pa te rn i t é du baroque brabancon peut ê t re revendiquée par Poeuvre des architectes 
romains de la fin du X V I e siècle, mais ce lui la tradition gothique du Brabant qui 
l'cnl'anta et lui donna line existence réelle. Enfant né de leur fusion, il prése i i ta i i 
les traits de l'un et de l'autre, mais il possédai t , en outre, une physionomie propre, 
uue marque individuelle, une personna l i t é indéniable. \'<uis y reconnaissons un 
mélange et pourtant une unite qui ne se laisse point déf in i r : telle une personne 
vivante, avec tont Ie charme inattendu do sou ê tre , dans son épanouissement 
insoupgonné" . 

Iu dit belangrijke en fraai uitgevoerde boekwerk zijn LÜil afbeeldingen opgenomen 
behalve de :!(i mooie lichtdrukplaten huiten den tekst waarvan vooral do interieur
opnamen der kerken te roemen zijn om de scherpe en toch gevoelige detailleering. 

Wij herinneren er ten slotte aan dal de heer Plantenga hel documenteele gedeelte 
over de architecten en hun werken als dissertatie heeft gebezigd hij zijn promotie 
tot Doctor in de Techn. Wetenschappen in November van het vorig jaar. .1. P. M . 

DE STADHUISBOUW TE 's-GRAVENHAGE. 
Met betrekking lot het vraagstuk van den stadhuisbouw hebben B. en W. zich opnieuw 

met een voorstel tof den Baad gewend. 15. en \ V . zetten daarin uitvoerig uiteen, dat 
bet nu gowenscht is, dat gelegenheid wordt gegeven een keuze te doen tusschen de 
plannen welke thans de aandacht vragen, het bouwen van het stadhuis aan het Spui 
op het daarvoor aangewezen terrein of op een ander terrein ter plaatse, en hel bouwen 
van het stadhuis door verhouwen en uitbreiden van liet tegenwoordige gebouw. Voor 
het doen van een keuze zal het noodig zijn tevens een denkbeeld te krijgen van de 
oplossing van de verkeersvraagstukken in de omgeving van het stadhuis en ten slotte 
van de kosten, welke de plannen medebrengen. 

Met het denkbeeld van de Stadhuiscommissie, een opdracht te geven voor de bestu
deering van dit vraagstuk aan de architecten Dr. II. I'. Berlage en .). Limburg, kunnen 
B. en W . zich geheel vereenigen. 

De bedoeling is, dat thans een programma van eischen wordt opgesteld en dat gegeven 
zal worden een omschrijving van de oischon bij hel bouwen van een Stadhuis aan de 
omgeving te stellen. De beide architecten zullen gezamenlijk twee vóór-ontwerpen 
maken, waarbij het stedebouwkundig vraagstuk, door den bouw gesteld, onder de oogen 
wordt gezien, écu voor den bouw van ecu Stadhuis aan het Spui. hel ander voor den 
bouw van een Stadhuis Groenmarkt-Kerkplein. De architecten zullen over de beide 
plannen ten slotte een gemeenschappelijk advies uitbrengen. Met de heeren Berlage eu 
Limburg is deze opdracht besproken en in beginsel kunnen beide architecten zich 
daarmede vereenigen. De studie en uilwerking van de plannen zullen ongeveer een 
jaar tijd kosten. De te maken kosten zullen bedragen ./' 50.000.—. 

Met betrekking tot dit. ook naar de meening van B. en \ Y . hooge bedrag, vestigen 
15. en W. er de aandacht op, dat een voorloopige uitwerking van het plan-Spui toch 
zoi icten plaats vinden. Het groote belang, dat er voor de gemeente bij betrokken 
is om, gelet op alle consequenties, le kunnen beslissen, waar en hoe het nieuwe Stadhuis 
zal tot stand komen, rechtvaardig! ook de uitgave. Ten slotte zal thans, in afwachting 
van het ander te nemen besluit, geen uitvoering worden gegeven aan het plan om op 
de plaats van hel tegenwoordige gebouw van de „ V e t t e Hen" ecu nieuw hulpgebouw le 
zetten, hetgeen voorloopig een belangrijke hesparing hetoekent. 

Door deze opdracht zal dit is uitdrukkelijk de bedoeling niet worden vooruit-
goloopcn op de keuze van den architect, aan wien t. z. t. de bouw van het Stadhuis zal 
werden opgedragen. B. eu \ Y . stellen den Gemeenteraad voor. hen te machtigen de 
veren aangegeven opdracht te geven en voor dit doel een crediel toe te slaan groot 
/ 50.000, te betalen uit de gelden van het fonds voor den stadhuisbouw. 
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Oflicieele Mededeelingen. Berichten. - Over ruimtevorm en plastische vorm èn 
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park te Utrecht. — Politiebureau aan de Tolsteegbrug te Utrecht. - De bebouwing in Zuid. 

0 F F IC1 E E11E M E D E D E E L T N G E N . 

Adres van den kring „Hilversum" aan B. en W . van Hilversum. 

Aan 

Burgemeester en Wethouders van Hilversum. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
Het bestuur van den kring Hilversum. Hond van Nederlandsche Architecten. 
dat op de laatstgehouden vergadering van den kring, door verschillende leden de aan

dacht werd gevestigd op de aankondiging, in groote letters, die door de gemeente geplaatst 
is op den zijmuur van het te sloopen bouwblok Koningstraat, hoek Neuweg. die aldus luidt: 

Te koop: Bouwterrein aan een door de gemeente aan te leggen plein. 
Prachtig geschikt voor den bouw van 4 tvinkellmizeu. Vraagt teekening en prijs bij 

Publieke Werken. 
Waaruit blijkt dat door den directeur van P. W . , volgens uw opdracht, plannen zijn 

ontworpen voor particulieren bouw en deze plannen, als lokmiddel mede te koop worden 
geboden. 

De kring Hilversum heeft de eer U er met nadruk op te wijzen, dat hierdoor een on
eerlijke concurrentie wordt aangedaan: 

ten eerste: 
Aan eigenaren van anderen bouwgrond, omdat kosteloos of tegen lagen prijs — 

bouwplannen worden aangeboden, die door ambtenaren in dienst Uwer gemeente zijn 
vervaardigd; 

ten tweede: 
Aan de particuliere architecten, aan wie de kans. om voor die terreinen opdracht tot 

den bouw te ontvangen, wordt ontnomen. 
Dit geval staat niet op zichzelf. In de laatste jaren is aan de taak van den Directeur 

van P . W . en zijn staf steeds grooter uitbreiding gegeven. 
ten eerste: 
Omdat het leeuwenaandeel der plannen voor volkshuisvesting, ten deele met voorbij

gaan van bestaande vereenigingen, door het bureau van P . W . werd ontworpen: 
ten tweede: 
omdat gebouwen, gesubsidieerd door Rijk en Gemeente, als daar zijn: 
Het verkeershuis. 
Openbare Leeszaal aan den Neuweg. 
Verschillende gebouwen voor bijzonder onderwijs, 
naar ontwerpen van den directeur van P . W . werden uitgevoerd, 
terwijl scholen voor openbaar onderwijs reeds zoodanig worden ontworpen, dat scholen 

voor hijzonder onderwijs daaraan kunnen worden aangebouwd en dit vóórdat nog eenige 
aanvrage in dien geest bij het gemeentebestuur is ingekomen. 

Bovendien ondervinden particuliere architecten reeds ernstig nadeel van ter zake totaal 
onbevoegden, waarvan het grootste deel der in de laatste jaren verrezen gebouwen de 
onmiskenbare sporen draagt. In plaats van de opdrachtgevers te verwijzen naar bekwame 
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architecten worden door het bureau van P . W . op verzoek van de schoonheidscommissie, 
bovendien somtijds kosteloos gevelontwerpen gemaakt (b.v. Café naast het Verkoershuis e.a.). 

Het komt den kring Hilversum voor, dat aan het bureau van P . W . een uitbreiding 
wordt gegeven, die met het belang der gemeente in strijd is en dat een dergelijke ge-
meentebemoeiing, de krachtige ontplooiing van het particulier initiatief belet; 

terwijl het toch bekend is dat de meerderheid der burgerij, dus ook de meerderheid 
van den gemeenteraad in principe tegen een dergelijke uitbreiding der gemeentebemoeiing 
gekant is. 

Waarom de kring Hilversum Uw college verzoekt te willen besluiten: 
a. Aan de ambtenaren van P . W . uitsluitend opdracht te verleenen. voor het ontwerpen 

van gemeentelijke bouwwerken. 
b. Te bevorderen, dat alle particuliere bouwwerken, ook die gesubsidieerd worden door 

Rijk en gemeente, door de bekwame particuliere bouwmeesters, die Hilversum bezit, 
wórden ontworpen, opdat voor hen voldoende gelegenheid zij. hun krachten te geven 
aan de belangrijke gehouwen, die Hilversum noodig beeft. 

Hetwelk doende, enz. 

Het Bestuur van den Kr ing : 

(w.g.) E . V E R S C H U Y L , Voorzitter. 

(w.g.) .IAC. P H . W O R M S E R , Secretaris. 
Hilversum, 20 Apri l 1926. 

V O O G D I J V A N D E N B. N . A . Eenigen tijd geleden werd door het Dag. Bestuur van 
het Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw een vergadering gehouden met 
vertegenwoordigers van verschillende gewestelijke schoonheidscommissies, zooals de Advies
commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland, het Gelderscb 
Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, 
het Oversticht. Genootschap tot bevordering en instandhouding van het Landelijk en 
Stedelijk Schoon in ' de provincie Overijsel, den Bond Heemschut, en verschillende belang
stellenden uit eenige provincies, niet de bedoeling een band te leggen tusschen de be
staande organisaties en tevens te bevorderen dat in provincies, waar deze werkzaamheid 
nog niet ter hand is genomen soortgelijke organisaties zouden tot stand komen. 

Op de bewuste vergadering bracht de heer Mr . Van' Lanschot verslag uit over Noord-
Brabant en over de pogingen in die provincie te werk gesteld om een provinciale schoon
heidscommissie in te stellen. In het uitvoerige verslag dezer vergadering lezen wij nu: 
„Men stelt zicli de organisatie aldus voor dat de Commissie zal worden gevormd dooi
den voorzitter en eenige leden van de afdeeling Noord-Brabant der Vereeniging van 
Nederlandsche Gemeenten. Dit bestuur zal dan de leden der Schoonheidscommissie aan
wijzen. Hierbij is het uitdrukkelijk de bedoeling, de voogdij van den B . N . A . te ontgaan " 

Over deze eenigszins bevreemdende uitdrukking, immers de heer van Lanschot is burge
meester van 's-Hertogenbosch, waar de leden van de schoonheidscommissie steeds in wel
willend overleg met het gemeentebestuur door den B . N . A . zijn voorgedragen, heeft de 
Voorzitter van den B . N . A een nadere opheldering gevraagd. Mr. v. Lanschot heeft hierop 
verklaard dat „de B . N . A . door de benoeming der leden der Bossche Schoonheidscom
missie over die commissie voogdij uitoefent en ik kan niet anders verklaren, dan dat wc 
daaraan een goeden en zorgzanien voogd hebben. Ik verklaar zeer gaarne, dat ik voor 
die voogdij over de Bossche Schoonheidscommissie tot nu toe niet anders dan mijn volle 
waardeering heb. Zij, die de bewuste opmerking in het verslag hebben gelezen, weten 
dus dat daarmede geen kleineering is bedoeld geweest. 

B E R I C H T E N . 

D E K E R K T t i B O R C U L O . De herbouw der Ned. Herv. Kerk te Borculo zal onder 
architectuur van de Rijksmonumentenzorg, aid. B . op kosten van het Provinciaal Steun-
( ïité in den vroegeren vorm geschieden. 

D E T U N N E L V A N D E R O V E . Een scherpzinnig lezer maakt er ons op attent, dat 
naar de perspectieven te oordcelen, de tunnel van de Rove bij Marseille, zie de afbeel
dingen op pag. 1(>(>. langer zal moeten zijn dan 200 M . Dit is inderdaad zoo. De tunnel 
is 7'2(H) M . lang. 
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OVER RUIMTEVORM EN PLASTISCHE VORM EN 
OVER HET WEZEN DER RAROK '). 

door Dr. Ir. .1. II. P L A N T E N G A . 

Bouwkunst is een kunst van schoone verhoudingen. Doch daarmede is allerminst 
het essentiëole reeds gezegd. Wie de houwkunst iu haar diepte benaderen w i l , doet 
dat mogelijk het best, door de drie kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst en bouw
kunst in hare uitgebreidheid te vergelijken. Op te merken valt dan, dat de schilder
kunst zich in twee dimensies beweegt, terwijl bij haar de derde dimensie, de diepte, 
i l lusoir wordt weergegeven; de beeldhouwkunst daarentegen beweegt zich werkelijk 
in drie dimensies. Ook de houwkunst is drie-dimensionaal, doch zij heeft buiten en 
behalve dat, een dubbeï-eigenschap — een dubbel attribuut — en wel deze, dat men 
aan de bouwkunst kan onderkennen een ruimte-vorm en een plastisché-vorm. Eerst 
wanneer deze twee attributen met hun eigenschappen en verhoudingen en in hun 
onderlinge verhouding zijn doordacht, kan men zeggen de houwkunst tot op den 
grond te hebben gepeild. 

Niet altijd in den loop der tijden hebben ruimte-vorm en plastische-vorm een gelijke 
rol gespeeld, en zulks laat zich geredelijk verklaren. Te veel heeft steeds de architec
tuur samengehangen met cultuur, klimaat, voorhanden materiaal enz., enz., om niet 
voortdurend wisselend en van al deze factoren afhankelijk te zijn, waardoor dan weer 
het ééne, dan weer het andere attribuut op den voorgrond trad. 

In de klassieke Grieksehe cultuur was de plastische-vorm alles. De ruimte-vorm 
van den tempel onderging niet of nauwelijks eenige wijziging in den loop der eeuwen. 
De Grieken voelden plastisch hij uitstek -) en het is dan ook allerminst een toevallig
heid, dat de beeldhouwkunst hij hen tot zoo grooten bloei gekomen is. Waar in den 
Griekschen tijd de Pnnathoneöen gevierd werden, daar was de goddelijke dienst 
buiten, vóór den ingang van den tempel. Deze zelve was de rolikwiekast, waarin zich 
het goddelijk beeld bevond, doch waarin noch de prediking werd aangehoord, noch 
gebeden werden opgezonden door de verzamelde menigte. 

Cul tuur en zeden, klimaat en materiaal gingen hand aan hand; groot behoefde de 
ruimte niet te zijn, en zoo hield men zich aan de architraafbouw. 

De geweil'bouw met de grootere ruimte-ontwikkeling komt eerst door de West- en 
Oqst-Romeinsche cultuur — deze laatste vond haar bereids bij de Sassaniden in 
Perzië — in Europa. Andere zeden, andere cultuur vroegen andere bouwwerken; de 
groote thermen en basilieken ontstonden, met hun ton-, hun kruis- en hun koepel
gewelven. 

De Christenen, na de periode der catacomben, bouwden om te beginnen in directe 
aansluit ing met deze constructiewijzen, tenminste in zooverre zij zich van de houten 
overdekking losmaakten. Zoo ontstonden in West-Europa onder invloed van Rome, 
van Byzant ium, van Syr i ë , de Romaansche kerken met hun koepels op pendentiefs, 
hun tongewelven en hun primitieve kruisgewelven. 

Andere factoren — een ander klimaat, ander materiaal en andere godsdienst
vormen — zijn nu in het spel. Een groote menigte is nu steeds binnen bijeen, om 
aandachtig de prediking en de heilige sacramenten bij le wonen. Zoo stelt zich het 
ruimte-probleem vanzelf vóóraan in de belangstelling van den bouwmeester, die de 
overwelvingsmethoden der oudheid opnemend, deze in de Gothiek lot een ongekende 
hoogte opvoert. 

Voor alles is dus nu de ruimte-vorm aan het woord: geen Gothische Kathedraal 
laat zich ii pr ior i van buitenaf begrijpen en het fijne stabiliteitssysteem van ribben-
gewelf, luchtboog en contrafort kan alleen doorvoeld worden, wanneer men het be
schouwt als een noodwendigheid van binnen uit. De plastische-vorm komt hierbij 

') Dit artikel is. behoudens enkele wijzijjinjien, de oorspronkelijke tekst van de ..Introduction'' va is 
werk „ I.'architecture religieuse </n Brabant au XVJle Siècle", dat 1.1. Januari by Martinus Njjhoff is verschenen 

'-') Zie o.a. Oswald Spongier: Der t'ntergany <lc.i Abendlandes I p.p. 241 e.v. 
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op hot tweede plan, slechts aan één der begrenzende vlakken ervan, den voorgevel, 
wordt de volle aandacht geschonken; en hoe schoon deze gevel ook veelal moge zijn, 
geen middeleeuwsche kerkbouw heeft ooit maar hij benadering van buiten den indruk 
kunnen of wil len maken, die binnen wordt bereikt. 

Dat was het, wat de Renaissance aan de Gothiek verweet, zonder mogelijk zelve 
goed te begrijpen, waar het om ging. Ken aestlietiseh bevredigende plastische-vorm 
hadden de kathedralen niet, en van die zijde genomen laai het zich begrijpen, dat men 
op een bepaald tijdstip de middeleeuw'scho kunst met minder vleiende epitheta 
bedacht. Met dat tijdstip is dan de zoogenaamde „Hor lov ingspor iode" ingeluid. Met 
haar komt een reactie, die in haar uitgebreidheid hier onbesproken moet blijven, 
doch waarvan in dit verband alleen gezegd moet worden, dat ze met zich mede bracht, 
om te beginnen, een sterk' verlangen naar het plastisch volmaakte, waarmede onmid
dellijk de belangstelling voor een lang onderdrukte vorm in de architectuur, de 
centraalbouw, naar boven kwam. Geen vorm toch, waarvan plastisch beschouwd, 
gezegd kan worden, dat ze in zoo hooge mate aan de uiterste eischen van schoonheid 
vermag Ie voldoen als de centrale koepelbouw, die, van alle kanten, onder alle hoeken 
gezien, een zoo zuivel ' eu geli jkwaardig beeld oplevert. Bij den centraal-bouw heerscht 
niet een gedeelte te veel of te weinig , geen onderdeel wordt teveel of te wein ig zicht
baar in verhouding tot de rest, wanneer men zich om het gebouw heen beweegt, geen 
onaangename versnijdingen komen voor. Ook het inwendige geeft een groote eenheid 
en een groote overzichtelijkheid. 

Brunelleschi en Bramante zijn hier de voormannen geweest, Michel Angelo de 
groote voltooiei'. Mi laan en Florence, Todi en Rome kregen hun eentraalplannen en 
hun koepels, waarin de idealen der [taliaansche Renaissance-meesters benaderd of 
bereikt werden. Doch ook deze periode gaat voorbij en wanneer de tijd van Huma
nisme en Renaissance in Ital ië ten einde loopt, ontstaat er die wijziging in de bouw
kunst (en in de andere beeldende kunsten) die leidt tot den stijl, welke men als Barok 
bestempelt. Wat de vorm betreft, laat zich in den beginne de Barok wel voortzetting 
der Renaissance noemen zonder meer, doch daarmede is zeer zeker nog niet een 
definitie van . .Barok" gegeven, die het begrip uitput. Ook de etymologische verkla
r ing van het woord helpt ons slechts ten deele op weg, is ten deele zeer misleidend ' ) , 
terwijl verschillende definities uit de hoeken der voorgaande eeuwen vrijwel allen 
mank gaan aan het subjectivisme der cr i t ic i en kunstschrijvers. -) 

Laat ons trachten, langs indirecten weg het begrip te benaderen, door de periode 
aan het einde der Renaissance historisch te bezien. 

In October 1 ."> 17 sloeg Luther zijn thesen tegen den aflaat aan de poort der Wit ten-
bergsche Slotkapel. Tien jaar later volgde „il Sacco di R o m a " en werd Clemens V I I 
door de troepen van K a r e i V in de Engelenburcht belegerd. De latente ontevreden
heid brak zich haan tegen de methoden, die de Kerk zich had eigen gemaakt en tegen 
den persoon, die die K e r k als opvolger van Petrus heette te vertegenwoordigen. Het 
verkapt paganisme der Humanisten, dat tenslotte feitelijk alleen door een kleine 
coterie werd beleden, was binnengedrongen in dat gedeelte der aristocratie, dat als 
geestelijke leiders daartegen juist een bolwerk had moeten zijn: het Pauselijke hol' 
was verwereldlijkt en ontchristend. Doch het volk, in zijn diepste wezen, bleef'vroom 
en wankelde slechts in zijn geloof en zijn godsvertrouwen door het tragisch sped in 
het Vaticanu, ten tijde van een Alexander V I ; een sped, waarvan de ontknooping zich 
begon af te teekenen onder Leo X . 

Doch de Kerk doorstond al die stormen. Wel had zij zich eerst in het defensief 
terug te trekken, wel moest zij eerst haar strijdkrachten verzamelen en haai' strijd-

') Littré geeft: Espagn.: bamteco, berrueco, perle qui n'est pas parfaitement ronde; port: barroco,même 
sens, ('es mots viennent saus doute de biiroro. ancien ferine de la scolastique, qui a souvent frappé par sa 
bizarrerie. Verder als verklaring: d'nn liizarrerie choquante, en als voorbeeld van 't gebruik een citaat uit 
de mémoires van de St.-Simon: „il était bien baroque de faire succéder l'abbé Bignon a Mr.de Tonnerre". 
Diderot en d'Alembert (ed 1TG0) wijzen alleen op den zin v. h. woord, t t. v. de scolastiek. Ken latere editie 
v. d. Ene. geeft: Baroque, adjectif en architecture, est une nuance du bizarre. 

Als zelfstandig naamwoord wordt het woord dan dus nog niet gebruikt. 
-') Zie Dr. Paul Schumann: liuroch uiid Rococo. Kap. 1. 
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wijzen herzien, doch niettemin, zij overwon, en een groot deel van Europa, dat reeds 
voor haar verloren was gegaan, wist zij terug te veroveren. Het Tr ident inum (1545— 
1563) en daarnaast figuren als Ignatius van Loyola , met zijn machtig leger der 
J e z u ï t e n o r d e , P h i l i p s I I van Spanje en Pausen als P a u l I V , P i u s V , Gregorius X I I I 
en Sixtus V gaven achtereenvolgens aan de K e r k haar oude kracht en haar ouden 
luister weer terug. 

Dat di t niet kon geschieden zonder een strenge discipline en een groote eenheid 
in handelen laat zich denken, en men verwondert zich dan ook geenszins (wanneer 
men diep van de behoeften en de noodwendige eischen van den tijd doordrongen is) 
dat men in I tal ië een nieuwe kerkbouwstijl ziet ontstaan, waarin om te beginnen een 
groote eenheid is waar te nemen, een eenheid, die onder meer haar oorsprong vond 
in het gemeen overleg der geestelijken, wier ideeën wij b.v. terugvinden in de Acta 
Milanensis van Carlo Borromeo, met name in het hoofdstuk „ In t rue t ionun i l'abrieae 
et supellectilis". 

Doch voorschriften werken reguleerend en bindend, nooit scheppend. De schep
pende kracht moeten wij zoeken bij hen, die in die dagen meeleefden den strijd om het 
bestaan der K e r k , die meeleden met de gezonkenheid, die medejubelden hij de her
opleving. Onder hen neemt de grijze Miehei Angelo een eerste plaats in. Bij hem 
vinden wij het leed, en dat leed vertolkt in de materie, bij hem is er strijd iu de 
schoonheid, bij hem het „douloureusement sublime" gelijk Taine het zoo treffend zegt. 

Echter, feitelijk eerst na den dood van Michel Angelo, onder V igno l a , della Por ta , 
Maderna e.a., heeft de groote opleving plaats der Katholieke kerkbouw. Omstreeks 
1565 is de zwaarste tijd voorbij en een bouw-ijver ontwikkelt zich dan, als eens in de 
dertiende eeuw. W a t nu in deze gehouwen tot u i t ing komt is, cultureel gesproken: 
de geest der Contra-Reformatie; formeel gesproken noemt men die werken: Barok. 

Een waarlijk religieus gevoel, doch pralender, meer berekend om de menigte te 
pakken, minder inn ig dan i n de middeleeuwen, ligt er aan ten grondslag De 
behoeften van de eeredienst zijn wederom het uitgangspunt geworden voor de op
bouw; ethische, niet aesthetische factoren zijn het, die doniineeren -). 

E n daarmede is vanzelf de plastische-vorm op het tweede plan gekomen ten op
zichte van de ruimte-vorm, die nu weer vóór alles gaat. Overzichtelijk, r u i m moet 
het schip der kerk zijn, voor allen moet de handeling van het hei l ig altaarsacrament 
duidelijk te zien wezen. Het altaar moet een concentratiepunt zijn; vlak daarbij de 
priesters, veraf de leeken. Deze laatsten in veel grooter getale dan de eersten; daarom: 
een klein koor, een groot schip; m.a.w. i n de plattegrond-opzet verdwijnt het Griek-
sche kruis voor het Latijnsche : 1), de centraalbouw gaat weer verloren. Toch wilde 
men van den koepelbouw niet geheel afstand doen, en zij bleef dan ook veelal aan
wezig, rustend op de pondontiofs bij de snijding van schip en transept. 

Parallel aan de Gothiek zien wij de plastische-vorm nu ook weer verwaarloosd, 
en dan tegelijk daarmede het ééne begrenzende vlak, de voorgevel, als voornaamste 
moment, met de grootste aandacht behandeld ' ) . De zijgevels worden dikwijls geheel 
verwaarloosd. De voorgevel wordt hoe langer hoe plastischer doorwerkt, waarbij het 
accentueeren van de middenas steeds sterker wordt. Concentratie is het parool 
geworden. 

A ldus , in korte aanduiding, het begin der barokke kerkarchitectuur i n Ttalië. Op 
haar ontwikkel ing en op dc grondslagen der Barok i n de andere landen van Europa 
hopen wi,j binnenkort terug te komen. 

') Zie ook in het onlangs verschenen werk van I'rof. I'aul Parent i VArchitecture des I'uys-Bas mcridio-
mtux, aux XVIe, XV lie et XVIIIe site/es pag. 70: les P è r e s . . . . savaient que le peuple du XVle siècle, 
en qui le réalisme et. le positivisme de la Renaissance avaient tué la foi naïve de ses aneètres, n'était plus 
touché par la mystique des ages antérieurs. 

2) Het zijn ook religieuze en niet aesteüsche overwegingen geweest, waardoor het centraalplan van den 
St. Pieter tot een langs-plan werd omgewerkt. Maderna schrijft aan den Paus 30 Mei 1613: „ 
dat de constructie van het nieuwe kerkgebouw het geheele terrein van de oude baseliek moet bedekken. En 
opdat dit juist geschiede, heeft zijne heiligheid een commissie van Kardinalen benoemd enz. enz." 

") Zie hiervoor ook de bovenvermelde „Intruetionum" van Carlo Borromeo. 
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O P • I I M I 1 A 5 Ü 
PAVILJOEN IN HET WILHELMINAPARK TE UTRECHT. 

(Ontwerp van den Areliiteet der Gemeentewerken G. van der Gaast). 

In hel Wilhelmihapark is in den winter van 1 i>l24—'2.'), in opdracht van het 
Gemeentebestuur, een nieuwe theeschenkorij gebouwd, aangezien het bestaande 
gebouwtje reeds lang te klein was geworden. 

Het paviljoen is gelegen op een hij uitstek gunst ig gelegen punt, ••tan het wandel
pad, dat de beide stadgedeelten waartussehen het park ligt verbindt en anderzijds 
met, het uitzicht over den grooten vijver. Dit uitzicht ligt op het Noorden, zoodat de 
bezoeker niet in het licht kijkt en toch alles van de zonzijde ziet. Het gebouwtje ligt 
verhoogd, de vloer een halven meter boven het voorterras en een meter boven het pad, 
dat langs den vijver loopt. Een loggia geeft bovendien een vergezicht. Het karakter is 
landelqk. Tot onderkant ramen baksteen, verder ten deele bekleed met ongeschaafde 
delen en alles afgedekt met riet. De wanden binnen zijn afgewerkt in de schuurspecie 
en beneden bezet met handvormtegels uit L imburg , terwijl Brouwer voor een haard-
bekroning zorgde. De verwarming geschiedt met gas. 
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POLITIEBUREAU A A N DE TOLSTEEOBRUG TE UTRECHT. 
V (Ontwerp van don Architect der Gemeentewerken J . I. Planjer) . 

• Hij do reorganisatie van don Politiedienst bleek liet noodzakelijk de twee Commis
sariaten, welke thans onder don Hoofdcommissaris in één gebouw waren gecentra
liseerd, meer in bot middelpunt van de aan elk toegewezen wijk (afdeeling) onder 
te brengen. 

i-. V o o r hot bureau van de 2e afdeeling werd een terrein gekozen in hot Zuiden van 
i de oude stad, ongeveer ter plaatse waar oudtijds do Tolstoegpoort toegang naar de 

stad verleende uit de richtingen Vreeswijk en Wi jk by Duurstede. 
De bouw van een nieuwe 20 M . breede Tolsteegbrug, gaf do gelegenheid brug en 

•.' bureau als één aaneensluitend geheel te ontwerpen. 
: De indeoling van hot gebouw is voldoende uit de plattegronden af te lezen. Getracht 

is. in de architectuur de belangrijke functie uit te drukken, welke oen Poli t iebureau 
• inneemt in de Gemeenteorganisatie. 

Bovendien sluit hot gebouw aldaar oen belangrijk vorkoorsknooppunt bij één der 
groote toegangswegen tot de stad af, terwijl anderzijds aansluit ing is gezocht niet de 
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singelgracht en het achter het bureau gelogen park mot zijn fraaie oude boomen, 
welke gespaard moesten blijven. 

De ui tvoering van do gevels is gedacht in miskleurige klinkers voor het plint, 
iu aanslui t ing niet liet metselwerk van do brug; in kleurige Utrechtsche steen voor 
don vorderen opbouw. 

Dorpels, afdekkingen en eenige siersteenon worden uitgevoerd in groen dioriet-
porfier. 
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DE B E B O U W I N G IN ZUID. 

en W . tot hel daarop uitbrengen van 

naar het Hdb l . meldt, biinnenkort ver

rat uitvoerig een historisch overzicht van 

Het voorstel-Van den Bergh. 

In de raadsvergadering van 7 October 1925 heeft het raadslid M r . G. van den Bergh, 
het volgende voorstel ingediend: 

„De raad noodigt B . en W . uit: Alvorens eenige verdere voordracht tot erpachtsuitgifte 
van grond in Amsterdam-Zuid hij den raad in te dienen, aan den raad over te leggen zoo 
volledig mogelijke gegevens omtrent de bebouwing welke aldaar zal ontstaan, zoowel 
wat den aard en den ouderlingen samenhang dier bebouwing betreft als omtrent het 
silhouet van straten en pleinen, en de l igging der te slichten openbare gebouwen" 

Dit voorstel werd in handen gesteld van 15 
prae advies. 

Dit praeadvies, herhaaldelijk gewijzigd, zal, 
schijnen. 

In dit zeer uitvoerige stuk, geven B. en W . ee: 
het ontstaan van het plan-Zuid en van de wijzigingen, die het in den loop der jaren heeft 
ondergaan; wijzigingen die het gevolg zijn van de snel veranderde denkbeelden inzake 
het schoonheidstoezicht en ten opzichte van het stadsschool). 

N a een en ander uitvoerig te hebben nagegaan, deelen B . en W . mede, welke maat
regelen b.i. dienen genomen, om een in elk opzicht bevredigende bebouwing der in de uit
breiding-Zuid gelegen gemeenteterreinen, te verkrijgen. Zij zijn de volgende. 

lo. Een oordeelkundige verdeeling der te bebouwen terreinen, zoodanig, dat tot stand 
kan worden gebracht een bebouwing in drie principieel onderscheiden hoofdtypen, te 
weten blokbouw van é tagewoningen, aaneengesloten gedifferentieerde bebouwing en 
villabouw, ten aanzien waarvan, voor elke soort afzonderlijke, regelen voor de beoordee
ling der schoonheid zouden moeten gelden; 

2o. het in acht nemen van silhouetplannen hij het beoordeelen van de gevelontwerpen 
der bebouwingen; 

3o. het nemen van een preventieven maatregel, welke verhoedt, dat de bouwers het 
maken van gevelontwerpen opdragen aan daarvoor onbevoegden; 

4o. wijziging van het toezicht op de gevelontwerpen; 
5o. instelling van een uit hoofdambtenaren der gemeente en uit architecten bestaande 

commissie, ten behoeve van de uitvoering der boven aangegeven maatregelen. 
Kik dezer punten is van een vrij uitvoerige toelichting voorzien. 
Inzake het punt 3o. stellen B . en W . zich, als het meest gewenscht voor, de volgende 

regeling: 
Gegadigden zullen, nadat zij met de aan bepaalde bebouwing te stellen eischen, zijn 

op de hoogte gesteld een voorloopig gevelschets-ontwerp moeten indienen. Dit plan wordt 
ter beoordeeling in banden gesteld van de commissie onder 5o. en bestaande uit hoofd
ambtenaren en architecten. Bl i jk t uit het plan dat de ontwerper niet voor zyn taak is 
berekend, dan volgt afkeuring ervan, zonder nadere motiveering, de onderhandelingen 
over het gemeenteterrein worden dan afgebroken. 

B. en W . achten het voorts onwonschelijk, aan de bouwers gebiedend voor te schrijven, 
dat dezelfde architect moet verzorgen, en den gevel, en de binnenarchitectuur. De gevel
ontwerpen behooren, meenen zij te worden beoordeeld door de architectonische commissie 
die van de eerstgenoemde commissie, een onderdeel uitmaakt. 

A l s het zóó gaat zou, oordeelen B . en W. , een nadere beoordeeling der gevelplannen 
door de schoonheidscommissie achterwege kunnen blijven. 

De technisch, aesthetische commissie, onder 5o. genoemd, zal bestaan uit den directeur 
van P . W., voorzitter; de directeuren van bouw- en woningtoezicht; woningdienst; den 
stadsarchitect; Dr . H . P . Berlage, ontwerper van plan-Zuid. De drie laatstgenoemde 
leden zullen, onder voorzitterschap van den stadsarchitect een gehonoreerde architecto
nische commissie vormen. Deze leden zullen geen particuliere bouwplannen in „Zuid" 
mogen ontwerpen. 

De commissie zal worden bijgestaan door een bureau voor bet administratieve werk. De 
commissie zal B . en W . adviseeren inzake de herziening van het plan-Zuid; over straten
plannen in hetzelfde stadsdeel; in de aanwijzing van terreinen voor gedifferentieerde 
aangesloten bebouwing en voor den vil labouw; inzake de gevelbreedte der perceelen; de 
silhouetplannen voor de „Zuid"-bebouwingen. 
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O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

H O O F D E L I J K E O M S L A G 1926. 

Voor eenige weken werd aan de leden het verzoek gericht om mij vóór 1 Mei eene 
mededeeling te willen doen betreffende hunne beroepsinkomsten overliet jaar 15)25. Aan
gezien verschillende leden hieraan nog niet hebben voldaan, wordt het desbetreffende 
schrijven in herinnering gebracht onder mededeeling. dat indien alsnog vóór 15 Mei a.s. 
de opgave niet in mijn bezit is, het Bestuur tot ambtshalve aanslag zal moeten overgaan. 

De Penningmeester van den B . N . A . 
J . D E B I E L E U V E L I N G T J E E N K . 

B E A M B T E B U R E A U B . N . A . Met ingang van 1 Mei j.1. is als beambte op het Bureau 
van den B . N . A . benoemd Mejuffrouw C. Kleine. 

Adres van het Bestuur van den B. N. A. aan den Minister van Waterstaat met verzoek 
inzage van de nieuwe voorstellen betreffende de A . V . 

Onderstaand adres verzond het Bestuur op 2.S Apr i l l!>2<> aan den Minister van Waterstaat. 

Excellentie, 

Het Bestuur van den B . N . A . heeft de eer Uwe Excellentie, naar aanleiding van de nieuwe 
voorstellen betreffende de „Algenieene Voorschriften voor de uitvoering van bouwwerken 
ten behoeve van het Departement van Waterstaat" zooals deze door de niinisterieele 
commissie van advies zijn ontworpen, als zijn meening te kennen te geven, dat met de 
vaststelling van deze Algenieene Voorschriften, naast de behartiging van de belangen van 
het Departement van Waterstaat, ook die van de particuliere bouwpraktijk in ons land. 
te bevorderen zoude zijn. 

Mocht namelijk de nieuwe tekst van de ..Algenieene Voorschriften" zoodanige bepalingen 
bevatten, dat deze ook iu de particuliere bouwpraktijk, bij de uitvoering van werken ge
volgd zouden kunnen worden, dan zou daarmede een eenheid verkregen zijn op bouw
technisch administratief en juridisch gebied, die zeker de bevordering van betere verhou
dingen in de bouwpraktijk mogelijk zal maken. 

Het is met het oog hierop, dat ons Bestuur, vernomen hebbende dat door Uwe Excel
lentie aan het Bestuur van den Nederlandschen Aanneinersbond de toezegging is gedaan 
gehoord te zullen worden over de bovengenoemde voorstellen, dat wij Uwe Excellentie 
beleefd verzoeken ook ons Bestuur vertrouwelijk gelegenheid te geven voor de vaststelling 
van de tekst der „Algenieene Voorschriften" kennis daarvan te nemen, opdat door ons 
Bestuur overwogen zal kunnen worden, óf en zoo ja op welke wijze, het bereiken van 
de gewenschte eenheid in deze materie bevorderd zal kunnen worden. 

Met verschuldigde gevoelens van hoogachting. 
Het Bestuur van den B . N . A . 

IS!) 
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Adres van liet Bestuur van den B. N. A. aan den Minister van Arbeid verzoekende 
uitbreiding commissie voor de gewestelijke uitbreidingsplannen. 

Op 29 April j . l . verzond het Bestuur van den B . N . A . onderstaand adres. 

Aan Zijne Excellentie den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

Geeft niet verschuldigden eerbied te kennen, het Bestuur van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten, B. N . A. , 

kennis genomen hebbende van de instelling van een commissie voor de bestudeering 
van het vraagstuk van gewestelijke uitbreidingsplannen, bij beschikking van Uwe Excellentie, 
van den Minister van Binnenlandsche zaken en landbouw en van den Minister van Waterstaat, 

van oordeel dat bij de verschillende vraagstukken welke een onderzoek zullen uitmaken 
van de bedoelde commissie, ook zal belmoren het architectonisch-stedebouwkundig vraagstuk, 
dat tenslotte in hoogste instantie de ten uitvoer legging van de gewestelijke plannen 
zal beheerschen, 

hierbij overwegende dat in de commissie geen architect stedebouwkundige is opgenomen, 
die het verhand, dat tusschen de verschillende factoren welke zulk een gewestelijk uit
breidingsplan beheerschen en het architectonisch element moet worden gelegd, van te 
voren zal kunnen overzien en beoordeelen, verzoekt Uwe Excellentie dringend te willen 
bevorderen dat aan de bovengenoemde commissie alsnog een architect-stedebouwkundige 
worde toegevoegd. 

't Welk doende 
Het Bestuur voornoemd 

ZUID. Wij hebben in een vorige; editie liet voornaamste gedeelte gepubliceerd van een 
binnenkort te verschijnen prae-advies op het voorstel van Mr. G. van den Bergh inzake 
de bebouwing van Amsterdam-Zuid. Ter nadere verduidelijking zij hieromtrent nog het 
volgende medegedeeld: 

Met de aesthetische leiding van deze beschouwing zal worden belast eene speciale 
commissie, bestaande uit den Directeur van P. W . , voorzitter; de directeuren van Bouw
en Woningtoezicht en van den Woning-dienst, den Stadsarchitect, den ontwerper van het 
plan-Zuid en uit een anderen door B. en W. le benoemen bouwkundige ran erkende 
bekwaamheid. 

De door ons gecursiveerde woorden zijn in onze vorige publicatie uitgevallen. 
De drie laatstgenoemde leden zullen, onder voorzitterschap van den stadsarchitect, de 

architectonische commissie vormen. 

D E O P L O S S I N G V A N H E T R O K I N - V R A A G S T U K T E A M S T E R D A M . Naar men 
zich herinneren zal. beidt het raadslid mr. G. van den Bergh. destijds een voorstel ingediend, 
om een nieuwe prijsvraag uit te schrijven, betreffende de oplossing van het Rokin-
vraagstuk. waarbij rekening wordt gehouden met bet behoud van het water. Dit voorstel 
is door B . en W . in praeadvies genomen. 

Naar wij vernemen, wordt door B . en W . niet veel gevoeld voor een nieuwe prijsvraag, 
zoodat niets anders overblijft, dan het door P . W . reeds uitgewerkte plan. om, overeen
komstig den uitslag van de eerste prijsvraag, het Rokin te dempen. Tel. 

Adres aan Ged. Staten tol niet goedkeuring van het Raadsbesluit tot uitgifte van grond 
aan liet, Kleine Gartmun plantsoen aan de N. V. Dr. Willem Roi/aards' Schouwburg. 

Wij ontvingen een adres, van een comité van belanghebbenden, die zich met het besluit 
niet kunnen vereenigen, omdat de Zieneniskade door de te bouwen Schouwburg wordt 
afgesloten. In het stadium, waarin deze zaak thans verkeert, vinden wij geen aanleiding-
op liet adres nader in te gaan. 

S T U D I E - P R I J S V R A A G „KLEI". De ingekomen ontwerpen op de door het tijdschrift 
, .K le i " uitgeschreven prijsvraag „Brug in Baksteen" zullen worden geëxposeerd: te 's-Graven
hage. Academie van Beeldende Kunsten tot 9 Mei e.k.; te Amsterdam, Gebouw Heystee, 
Ileerengracht 54") van 15» tot 29 Mei e.k. 

De tentoonstelling is voor belangstellenden kosteloos te bezichtigen. 
(Het Jury-rapport is opgenomen in . ,K le i " van 1 Mei, hetwelk op aanvraag gratis wordt 

toegezonden. I 

190 

GYMNASIUM T E H A A R L E M . ONTW. IR. J . W . E. BUYS. ARCHITECT B.N.A. 

VERBOUW VAN HET GYMNASIUM TE HAARLEM. 
In verband met noodzakelijke uitbreiding van hel aantal leslokalen van het Gym

nasium te Haarlem, werd door B. en W. aan den Directeur van Openbare Werken 
aldaar iu 1923 opgedragen een plan iu te dienen voor uitbreiding van genoemd 
gebouw. 

Met het ontwerpen hiervan werd door den Directeur van Openbare Werken belast 
de Heer Ir. Buys, toentertijd werkzaam als architect in lijdolijkcn dienst aan het 
bureau van Openbare Werken. 

Doordat het beslaande gebouw slechts aan één zijde uitgebreid kon worden, en 
hiervoor een smalle strook terrein, grenzende aan den tuin van het Prinsenhof, na 
afbraak van de daarop aanwezige opstallen, beschikbaar was, bracht hel maken van 
dit plan eigenaardige moeilijkheden mei zich mede. 

Ondanks deze moeilijkheden werd in aanpassing met en door verbouwing van 
het reeds bestaande gebouw — een goed overzichtelijk plan verkregen, dal ook 
uiterlijk in zijn groote massagroepeering een mooie afs lui t ing van den zoo rustig 
gelegen Prinsentuin vormt. 

Het oude gebouw binnenkomende, bevindt men zich in de Aula, waar het oog-
direct valt op het podium met spreekgestoelte, waarachter zich de buitengewoon 
goed gelegen hoofdtrap, naai- de verdieping voerende, ontwikkelt . 
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VOORHAL MKT PODIUM. 

Hiertoe» is de vroegere vestibule mei trappenhuis geheel omgebouwd. 
De Au la is in sprekende kleuren gehouden en is de ontwerper van hel plan erin 

geslaagd, hieraan zoowel door vorm- als door kleurgeving een beschaafd, harmonisch 
geheel te geven. 

De dagelijksche toegang voor leeraren en leerlingen bevindt zich in den nieuw 
aangebouwdon vleugel, zoodat de buitendeuren, toegang gevende tot de A u l a , als 
regel gesloten kunnen blijven. Hier zij aan toegevoegd, dat ook de fietsen door dezen 
nieuwen toegang regelrecht naai' de achter het gebouw gelegen binnenplaats kunnen 
worden gebracht, waar onder de overbouwde handteokonzaal in den daar verkregen 
doorgang gedegenheid tot berging van rijwielen is gemaakt. 

Vanui t de Au la komt men, de hoofdtrap opgaande, op het 2e hordes van den 
toegang' naar de nieuw aangebouwde bandteekenzaal met bergruimten, die door een 
glasveluin van bovenlicht wordt voorzien, terwijl de traphal zelf dooi' gekleurd glas 
in lood, de benoodigde lichttoetreding ontvangt. 

Tn het bestaande gebouw zijn verder verschillende veranderingen aangebracht, 
waardoor o.m. een goede verbinding vanuit het centrum met de omliggende les
lokalen is verkregen. 

De kamer van den Hector, vanuit de A u l a bereikbaar, is, niettegenstaande de oude, 
minder mooie verhoudingen, dooi- den ontwerper van het plan omgewerkt in een 
frisch modern interieur, dat door zijne warme kleuischakeeriiigen en zijne in krach
tige lijnen sprekende meubileering, een fijn, intiem karakter heeft verkregen. 

Wat den nieuwen aanbouw betreft, wijzen de plnttegrondtoekoningen voldoende de 
l igging der verschillende lokaliteiten aan. 

Vanui l de Aula en het trappenhuis op de verdieping voeren de gangen naar de 
nieuw aangebouwde lokalen, welke dooi- de smalle strook terrein, voor den bouw 
beschikbaar, gedeeltelijk op l ' , gedeeltelijk op ."> verdiepingen boven elkaar zijn 
geprojecteerd. Deze verdiepingen zijn onderling nog door een tweede trap, in het 
centrum van den nieuwbouw gedegen, verbonden. 

Aan de kopeinden der gangen bevinden zich de schei- en natuurkundelokalen niet 
practised werken en kamers amanuensis, terwijl bovendien ieder lokaal een afzon
derlijken uitgang heeft, respectievelijk op de drie hoven elkaar gelegen halcons. 

Bijgaande foto's geven ten slotte een duidelijk beeld van het geheel weer. 
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DE VERHOUDING TUSSCHEN DE ARCHITECTEN 
ONDERLING. 

Naar aanleiding der „beschouwing" in het voorlaatste nummer van het Bwk. W b l . 
officieel ge ïn t roduceerd onder bovenstaand hoofd, wenschl ondergetekende gaarne 
eenige opmerkingen te maken. 

Ofschoon liet Bestuur van den B . N . A . niet met zooveel woorden de beschouwing 
tot de zijne maakt — hetgeen wellicht ietwat verwarrend werken zal — mag hier 
toch wel worden uitgegaan van de veronderstelling dat het Bestuur er mede accoord 
gaat. 

Welke nn zijn de opmerkingen? In hel algemeen deze. 
Op de eerste plaats wel dat het stuk gezien de zaak waar het om gaat weinig 

positiefs bevat, en zeker niel voldoende. Tweedons dat we immers reeds sedert lang 
weten dat de principaal „zoo v r i j " kan zijn iets te doen ol' te laten; maar ook dat dit 
alweer wein ig te maken heeft met de zaak waar het om gaat. 

Het valt niet te ontkennen dat uiteraard, ik zal het maar noemen „ m i s v e r s t a n d e n " 
niet steeds te vermijden zijn. De omschrijving echter hoe gering ook van heigeen 
eene behoorlijke collegialiteit medebrengt in het betreffende stuk, heeft deze ver
dienste dat ze wèl duidelijk is — en dus nader bezien kan worden. 

Zeker is niet vast te stellen een voor ieder geval toepasselijke gedragslijn — dat is 
in confesso — maar is er ook niets te poneeren en ook vast te stellen een duidelijk 
„beginsel" , nadat men het eerst wel eens zal zijn geworden over den „geest" der 
Eerecode. Wat men ook moge aanvoeren omtrent lastgevers en derzelver vrijheid, 
zal men het toch ook hier over eens moeten worden welke nu eigenlijk is de kern 
der collegialiteit volgens dien „gees t"! 

Op dit punt biedt de beschouwing naar mijne opvatting weinig of geen houvast, 
althans is ze te beperkt. 

N u zal wel niet worden aangevochten de stelling dal een architect, wi l hij als 
collega worden behandeld, moid werken volgens de A . \l. annex de Eerecode; zooniet 
dan is de verhouding van den beginne af onzuiver. Maar staat dit eenmaal vast, dan 
dient er naar het overtuigd gevoelen van ondergeteekende iets meer le geschieden 
dan uit de passiviteit van het in de „beschouwing" neergelegde stelsel volgen kan. 

Want hier nu moet „bli jken" de collegialiteit, waar het immers om gaat. Hie r ligt 
de kern der zaak, maar ook het keerpunt. H i e r moet blijken of hij l id is van eene 
vakvereeniging welker leden meer dan die veler andere honden het toonbeeld moeten 
en kunnen zijn van wat een „nobile off icum" vraagt. In een woord, hier moet blijken 
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of de „col lega" bevoorrechte „in spe", desnoods door het brengen van een offer of 
het loopen der kans daartoe, — zegel der oprechte collegialiteit — blijken zal geven 
dat de „col legial i te i t" i n werkelijke beteekenis voor hem vleesch en bloed is geworden. 

Het zou dan ook naar mijn wellicht onbescheiden meening aanbeveling hebben 
verdiend indien het Bestuur i n aansluit ing met het slot der 4de alinea der beschou
w i n g den nadruk hadde gelegd op een of meer voorbeelden als noot. Nie t uit onder
schatting van het distinctief vermogen der collega's doch als vingerwijzing voor de 
praktijk, waar het er hier juist zoozeer op aankomt. 

Het moge worden aanvaard dat hier niet by voorbaat wordt gevraagd dat een 
collega optreedt als pleitbezorger van diens gecongedieerden collega, zooals het in de 
beschouwing wel wat al te simplistisch is geformuleerd, wad echter — en in zoover 
in deze beschouwing wellicht eene aanvul l ing van die van het ófficieele stuk — dat 
hij doet wat een collega past en zulks iu vervolg op de (2de alinea pag. 162) be
schouwing. H i e r komen we dus weer tot de vraag wat moet die architect nu doen en 
meer doen dan de „beschouwing" bevat. Het kwam mij dan ook voor dat van eenig 
belang kon zijn hier ter meerdere kennis te brengen eene redactiebepaling over 
dezelfde zaak welke de Vakgroep Bouwkunst der A l g . lï. K . Kuns tenaarsveren ig ing 
(Mededeelingen 1D2B—'24 bldz. 19) op voorstel van den onvergetelijken Paul de 
Jongh, in die jaren Voorzit ter van den B . N . A . , in de vergadering van 22-2-22 in 
American-Hotel te Amsterdam heeft vastgesteld en welke luidt : 

Wanneer een architect wordt uitgenoodigd tot het maken van plannen voor 
eenigen bouw, en het hem bekend is, dat vóór hem de principaal met een anderen 
architect in onderhandeling is geweest, hij slechts dan een opdracht mag aanvaarden 
als hem, zoowel door den principaal als door zijn collega, de verzekering is gegeven 
dat de zaak tusschen deze partijen naar behooren is afgewikkeld. 

Ziet eens, Mijnheer de Redacteur, deze bepaling laat minder 'gelegenheid tot 
onduidelijkheden, subjectieve oordeelvellingen en dier consequenties, zal allicht eens 
wat moeielijker zijn voor den betreffenden collega, doch heeft de verdienste nog 
helderder te zijn, en ietwat meer het cement der collegialiteit te schutten dan hetgeen 
ons nu aan de hand der bovengenoemde beschouwing als richtlijn wordt voorgelegd. 
Men moge ze dan ook eens in dien geest overwegen. 

Hoe het verder zijn moge, eene zaak staat voor mij wad vast, de B . N . A . bevordere 
wat wensohelijk is, zaken van grooter of minder belang, van aesthetische en technische 
waarde; wanneer de collegialiteit niet bloeit in welbewuste reciprociteit in boven
bedoelden of eenigen anderen vorm van vakuitoefening — desnoods niet bloedt door 
offers — dan is er altijd nog iets te herzien en aan te vullen, dat voorrang heeft 
boven vele andere zaken, en het ook moge verkrijgen. 

Zeer zeker van deze materie kan worden gezegd, welk cachet het lidmaatschap 
B . N . A . overigens in vele gevallen moge schenken: 

Was du von deinen Vi i te rn ererht bast 
E r w i r b es uni es zu besitzen. 

E n zonder aan het bovenstaande afbreuk te doen wi l het ondergeteekende voor
komen dat niet genoeg kan worden gewezen op en gewerkt aan het bevorderen van 
den „goeden geest" tusschen alle leden B . N . A . , ter bereiking en handhaving eener 
noodzakelijke collegialiteit op den grondslag van de laatste alinea der ófficieele 
beschouwing, met zooveel mogelijk verheldering omtrent den „gees t" die de ver
houding moet bezielen; in het bewustzijn en met de overtuiging dat de geheide zaak 
der vakvereeniging B . N . A . — niet het minst door de overtuiging van een man als 
wijlen Pau l de Jongh op goeden leest geschoeid — moet groeien en bloeien, zeer 
zeker ook door den overtuigingsmoed der leden. Zonder deze en zonder de nood
zakelijke en werkelijke collegialiteit in zijn consequenties, is op den duur nog niet 
eene organisatie van dezen aard er gekomen, of ook maar in stand gebleven. 

Nijmegen, 24 A p r i l 1926. H . M . Z O E T M C E D E R . 
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K E U R l N H X V O O R S O H R I E T E N V O O R H O U T A L S B O U W M A T E R I A A L E N 
V O O R S C H RI E T EN' V O O B H O I ' T B E R E I D I N G . 

Onlworp-Norm van dc Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. 

Critiek op dit ontwerp (of aankondiging' hier
van) in te zenden aan het Centraal Normalisatie-
Bureau, Koningskade 23, 's-Gravenhage, vóór 1 
September 1926. 

T O E L I C H T I N G BIJ H E T O N T W E R P : 

V 1004. Keuringsvoorschriften voor hout als 
bouwmateriaal en voorschriften voor 
houtbereiding. 

Deze voorschriften zijn ontworpen door de Cen
trale Commissie T voor de normalisatie van keu
ringsvoorschriften voor bouwmaterialen, waarin 
zitting hebben: 

ir. B. M. Gratama (Voorzitter), luit.-kol. G. C. 
Beltman, ir. G. C. Bremer, P. G. Buskens, J . J . 
Cos, ir, D. A. van Heyst, dr. ir. G. W. van Heuke-
lom, ir. J . E . Inckel, O. Jelsma, ir. H . van der 
Kaa, ir. F . C. J . van den Steen van Ommeren, 
ir. M. E . H . Tjaden, ir. B. A . Verhey, prof. ir. 
Chr. K. Visser, S. L . Wijnbergen, ir. W. H . Tromp, 
(directeur C.N.B.) , secretaris. 

De voorschriften werden voorbereid door de 
Commissie T 1, voor de normalisatie van keurings
voorschriften voor hout, waarin zitting hebben: 

ir. M. E . H . Tjaden (voorzitter), luit.-kol. G. C. 
Beltman, J . J . Cos, ir. A . W. C. Dwars, F . B. J . 
Gips, ir. H. Hoekstra, W. C. Hulsman Jr., ir. H . 
van der Kaai, ir. N . M . de Kanter, L . C. van der 
JVIeulen, B. J . Ouëndag , dr. ir. J . Ph. Pfeiffer, 
ir. J . E . van der Ploeg, prof. ir. Chr. K. Visser, 
S. L . Wijnbergen, ir. W. H . Tromp (directeur 
C.N.B.) , secretaris. 

M E D E D E E L I N G O M T R E N T D E B E H A N 
D E L I N G V A N V 1004 IN C O M M I S S I E T 1. 

De voorgestelde ontwerp-voorschriften hebben 
slechts betrekking op hout als bouwmateriaal voor 
blijvende constructies in den burger- en water
bouw. Zij zijn dus niet bedoeld voor hout voor de 
meubelindustrie, scheepsbouw, kistenfabricage, 
emballage, kuipersbedrn'f, wagenmakerg, enz., 
evenmin als voor de industr ieën van houten ge
bruiksvoorwerpen als borstels, bezems, hamerste
len, huishoudelijke artikelen, enz. 

Daar hout een natuurproduct is en dus vaak 
naar herkomst en groei verschillende afwijkingen 
van een gemiddelde vertoont, bleek het opstellen 
van algemeen geldende voorschriften voor de keu
ring van hout als bouwmateriaal niet eenvoudig. 

In hoofdzaak is voortgebouwd op het ontwerp 
eener „Commiss ie 1913" (zie: Ing. 1913, blz. 402 
e.v.V 

Het ontwerp bepaalt, dat hout in het algemeen 
gaaf en gezond moet zijn. Echter zal zeer vaak 
het toelaten van kleine ondergeschikte gebreken 
en van wan, den prijs aanmerkelijk drukken. E r 
is geen algemeene regel op te stellen, welke gebre
ken men in ieder bijzonder geval nog zal kunnen 
toelaten. Hierbij zal telkens de keurmeester met 
gezond verstand te werk moeten gaan, in aanmer
king nemende, dat het eventueel toelaten van 
kleine gebreken afhankelijk moet worden gesteld 
van het doel en de plaats, die ieder stuk op zich 
zelf in den bouw inneemt. 

Betreffende kwaliteitseischen, wan, grootsche 
afmetingen enz. zijn de ontwerp-eischen aanmer
kelijk soepeler dan de bestaande A.V.'s , hetgeen 
ook geboden is, eensdeels door een streven naar 
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tegengaan van onnoodige verkwisting, anderdeels 
doordat men gedwongen is zich te richten naar 
wat de houthandel levert. 

Ter zake van den droogtetoestand echter zijn de 
eischen zooal niet verzwaard, dan toch beter vast
gelegd dan vroeger. Het kwam de Commissie voor, 
dat speciaal in den burgerbouw, veel meer slecht 
werk wordt geleverd, doordat het hout den ge-
wenschten droogtetoestand niet bezit, dan doordat 
het hout de gewenschte kwaliteit niet zou bezitten. 

Voor de soort van het te leveren hout is geen 
algemeene regel te stellen; het bestek zal dit voor 
ieder onderdeel moeten voorschrijven. 

Waar het opstellen van keuringsvoorschriften, 
gedifferentieerd naar het doeleinde, voor de ge
wone bouwhoutsoorten reeds een onbegonnen werk 
is, dan geldt dit a fortiori voor de hardhout
soorten. 

Het gebruik van meskant bezaagd en van hart-
vi'ü hout dient om redenen van efficiency, te wor-
den beperkt tot de gevallen, waarin zulks strikt 
noodig is. 

Het vaststellen van normale handelsmaten is 
van urgent belang, zoodat reeds in deze keurings
voorschriften een gedeeltelijk voorstel daartoe is 
gedaan. De Commissie vertrouwt, dat daarmede 
althans de in de practijk meest voorkomende 
moeilijkheden kunnen worden overwonnen. 

Uit normalisatie-oogpunt zal naar geleidelijke 
beperking van het tegenwoordig groote aantal 
handelsmaten moeten worden gestreefd. 

BJj de voorschriften voor creosoteeren zn' opge
merkt, dat de grootst mogelijke meerderheid dei-
Commissie aan de oude wijze van beoordeelen vol
gens literpersen de voorkeur bleef geven boven 
keuren volgens urenpersen. 

Ook de spaarbereiding volgens het Rüping-
proces is genormaliseerd, daar deze bereidings
wijze ' voor het verduurzamen van dwarsliggers 
steeds meer wordt toegepast. 

De voorschriften voor kyaniseeren sluiten nauw 
aan bn' die van den Techn. Dienst der Rijkstele-
grafie en van de Genie. 

Naar het oordeel der Commissie komen andere 
bereidingswijzen niet voor normalisatie in aan
merking. 

De Commissie acht haar werkzaamheden in het 
belang der normalisatie met de indiening van dit 
ontwerp nog niet beëindigd, maar stelt zich voor 
nog ter hand te nemen de normalisatie van keu
ringsvoorschriften voor sommige speciale artike
len (dwarsliggers, leidingpalen e.d.), terwijl 
voorts nog moet worden beslist over de vraag of 
voorschriften dienen te worden opgesteld voor: 
hout voor bestrating, parketvloeren, triplex en 
multiplex, stellinghout, münhout , enz. 

Met deze bepalingen alleen is de houtkeuring 
nog niet volledig omschreven. Met name ontbre
ken nog bepalingen over de plaats, waar de keu
ring zal geschieden, over gebreken, welke tijdens 
de bewerking aan het licht treden, over het van 
het werkterrein verwijderen van afgekeurd hout, 
over de verplichting tot betaling van kosten in
zake de keuring, over beslechting van geschillen 
enz. 

Deze bepalingen dragen een algemeen karakter 
in zooverre zü niet uitsluitend voor hout gelden, 
maar voor alle bouwstoffen. 

Het ligt in de bedoeling deze Algemeene Bepa
lingen nader te formuleeren, zij kunnen dan aan 
de hier gegeven houtvoorschriften worden toege
voegd. 

V 1004. K E U R I N G S V O O R S C H R I F T E N V O O R 
H O U T A L S B O U W M A T E R I A A L E N 
V O O R S C H R I F T E N V O O R H O U T B E -
R E I D I N G . 

I. I. B.: 091.1 : 620.1. 

I n h o u d s o p g a v e . 

§ 1. Kwaliteit van hout in het algemeen. 
„ 2. Droogtetoestand. 
„ 3. Soort van het te leveren hout. 
„ 4. Rondhout en gekloofd hout. 
„ 5. Beslagen hout. 
„ 6. Wan aan bezaagd hout. 
„ 7. Hart in bezaagd hout. 
„ 8. Spint van bezaagd hout. 
„ 9. Afmetingen van bezaagd hout. 
„ 10. Het verduurzamen van hout. 
„ 11. Creosoteeren. 
„ 12. Kyaniseeren. 

Opmerking. — Bn' het opmaken van het bestek 
of de overeenkomst letten op: 

§ 1 sub d 
„ 3 „ a en b 
„ 4 „ d en f 
„ 5 „ b en g II 

§ 7 sub j 
„ 9 „ e, g en h 
„ U „ f 
Aanhangsel sub II 

§ 1. K W A L I T E I T V A N H O U T IN H E T 
A L G E M E E N . 

a. Hout moet gaaf en gezond zijn, met dien 
verstande, dat eigenschappen of gebreken, welke, 
in verband met de bestemming van het hout, niet 
schadelijk of hinderlijk kunnen worden geacht, 
geen reden tot afkeuring zullen zijn. 

b. In elk bijzonder geval zal, gelet op de be
werking, welke het hout zal ondergaan, gelet op 
de deugdelijkheid en gelet op de ooglijkheid van 
het werk, worden beoordeeld, of wardradigheid, 
noesten, windscheuren, runwassen, losse kwasten, 
kalkringen, roestvlekken, blauw spint of andere 
gebreken en afwijkingen al dan niet schadelijk 
of hinderlijk znn in den zin van sub a. 

Onder voornoemde „andere gebreken" wordt, 
voor hout, dat op zijn bestemming voortdurend 
droog of wel blijvend onder water zal zijn, ook 
verstaan een beperkte mate van roodstrepigheid 
(mits het hout ter plaatse nog voldoende hardheid 
heeft behouden). 

Toelichting. — Roodstrepigheid is een roode 
verkleuring in hoofdzaak langs Innen loodrecht op 
de jaarringen. Roodstrepigheid moet niet worden 
verward met hard-rood, hetwelk een roode ver
kleuring is van de jaarringen. 

C. Voor zoover wankant en gebreken by de be
werking wegvallen, zullen zij geen reden tot af
keuring zijn. Indien vóór de bewerking omtrent 
het wegvallen geen zekerheid bestaat, kan de keu
ring voorwaardelijk geschieden. 

d. Indien speciaal fn'njarig of speciaal grof-
jarig hout wordt verlangd, moet zulks in het be
stek of de overeenkomst uitdrukkelijk worden ver
meld. 

§ 2. D R O O G T E T O E S T A N D . 

a. Hout wordt, wat droogtetoestand betreft, in 
vijf klassen onderscheiden, en wel naar het gemid
delde percentage vocht, berekend op drooggewicht. 

Klasse 1. Kamerdroog hout, met minder dan 
gemiddeld 12 % vocht. 

Klasse 2. Door en door droog hout en belegen 

hout, met minder dan gemiddeld 15 % en meer 
dan 12 % vocht, waarbij het verschil in percentage 
vochtgehalte tusschen de buitenste laag en het 
binnenste gedeelte niet meer dan 4 mag bedragen. 

Klasse 3. Luchtdroog hout, met minder dan 
gemiddeld 18 % vocht. 

Klasse 4. Winddroog hout, met minder dan ge
middeld 35 ''A vocht. 

Klasse 5. Nat hout, met meer dan gemiddeld 
35 % vocht. 

b. Hout van klasse 1 en 2 moet zijn vrij v a n in
wendige droogscheuren en mag, voor wat betreft 
het kamerdroog en het door en door droog hout, 
slechts in geringen graad korstverharding vertoo-
nen of overstoomd zijn. 

c. Het bestek of de overeenkomst zal voor ieder 
doeleinde dc verlangde klasse voorschrijven, met 
dien verstande, dat als het bestek of de overeen
komst daaromtrent niets voorschrijft, de hieronder 
volgende regel van kracht wordt. 

Klasse 1 of 2 voor: Paneelwerk, parketvloeren, 
ramen, (leuren, luiken, blinden, lijsten en fijnere 
binnenbetimmeringen, treknagels en wiggen. 

Klasse 3 voor: in handelsmaat opgegeven hout 
voor kozijnen, ruwere binnenbetimmeringen, vloe
ren, trappen, bebordingen en beschietingen. 

Klasse 4 voor: Balklagen, kaphout en in bestek-
maat opgegeven kozijnhout. 

Klasse 4 of 5 voor: Damwand, schoe i ïngwerk, 
fundeeringhout. 

In den regel is binnenlands gezaagd hout van 
droogteklasse 4. 

d. Te verduurzamen hout, behalve heipalen, 
moet ten minste klasse 4 (winddroog) zijn. 

§ 3. SOORT V A N H E T T E L E V E R E N H O U T . 

a. De soort van het te leveren hout zal in het 
bestek of de overeenkomst worden voorgeschreven. 

In vele gevallen levert het geen bezwaar op 
dennen en vuren door en voor elkaar te verwerken. 

b. Indien, in afwijking van het bepaalde sub a, 
geen houtsoort is voorgeschreven, moet voor bin
nenwerk vuren- en (of) dennenhout, voor buiten
werk aan gebouwen grenenhout (Europeesch) 
worden geleverd. 

§ 4. R O N D H O U T E N G E K L O O F D H O U T . 

a. Onder rondhout en gekloofd hout wordt 
hier verstaan hout, dat als zoodanig wordt ver
werkt. 

b. Rondhout moet zijn behoorlijk recht, goed 
gevuld en ontdaan van takstompen. 

C Heipalen moeten zjjn dennen, vuren of gre
nen stammen en mogen met of zonder schors wor
den geleverd. 

d. Indien bij gebruik van inlandsche palen leve
ring van stammen in de schors wordt verlangd, zal 
dit in het bestek of de overeenkomst worden om
schreven. 

e. De omtrek der palen wordt gemeten zonder 
de schors op 1 m uit het worteleinde en aan de 
punt. 

f. Indien geen bepaalde houtsoort is voorge
schreven, moeten perkoenpalen zijn ronde of ge
kloofde eiken, grenen, dennen of vuren palen. 

g. Perkoenpalen moeten 1,60 m. lang zijn; op 
0,10 m afstand van het dikste einde moeten ronde 
perkoenpalen ten minste 0,30 m omtrek en ge
kloofde perkoenpalen ten minste 0,0075 m' door
snede bezitten beide zonder de schors gemeten. 

h. Treknagels en wiggen moeten zh'n vervaar
digd van taai, rechtdradig eikenhout van droogte
klasse 1 of 2 (zie § 2). 

§ 5. 

a. Beslagen paalhout moet zn'n behoorlijk recht 
en goed gevuld. 
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b. De lengte, over welke het vierkant bewerkt 
moet zijn, zal in het bestek of de overeenkomst 
worden voorgeschreven. 

c. Over de sub b voorgeschreven lengte mag 
de gezamenlijke breedte der wanvlakken in geen 
doorsnede meer dan ' / , en de breedte van elk wan-
vlak afzonderlijk in geen doorsnede meer dan ' / u 
van den omtrek dier dwarsdoorsnede bedragen. 
Alle wan wordt zonder de schors gemeten. 

d. Voor beslagen eiken palen moet de dia
meter aan de punt ten minste de helft bedragen 
van het gemiddelde der vereischte dikte- en 
brtedtemaat aan het worteleinde. 

Is de punt ook nog beslagen, dan wordt als dia
meter de diagonaal van het vierkant gerekend. 

Als normaal gelden de volgende afmetingen: 

Lengte 
in m 

Zwaarte a/h. 
worteleinde 

in cm 

Minimum dia
meter a/d. punt 

in cm 

15 36 X 36 18 
12 30 X 30 15 
10 25 X 25 12 Vi 
8 20 X 20 10 

e. Voor beslagen palen van andere houtsoorten 
dan eiken, moet de diameter aan de punt ten min
ste twee derden bedragen van het gemiddelde der 
vereischte dikte- en breedtemaat aan het wortel
einde. 

Is de punt ook nog beslagen, dan wordt als dia
meter de diagonaal van het vierkant gerekend. 

Als normaal gelden de volgende afmetingen: 

Lengte 
in m 

Zwaarte a/h. 
worteleinde 

in cm 

Minimum dia
meter a/d. punt 

in cm 

18 42 x 42 28 
15 36 X 36 • 24 
12 30 X 30 20 
10 28 x 28 19 
8 25 x 25 17 

f. Beslagen Amerikaansch grenen paalhout 
mag over de vierkant bewerkte lengte in geen 
doorsnede meer spint vertoonen dan % van den 
omtrek dier dwarsdoorsnede. 

g. I. Beslagen paalhout van andere houtsoor
ten dan Amerikaansch grenen, moet over de sub b 
voorgeschreven lengte op elk der zijvlakken een 
doorgaande spintvrije strook vertoonen. 

II. Voorzoover een geheel spintvrn' gedeelte 
wordt vereischt, moet de lengte hiervan in het be
stek of de overeenkomst zijn voorgeschreven. 

h. Voor eikenhout wordt boven en beneden de 
bepaalde breedte- en diktematen een speling toe
gelaten van ten hoogste 5 % onder beding, dat 
daardoor de doorsnede van een paal met ten hoog
ste 5 % worde verminderd en het gemiddelde dei-
doorsnede van alle palen ten minste even groot 
zn' als de voorgeschrevene. 

i. Voor andere houtsoorten dan eiken wordt 
boven en beneden de bepaalde breedte- en dikte-
maten een speling toegelaten van 10 %, onder 
beding, dat daardoor de doorsnede van een paal 
met ten minste 10 % worde verminderd en het ge
middelde der doorsneden van alle palen ten minste 
even groot zü als de voorgeschrevene. 

k. De inhoud wordt berekend door de lengte te 
vermenigvuldigen met het oppervlak der dwars
doorsnede op 1.— m van het worteleinde, den wan-
kant volgemeten. 

§ 6. W A N E N B E Z A A G D H O U T . 

a. Onder meskant bozaagd hout wordt ver
staan hout zonder wan. 
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b. Onder vierkant bezaagd hout wordt ver
staan hout, waaradn eenig wan, in den zin van 
het onder f en g dezer paragraaf bepaalde, is 
toegelaten. 

c. Behalve het rondhout en het hout, dat vol
gens het bestek of de overeenkomst gekloofd of 
beslagen moet zijn, moet al het te leveren hout 
bezaagd zijn. 

d. Hout, bestemd voor buitenwerk, balklagen 
en kapconstructies, planken uitgezonderd, dat niet 
geverfd, gevernist of gebeitst moet worden, be
nevens kozijnhout, mag, voorzoover de ooglijkheid 
zulks toelaat, vierkant bezaagd zijn. 

e. Overigens moet meskant bezaagd hout wor
den geleverd, tenzij de wan bij de bewerking kan 
wegvallen. 

f. Van een partij vierkant bezaagd hout met 
een doorsnede van 2,5 dm- of meer wordt aan 
ten hoogste 25 '/< der hoeveelheid wan toegelaten 
tot een hieronder nader bepaalde hoeveelheid, 
waarbij alle wan zonder de schors wordt gemeten. 

I. Indien de wanvlakken niet in het gezicht 
komen, of het hout voor waterbouwkundige doel
einden wordt gebiuikt, mag de gezamenlijke 
bieedte der wanvlakken nergens meer dan %, en 
de breedte van elk wanvlak afzonderlijk nergens 
meer dan ' /» van den omtrek der dwarsdoorsnede 
bedragen. 

II. Indien het hout voor den burgerbouw is be
stemd en de wanvlakken in het gezicht komen, 
mag de bieedte van elk wanvlak afzonderlijk ner
gens meer dan 2 cm bedragen. 

g. Van een partij vierkant bezaagd hout, waar
van de dwarsdoorsnede kleiner is dan 2,5 dm' 
mag aan ten hoogste 25'/r der hoeveelheid aan 
ten hoogste twee hoeken over ten hoogste 'A dei-
lengte wan voorkomen, terwijl bovendien elk wan
vlak afzonderlijk nergens grooter bieedte mag 
hebben dan l 1 / » van den omtrek der dwarsdoor
snede. Alle wan wordt zonder schors gemeten. 

§ 7. H A R T IN B E Z A A G D H O U T . 

a. Onder hartvrij hout wordt verstaan hout. 
waarbij het hart over de geheele lengte afwezig is. 

b. Onder hartgekloofd hout wordt verstaan 
hout, waarvan het hart over ten minste 'A dei-
lengte bloot is of afwezig is en zich overigens 
niet meer dan 'At der dikte onder de hartzijde be
vindt. 

c. Onder hout met besloten hart wordt ver
staan hout, dat niet valt onder a. of b. 

d. Hout voor paneelwerk, parketvloeren, ramen, 
deuren, luiken, blinden, kozijn-, binnen- en buiten
betimmeringen, lijsten, treknagels en wiggen, moet 
hartvrij zijn. 

e. Hout bestemd voor kozijnen, mag, indien het 
hartvlak niet in het gezicht komt, hartgekloofd 
worden geleverd. In het tegenovergestelde geval 
moet het hartvrij zijn. 

f. Met besloten hart mag worden geleverd: 
1. Hout voor niet-dragende constructiedeelen; 
2. hout, dat onder water wordt toegepast; 
3. hout voor niet in het gezicht komende con

structiedeelen; en 
4. hout voor balklagen; 
tie beide laatsten alleen voorzoover de door

snede grooter is dan 2,2 dnr. 
g. Van een partij hout voor balklagen en dra

gende constructiedeelen met een doorsnede van 
2,2 dnr of minder, doch met een dikte van ten
minste 7,5 cm, mag ten hoogste 25'/< met besloten 
hart, de overige 75f/f hartgekloofd worden ge
leverd. 

h. Hout voor kapconstructies mag, indien het 
niet geverfd, gevernist of gebeitst moet worden, 
hartgekloofd worden geleverd. In het tegenover
gestelde geval moet het hartvrij zijn, tenzij de 
doorsnede grooter dan 2,2 dnr is. 

(Wordt vervolgd). 
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I N H O U D . 

Ófficieele Mededeelingen. — Düsseldorf in 1!)26. door Alb. Otten. — Keuringsvoor
schriften voor hout en voorschriften voor houtbereiding, (slot van pag. 198). — De op
heffing van de School voor Houwkunst, Versierende Kunsten en Kunstambachten te I laarleni. 

O F F I C T E E L E M E D E D E E L I N G E N : 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G . ü|> de a.s. Jaarvergadering zijn volgens rooster aan de hemt 
van aftreden, de heeren Ir. W . P . C. Knuttel, te Deventer'; Jan Wils . te Voorburg. 

Deze aftredende heeren zijn niet herkiesbaar. De kringen worden hierbij verzocht, om 
overeenkomstig art. 4 par. 13 huish. regl. van den B. N . A. candidaten te stellen en de 
namen dier candidaten schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuur, vóór Woensdag 
26 Mei e.k. 

Art. 4 par. 13 Huish. Regl. van den B . N . A . bepaalt het volgende: 
De verkiezing van de leden van het Bestuur geschiedt uit een voordracht, bevattende 

de namen van de candidaat-gestelden. 
Een Gewestelijke Kring ol' 10 leden van den B . N . A . kunnen voor ecu te vervullen 

plaats in het Bestuur een candidaat stellen. Bij geen of onvoldoende candidaatstelliug is 
het Bestuur bevoegd daarin te voorzien. 

De namen van de candidaten moeten schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden 
gebracht, tijdig genoeg om ze te doen opnemen in het orgaan van den B . N . A . 3 weken 
vóór de Jaarvergadering He candidaat-gestelden. die binnen 3 dagen na deze publicatie 
niet schriftelijk aan het Bestuur te kennen hebben gegeven, dat zij geen candidaat wenschen 
te zijn, worden geplaatst op de definitieve eandidatenlijst, welke 2 weken vóór de Jaar
vergadering ter kennis van de leden wordt gebracht. De stemming geschiedt met inacht
neming van het in Art. 11 par. 26 van de Statuten bepaalde. 

N I E U W E L H D E N V A N D E B . N . A . Met ingang van 1 Mei 1!>2<> zijn als lid van den 
B . N . A . toegelaten de heeren architecten: O J . Engelfriet, te Utrecht. C. Hoogeveen te 
Botterdam, Nic. Molenaar.Ir. te Hen Haag, L. I'. van der Vlugt te Rotterdam. Ir. II. T. Zwier, 
b.i. te Heemstede, en .1. Th. van Oven te Samarang. 

Het adspirantlid A . Nieuwpoort te Sliedrecht werd l id van den B.N.A. . terwijl de heeren 
A. C. Stoffels te Hen Haag en II. W . van Hoven te Kijkduin, als adspirant lid van den 
B . N . A . toetraden. 

U I T S L A G E X A M E N S B N . A . 1926. Voor het examen voor het diploma van Bouw
kundig Opzichter B . N . A . slaagde één der 9 candidaten. te weten de heer W . G. Laniers, 
wien het diploma werd uitgereikt. 

Aan het voorbereidend examen namen 208 candidaten deel. 
Daarvan slaagden er 65, te weten de volgende heeren: .1. (I. A . Adank, M . W . van Aleiu. 

.1. Bakker. A . Beek, M . .1. J . van Beveren, C. Boer, U. Boonstra, K. Boinna, II. van Hoven, 
D. .1. ,1. Bruyne, Th. Dekker, L . Geldof Czn, A . A . Guikink. J . van Hasselt, N . Helle. 
J . Hettema. .1. Ilonhof, W . van Hoorn. P . I). Houtkooper. ( i . D. .lansen. L Kat Gzn, 
A . van Keulen. II. H . Klören, H . Kok. M . Kokje, D. van der Kolk, B . van der Kooi . 
R. Kooi. ('. A . Koot, J . W . Kopper. A . A . Leenhouts, D. van Leeuwen, D. van der Lingen, 
J . W . van der Made, S. J . Meegdes, F . H . H . Meyer, J . M . Mentink, J . van der Molen Azn, 
L . G . II. Mulder, A . H . Nederkoorn. J . Tb. Olthoif. .1. F. Oosterkamp, II. W . IVvnenburg. 
G. Reus. S. van Riet, A . A . Rinkens. H . M . Pollman. P. .1. Rombout, B . Schipper, 
K . A . Schipper, W . J . V. Schmitz. W . C . M . S c l nboom. .1. Smots. W . F . S m i t s , J . II. Smit. 
W . P. J , Sniitt. Th. J . Spaen. .1. Spieksma. .1. Stecnsnia. .1 L. A. van Veen, H . G. Vermeulen, 
A . Waalboer .lr, K. v. d. Wielen, T. Wilschut, t'. van der Zwan. 

!!»!> 



P L A T T E G R O N D E N F R A G M E N T E N IN DE GESOLEI-TENTOONSTELL1NG T E DÜSSELDORF. 
ARCH. PROF. DR. W. KREIS. 

DÜSSELDORF IN 1926. 
I n een reeks van bochten kronkelt de Ri jn zich door één der meest aantrekkelijke 

steden van liet Rijnland, het in de vooroorlogsjaren zoo snel gegroeide Düsseldorf. 
O m die ui tbreiding in vaste banen te leiden werd voor 1912 een prijsvraag uitge
schreven voor een grootseb opgezet uitbreidingsplan der stad waarvan de resultaten 
getoond werden op de in dat jaar gebonden steden-tentoonstelling waar bet niet den 
eersten prijs bekroonde plan van Prof . Bruno Schmitz zeer de aandacht trok, niet 
het minst die der vele Nederlandsche ('ongrosbezookors. 

Een duidelijk perspectief van den Rijnoever toonde de bestaande brug met l inks 
een nieuwen ingang van het tentoonstellingsterrein en rechts den nieuwbouw van de 
Academie en het Raadhuis in aansluit ing niet den ouden Lanibertustoren en het 
„Düssol Schlöszchen" . Acht nieuwe bruggen waren voor Groot-Diissoldorf door 
Bruno Schmitz in zijn plan opgenomen. Voor loopig zal het hij één brug blijven, die 
thans verbreed, het hart van de stad niet het tegenovergelegen Ober-Kassei verbindt. 

Toch zal in afzienbaren tijd het Rijnfront van het centrum van Düsseldorf groote 
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veranderingen ondergaan. In het vorig jaar is oen prijsvraag voor een nieuw Baad-
huis-complex ter lengte van ± 300 M. uitgeschreven onder alle architecten van het 
Rijnland; daarenboven waren vijl' professoren speciaal uitgenoodigd aan de prijs
vraag deel te nemen, waarvan echter geen tot de drie niet eerste prijzen bekroonde 
ontwerpers belmoren. Dit vraagstuk is van een omvang als slechts zelden in het 
bestaan van een stad aan de orde komen kan. Het programma vroeg een goede aan
sluiting aan de bestaande oude gebouwen en vestigde hierop de aandacht door een 
juiste verdeeling der bouwmassa's te verlangen zonder in zuiver decoratieve en 
kostbare, voor het praktische gebruik niet te gebruiken bouwwerken te vervallen. 

Het was den ontwerpers overgelaten welke gebouwen zij binnen de aangegeven 
bouwgrens zouden behouden of voor slooping zouden aanwijzen. 

De ontwerpen van den Düsseldorfer stadsbouwmeester Freese en van den te 
Düsseldorf woonachtigen Professor Fahrenkamp toonen in de oplossingen der hoofd-
groepeering overeenkomst. Beiden hebben het oude Marktplein in zijn bestaande 
verhoudingen niet het oudst gedeelte van het Raadhuis en de daarover gedegen oude 
apotheek behouden en daardoor getoond hun stadsschoon en de gevoelens der Düssel-
dorfers goed te kennen. Ken Iweede en grooter Marktplein werd door beiden ont
worpen waarvan dat van Prol'. Fahrenkamp den zich het best aan het complex ann-
sluitenden hoofdvorm verkreeg. 

Op het oude Marktplein bevindt zich het standbeeld van Hertog Johann Wilhelm 
den populairen zeventienden eeuwschen Keurvorst die van Düsseldorf zijn residentie 
maakte en zeer veel tot de ontwikkeling van zijn stad bijdroeg. 

Deze volksvriend, familiaar door iedereen Jean-Wellem genoemd, zetelt in zijn 
fraai geoxydeerde bronzen huid op zijn statig ros te midden der marktvrouwen die 
zeker even krachtig als allen die voor Oud-Düsseldorf gevoelen zouden protesteeren, 
indien men aan hein of aan het karakter van zijn omgeving veranderingen zou willen 
aanbrengen. 

Tng. Mehrtens verdubbelde de bestaande markt ruimte en durfde voor een vleugel 
van het vergroote plein inplaals van drie, negen verdiepingen te stellen. 

Alle drie ontwerpen toonen een Imogen eentralen bouw, die hij hel ontwerp van 
stadsbouwmeester Freese het karakter van een toren heeft verkregen. Voor dat 
echter het Raadhuis-complex tot uitvoering zal komen heefl de Düsseldorfer Rijn
oever reeds een groote wijziging ondergaan. Al een jaar is een tentoonstelling in 
wording van broeden opzet, gewijd aan hygiëne, sociale maatregelen en sport. Deze 
maand gaat zij haar poorten openen om opnieuw te getuigen van den levenslust 
en kracht der Rijnlanders. 

De naam „Gesolei" is samengesteld uit de eerste lettorgrepen van Gesundheits-
pflege, Soziale Fiirsorge und Leibesübungen. 

Prof. Dr. W. Kreis, de bouwmeester van den Düsseldorfer Skyscraper is de 
indceler van het van vorige tentoonstellingen bekende bijna drie kilometer lange 
tentoonstellingsterrein, dat zich langs den Rijnoever uitstrekt. Hij is tevens de ont
werper van de hoofdgebouwen, torrassen en de in de as gelogen sporthaven, die in 
lange horizontale baksteonmassa's het gehoed tot oen indrukwekkende eenheid vormen 
zooals nog nimmer bij een tentoonstelling bereikt is. Kern twintig-tal architecten 
hebben hier samengewerkt; het oude Kunstpaleis is van zijn koepel ontdaan, heeft 
een nieuwen voorbouw gekregen em sluit zich in den bovengenoemden geest bij hot 
geheel aan. De afdeeling Sociale Maatregelen zal omvatten: „bouwkunst, steden
bouw, gemeentebedrijven em gewestelijke uitbreidingsplannen". 

Dicht bij onze grenzen is een hoeveelheid studiemateriaal verzameld die niet zal 
nalaten groote' aantrekking uit te oefenen, waarover echter tot lieden zeer weinig 
gepubliceerd is em waarvan eh' drie hierbij gevoegde reproducties de Schoonheid en 
Grootschheid niet doen vermoeden die de-u Rijnoever hij Düsseldorf thans verrijken. 

A L B . O T T E N . 
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j . Indien voor de .sub d bedoelde doeleinden eh 
voor vloeren en bebordingen planken van halve 
breedte moeten worden gebezigd, moet zulks in 
het bestek of de overeenkomst zijn vermeld. 

8 8. S P I N T A A N B E Z A A G D H O U T . 

a. Bij plankhout mogen de spinthoeken elkaar 
slechts over ten hoogste 10'/} der lengte raken, 
terwijl die maximum lengte van aanraken slechts 
bij ten hoogste 10'/< der partij mag voorkomen. 

b. Bij ribhout worden de sub a, genoemde 
cijfers beide verhoogd tot 25'/,. 

c. Bij hartvrij of hartgekloofd hout mogen ten 
hoogste twee spinthoeken voorkomen. 

d. Bij vloer- en dekdelen moet de bovenzijde 
vrij van spint zijn. 

e. Aan te verduurzamen hout worden geen 
eischen omtrent spint gesteld. 

S 9. A F M E T I N G E N V A N B E Z A A G D H O U T . 

a. Zonder nadere aanduiding worden onder de 
zwaarte-afmetingen verstaan die van ongeschaafd 
hout. Indien men met een bepaalde maat die van 
blijvend hout bedoelt moet zulks uitdrukkelijk 
worden vermeld. 

b. Onderstaande lijst geeft een overzicht van 
de normale handelsmaten. Daarbij zijn de cou
rante niaten cursief gedrukt. De maten met een * 
voorzien gelden uitsluitend voor binnenlands ge
zaagd hout; de overige zoowel voor binnenlands 
als voor buitenlands gezaagd hout. 

N.i handelsmaten voor 
in mm. 

ongeschaafd hout 

Ü *200X200 78X230 
'1X0X 200 78X203 

% '*180X180 78X180 
'• 78X153 

*150X230 7s wo 
*150X200i 78X 78 
*I50X180, 
•150X1 ö0 05X230 

05X203 
•120X280 65 X ISO 

120X250 65X165 
* 120X230 65> f53 
*120X200 65X140 
*120X1*0 ' 65X130 
*120X150 65X100 
* 120X120 I;ÖX 78 

39X283 20X283 ! 20X230 
30X254 20X254 1 20X203 
3! 1X230 20X230 20X180 
39X203 26 [203 20X152 
3!>X 180 2$ 180 20X130 
39X152 26X152 20X102 
39X130 26X110 

20X102 

39 wo 26X130 18X 78 
39X 7K 26X100 18X 65 
3!>X 65 26 X 78 18X 52 
3r»x 52 26X 52 
3!>X 30 26X 39 10X 52 

26X 32 10X 26 
32 X 283 10X 23 
32 „M 23X180 

10X 23 

:;•_> .230 23 153 
32 203 23X130 
32X180 23 • tOO 
32X152 23X 7* 
32X "O 23X 65 
32X130 23X 52 
32X100 23X 39 
32 X 78 23X 32 
32X 85 
32X 52 
32X 39 

*100 < 120 52X102 
*100X100 52X 78 

I 52X 65 
j 52X 52 

Voor alle afmetingen wordt een speling van 
1 mm naar beneden en naar boven toegelaten. De 
niaten zijn bedoeld voor de droogteklasse als is 
voorgeschreven. 
Toelichting, 

I. Opgemerkt worde, dat iedere gewenschte 

H O U T EN V O O R S C H R I F T E N VOOR 
(Slof van pag. 198). 

maat, zoowel de maten uit de tabel alsook andere 
maten, op bestelling, in binnenlands gezaagd en 
in Middcn-Europeesch hout, te leveren zijn. 

II. In den regel is binnenlands gezaagd hout 
van droogteklasse 4. 

III. Indien men in den vervolge hout van 
100 X 100 mm bestelt, moet ook hout van 100 x 
100 tntn worden geleverd, behoudens de aan het 
einde van alinea b genoemde speling. 

c. Indien plankhout geschaafd wordt gemeten, 
moeten de volgende diktematen worden aange
houden. 

P hi ii k li <> ii t 

Ruig 
Dikte in mm 

Eenzijdig 
geschaafd. 

Dikte in mm 

Tweezijdig 
geschaafd. 

Dikte in mnv 

39 36—37 35 
32 30 28—29 
30 27—28 26—27 
26 24—25 23 
23 21—22 20—21 
19 17—18 10—17 
16 14—15 13—14 
13 11 9—10 

d. Bij hout van zwaardere afmetingen dan 
39 mm wordt 2 mm maatverlies toegestaan voor 
ieder geschaafd vlak. 

e. Indien de lengte van het te leveren hout 
niet uit het bestek of de overeenkomst blijkt, zal 
de gemiddelde lengte der te leveren stukken ten 
hoogste 4,50 m en de maximum lengte ten hoogste 
7,30 bedragen. Voorzoover genoegen wordt ge
nomen met Midden-Europeesch dennen of vuren, 
kunnen deze maten worden opgevoerd tot onder
scheidenlijk 6,50 m en 12,50 m. 

f. De meest courante lengtematen voor vuren-
en grenenhout, aangevoerd uit Rusland en de 
Oostzeehavens, zijn: 

Lengte in in 

2,44 3,35 4.27 5,80 6,70 
2.75 3.65 4.90 6.10 7.00 
3.05 3,95 5.20 6.40 7.30 

g. Indien de dikte- en breedte maten van hel 
le leveren hout niet nader in het bestek of de 
overeenkomst zijn omschreven, zullen geen groo
ter zwaarte-afmetingen worden verlangd dan die, 
welke met inachtneming der bepalingen omtrent 
wan, hart en spint van de §8 6, 7 en 8, gezaagd 
kunnen worden uit stammen waarvan de dunste 
(of top-) doorsneden de in onderstaande tabel 
vermelde afmetingen niet te boven gaan. 

lijn middel-

Afb. 1. Besloten hart. Afb. 2. Hartgekloofd. 
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Afb. 3. Hartvrij. 

D = middellijn aan den top (dunste eind). 
d = middellijn zonder spint. 
h = halve dikte van de hartplank. 

Houtsoort. . D 
in cm. 

b 
in 'in 

h 
in cm 

Eiken (Europ.) :.0 42 3,0 
Am. grenen . . 47 35 2.5 
Grenen (Europ.) 27 19 2.5 
Vuren 30 1 mei spint wordt geen 2.5 

35 l reke ung gehouden 2.5 

h, De minimum breedte van ongekantrechte 
planken, gemeten aan slechts één zijde, zal in het 
bestek of de overeenkomst worden voorgeschre
ven. 

j . Onder de breedte van ongekantrechte plan
ken wordt verstaan de gemiddelde breedte van 
onder- en bovenvlak, gemeten op de helft der 
lengte. 

k. Planken moeten, na te zijn afgewerkt, naar 
den eisch van het werk, onderling gelijk van 
breedte zijn. 

1. Onder planken van halve breedte worden 
verstaan planken, waarbij één der smalle zijkan
ten ongeveer door het hart van den stam is ge
zaagd. 

De breedte moet ten minste l ü cm en mag ten 
hoogste 10 cm bedragen. 

8 10. H E T V E R D U U R Z A M E N V A N H O U T . 

a. Hout, dat met bederfwerende stol' gedrenkt, 
of waarin zulke stof geperst moet worden, moet 
tevoren zijn gekeurd en zooveel mogelijk afge
werkt en pasklaar gemaakt; het hout, met inbe
grip van rondhout, moet tevoren van de schors 
en den bast zijn ontdaan. 

b. Te verduurzamen hout moet winddroog zijn, 
in den zin van § 2 sub a (vochtgehalte minder 
dan 35%). 

C. Het hout moet onder a. bedoelde bereidingen 
ondergaan in een fabriek ten genoegen van den 
besteller. 

d. Indien de besteller zulks verlangt, moeten 
die bereidingen geschieden onder controle van of 
vanwege den besteller en moet een verklaring van 
den fabrikant worden overgelegd, zooals nader 
omschreven in S 11 sub h en § 12 sub ,j. 

e. Aan den besteller moet een kennisgeving 
van het tijdstip, waarop met de bereiding van het 
hout zal worden begonnen, ten minste vijf werk
dagen tevoren worden verzonden. 

f. De fabrikant moet ten behoeve van den be
steller de noodige toestellen en reagentia voor 
het keuren der bederfwerende stof volgens de in 
§ 11 en 12 omschreven keuringscisehen beschik
baar stellen. 

g. Bij het verwerken van gecreosoteerd hout, 
moeten alle verbindingen en alle plaatsen, die niet 
met creosootolie blijken doortrokken te zijn, drie
maal rijkelijk met verwarmde carbolineum of ver
warmde creosootolie worden bestreken, voordat 
de verbindingen worden opgesloten. 
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8 11. C R E O S O T E E R E N . 

a. De voor de bereidingen te bezigen olie moet. 
zijn een destillaat van steenkoolgas- of cokesoven-
teer. In afwijking van de op normaalblad N 
voor handelsolie gegeven eischen. moet zij aan de 
volgende eischen voldoen: 

1. Het watergehalte mag ten hoogste 3 ge
wichtsprocenten bedragen. 

2. Het s.g, bij 25° C. moet ten minste 1,035 be
dragen, uitgedrukt ten opzichte van water van 
4° C. 

3. Het mag bij 25° C. slechts sporen vaste 
bestanddeelen bevatten. 

4. Bij destillatie mogen, berekend op water-
vrije olie, ten hoogste overgaan: 

tot 210° C. 5 gewichtsprocent 
„ 235° „ 25 

Opmerking. — De destillatie zal geschieden in 
een glazen retort met tubus en luchtkoelbuis, met 
100 g olie. 

Afstand bol thermometer tot vloeistofspicgel: 
15 mm. 

Afstand thermometer tot einde koelhuis: 00 cm. 
Snelheid van destillatie: 2 druppels per se

conde. 
De retort wordt aan alle zijden beschermd door 

een asbestkap, welke den hals tot 5 cm lengte 
omsluit. 

De verhitting der retort geschiedt op metaal
gaas. 

5. Bij sneldestillatie van 30 cm in een retort 
van 50 cm' inhoud, zonder tubus, mag niet meer 
dan G volumeprocent pekresidu overblijven. 

fi. Het gehalte aan tcerzuren moet ten minste 
6 </, bedragen. 

b. De besteller is bevoegd vóór het onderzoek 
der olie één of meer monsters der voor de berei
ding te bezigen olie te doen nemen en deze mon
sters te doen onderzoeken. 

c. De bereidingsketcl moet zijn voorzien van 
de noodige appendages voor het aflezen van den 
overdruk,-het vacuum, de temperatuur, enz.; de 
reservoirs moeten zijn voorzien van een peilschaal 
met een afleescenheid van ten hoogste 100 liter. 

d. Alvorens de creosootolie in den bereidings
ketel wordt toegelaten, wordt zij ten minste 00° C. 
en ten hoogste 90° C. verwarmd; gedurende de 
persing moet zij in den ketel tusschen deze tem-
peratuursgrenzen worden gehouden. 

e. I. Nat hout in den zin van 8 2 sub a. dat 
moet worden gecreosoteerd, moet gedurende ten 
minste een half uur in den bereidingsketel onder 
een luchtverdunning van een aanwijzing van ten 
minste 0(1 cm kwikdruk ') op den yacuummeter 
worden gehouden, waarna of terwijl de in den 
ketel aanwezige vloeistoffen moeten worden afge
tapt. 

II. Tenzij met goedvinden van den besteder, 
mogen geen twee of meer verschillende houtsoor
ten in één ketel worden bereid, met dien verstande 
echter, dat dennen en vuren als gelijksoortig wor
den beschouwd. Voorts zal iedere ketellading zoo
veel mogelijk hout van gelijke afmetingen en ge
lijke structuur moeten bevatten. 

1'. Men onderscheidt dc volgende methoden van 
creosoteeren: 

I. V o l l e b e r e i d i n g . 
De olie in den ketel wordt geleidelijk onder een 

overdruk van ten minste 8 kg/cm- gebracht, tenzij 
deze druk niet behoeft te worden bereikt, omdat 
de voorgeschreven hoeveelheid reeds vóór het be
reiken van den druk van 8 kg/cm? is ingeperst. 
De duur, tijdens welken de spanning van 8 kg/cm' 
moet worden onderhouden, wordt door den fabri-

i 
') De resteerendc druk is dus circa '/.•. atmosfeer. 

kant geregeld, in verband met de voorgeschreven 
op te nemen hoeveelheid olie, met dien verstande 
dat, indien na 4 uur persen de vereischte hoeveel
heid nog niet is bereikt, genoegen wordt genomen 
met de alsdan ingeperste hoeveelheid. 

Toelichting. — Aanbevolen wordt de volgende in . 
te persen hoeveelheden in liters per m' in het be
stek of de overeenkomst voor te schrijven. 

Lichte 
afmetin

gen. 

Gewone 
afmetin

gen. 

Zware 
afmetin

gen. 

Dennen - Vuren . 175 125 100 
200 175 125 
125 100 60 

Beuken 250 250 175 
Cirenen perkoenen 

voor gew. gebruik 175 — — 
dienen perkoenen 

(tegen denpaalw.) 300 — — 

Omtrent de controle der opgenomen hoeveelheid 
gelden onderstaande bepalingen: 

le. De controle zal, zoo mogelijk, door weging-
geschieden. Voorzoover de inrichting der fabriek 
dit niet toelaat, mag ook door meting worden ge
controleerd. 

2e. Bij de controle door weging wordt iedere 
wagen vóór en na de bereiding bewogen. Uit het 
verschil in gewicht wordt de ingedrongen hoeveel
heid berekend. De beoordeeling geschiedt per ketel
lading, mits de geheele ketellading uit dezelfde 
houtsoort bestaat. Anders geschiedt zjj per wagen
lading. 

3e. Bh' de controle door meting zal, met be
hulp van onderstaande tabel, uit den stand der 
peilschaal en de temperatuur der olie in het reser
voir vóór en na de bereiding de verbruikte hoe
veelheid worden bepaald, welke, herleid tot een 
volume van 15° C , als grondslag voor berekening 
zal dienen. 

C r e o s o o t o l i e . 
Gemiddelde uitzettingseoöfliciont bij teiupei at nul

grenzen van 15J—65" C. 

Soortelijk gewicht bjj 15° C. 

1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 

0,00085 0,00085 ( 0,00080 0,00080 0,00077 0.00068 

II. S p a a r b e r e i d i n g . 

E n k e l R ü p i n g-p r o c e s. Nadat het hout 
in den bereidingsketel is gebracht en deze is af
gesloten, wordt daarin lucht geperst tot een over
druk van 2 a 4 kg/cm', afhankelijk van de gesteld
heid van het hout. Daarna wordt de olie in den 
bereidingsketel toegelaten, waarbij de daarin aan
gebrachte druk behouden moet blijven. 

Na de vulling wordt overgegaan tot het persen 
van de olie tot een overdruk van ten minste 8 
kg/cm', tenzij deze druk niet behoeft te worden 
bereikt, omdat de voorgeschreven hoeveelheid 
reeds vóór het bereiken van den overdruk van 
8 kg/cnr, is ingeperst. De duur, tijdens welken de 
spanning van 8 kg/cnr, moet worden onderhouden, 
wordt door den fabrikant geregeld, in verband met 
de voorgeschreven op te nemen hoeveelheid olie. 
Daarna wordt de olie afgelaten en gedurende ten 
minste 15 minuten een luchtverdunning onderhou
den tot een aanwijzing van ten minste 60 cm kwik-
druk op den vacuummeter. Alsdan moet het hout 
een in het bestek voorgeschreven minimum hoe
veelheid olie per m' hebben opgenomen. 

Toelichting. — Aanbevolen wordt de volgende in 
te persen hoeveelheid in het bestek of de over
eenkomst voor te schrijven: 

Eiken 45 liter per m'. 
Grenen 63 liter per m*. 

D u b b e l R ü p i n g-p r o c e s. Dit is het enkel 
Rüping-proces , tweemaal onmiddellijk na elkaar 
toegepast. Na de tweede toepassing moet het hout 
een in het bestek voorgeschreven minimum hoe
veelheid olie per m' hebben opgenomen. 

Toelichting. — Aanbevolen wordt de volgende 
in te persen hoeveelheid in het bestek of de over
eenkomst voor te schrijven: 

Beuken 150 liter per m1. 

g. Gecreosoteerd hout mag bh' de verzending 
niet worden gevlot, 'tenzij het paalhout betreft. 

h. De verklaring van creosoteering, als bedoeld 
in § 10 sub d, moet van onderstaand model zijn: 

V e r k l a r i n g v a n c r e o s o t e e r i n g , 

Ondergeteekende verantwoordelijk 
bestuurder der gevestigd te 
verklaart, dat op 19... aan zn'n 
fabriek is gecreosoteerd, volgens de voorschriften 
der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Ne
derland, normaalblad N , m" 
hout. 

Bovenbedoeld hout was, volgens verkregen in
lichtingen, bestemd voor de werken te 
directie te geleverd 
door den houthandel te 
ingezonden door den aannemer te 

De voorgeschreven hoeveelheid creosootolie werd 
bereikt, 

niet bereikt. 
Het hout is gedurende uren aim 

een druk van kg/cm' onderworpen 
geweest. 

§ 12. K Y A N I S E E R E N . 

a. Het hout moet zoodanig in de bakken wor
den gestapeld, dat het naar het oordeel van den 
besteller, voldoende door de kwikchloride-oplossing 
wordt omgeven; de vloeistofspicgel moet ten min
ste 5 cm boven het hout staan. 

b. De constructie der bakken moet zoodanig 
zn'n, dat nergens ijzer met de kwikchloride-oplos
sing in aanmerking kan komen. Pompen en andere 
bü de bereiding benoodigde werktuigen mogen 
geen ijzeren deelen bevatten. 

e. De oplossing moet, in gewichtsdeelen, 1 
kwikchloride op 150 water bevatten. 

Toelichting. — Voor de bereiding van de op
lossing wordt het kwikchloride in een eikenhouten 
of steenen bak, bh' hoeveelheden van ongeveer 
4 kg, onder toevoeging van een weinig water, 
stukgestooten en daarna, onder voortdurend om
roeren, met kokend water overgoten. 

Toevoeging van keukenzout of andere stoffen 
om het oplossen van het kwikchloride te verge
makkelijken, is niet toegestaan. 

De aldus verkregen verzadigde oplossing wordt 
vervolgens in een reservoir overgebracht en door 
toevoeging van water tot den hierboven genoem
den graad verdund. 

d. De oplossing moet gedurende de bereiding 
ten minste é é n m a a l daags flink worden omgeroerd 
of doorgeblazen en door toevoeging van kwikchlo-
ride-oplossing, op sterkte worden gehouden. 

e. De besteller is bevoegd, zoo dikwijls hij zulks 
noodig acht. é én of meer monsters uit den kyani-
seerbak te doen nemen en deze monsters te doen 
onderzoeken. 

f. De sterkte van de oplossong zal in een „Sö-
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ligkeitsmeter" worden onderzocht met behulp van 
een oplossing van kaliumjodide in water, van by 
den nieter behoorende sterkte. 

g. Het te kyaniaeeren hout moet gedurende den 
hieronder voor de onderscheiden houtsoorten nader 
bepaalden tijd in de kwikchloride-oplossing onder
gedompeld blijven. 

Dennen- en vurenhout 10 achtereenvolgende et
malen. 

Grenenhout 8 achtereenvolgende etmalen. 
Lorkenhout 8 achtereenvolgende etmalen. 
h. De neerslag van kwikchloride, welke zich 

tijdens de bereiding op het hout heeft gevormd, 
moet door afspoeling met water worden verwij
derd; daarna moet het hout zoodanig ter droging 
worden opgestapeld, dat de lucht van alle kanten 
kan toetreden. 

i. Het bereide hout mag niet worden gevlot. 
j . De verklaring van kyaniseering, als bedoeld 

in § 10 sub d, moet van onderstaand model zijn: 

V e r k l a r i n g v a n k y a n i s e e r i n g . 

Ondergeteekende verant
woordelijk bestuurder der gevestigd 
te verklaart, dat van 
19... tot 19... aan zijn fabriek is go-
kyaniseerd, volgens de voorschriften van de Hoofd
commissie voor de Normalisatie in Nederland, 
normaalblad N , m' 
hout. 

Bovenbedoeld hout was, volgens verkregen in
lichtingen bestemd voor de werken te , 
directie te , geleverd 
door den houthandel te 
en ingezonden door den besteller 
te 

A A N H A N G S E L . 

I. Indien over den droogtoestand van het ge
leverde hout verschil van meening bestaat en be
steller en leverancier niet op een andere wijze tot 
een vergelijk komen, zal de bepaling van het vocht
gehalte geschieden als hieronder is vermeld 

den genomen, met dien verstande echter, dat ten 
hoogste 10 monsters zullen worden verzameld. 

Dit monster zal bestaan uit een schijf kopshout 
van ongeveer 2 cm dikte, welke op ten minste 
(>0 cm van één der beide uiteinden van het hout 
zal worden ontnomen. (Afb. 4). 

Indien de houtwaren minder dan 1.20 m lang 
zijn, zal deze schijf uit het midden moeten worden 
genomen, terwijl bij zeer kleine houtwaren (die, 
welke minder dan 200 g wegen) het geheele stuk 
zal worden gebruikt. 

De monsterschijven moeten onmiddellijk na de 
monsterneming ieder afzonderlijk in een overigens 
ledige droge goedsluitende stopflesch of blikken 
bus worden verpakt. Te dien einde mag zoo'n 
schijf eventueel in eenige stukken worden ge
broken. De flesschen moeten daarna terstond goed 
worden gesloten en de bussen terstond worden 
dicht gesoldeerd. De verpakking mag eerst bij den 
aanvang van het onderzoek op het vochtgehalte 
worden geopend. 

O n d e r z o e k . 

Ieder monster wordt in een gesloten, getarreerd 
vat tot op 0,1 '/, van het gewicht nauwkeurig ge
wogen, vervolgens in een droogstoof gebracht en 
gedurende ten minste 2 en ten hoogste 3 etmalen 
onafgebroken bij 103—105° C. gedroogd. 

Daarna laat men het monster in een exsiccator 
afkoelen en weegt het wederom alsboven. Noemt 
men het gewicht bij de eerste weging A en bij de 
tweede B, dan is het vochtpercentage 

A ~ B X 100 %. 
t> 

Indien ook de vochtverdeeling moet worden be
paald, wordt van een tweede schijf, welke naast 
de hierboven bedoelde is gelegen (15 afb. 5) bij de 
monsterneming een buitenrand afgezaagd ter dikte 
van 'A der dikte van de schijf, volgens afb. (>, 7 
en 8, dus 5 mm. 

De uit vier stukken bestaande rand en het bin
nenste deel moeten afzonderlijk worden verpakt 
en behandeld, als hiervoor werd geschreven. 

Afb. 4. Schijf A ter bepaling van het gemiddelde vochtgehalte. 

G 0 cm _ f2cm, f~2.cm 

Afb. 5. Schijf B ter bepaling 

M o n s t e r t r e k k e n . 

De monstertrekking kan in gemeen overleg door 
heide partijen of door een onpartijdig deskundige 
geschieden volgens de hieronder volgende be
palingen : 

Van de ter keuring aangeboden partij zal van 
'•'< van het aantal houtwaren een monster wor-
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Indien bovendien nog de graad van korstver-
harding van kunstmatig gedroogd hout moet wor
den bepaald, zaagt men van elk te onderzoeken 
stuk, naast de hierboven genoemde schijf (of 
schijven) nog een schyf C. Deze wordt daarna 
volgens afb. 9 zoodanig uitgezaagd, dat een aantal 
tongen overblijft, welke ongeveer 10-maal zoo lang 

waarvan de buitenste 
rand moet worden af
gezaagd of afgesple-
ten als is aangegeven. 

rand en kern moeten 
afzonderlijk gewogen, 
gedroogd en weer ge
wogen worden om de 
vochtverdeeling te be

palen. 

buitenrand kern 

'A v/d dikte 
van de schijf. 

Afb. 6, 7 en 8. Schijf B. 

als dik moeten zijn. Indien eenigszins mogelijk 
maakt men deze tongen 1 a l ! i cm dik. 

Afb. 9. Schijf C 
ter bepaling 

van den graad 
van korstver-

harding. 
De tongen 2 en 
5 moeten wor
den weggebro

ken. 

Dikkere stuk
ken moeten ge
zaagd worden 
als is aangege

ven voor de 
proef op korst-

verharding. 

Van deze tongen worden er eenige zooveel moge
lijk om de andere, uitgebroken, doch steeds zoo, 
dat de beide buitenste blijven staan. 

Afb. 10, 11 en 12. Schijf C. 

Deze schijf moet worden gedroogd vóór de 
conclusie aangaande korstverharding kan 

worden getrokken. 

niet-korstverhard korstverhard overstoomd 

De schijf wordt vervolgens zoodanig verpakt, 
dat breken uitgesloten is en bij het onderzoek ge
durende ten minste 2 en ten hoogste :i etmalen 
onafgebroken bij 103—105° C. gedroogd. Daarna 
zal worden bepaald of, en zoo ja, in hoeverre de 
buitenste tongen naar binnen of naar buiten zijn 
gebogen. 

Buigen de tongen naar binnen, dan is korst
verharding aanwezig; buigen zij naar buiten, dan 
is het hout te lang gestoomd (z.g. overstoomd). 

De uiteinden der tongen mogen niet verder uit 
den rechten stand zijn uitgeweken dan overeen
komt met 5 '/, der tonglengte. 

II. Het verdient aanbeveling, ter zaks der be
namingen, het volgende als standaard aan te 
nemen: 

Onder hout met een bepaalden naam wordt ver
staan hout, afkomstig van de in onderstaande lijst, 
achter dezen naam vermelde boomsoort, of bjj de 
met een teeken (*) gemerkte houtsoorten ook van 
naverwante botanische soorten, welker hout, wat 
eigenschappen betreft, naar het oordeel van den 
besteller practisch geheel met dat van de vermelde 
boomsoorten overeenkomt. 

Handelsnaam. Botanische ben; lining. 

Ahorn (Eschdoorn. Maple) 
"A ma run ten (Purperhart) 

* Amerikaansch rnod-ciken 
'Amerikaansch wit-eiken 
A mei ik a a lisch grenen 

Angelique (Basra-Loens) 
Azrjnhout 

•Bankirai (Borneo-teak) 

Basra-locus (Angeliuue) 
l ierken 
Meuken 
Blackball 

Blauwgom 
•Bollet rie (Paardevleesch-

liout) 

* Borneo-teak (Bankirai) 

Bux (Palmhout) 
Cederhout 
1 kemerara groenhart 
Dennen (zilverden of zil

verstar! 
Djati (Teak) 

Douglas-spar (Oregon pine) 

•Ebbenhout 

Eiken (Europeesch) 

"Eiken (Wit Amerikaansch) 
"Eiken (Rood Amerikaansch) 
Elzenhout 
Eschdoorn (Ahorn. Maple) 
Esschen 
Grenen (Amerikaansch) 

Grenen (Europeesch) 
(Pijnboom, grove den of 

grove spar) 
(ïroenhart (I)enierarai 
Groenhart (Surinaamsch) 

11 aasbeuken 
Hazelaa rhout 

•II ickory 

Iepen 
.larrah 
Karri 

Linden 

Locus 
Lorken 
•Mahonie 

•Manbarklak 

Maple (Ahorn. Eschdoorn) 
•Merbau 

Mora (Peto) 
Noten 
Onglen (Ijzerhout) 

Acer pseudo-plantanus Linn. 
I'eltogyno confert iflora Benth. 
Peltogyne panienlata Benth. 
Quercus rubra Linn. 
Quercus alba Linn. 
I'inns palustris Miller 
I'inus heterophylla Sudw. 
Dicorynia paraënsis Benth. 
Quereus ilex Linn. 
Isoptera borneönsis Scheff. 
Hopea spec. div. 
Dicorynia paraënsis Benth. 
Betula verrucosa Linn. 
Kagu.N sylvatica Linn. 
Eucalyptus palens Benth. 
Eucalyptus pilularis Sm. 
Eucalyptus globulus Lahill. 

Mimusops balata Gartn. 
Mimusops surinamensis Miq. 
Isoptera borneönsis Scheff. 
Hopea spee. div. 
Buxus sempervirens Linn. 
Cedrela odorata Linn. 
Xectandra Kodioei Hook. 

Abies pectinata D.C. 
Tectona grandis Linn. 
I'seudolsuga laxifolia Britten. 
Pseudotsuga mucronata Sud. 
Diospyros olicnum König. 
Diospyros mospili Ion mis 

Hoclist 
Diospyros 1'errieri Jumcllc. 
Maba buxifolia Pers. 
Quereus peduneulata Ehrh. 
Quercus sessiliflora Sm. 
Quercus nihil Linn. 
Quercus rubra Linn. 
Alnus glutinosa Linn. 
Acer pseudo-platanus Linn. 
Fraxinus excelsior Linn. 
I'inus palustris Miller. 
I'inns heterophylla Sudw. 
I'inus sylvestris Linn. 

Nee tand ra Rodioei Hook. 
Tecoma leucoxylon Mart. 
Tecoma spec. div. 
Carpinus betulus Linn. 
('orylus avellana Linn. 
Carya alba Koch. 
Carya laciniosa Sarg. 
('araya glabra Spnch. 
Carya ovata Koch. 
Ulmus spec. div. 
Eucalyptus marginata Don. 
Eucalyptus diversicolor 

F. v. M. 
'I'ilia grandiflora Ehrh. 
Tilia parfifolia Ehrh. 

ymenaca Courbaril Linn. 
Larix europea D.C. 
Swietenia mahagoni Linn. 
Swietenia macrophylla King. 
Eschweilera longipes Miers. 
Eschweilera spec. div. 
Acer pseudo-platanus Linn. 
Inlsia bi.iuga Colebr. 
lntsia palembanica Bak. 
Dimorphandra excelsa Baill. 
ruglans regia Linn. 
Eusideroxylon Zwageri 

T. B. 
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[andelsnaam. liotanische benaniiiifi 

Oregon pine (Douglas spar) 
; : l \ i a l ilovlooscliliout (liol-

Itrie) 

: Palissander 

Palmhout (Bux) 
Peto (.Mora) 
Pokhout 

Populieren 

•Purperhart (Amaranten) 

•Hessak 

•Surinaamsch groenhart 

Tallowwood (Talkhout) 

Teak (Djati) 
Vezelschorshout 
Vuren (Fijne spar of fijne 

den) 
Walaba 
Wilgenhout 
ijzerhout (Onglen) 

Pseudotsuga taxifolia Brittbn. 
Pseudotsuga mucronata Sud. 

Mimusops balata Gartn. 
Mimusops surinamensis Min. 
Datbergia nigra Allem. 
Jacaranda brasiliensis Benth. 
Buxus sempervirens Linn; 
Dimorpliandra exeelsa Bai l l . 
Guajacura officinale Linn . 
(iunjncum sanctum Linn. 
Populus si div. 
Peltogyne confertiflora Benth. 
Peltogyne paniculata Benth. 
Shores simaloerensis Smith. 
Shorea glauca King . 
Shorea utilis K i n g . 
Teeoina louonxylon Mart . 
Tecoma spec. iliv. 
Eucalyptus microcorys 

F. v. M . 
Tectona grandis Linn. 
Eucalyptus obliqua 1'llc' 
Picea exeelsa Linn. 

Eperua falcata Aubl. 
Salix spec. div. 
Eusideroxylon Zwageri 

T . & tl. 

•rit. 

Deze lijst is ten tijde van het opstellen (1925) 
niet betrekking tot de in Nederland toegepaste 
houtsoorten zoo volledig mogelijk opgemaakt. 

Daaruit moet echter vooral niet de conclusie 
worden getrokken, dat er niet nog andere hout
soorten voor levering of verwerking in aanmer
king kunnen komen. Met name moet gewezen wor
den op het feit, dat het aantal aan de markt ko
mende houtsoorten zich in de laatste jaren voort
durend uitbreidt. 

Het verdient in sommige gevallen aanbeveling 
in het bestek of de overeenkomst een bepaling op 
te nemen als volgt: 

„Ter identificatie van de houtsoort moeten één 
of meer monsters van ten minste 1 dm' inhoud 
worden ingezonden. Het te leveren hout mag, wat 
bouw betreft, niet meer van het standaardmonster 
afwijken dan de normale variaties bü de voorge
schreven soort." 

Onder wagenschot wordt verstaan hout, afkom
stig van over de volle lengte en door het hart ge
kloofde onderstammen van rechtgegroeide Euro-
peesche eiken, zonder grootte en met slechts weinig 
kleine kwasten. 

III. Onder binten of balken, ribben, platen, 
baddings, richels, delen, schroten, tengels en lat
ten wordt onderscheidenlijk verstaan hout van de 
hieronder in mm aangeduide afmetingen. 

Hinten ot 
Balken Ribben Platen 

Dikte X i Dikte X DikteXbreedte 
br. in mm.'br. in mm. in min. 

Baddings liichels 1 Delen Schroten 

Dikte X i Dikte X DikteXbreedte 
br. in min. br. in min in mm. 

DikteXbreedte 
in mui. 

Tengels Latten 

Dikte X Dikte X 
br. in mm. br. in mm. 

150X200 
1.-,D 2::<l 
180X180 
180 200 
200X200 
2uo •_':',' i 
200X250 

en 
zwaarder 

78 X 78 
7- li») 

100X100 
100X120 
lui) 15(1 
100X180 
120 O20 I 
120X150 
120X180 
150X150 
150X180 

78XK8 
78X180 
78X breeder 

dan 1*0 
100X200 
100X230 
lOOXbreeder 

dun 280 
120X200 
120X230 
120 breeder 

dan 230 
65X203 
05X230 
65X breeder 

dan 230 

65X130 
65X140 
C5X153 
65 165 
65X180 

:«i 65 
39 X 78 
52 K 65 
52 X 78 
65 X 65 
65 X 78 
li:, lui) 

20X180 
20X breeder 

dan 180 
23X180 
23X breeder 

dan 180 
26X180 
26X breeder 

dan 180 
32X180 
32X breeder 

dan 180 
311X180 

breeder 
dan 180 

52X180 
52 Xbreeder 

dan 180 

20 x ( ïoo tot i ; 
23 X ( 
26 X ( 
32 X ( 
39 X ( 
52 X ( 

18X65 
18X78 
2tX65 
2:iX78 
26 7X 
32 65 
32X78 

(kleiner 
dan 

39x:t9) 
39X30 
39X52 
52X52 

D E O P H E F F I N G V A X D E S C H O O L V O O E B O U W K U N D E , V E B S I E R E N D E 
K U N S T E N E N K U N S T A M B A C H T E N T E H A A R L E M . 

Het Bestuur van den B. A. N . kreeg de volgende brief van den Directeur de/er school: 
liet Bestuur van de school moet zeer tot zijn leedwezen niededeelen, van den Munster 
van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen.'en van den Minister van Financiën bericht 
te hebben ontvangen, dat zij zich voorstellen met ingang van 1 September a.s.. dus op 
/eer korten termijn, het Rijkssubsidie der school in te trekken. De leerlingen worden 
verwezen naar het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam, de Middelbaar 
Technische School te Haarlem of die te Utrecht. Hoe een overplaatsing der leerlingen 
zal worden geregeld, is niet bekend. Het Bestuur der School behoeft na alle pogingen, 
die in het werk zijn gesteld tot behoud der School wel niet nader aan te duiden, dat 
het slechts noodgedwongen tot uitvoering van het Ministerieele voornemen zou overgaan 
en dat het ten zeerste betreurt, dat aan een meer dan veertigjarigen ernstigen arbeid 
aldus in enkele maanden een eind wordt gemaakt. Bij den Munster is dan ook tegen 
het voornemen tot intrekking der subsidie geprotesteerd en het Bestuur is thans met 
den Minister i lerhandeling. 
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22 MEI 1926 NUMMER 21 

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

I N H O U D . 

Ófficieele Mededeelingen. — Berichten. — Openbare school aan de Laan van Chartroise 
te Utrecht. - Openbare scholen in de Ondiepwijk. — De verhouding tusschen de Archi 
tecten onderling. — Verval van een Kathedraal. N .R .Ct . 5 Mei 1926. 

Ó F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

A D R E S A A N D E N R A A D V A N A M S T E R D A M . Het Genootschap Architecture et 
Amicitia en de Gewestelijke Kring „Amsterdam" hebben zich ter zake van het praeadvies 
van B. en W . op de motie v. d. Bergh (aesthetische controle bebouwing Amsterdam-Zuid), 
op 15 Mei in .het volgende adres tot den Raad der Gemeente Amsterdam gewend. 

„Het Genootschap Architecture et Amicitia en de Kring Amsterdam van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. Bond van Nederlandsche Architecten, kennis gen en 
hebbende van het prae-advies van B . en W . van Amsterdam, op het voorstel van het 
lid van den Raad, Mr. Dr. O. van den Bergh. dd. 5 October 1925, betreffende den 
aesthetischen opbouw van Amsterdam-Zuid, zoowel als in technisch opzicht, achten het 
dringend gewenscht op de volgende punten van genoemd prae-advies Uwe aandacht te 
vestigen. 

1. De aanwijzing ran architecten door de van wege de Gemeente in te stellen archi
tectonische commissie voor de bebouwing van terreinen in Zuid. 

Hoewel de goede resultaten van een dergelijke werkwijze in het prae-advies worden 
erkend, nieenen toch B . en W . dit principe te moeten ontraden. Zulks wordt door de 
voornoemde vereenigingen (A. et A . en B . N . A.) ten zeerste betreurd, daar een aan den 
bouwer overgelaten architectenkeuze groote bezwaren voor een aesthetischen opbouw kan 
medebrengen. Wordt inderdaad een harmonischen opbouw ernstig nagestreefd, dan blijft 
het dringend gewenscht aan de Architectonische Commissie de bevoegdheid te verleenen 
tot aanwijzing van architecten, vooral waar het de belangrijke architectonische kernpunten 
der bebouwing betreft. Geschiedt deze aanwijzing met beleid en overleg, dan zullen de 
bezwaren tegen deze regeling tot een minimum teruggebracht kunnen worden. 

2. Het preventief optreden door beoordeeling van een voorloopig schetsontwerp. 

De in het prae-advies voorgestelde preventieve maatregel, waarbij een architectonische 
commissie op grond van een voorloopig schetsontwerp zal moeten oordeelen, zal én voor 
de opdrachtgevers èn voor te bereiken resultaten, t. a v. een voortreffelijke bebouwing 
groote moeilijkheden met zich brengen. Immers do bouwer zal van het voorloopig schets
ontwerp zich niet het juiste beeld kunnen vormen van wat straks door hem zal moeten 
worden uitgevoerd, met alle economische en technische consequenties van dien. terwijl 
evenmin de architectonische commissie door een dergelijk voorloopig ontwerp, noch omtrent 
het karakter en de weloverwogenheid van het ontwerp, noch omtrent de technische en 
aesthetische bek waainheid van den ontwerper voldoende ingelicht zal kunnen zijn zóó 
dat hieruit genoemde commissie de vérstrekkende consequentie van wèl of niet afbreken 
der onderhandelingen over het aangevraagde terrein zal kunnen aanvaarden. 

Voor alle partijen zijn duidelijke en zoo i dig, uitvoerige en gedetailleerde architec
tonische teekeningen. vergezeld gaande van een schriftelijke toelichting ter zake van de 
toekomstige bebouwingen noodzakelijk voor het vormen van het juiste oordeel. Do helang-
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rijkheid van deze voorbereiding, eenmaal erkend en hekend. zal niel weinig bijdragen tot 
weloverwogen en juiste architectenkeuze, op welke wijze deze dan ook geschieden moge. 
Indien uit deze breedvoerige architectonische voorlichting de onvoldoende aesthetische 
qualiteiten des ontwerpers blijken, dan dienen naar meenmg van adressanten de onder
handelingen over het uit te geven terrein afgebroken te worden Zonder deze maatregel 
streng door te voeren wordt alles wat met hel voorstel van Mr. Dr. G. van den Bergh 
werd beoogd, tot nul of geener waarde teruggebracht. 

:\. Voorschriften omtrent het ontwerpen ran opstanden eu plannen door den architect. 
Dat D. en W. v -schriften in bovengenoemden zin uiel wenschelijk achten, wordt 

door de vereenigingen ten zeerste betreurd De eenheid van plan en opstand en de daaruit 
voortvloeiende wenschelijkheid, dat beide factoren in een hand berusten, is een gezond 
architectonisch beginsel, dat in het belang van de architectuur nimmer verlaten had 
mogen worden. 

Waar het Gemeentebestuur een v "treffelijken opbouw van Zuid wil bevorderen. 
mag het verwondering baren, dat het groote belang van dit gezond architectonisch be
ginsel niet wordt ingezien Reeds i rmalen werd erop gewezen, dat het splitsen van 
het architectenvak in gevel- en planarchitectuur, tot ongez le architectuur moet leiden. 

W i l men in Amsterdam-Zuid tot bevredigende resultaten komen, dan zal dit gezonde 
architectuurbeginsel gehandhaafd en bevorderd moeten worden. 

Bovendien zal bij een ernstige I rdeeling door een architectonische commissie een 
juiste d werking van de opstanden in verband met de plannen toch een onafwijsbaren 
eisch moeten zijn. . , . 

Wordt deze eisch niet gesteld, dan zoude deze architectonische commissie hare mede
werking moeten verleenen aan het tot stand komen van een ongezonde architectuur, 
wat niet verwacht mag worden. 

4. De samenstelling eau de technisch-aesthetische oommissie. 
| ) ( ; hij het piae-advies voorgestelde samenstelling van genoemde commissie, voor 

zoover betreft de z.g architectonische commissie, beslaande uil den Stadsarchitect, de 
ontwerper van Uitbreidingsplan Zuid en één door li eu II'. le benoemen architect, kan 
de vereenigingen geenszins bevredigen. 

Zooals thans voorgesteld, zou de commissie een overwegend ambtelijk karakter ver
krijgen, wai in zake scl iheidsbemoeiing niet gewenscht mag heeten, omdat de actieve 
medewerking van de particuliere architecten, die tot heden een belangrijke factor in deze 

.luist door die medewerking verkreeg bemoeiingen was, daarmede verloren dreint te 
de zoo delicate taak der schoonheidsbemoeiing het zoo juiste karakter van een door de 
beoefenaars der bouwkunst gewenschte zèlf-cont róle. Gaat dit karakter verloren — en 
dit gebeurt, wanneer B. en W. zonder meer de aesthetische controle-commissie samen
stelt — dan wordt de srliooiiheidsbeinoeiing in geheel verkeerde hanen geleid en zal ze 
een bron worden van moeilijkheden. 

liet wekt dan .mk verwondering en teleurstelling dat in het prae-advies voorgesteld 
wordt de historisch geworden samenwerking i.z. Amsterdamsche aesthetische bouwhelangen 
tusschen Gemeentebestuur en in de vereenigingen georganiseerde particuliere architecten 
te verbreken. 

Zulks toch zoude het geval zijn. indien een aan de S. ('. voornaam gedeelte van haar 
taak werd onttrokken, zonder dat deze commissie, waarin de afgevaardigden van de bouw
kundige vereenigingen zitting hebben, noch deze vereenigingen zelve, eenigen invloed op 
de benoeming van de leden der nieuw te benoemen commissie zou kunnen oefenen. 

De vereenigingen moeten dan ook samenstelling van de architectonische commissie, 
zooals in het prae-advies voorgesteld, ten sterkste ontraden en moeten erop aandringen 
dat de vertegenwoordigers van de architecten in de commissie worden benoemd door 
B. en W. op'enkelvoudige voordracht van de bouwkundige vereenigingen (A. et A . en 
B X . A.) en wel ten getale van drie, zoodat de geheele architectonische commissie besta 
uit vijl' leden. 

">. Het toezicht op de goede technische uitvoering. 
Adressanten achten het verder dringend gewenscht, dat door het Gemeentebestuur de 

noodige maatregelen worden getroffen ter bevordering van een zoo voortreffelijk mogelijke 
technische uitvoering van de bebouwing in Amsterdam-Zuid. 

Zulks ware te bereiken door een streng toezicht op de goede technische uitvoering en 
preventief zoude hier opgetreden kunnen worden door het stellen van eischen t. a. v. de 
vakbekwaamheid der uitvoerende bouwers. 
212 

Ten slotte moeten de vereenigingen ten sterkste aandringen op een spoedige behandeling 
van de voorstellen i.z. bebouwing van Amsterdam-Zuid, daar de tegenwoordige, regeling 
t. a. v. die bebouwing alleszins onbevredigend mag heeten. zulks zoowel voorde bouwers 
als voor de architecten 

Dringend gewenscht is liet spoedig tot stand komen van een goede regeling, die een 
aesthetisch en technisch goed verzorgden ophouw van Amsterdam-Zuid verzekert. 

Voor het Genootschap Architectura et Aniicitia 
(w.g.) ('. .1. B L A A U W , Voorzitter. 

„ -I. B O T E R E N B R O O D , Secretaris. 

Voor den Kring „Amsterdam" van de,'Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. Bond van 

Nederlandsche Architecten, 
tw.g.) G. V E R S T E E G , Voorzitter. 

E. .1. K U I P E R S , Secretaris, 

B K R I C H T E N . 

P R I J S V R A A G B E B O U W I N G V O O R M A L I G P E K I N G B O S C H T E B A A R N . 
Totaal zijn ingekomen 127 Ontwerpen onder de volgende motto's: 
F. Blier Heme, Bust. Dark. Sparre, Mei, Joko, Waldheimat, Trio. Dubbel. Enkel 

Paddestoel, Penatus. Reurle. B.M.A.S. . Het Tentdak, liet Schuurken. Nooit. X . Y . Z . . 
Fukerfusu, Knus, Mei, De Huif, Maison de campagne, Johanna, Stemmig, K . L M . , I l . l . l . . 
Ribes, Arabis. Iris. Mooi Buiten. Lente. Studie, Honk, .Mei. S.. J . . Eerste worp, Maxi 
Mini , Rie. Zodiac. Cadre, Platdak. Combinatie, Eigen Haard. Baarn, Teerling, I!.. Suite
type, Peking, Ogu, Kolhoop, Zuid-Oost. Red leg. Toekkie-Takkie-Tao. X. . M. . Wending. 
Eenvoud, Kernland. ll-r)-l 1. 6000 Gld., Baarn. Gebr Iers. Massabouw, 12., Peking. 
Vierkant, Rival, Cactus, Boomen, Eigen Haard. Bet Dak. Ons Buis. Buiten. S .A ] 
Eenvoud, Rythme, Week End, Praktijk, Forens. Passe Partout, Mini Max, Entre deux. 
Moed, Zon is leven. .Jewell, Vrijbuiter, Uitkiek, Variant. F zes |).. Woeker. Duiten. 
Heilas. Tokio, Hidalgo. Lelie. Mei. Groepeering, (insta. Facta. Wi l ly , Structuur, Junctie, 
Onder één dak, Huis en Tuin. Dryade, Licht en Kucht. Econome, 7.. Buiten. Stret'to, 
Jane, Anneke. De gustibus non est disputant urn, M S . . Havana. Robert, Ekkie, China, 
Getij 1. Getij ± Peking, Trio, Nieuw Peking, en een zonder motto. 

De onderstaande 15 ontwerpen werden door de jury bekroond. 
Motto Mei, ontw. S. .1 Bouma, Teekenaar Gemeentewerken te Groningen. Motto S 

en Motto .1. ontw. D. Brouwer, Architect H B O . , Amsterdam. Motto B. ontw C W Baas 
en A. .1. M . Buys, Rotterdam. Motto X en Motto M . . .Jan .1. Dummen, Architect, Brunssum. 
Motto 11-5-11, II. Sutterland, Architect. Rotterdam. Motto Mini max. .1. W . de Groot en 
H . Russcher, Architecten, Rotterdam. Motto Moed en Motto Jewell ontw. J C .vanEpeh , 
Architect,^Hilversuni. Motto Groepeering .1. Boterenbrood, Amsterdam. Motto Buis en 

1 1 1 1 , 1 T. Zwiers b. i . . Haarlem. Motto Licht en Lucht dezelfde ont werper. Motto M.S. 
ontw. .1. B, Fels, Architect, den Haag. Motto Bobert ontw. Ir. G. L. van Straaten b i 
Arnhem. 

De jury bestond uit Heeren: S. de Clercq. architect te 's-Gravenhage. Com. deGraaf, 
architect te l trecht. II. van der Kloot Meijbiirg. architect te Voorburg. 

B O U W - E N W O N I N G T O E Z I C H T IX K L E I N E G E M E E N T E N . Samenwerking van 
gemeenten. Ged. Stalen van Noord-Holland hebben onlangs aan .I- kleine gemeenten 
ui deze provincie een vragenlijst gezonden over hel bouw- en woningtoezicht in die 
gemeenten. De bedoeling is. te vernemen of iu de gevraagde gemeenten eenig toezicht 
geoefend wordt, door wie dat geschiedt en hoeveel aan dat toezicht wordt 'ten koste 
gelegd. 

In de kleine gemeenten, die er een bouwtoezicht op nahouden, zal het waarschijnlijk 
zijn opgedragen aan een timmerman. Het antwoord op de gestelde vragen zal daar
omtrent licht brengen. 

Nu ligt 't. naar wij vernemen, in de bedoeling van Ged. Staten om, wanneer het ant
woord op de vragen daartoe aanleiding geef! hetgeen te verwachten is nader te 
bepalen groepen van gemeenten in overweging te geven gezamenlijk één ambtenaar 
voor den dienst van het houw- en woningtoezicht in zulk een groep gemeenten aan te 
stellen. 

liet voordeel van deze regeling is, dal de gemeenten, die thans uren deskundige 
bekostigen kunnen, zich gezamenlijk wel de benoeming kunnen veroorloven van een 
geschoold technicus. , 1||M| > 



O P E N BATCH S C H O O L A A N D E L A A N V A N C H A R T R O I S E T E U T R E C H T . 

(Ontwerp van den Architect der Gemeentewerken J . I. Planjer). 

De school, bestemd voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs, bevat op den 
beganen grond 9 leslokalen mei een gymnastieklokaal en op de verdieping, in de 
kap ingebouwd, een teekenzaal. 

De school is gedegen in bet Noorden van de Gemeente, temidden van een arbeiders-
woon kwart icr van ééngezinswoningen. 

Onmiddellijk aan bet schoolterrein grenst een ruim gemeentelijk sportterrein, 
terwijl tegenover de school de interessante overblijfselen van een oud klooster zijn 
gedegen, temidden van een fraai zwaar geboomte. 

Waai- bet te verwachten is, dat deze omgeving ook in de toekomst gehandhaafd 
blijft, is de school aanpassend aan dit landelijk middelpunt van deze wijk ontworpen. 

Het gevelwerk, in miskleurige klinkers uitgevoerd, wordt gedekt door een flink 
overstekend rieten dak, terwijl bet houtwerk crème is geschilderd en de houtbeklee-
ding van de topgevels beider groen, nog verlevendigd niet oranje en zwart. 

De klasselokalen zijn in grijs gebonden, niet paneelyullingen in sterke kleuren, 
afwisselend voor de verschillende lokalen, oranje, groen, blauw en geel. 
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GANG EN L E S L O K A A L V A N DE OI'ENHARE SCHOOL A A N DE LA \ N 
VAN CHARTROISE T E U T R E C H T . ONTW. .1. I. PLANJER. 

O P E N B A R E S C H O L E N IX D E O N D I E P W I J K . 
(Ontwerp van den Architect der Gemeentewerken .1. I. PLANJER), 

In deze snelgroeiende arbeiderswoonwijk in bet Noorden van de Gemeente l'treebt 
is nog de bouw van 2 scholen noodig. Bij de bepaling van de plaats, voor deze scholen 
bestemd, viel de aandachl op een belangrijk punt in bot Uitbreidingsplan waar de 
nieuwgeprojeeteerde groote verkeersweg Utrecht—Amsterdam, welkt tworpen is 
ter ontlasting van den Anisterdainsidien straatweg, zich splitst, iu twee andere 
belangrijke verkeerswegen, welke naar het centrum der stad leiden. Daar deze wegen 
alle als singels zijn ontworpen, met een gracht iu hel midden, ontstaat op de splitsing 
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een ruim wateroppervlak, waarin de te stichten gebouwengroep zich fraai zal weer
spiegelen. De belangrijkheid van dit gedeelte van hel stadsbeeld vereischl een gebouw 
van behoorlijken omvang, zoodat de twee scholen tot één groep zijn vereenigd. In de 
as van tien verkeersweg is een toren ontworpen, welke ook een practische beteekenis 
heeft, daar reeds lang in deze nieuwe wijk het gemis van een overal zichtbare tijds
aanwijzing werd gevoeld. De scholen zijn bestemd voor L. 0 . en bevatten elk 8 les
lokalen, benevens een gemeenschappelijk gymnastieklokaal. De situatie en de 
indeeling spreekt overigens duidelijk uit de plattegronden. Het ontwerp is nog als 
een voorloopig te beschouwen, de situatie en het bouwprogramma zijn echter reeds 
door den Gemeenteraad goedgekeurd. 
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DE VERHOUDING TUSSCHEN DE ARCHITECTEN 
ONDERLING. 

Hoewel misschien niet bedoeld, spreekl uit het, onder bovenstaand opschrift in 
het Bouwkundig Weekblad van 8 Mei j . l . geplaatste stuk van den Heer Zoetmulder, 
een zekere teleurstelling over het ontbreken van preciese voorschriften, oud rent wat 
een architect te doen slaat, als hij door een lastgever geroepen wordt om de plaats 
van een collega in te nemen. 

De geachte schrijver ziet echter over het hoofd dat in de „beschouwingen" van de 
C. v. O. die het Bestuur in hel Bouwkund ig Weekblad publiceerde, slechts in het 
algemeen de grenzen der verplichtingen als collega werden aangegeven, omdat ten 
aanzien daarvan bij zoo vele leden twijfel schijnt Ie bestaan en opvattingen heerschen 
die het vaststellen van de houding tusschen collega's onderl ing en tegenover lastge
vers, onnoodig bemoeilijken. 

De Heer Zoetmulder zegt wel : ..we welen nu allemaal wel dat een lastgever vrij 
kan zijn om iets le doen of le laten", doch de opval l ingen omtrent de verplichtingen 
die de collegialiteit naar het oordeel van sommigen, zou mede brengen, zouden die 
v rühe id toch, in strijd met wat de A . H . daaromtrent bepalen, bedenkelijk kunnen 
beperken. 

Het zou zeker heel gemakkelijk zijn. indien, in deze materie, voor elk geval een 
vaste gedragslijn voor den architect kon worden afgebakend, doch waar zij in zoo 
hooge mate bchoorscht wordt door gevoelsoverwegingen van, ten slotte, vrije wezens 
is dit niet mogelijk en kan eene organisatie als de B. X . A . niet anders als met in
achtneming van die persoonlijke overwegingen, decreteeren. 

Eene bepaling als door den Heer Zoetmulder aangehaald, betreffende de „afwik
kel ing" van een zaak tusschen lastgever en collega, is heel mooi, als elk geval zoo 
„s impl i s t i sch" was als bij die bepaling is voorgesteld, doch dit is niet zoo. 

Ten eerste is het een architect niet altijd bekend of een lastgever reeds in relatie 
was niet een collega en Ion tweede is het volstrekl niet, altijd mogelijk om tot eene 
„a fwikke l ing" van een zaak te komen. E r kan zeer wel verschil van gevoelen tusschen 
Lastgever en architect bestaan omtrent de wede rzüdsche praestatie's zonder dat er 
sprake behoeft te zijn van eenig opzet, om de wederzijdscli aangegane verplichtingen 
niet na te komen. 

De bepaling is dus alleen te handhaven in het bizondere geval dat er omtrent deze 
beide factoren geen twijfel bestaat en is overigens gedoemd om een doode letter te 
blijven of een kapstok, waaraan van weerskanten kan worden opgehangen wal toe
v a l l i g in de kraam le pas komt. 

Geen Eerecode. geen bepalingen van ethisch karakter, geen preciese voorschriften 
van welken aard ook. kunnen den architect die niet intuitief zijne collegiale verplich
tingen gevoelt of deze niet gevoelen w i l , verhinderen daartegen te zondigen. 

E l k goed bondslid zal zeker instemmen met de peroratie aan hel eind van het stuk 
van den Heer Zoet mulder, doch even zeker zal de tijd nog wid verre zijn dat de 
„gees t" onder de collega's van dien aard zal zijn geworden dat, zoo nu en dan een 
repressief optreden tegen de zondaren, niet meer noodig zal zijn. 

De C. v. 0. 

V E R V A L V A N E E N K A T H E D R A A L . N.R.Ct. 5 Mei L926. De dezer dagen ingestelde 
commissie, wier opdracht was een onderzoek in te stellen naar den toestand waarin de 
Isajakiefski-kathedraal te Moskou verkeert, heeft, naar gemeld wordt, medegedeeld, dat het 
gebouw in een vervallen toestand verkeert. De ramen zijn in jaren niet schoongemaakt, 
de muren zijn uitgeslagen van het vocht, de marmeren pilasters zijn van de muren afgeweken 
en op verschillende plaatsen is het marmer afgevallen. Verder heeft het beroemde mozaïek 
ernstig geleden door het water dat jarenlang door het van ouderdom poreuze dak is neer
gestroomd. Alles bij elkaar levert de eens zoo beroemde kerk thans een treurig beeld van 
verval op, waarvan volledig herstel bed wat tijd en geld zal vergen. N .R .Ct . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Officiëele Mededeelingen. Rondavels, Volkshuisvesting in Afrika, door .1. C. 
Meischke. — Ontvangen boekwerken, dooi' ,). I'. M. en S. 

O F F I C I E E L E M E l ) E D E E D I N G E N . 

B E S T U U R S V E R K I E Z I N G 1926. 

Het Bestuur deelt hierbij mede dat ter voorziening in de vacatures ontstaan door het 
aftreden van de heeren: Ir. W . P . C. Knuttel en dan Wils , welke beiden niet herkiesbaar 
zijn. candidaat zijn gesteld de heeren: B. van Bilderbeek, l r . J . Klijnen, door den Gewes
telijken Kring Amsterdam, H v. d. Kloot Meyburg, B . Hoogstraten, door den Gewestelijken 
Kring Leeuwarden. Ir W . K. de Wijs. E . Verschuyl, door den Gewestelijken Kr ing 
Rotterdam. Ph. J . Hamers, E. Verschuyl, door den Gewestelijken Kring Hilversum, 
H v. d. Kloot Meyburg. Ir. A. II. van Bood, door den Gewestelijken Kr ing den Haag. 

De definitieve candidatenlijst zal worden opgenomen in het volgende nummer van het 
Bouwkundig Weekblad. 

A D R E S [ N Z A K E H E T P L A N G R O O T - A M S T E R D A M . 

Eenige Rotterdamsche architecten hebben van hun belangstelling in het plan Groot-
Amsterdam blijk gegeven door geznmelijk als volgt aan den Raad te adrosseeren: 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen: 
ondergeteekenden, architecten te Botterdam, dat zij zich, na kennisname van het plan 

G R O O T - A M S T E R D A M , althans van wat daarvan in dagbladen, tijdschriften en elders 
is gepubliceerd, ernstig gedrongen voeden zich tot Uwen Baad te wenden met het 
volgende: 

Als vooropstelling constateeren wij, dat Amsterdam hij haar cultureele maatregelen 
gemeenlijk een belang dient, dat verder strekt dan haar eigen grenzen. Ons land is er 
eenmaal aan gewend van Amsterdam baanbrekend werk te zien uitgaan en het dus te 
verwachten. De ervaring heeft ons geleerd, dat in Amsterdam het eerst de samen
levingsvraagstukken zoo worden toegespitst, zoo brandend worden, dat er zich oplos
singen uit afscheiden, oplossingen, die dan vaak nieuwe cult ureede waarden blijken te 
scheppen, ook voor het overige land. Kr is hier een traditie aan te wijzen volgens welke 
de hoofdstad, hij haar welverdiende voorrang, ook een zekere ongeschreven verant
woordelijkheid heeft gekregen. 

Nu staat het stedebouwkundig vraagstuk zeker midden in onze tegenwoordige samen
leving en er is een sterken drang, het agglomeraat van inzichten tot één vastgerichton 
geest te doen uitvloeien. Zoodra dan ook berichten over het plan Groot-Amsterdam 
bekend werden, beteekende dit voor velen, ook buiten de hoofdstad, bij voorbaat een 
groote stap vooruit. 
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Een plan voor G R O O T - A M S T E R D A M ! Dat zou voor ons allen een blijde boodschap 
zijn. De teleurstelling kan moeilijk grooter zijn; wij missen een plan, wij missen bet 
groote of grootsche wat bij samenvoeging van „Groot" bij Amsterdam toch vooronder
steld is; en eindelijk missen wij bet verband met bet Amsterdam, zooals dit zich buiten 
zijn gebied pleegt te doen gelden; de oude roerige stad met bet jonge geestelijk leven. 

Uiteraard staan wij vreemd tegenover de vele speciale vraagstukken die de Amster-
damselie ontwikkeling stelde; onze belangstelling strekt zich dan ook minder uit tot 
die gegevens zelve, als wel tot de wijze waarop ze verwerkt zijn. Hie r is bet zoover niet 
gekomen, wij krijgen eigenlijk niet meer dan een exposé van nagenoeg vastgestelde of 
bestaande toestanden in een los verband gebracht; voor een buitenstaander weinig 
zeggend. Een ingewijde kan billijke bewondering hebben voor de werkkracht die achter 
deze gegevens schuilt, voor de technische inzet bij elk dezer verwerkt; wij vernemen 
vóór alles hoe hier die kracht is gezocht in beperking tot strikte nuchterheid en hoe, 
wat zich niet snel genoeg als „gegeven" gedroeg, uit het plan werd losgemaakt en 
afzonderlijk behandeld (de binnenstad) of naar een commissie verwezen (de tuindorpen). 
Tot onze groote verrassing wi l het plan van een verrassinglooze onvermijdelijkheid zijn 
en is het bijna een opluchting als wij hooren, dat het sterkste en krachtigste gegeven, 
de havenaaiileg, weer wankelt. 

Het betreft hier een diepgaand en reeds oud verschil van opvatting tusschen het 
mathematische stellen der directe nuttigheid en het scheppen der verbeelding. Misschien 
zou het overal vergeeflijk zijn deze woorden als holle klanken opzij te schuiven, behalve 
juist in Amsterdam, dat in zijn onvolprezen aanleg de verwerkelijking ervan dagelijks 
voor oogen heeft. Honderden jaren van bewondering en eerbied, van trots en zelfbewust
zijn, van steun in moeilijke tijden zijn al van deze grootsche schepping uitgegaan. Toen 
dit oud Amsterdam ontstond, was er zoo goed als bij Groot-Amsterdam thans, een zeer 
reëele dwang zich aan te passen bij klemmende gegevens — de vestingaanleg. — Maar 
toen was dit niet bet laatste woord. He groote eenheid zoowel als de rijke geleding komen 
voort uit de visioenaire geest die vaardig was toen de tijd daar was. Waar men het oude 
stadplan pakt, altijd wijst één deel naar de overige en naar het geheel; waar men uit 
„Groot -Amsterdam" een deel uitlicht, komt het losse, onsamenhangende, onbestemde 
van zijn aanleg bloot; het is een verbod, Oud-Amsterdam was een belofte. E r is zorg
vuldig naar gestreefd alles wat tot het gemoed zou kunnen spreken buiten werking te 
stellen ot' als droome.rij en fantasie af te maken; juist waar burgers en buitenstaanders 
met hunne belangstelling zouden kunnen aanknoopen, houdt het plan op; er wordt niets 
weerspiegeld van de wijze waarop Groot-Amsterdammers zullen leven in hun stad. 

Geen ernstig man verlangt naar koortsige fantasie of vage droomerij, maar, zoekende 
naar een groote en ruime visie, zal geen ernstig man ze stelselmatig uit den weg gaan, 
wetende dat ze overgangsstadia zijn bij de totstandkoming van elk vruchtbaar plan. 

Onze steden, groot en klein, onze gewesten, j a ons land, is thans aan den stedebouw 
toegekomen, overal ontwaken belangen en inzichten zonder richting. 

Amsterdam doet een eerste sta]), waarvan veel kan afhangen. M a a i ' dan mogen wij 
er ook niet in berusten, dat dit een ontkenning zou zijn, dan moeten wij een beroep doen 
op Uwen Raad, bij het beslissen over dit plan het bovenstaande een oogenblik goede 
aandacht te geven, zoodat wij mogen hopen, dat Uwen Raad niet ons overtuigd zal 
worden, dat niet het eigenlijke plan Groot-Amsterdam nauwelijks is aangevangen en 
dat de tijd daar is, het in welvertrouwde en bevoegde handen te leggen. Zijn deze ineens 
niet te vinden, dan blijft het middel van ideeën-pri jsvraag nog aan te bevelen. 

Tegenover wat bier op spel staat, hebben wij allen schroom opzij moeten zetten. 
Moesten wij onze belangen pleiten, wij werden daarbij gesteund door het goede hart, 
dat wij onze hoofdstad toedragen. 

Moge haar de beslissing van Uwen Raad ten zegen zijn. 

't Welk doende, enz. 

O T T E N & L O G E M A N N . 
D E ROOS & O V E R E Y N D E R . 
M E I S C H K E & S C H M I D T . 
P . ( i . H U S K E N S . 
G R A N P R Ë M O L I È R E , V E R H A G E N & K O K . 

220 

D E G E W E S T H L L J K E U I T H R E 1 D I N G S H L A N N E X . 

De Ned. Bond van Huis-Grondeigenaren en Bouwondernemers heeft, naar aanleiding 
van (le instelling van de commissie tot bestudeering van vraagstukken voor gewestelijke 
uitbreidingsplannen, een adres aan de ministers van binnenlandsche zaken en arbeid 
gezonden. In dit adres wijst het bestuur van voornoemden bond de ministers erop, dat, 
hoewel het met groote belangstelling de instelling van deze commissie heeft vernomen, 
zich echter verwondert over het feit, dat in deze commissie wel benoemd waren personen, 
die uit den aard van hun betrekking op het gebied van de volkshuisvesting als deskundigen 
kunnen worden beschouwd, doch dat daar niet in opgenomen was een deskundige, op 
het gebied van den woningbouw zelf, als hoe lanig voornoemd bestuur denkt een particulier 
bouwondernemer. Verder verzoekt het bestuur den ministers, of zij vorensbedoelde studie
commissie alsnog willen uitbreiden met een of meer practische deskundigen, terwijl het 
bestuur zich gaarne bereid verklaart de ministers desgewenscht over de eventueel nog 
nader te benoemen personen van voorlichting te dienen. 

T E N T O O N S T E L L I N G P R I J S V R A A G O N T W E R P E N V O O R 
V O O R M A L I G P E K I N G B O S C H T E B A A R N . 

B E B O U W I N G 

De tentoonstelling zal worden gehouden in het Lyceum te Baarn. nabij het station, 
van 21 Mei tot en niet 7 Juni 1926, dagelijks van 10 tot 4 uur, des Zondags van 12 
tot 4 uur 

V E R S L A G V A X D E X T E X T O O N S T E L L I X G S H A A D V O O R B O U W K U N S T 

E N V E R W A N T E K U N S T E N O V E R H E T J A A R 1!>2.">. 

In dit jaar werd de groote Internationale Tentoonstelling voor Moderne Decoratieve 
en Industr ieële Kunst te Darijs gehouden. De Tentoonstollingsraad heeft een leidend aan
deed gehad hij de totstandkoming van de Nederlandsche Afdeeling aldaar. De leden van 
den Raad werden door de Regeering in de Centrale Commissie voor deze tentoonstelling 
benoemd, terwijl een zestal door den T. R. uit zijn midden voorgedragen leden de Ten
toonstellingscommissie vormde, bij welke de technische beslissing over de toelating be
rustte. Bij belangrijke beslissingen werd door deze Tentoonstellingscommissie eerst het 
oordeel van den Tentoonstollingsraad gevraagd, zooals bij het bepalen van den princi-
pieëlen grondslag van de Nederlandsche afdeeling, het aanwijzen van den ontwerpei-
voor het paviljoen en die voor de zalen, bet vaststellen van de Voorwaarden van Deel
neming, de benoeming van de Commissie van Toelating, de aanwijzing van de Neder
landsche leden in de Internationale Ju ry e.a. De uitvoering berustte bij de Tentoonstel
lingscommissie, wier verslag bij dit jaarverslag wordt gevoegd. 

Toen de Parijsche tentoonstelling geëindigd was, is door den T.R. overwogen om de 
Nederlandsche Afdeeling ol' een gedeelte daarvan ook nog in ons land tentoon te stellen. 

Waar bij de samenstelling er naar gestreefd was zooveel mogelijk een geheel te vor
men leek het niet gewenscht een gedeelte in eigen band te laten zien, terwijl het prak
tisch niet mogelijk was de inrichting en opstelling, zooals die te Parijs was, hier nog eens 
uit te voeren. 

Tegen het einde van dit verslagjaar werd door het' bestuur van den B . N . A . aan den 
T.R. doorgezonden een schrijven van den Minister van O. K . & W . houdende verzoek Z .E . 
te willen adviseeren betreffende een eventueele Nederlandsche afdeeling op een Bouw-
vaktentoonstelling te Turijn in Mei-Ju ui 15)26. E r werd besloten allereerst nadere ge
gevens over het karakter van deze tentoonstelling te krijgen. 

Als afgevaardigde van den B . N . A . werd de Heer Versteeg door den Hoe 
Roosenburg vervangen; de Heeren B.T. Hoeyinga (A. et A.) en Ti. C. van de 
(Opbouw) werden door hunne vereenigingen herbenoemd. 

Aldus vastgesteld door den Tentoonstidliiigsraad in zijne vergadering van 26 Fe 
1926. 

Ir. I). 
Vlugt 

bruari 

De Tentoonstellingsraad: 

.1. DE H I E L E U V E L I N G T J H E N K . Voorzitter 
B. T. BOEYINGA, Secretaris. 
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V E R S L A G B E T R E F F E N D E D E W E R K Z A A M H E D E N V A X 1)K T E N T O O N 
S T E L L I N G S C O M M I S S I E V O O R D E N E D E R L A N D S C H E A F D E E L I N G 

O P D E T E N T O O N S T E L L I N G T E P A R I J S 1912.-). ') 

Voorbereiding,. De plannen tot liet houden van een groote internationale tentoon
stelling van moderne decoratieve en industriocle kunst te Parijs dateeren van voor den 
oorlog. Na den vrede werden zij weer opgevat; aanvankelijk in 1924 gedacht, werd de 
tentoonstelling in 1925 gehouden. 

De Tentoonstellingsraad heeft vanaf zijn oprichting de voorbereiding dezer tentoon
stelling in de Fransche hoofdstad niet groote aandacht gevolgd, omdat zij zich geheid 
zou bewegen op het gebied, waarop volgens zijn reglement de taak van den Tentoon
stellingsraad ligt. 

In de eerste maanden van 1!)24 liet het zich nog aanzien dat de Nederlandsche Re
geering in verhand met den toestand van de Schatkist zich van eiken f i n a n c i e ë l e n steun 
zou onthouden, maar van verschillende zijden, in de eerste plaats door den Nederland-
schen Gezant te Parijs, werd op deelneming aangedrongen. De Tentbonstellingsraad 
stelde zich ter plaatse op de hoogte van de voorwaarden, waaronder een inzending uit 
ons land zou kunnen plaats vinden en toen hem daarbij bleek, dat reeds een groot aantal 
vreemde landen tot een inrichting van eene afdeeling besloten luidden, bepleitte hij bij 
Regeering een Nederlandsche deelneming, terwijl hij zich tevens wendde tot belangstel
lenden in de moderne bouwkunst en sier- en nijverheidskunst. Eene voorloopige com
missie onder leiding van den Heer E . Heldring slaagde er in lonten tijd in een bedrag 
van ƒ ÏOÜ.OOO.— van particulieren bijeen te krijgen, waarna de Stat'en-Generaal een 
subsidie van ƒ 50.000.— voteerden. 

Inmiddels had tusschen het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
de bovengenoemde voorloopige Commissie en den Tentoonstellingsraad eene gedachten-
wisseling plaats gehad omtrent de beginselen, krachtens welke de Nederlandsche Afdee
ling moest worden ingericht. 

Het feit, dat liet Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bier te lande 
de uitnoodiging van de Fransche Regeering behandelde, gaf reeds in beginsel de rich
ting voor de samenstelling van de Nederlandsche inzending aan. In de eerste plaats was 
een aesthetische demonstratie bedoeld. Ook in de door de Nederlandsche Regeering met 
Kamers gewisselde stukken werd in het bijzonder de nadruk op de CUltureele reputatie 
van Nederland iu den vreemde gelegd. 

Het Fransche tentoonstellingsreglement, in verband met de door de Fransche tentoon-
stellingsleiding gegeven toelichting liet geen twijfel, dat voor de tentoonstelling alleen 
die voorwerpen werden gevraagd, waarvan zoowel het ontwerp aan hooge aesthetische 
eischen als de uitvoering aan hooge technische eischen voldeden. 

Het werk van den kunstenaar en het product van den industrieel moesten naar de 
meening van de Commissie niet afzonderlijk worden getoond; hef doel der tentoonstel
ling was om te laten zien, hetgeen door de samenwerking van deze bidden was geworden 
tot een harmonisch geheel. 

Men meende deze gedachte niet beter tot haar recht te kunnen laten komen, dan door 
de beslissing omtrent de samenstelling der Nederlandsche al'de ding in handen le leggen 
van eene uitsluitend uifJ kunstenaars bestaande tentoonstellingscommissie, welke dooi
den Tentoonstellingsraad uit zijn midden was voorgedragen. De algemeene gestie en het 
financieel beheer zouden liggen in handen van een Commissie van Uitvoering, grooten-
deels uit niet-kunstenaars bestaande. 

Bij Kou. Besluit van 11 Augustus 1024 werden de verschillende commissies ingesteld, 
waarbij o.m. de leden van den Tentoonstellingsraad in de Centrale Commissie werden 
benoemd. De Commissie van Uitvoering werd gevormd door de H . H . : E . Heldring, voor
zitter, Mr. P. Hofstede de Groot, \ ice-voorzitter, Mr. A. E . von Saber, secretaris, Mr. 
H . K . Westendorp, Mr. M . I. Duparc, Mr. I). Crona de Iongh, E. Kuipers, Ir. .J. de Bie 
Leuveling Tjeenk en Jhr. Jan Six, adjunct-secretaris. In de Tentoonstellingscommissie 
werden benoemd de leden van het dagelijkseh bestuur van den Tejntoonstellingsraad 
t.w. H . H . : Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk, voorzitter, Mr. J . F. van Royen, vice-voor-
zitter, B. T. Boeyinga, secretaris, E . Kuipers en Theo van Reyn, leden, aangevuld met 
den Heer C. J . Blaauw als lid. De voorzitter van den Tentoonstellingsraad Ir. .1. de Bie 
Leuveling Tjeenk, werd tot Commissaris-Generaal benoemd. 

') Door de Commissie van Uitvoeringen den Commissaris-tioneraal werd een verslag ever de Nederlandsche 
Inzending opgesteld, liet hier volgende verslag betreffende de werkzaamheden van de Tentoonstellingscom
missie, dat ter voldoening aan het bepaalde in het Reglement van den Tentoonstellingsraad aan de Con-
stitueerende Vereenigingen wordt uitgebracht, bevat in hoofdzaak die gedeelten uit het eerstgenoemde 
verslag, die op het werk van de Tentoonstellingscommissie betrekking hebben. 
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Onderbrenging. Door de Fransche tentoonstellingsleiding werd een drietal empla
cementen ter beschikking gesteld, welk aantal op aandringen van de Commissie nog 
met een werd vermeerderd. Ook toen was de gezamenlijke oppervlakte niet groot; de 
door haar aangewende pogingen tot meerdere uitbreiding hadden echter geen resultaat. 

Reeds aanstonds had zij den indruk, dat de verspreide ligging dezer 4 al'deelingen niet 
aan de inzending als geheid ten goede zou komen, maar de Fransche opzet was. in ver
hand met de klassificeering der inzendingen volgens het materiaal, uitgegaan van een 
afzonderlijke groepeering der Paviljoens, der inzendingen op de Esplanade des Invalides 
en van die in het Grand Palais. Daardoor was aan deze verbrokkeling niet te ontkomen. 

Tijdens de tentoonstelling is zeer duidelijk gebleken, dat men een veel betereu indruk 
van de inzendingen der vreemde deelnemende landen had verkregen, wanneer zij niet 
over zoovele verschillende plaatsen verdeeld waren geweest. Deze opzet is dan ook dooi
de vreemde Commissarissen-Genera al algemeen betreurd. 

De verspreide ligging heeft bovendien tot groote moeilijkheden en onnoodig hooge 
kosten, zoowel hij de inrichting als tijdens de tentoonstelling voor bewaking, inlich
tingendienst, enz. aanleiding gegeven. 

De vier af deelingen waren als volgt geplaatst: 
le. Het Paviljoen op de Cours la Reine, waarvoor een oppervlakte van 170 M". 

werd ter beschikking gesteld, waarbij later een zelfde oppervlakte werd gevoegd voor 
het aanleggen van een voorterrein. 

2e. Een zaal op de Esplanade des Invalides ter grootte van ongeveer MO M 2 . 
:5e. Een zaal op den beganen grond van het Grand Palais ter grootte van ruim 200 M". 
4e. Ken zaal op de eerste verdieping van het Grand Palais in de afdeeling der 

schoolinzendingen ter grootte van ongeveer 125 M 2 . 

Samenstelling. Bij de samenstelling van de Nederlandsche inzending stond de Ten
toonstellingscommissie voor de keuze om óf enkele van de meest vooraanstaande kun
stenaars uit te noodigen een min of meer volledig beeld van hun werk te geven, dan 
wel om door toelating van een groot aantal inzenders een meer algemeen beeld te geven 
van de ontwikkeling van de bouwkunst en de toegepaste kunsten iu ons land in de 
laatste 15 a 20 jaar. 

Hoewel de Tentoonstellingscommissie zich er rekenschap van gaf, dat het hierdoor 
voor het buitenland moeilijker zou worden zich een beeld te vormen van liet werk van 
elk der inzendende kunstenaars, heeft zij toch de laatste oplossing gekozen, omdat zij 
deze meer in overeenstemming achtte niet het karakter van de tentoonstelling, hetwelk 
naar hare meening meebracht aan een zoo ruim mogelijken kring van kunstenaars de 
gelegenheid tot inzending van hun werk te geven. 

De Tentoonstellingscommissie, het voor de inzending verantwoordelijke lichaam, was 
overtuigd dat alleen dan op de volle medewerking van alle kunstenaars mocht worden 
gerekend, wanneer een Commissie van Toelating, gevormd door eenige van onze meest 
vooraanstaande kunstenaars, die geacht kunnen worden het volle vertrouwen van allen 
te hebben, haar hij de keuze zou adviseeren. Zij vond Dr. II. P. Beriage, Ir. .1. Gratama, 
W. M . Dudok, Dr. .1. Meniles da Costa, Hildo Krop, Prof. R. N . Roland Holst. .1. L . M . 
Lauweriks, en C. A. Pion Cachet bereid deze moeilijke functie op zich te nemen. 
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Te Pari het oordeel van deze commiss ie werd slechts werk g e ë x p o s e e r d , dat naar 
aan redelijke eischen van schoonheid voldeed. 

Daar de Nederlandsche inzending, zonder eigen werk van de leden dezer commissie 
slechts een zeer onvolledig beeld zoude hebben gegeven, bepaalde de Tentoonstellings
commissie, dat het werk van deze kunstenaars ook zou worden toegelaten, evenwel 
zonder dat dit een overheerschende positie mocht innemen. 

Volgens de Voorwaarden van Deelneming was ieder vrij zich voor inzending aan te 
melden. Aanvankelijk kon dit geschieden tot 15 October; echter bleek liet, om de 
Nederlandsche inzending zoo goed mogelijk te maken, noodzakelijk, dezen termijn niet 
strikt aan te houden. 

Ervar ing had geleerd, dat over veel belangrijk werk alleen dan de beschikking zou 
zijn te krijgen, wanneer daartoe door de Commissie slappen werden gedaan. Daarbij 
kwam de noodzakelijkheid om zoo spoedig mogelijk eenigen indruk omtrent de vermoe
delijke samenstelling der inzending te hebben. Dit leidde tol hel maken van een lijst van 
kunstwerken, die naar de meening van de Commissie van Toelating onder meer in aan
merking zouden kunnen komen. Aan de kunstenaars werd een opwekking gezonden deze 
voor inzending te willen aanmelden. Van een uitnoodiging was geen sprake en in den 
opwekkingsbrief was zeer duidelijk aangegeven, dat de Commissie van Toelating iu ver
band met de verdere aanmeldingen nader zou moeten beslissen. 

In enkele kunstenaarskringen is tegen dezen opzet eerst bezwaar gemaakt, maar waar 



deze in gebreke bleven een betere regeling voor te stellen, heeft de commissie haar 
standpunt gehandhaafd. De korte tijd van voorbereiding liet ten eenenmale niet toe eerst 
de vrije aanmeldingen af te wachten. Het is de commissie een voldoening te kunnen 
eensateeren dat tenslotte slechts een zeer enkele kunstenaar zich om principiëele rede
nen van aanmelding heeft onthouden. 

Hoewel de Tentoonstellingscommissie zich veel moeite gegeven heeft aan de inzending 
een zoo algemeen mogelijk karakter te geven, zoo moesten toch verschillende belang
rijke werken, die de Commissie gaarne op de tentoonstelling had gezien, worden gemist. 

In de eerste plaats kwam dit naar voren hij de samenstelling van de inzending toe
gepaste kunst in algemeenen zin, als architectonisch beeldhouwwerk, wandschildering, 
glasschildering, enz., die een zeer belangrijke ontwikkeling te zien geven. 

Behoudens enkele uitzonderingen (inzending van een glas in loodraam uit de Koop
mansbeurs te Amsterdam en van architectonisch toegepast ijzerwerk uit het Scheep
vaarthuis), was hef niet mogelijk specimen van de aan bouwwerken toegepaste kunst 
tijdelijk weg te nemen en naar Parijs te doen vervoeren. De Tentoonstellingscommissie 
moest derhalve haar toevlucht nemen tot min of meer gebrekkige hulpmiddelen. Zoo 
werd het meest belangrijke architectonische beeldhouwwerk in gipsafgietsel tentoon
gesteld. 

Deze moeilijkheid deed zich uit den aard der zaak ook ten aanzien van de afdeeling 
architectuur gevoelen. Hier was slechts mogelijk één staal van moderne houwkunst 
„het Pavil joen" te Parijs te toonen. 

Om een indruk te geven van den stand der moderne architectuur in ons land heeft 
de Tentoonstellingscommissie zich overigens moeten beperken tot liet voor de beoor
deeling dezer ruimtekunst zoo gebrekkige hulpmiddel van de fotografische afbeelding. 
Pene met zorg gekozen verzameling van ongeveer 250 fotografieën, die alle zooveel 
mogelijk in één i'ormaat/ 3(5 X 48, waren gehouden, werd daartoe samengesteld. 

Ook de biste in tér ieurs uit openbare en particuliere gebouwen, uit woningen, schepen, 
enz. konden niet anders dan door fotografie worden getoond. 

De kunstnijverheid in engeren zin is er in dit opzicht altijd het gunstigst aan toe. 
In den regel is het wel mogelijk over de voorwerpen de beschikking te krijgen, terwijl 
het vervoer niet al te groote bezwaren biedt. 

De Voorwaarden van Deelneming werden door de Commissie van ui tvoering en de 
Tentoonstellingscommissie vastgesteld aan de band van een door de laatste ontworpen 
concept. Behalve het reeds' vermelde betreffende de toelating, bevatten zij als belang
rijke bepalingen dal van ieder in te zenden voorwerp zoowol de kunstenaar-ontwerper, 
als de uitvoerder zouden worden vermeld, terwijl alle kosten aan de deelneming verbon
den, als het transport, de kosten van opstelling en bewaking, alsmede de assurantie 
door het comité zouden worden gedragen. 

Het Paviljoen. Op voorstel van de Tentoonstellingscommissie werd de architect 
J. F. Staal aangezocht het ontwerp voor het paviljoen te maken. 

De houw en de inrichting van het paviljoen stelden de commissie voor een aantal 
moeilijke problemen. De betrekkelijk geringe ter beschikking staande oppervlakte 
maakte het vrijwel onmogelijk om van hel paviljoen een tentoonstellingsgebouw te 
maken. De Tentoonstellingscommissie zocht derhalve — evenals de meeste andere lan
den, die over beperkte ruimte en middelen beschikten - de oplossing meer in de rich
ting van een bouwwerk, dat als out vangst hal bij verschillende officiëele gelegenheden 
diensten zou kunnen bewijzen. 

De Tentoonstellingscommissie achtte liet van belang bij den bouw van liet paviljoen 
bet meest karakteristieke moment in de hedendaagsche kunst, de samenwerking tus
schen den architect met verschillende kunstenaars, te demonstreeren. 

Om tot een goed geheel te komen achtte de Tentoonstellingscommissie liet noodza
kelijk den architect vrij te laten in de keuze van zijn medewerkers. De architect Staal 
heeft zich voor het glas in lood gewend tot Prof. R. N . Roland Holst en Er ich Wich -
• iia 11 ii; het buitenbeeldhouwwerk droeg hij op aan Hildo K r o p en L . Zi j l , hot binnen-
beeldhouwwerk werd van de hand van Dr. J . Mendes da Costa en John Raedecker, 
terwijl een groote wanddecoratie en wandbekleeding het werk was van C. A . Lion 
Cachet en de gobelinbekleeding van een bank door .Jaap (iidding ontworpen werd. 

Een drietal tapijten werd geteekend door Toni Poggenbeek, Mej . J . do .Jong en Hi ldo 
Krop , terwijl Anton Kurvers de vloerbedekking in Linoleum ontwierp. Een kleine 
bureauruimte werd door den binnenhuiskunstenaar Wouda ingericht. 

Voor het paviljoen werd door den architect in overeenstemming met do Tentoonstel
lingscommissie liet nationale materiaal, de baksteen, gekozen. Daar dit materiaal in 
verband niet hetgeen de architect zich had geducht door Nederlandsche metselaars 
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verwerkt moest worden, was men aangewezen den bouw van liet paviljoen aan een 
Nederlandschen aannemer op te dragen. 

N a onderhandsche aanbesteding werd de houw van het paviljoen en later ook de 
inrichting der zalen aan de firma O. Alberts & Zn. te Amsterdam gegund. Deze beidt 
de talrijke bezwaren, die zich hij zulk een bouw in den vreemde voordoen, overwonnen 
en het werk op uitnemende wijze uitgevoerd. 

Zooveel mogelijk werden do onderdeden hier te lande vervaardigd en daarna niet de 
materialen per schip binnendoor naar Parijs vervoerd. Een 12-tal Nederlandsche 
werklieden waren gedurende ongeveer maanden aldaar werkzaam. Overigens werden 
uit Parijs werkkrachten te werk gesteld. 

Voor de totstandkoming van het paviljoen werd groote medewerking van verschil
lende Lndustriëelen verkregen, waarvoor hier gaarne waardeering wordt uitgesproken. 
Het zijn: de firma's Bogtman en Moidwijn & van den Ent voor het glas in lood; de 
Porceleyne Fles te Delft voor de wapens der elf provinciën in den achtergevel; de 
Nederlandsche Kunst weefschool voor het gobelin; de Kon. Ver. Tapijtfabrieken, de 
Tapijtweverij Kinhe im en de tapijlfabriek van de Firma L . van Wijngaarden voor de 
tapijten, de Nederlandsche Linoleumfabriek te Krommenie en de Fa. Vólking voor de 
vloerbedekking, de Nederlandsche Fabriek voor Betimmeringen v / l i Gebr. Reens voor 
de lambriseering; de firma D. Spaan en Zoon voor het ijzerwerk. De meubelen van de 
bureauruimte werden door de firma II. Pander iV. Zoon in bruikleen afgestaan. 

Een interessante samen werking tusschen kunstenaar en industrieel heeft plaats 
gehad bij.de verlichting van hot paviljoen. Hier werd de electrische verlichting zoo 
geplaatst, dat eenzelfde l ichtinval als overdag werd verkregen. De lampen werden 
daartoe buiten aangebracht en wel onder tegen het sterk vooruitspringende dak, 
waarbij zij een integreerend bestanddeel van de decoratie als geheel vormden. 

Deze installatie en die van de tentoonstellingszalen, werden door de Phil ips Gloei
lampenfabrieken belangeloos uitgevoerd. 

Inrichting der zalen. Voor het tentoonstellen van de inzendingen, die volgens het 
advies van de Commissie van Beoordeeling waren toegelaten, stonden een tweetal zalen 
ter beschikking. 

Oe architect Wijdevold ontving de opdracht deze kunstwerken in hun verscheiden
heid tot een zoo goed mogelijk geheel op te nemen, l ' i t den aard is een tentoonstelling 
van kunstnijverheid steeds een moeilijk probleem, omdat op een tentoi nstelling nooit 
kan worden verkregen de sfeer, waarin de werken zijn gedacht, de sfeer, die ontstaat 
in een omgeving, waarin wordt geleefd. 

Men tracht dikwijls door het inrichten van verschillende afgeschoten kamers een 
dergelijke sfeer min of meer kunstmatig in het leven te roepen. De Tentoonstellings
commissie heeft er in overleg met de Commissie van Toelating de voorkeur aan gegeven 
de zalen als één geheel te houden. Het wil haar voorkomen, dat alleen dan aan wat uien 
noemt „een in té r ieur" kan worden gedacht, wanneer men in de gelegenheid is tot een 
zeer belangrijk geheel te k en. Zoo was het een prijzenswaardige gedachte van de 
Tschecho-Slowaksche Regeering, om door het geven van eene opdracht voor de inrich
ting van een zaal in een van de paleizen van den President der Republiek, de inzending 
van een intér ieur van groote afmetingen mogelijk te maken, zonder dat de Commissie 
daarbij treedt in de beoordeeling van de zaal zelve. 

Ook de inrichting van een Fransche Ambassade kan als gedachte worden geprezen. 
De Teiitooiistolling.se missie heeft de eenheid van inrichting en opstelling voorop

gesteld; hij het binnentreden moesten de zalen als geheel den gewensehten indruk geven 
en zoo was er ook gelegenheid, zij het dan maar door het werk van één kunstenaar, 
oen staal van intér ieurskunst in uitvoering te toonen. Kr is daarbij zeer ernstig ge
streefd om zooveel mogelijk alles, en niet het minst de meubelkunst, toch die sfeer te 
geven, die het behoefde. Als het verst in deze richting gegaan beschouwt de commissie 
die gedeelten van de zaal, welke integreerend daarvan, meer een geheel vormende 
inzendingen lie vatten. 

Aangezien van den aanvang af voorop stond, dat de Nederlandsche inzending een 
krachtige, een eenheid vormende demonstratie van de nationale kunst mcesl zijn, 
meende de Tentoonstellingscommissie de opstelling der inzending geheel in eigen hand 
te moeten houden. 

Zij overzag alleen de geheele inzending; zij derhalve alleen kon bepalen op welke 
wijze de inzending als geheel zoo goed mogelijk tot haar recht kon worden gebracht. 

Zij was van oordeel, dat het geen aanbeveling verdiende om afzonderlijke af deelingen 
voor de groepen meubelkunst, glas in loodkunst, ceramiek, enz. in te richten. Pen dus
danige opstelling, die wellicht meer den samenhang tiissohon de samenleving en de 
moderne kunst beweging zou hebben aangetoond, ware slechts te overwegen geweest. 

(Wordt vervolgd). 
•2-27) 

http://bij.de
http://Teiitooiistolling.se


VOLKSHUISVESTING IN AFRIKA. 

RONDAVELS, VOLKSHUISVESTING IN AFRIKA. 
De stopzetting van Rijkswege van premieën <ii' bijdragen voor den woningbouw 

heefl de activiteit op dit gebied bier te lande zeer verminderd. Het aandeed van den 
architect bij de totstandkoming van de thans nog gebouwd wordende woningen is 
zeel' gering, omdat de voorziening in de woningbehoefte overgelaten wordt aan het 
particulier initiatief en dit de bemoeiingen van den architect in het gunstigste geval 
beperkt tol het vervaardigen van bet gevelontwerp, al of niet niet werkteekeningen. 

De gevolgen van bet overheidsbesluit ondergaat ook de geïllustreerde vakpers. Het 
veroorzaakt namelijk een schaarschte aan publicatiemateriaal. Nagenoeg al bed tot 
heden gebouwde is in afbeeldingen verschenen en veel nieuws komt er niet bij, hi't-
geen de belangstelling in bed onderwerp dreigt te doen verflauwen. 

Om evenwel die- belangstelling wakker te> houden, zijn hier enkele afbeeldingen 
gegeven uit bed buitenland. Dit mag gewaagd heeten vooreen vakorgaan in een land 
als bet onze1, dat gezegel wordt, en wie hoort bet niet gaarne', aan de' spits te1 staan op 
dit speciale terrein. Zeker is dat in geen land de' eischen van wonen en woningen 
hooger gestedel worden. Daarom kan hier niet de aandacht gevraagd worden voor 
landen, waar men onder min ol' meer gelijke verhoudingen, het niet zoo ver heeft 
weten te- brengen als wij. Hel heefl in dit verband geen doel te' wijze-n op b.v. 
Engeland, waar een huis van staal uiteraard nie>t tippen kan aan e-eui huis van staal 
Ifii onze'iit, noch ook op Duitschland, waar zelfs het nieuwste huis niel in de schaduw 
kan staan van een, dat hij ons den stempel van Oud draagt. 

E r is echter geen bezwaar cons te zien naar gene zijde van den evenaar, gedachtig 
ook aan de oud-Hollandsche waardeering omtrent „wat men ver haalt". In die ver 
verwijderde gebieden toch, waar nog vrije opvattingen heerschen en geen dwingende 
bepalingen en voorschriften van woning- en stedebouwexperts bestaan, is het wonen 
nog een eenvoudige zaak en niel zoo gecompliceerd, dat daarvoor de behoefte aan 
een „machine" gevoeld wordt. 

He woningen zijn derhalve simpel, zij behoeven ook slechts aan bescheiden e-isedien 
li' voldoen, De' plattegrond is de eenvoudigste in zijn soort. Een hygiënisch voordeel 
is elat alle- stof- e'ii vuil verzamelende hoeken vermeden zijn. De opbouw geeft Frank 
Lloyd Wright's ideaal: de ononderbroken wand. De' sterk doorgevoerde' normalisee
ring biedl een economische factor, van niet te> onderschatten waarde. 

|)i! alles kan mogelijk van hel grootste' belang zijn, nu het vraagstuk van de kleine, 
goedkoope woning mei minimum huurwaarde urgent wordt. 

He'e'ds eerder in elit blad (No. 17 Jrg. 1923) is gewezen op dezen oervorm, als cel, 
waaruit verschillende' mogelijkheden zich ontwikkelen kunnen. Waarom zou de navol
gingder negerrassen door westerlingen zich moeten beperken tot hun plastiek, dansen 

m u z i e k ? •'• M E I S C H K E , Botterdam. 
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DK RIETDEKKER A A N IIKT WERK. KKN „KKiNliKZINSWt>NINO". 

O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
A History of English Brickwork, by Mr. Nathaniel Lloyd. Uitgave II. Greville 

Montgomery, London. Hrijs ƒ 29.25. 

Er is evn groot em kostbaar boekwerk verschenen over de geschiedenis van den 
Engelschen baksteen, een standaardwerk, zooals ons land, waar de baksteen toch 
ook een overwegend groote plaats in de bouwkunsl inneemt, tol op heden niel bezit. 
Dit gemis maakt ons waarlijk even jaloersch op onze- westelijke buren, die thans in 
Mr. Lloyd's boek een voortreffelijke documentatie vinden van alles wat do baksteen 
techniek, vanaf de oudste tijden, aangaat. 

In deze documentatie ligt natuurlijk een waardevolle oriëntatie bij het nasporen 
van eh'ii oorsprong van bepaalde gebouwen of bouwfragmenten. En als wij de vele 
afbeeldingen van baksteen-architectuur in dit boek zien, dan gevoelen wij, dat ons 
land zéker zulk een standaardwerk waard zou zijn want, waarlijk zonder eenig 
chauvinisme, de baksteen vond hier te lande een veelzijdigere en rijkere toepassing 
(ook rijker aan fantasie) dan hij thans in Engeland blijkt te hebben gevonden. Wel 
kan Engeland bogen op fantastische' orriamentaties van sommige details, men denke 
aan ele sclioorsleetdx'ëindigingen, aan <le> charmante deuringangen, e.d., maar in de 
baksteentechniek is hel slechts zelden boven een te waardeeren knapheid uitgeko
men. Baksteenwanden mei sentiment, zooals die b.v. aan de geveltjes van het Groot-
Heiligland te> Haarlem, vinden wij in Lloyds keiirvcrzanieling der Engelsche bak-
steenbouw niet. 

Maar in bed kader van ele Engelsche mogelijkheden en traditie, toch fijne staaltjes 
van baksteenbouw, zooals b.v. Barnham Court (van l(>4r>) in Sussex, dal hierbij is 
afgebeeld. 

Bij bed doorkijken van dit boek valt het op elat de> Wren-periode het hoogtepunl 
is geweesl van den geheelen Engelschen baksteenbouw, zooals deze' historisch in dit 
boek naar voren komt. 

Het boek heefl 100 pag. tekst, die hoofdstukken beval over <h' geschiedenis van 
den Engelschen baksteen, over de afmetingen, de fabricage, over terra-cotta, over 
de wettelijke bepalingen, die de fabricage' IMI handel iu baksteen in den loop der 
lijden hebben bèheerschl en voorts over de' metselverbanden, en de constructies, die' 
niet baksteen mogelijk zijn. Mr. Lloyd heefl chronologische tabellen opgesteld van 
de verschillende dikten van baksteen aan diverse gebouwen, van de lle' oe-nw af, en 
van hun afmetingen. 

Hel geheel getuig! van diepgaande studie en van groote' liefde tol bel onderwerp. 
Voorts bevat bed boek 2!K> pagina's mei foto's van werken in baksteen em hunne 

details en 42 bladen mei opmetingen en teekeningen daarvan. Sir Edw. Lutgens 
schreef e'en kort voorwoord: „Mr. Lloyd has done real service to a great English 
Tradition " 



B A R N H A M C O U R T I L L U S T R A T I E U I T : 

M R . N . L L O Y D : A H I S T O R Y O F E N G L I S H B R I C K W O R K . 

De uitgever heefl l i d Dock op fraaie wijze verzorgd. 
Summa summarum, een standaard werk, waarmede de Engelsche bouwtechnische 

litteratuur eer inlegt. •'• 
Hel Openluchtschool-internaat. Studie voor de stichting, inr icht ing en exploitatie 

van een openluchtschool-internaat door Hh. .1. Hamers, Architect B . N . A . , Bussum. 
Het feit, dat de bestaande openluchtscholen meestal externaten zijn, waarbij de 

ervaring beeft geleerd dal de kinderen door de toestanden in het gezin weer grooten-
deels de voordooien van het openluohtonderwijs verliezen, heefl den heer Hamers, 
lot bovengenoemde studie gebracht, nadat hij als mode-architect van hel Amster-
damsch Kindersanatorium aan het totstandkomen der St icht ing „ H o o g - B l a r i c u m " 
had meegewerkt. 

A l s motto heefl hij gekozen: Day open-air schools are seriously handicapped by 
having to send scholars back into crowded and i hygienic homes every night and 
for week ends. 

De plannen laten aan duidelijkheid weinig te wenschen over terwijl bovendien een 
zeer overzichtelijke foto van het geheel, naar een model, is bijgevoegd. Het is wellicht 
een bezwaar van het plan «lat de overdekte leslokalen niet evenwijdige wanden 
vert en zoodat de banken n i d goed parallel aan den werkwand zouden kunnen 
worden opgesteld. Het gehoed is intusschen met void zorg behandeld. De architec-
tonisch-aesthetische vraagpunten zijn voorloopig niet behandeld. S. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Mededeelingen. — Verslag betreffende de werkzaamheden van de tentoonstellingscommissie 
voor de Nederlandsche afdeeling op de Tentoonstelling te Harijs 11)25. Oranjehuis en 
Clubhuis „Jong Utrecht" te Utrecht. Architect D. Heusinkveld B N . A. — Ontvangen 
boekwerken, door S. en J . P. M . 

M E D E D E E L I N G E N . 

E X A M E N S M . T. S. T E HAAIïLEM. Tot gecommitteerden bij de aanstaande eind
examens der Middelbare Technische School te Haarlem zijn door den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen benoemd: 

Voor de Afdeeling Bouwkunde: 
Ir. W . de Vrind Jr., architect te 'sGravenhage op voordracht van de Mij. tot Bevor

dering der Bouwkunst. B . N . A . ; 
Voor de Afdeeling Weg- en Waterbouwkunde: 
C. Thomése, hoofding. van den Prov. Waterstaat van Noord-Holland, te Heemstede. 
Voor de Afdeeling Werktuigbouwkunde: 
Ir. J . P . Boezaardt te Utrecht, Afd.-Chef b. d. dienst van Materiaal en Werkplaatsen 

en der electr. tractie der Nederlandsche Spoorwegen; 
Voor de Afdeeling Electro-techniek: 
Ir. J . D . Tours, te 's (Jravenhage, Ingenieur der Rijkstelegrafie; 
Voor de Afdeeling Scheepsbouwkunde: 
Ir. A . van Driel te Voorburg, Scheepsbouwk. Ingenieur b. d. Scheepvaartinspectie. 
De vier laatstgenoemde Heeren zijn voorgedragen door het Koninklijk Instituut v. 

Ingenieurs. 

P R I J S V R A A G D E H E E R E N H O F S T A D . 

Voor deze prijsvraag werden zestien ontwerpen ontvangen, als volgt in volgorde. 
. Zonnenhoeve. 21 Mei. 5 Teekeningen waarvan drie op dun papier 2 brieven 

Hof. 29 Mei. 
3. De Jaargetijden. 2!» Mei 
4. Sig 

(J. 
7 . 

8. 
9. 

10. 

mia. 
A l zij de 
Holland. 
D. J . O 
V . L . 
Huifkar. 
Energia 

11. Ceres. 

14 Teekeningen. 2 blieven en 2 pag. toelichting. 
15 Teekeningen. 2 brieven en (> pag. toelichting. 

31 Mei. 1!» Teekeningen. 2 brieven en 4 pag. toelichting. 
inslag nieuw de schering blijve bestaan. 31 Mei. 24 Teekeningen 2 brieven 

en 2 pagina's toelichting en een vel blanco. 
31 Mei. 20 Teekeningen. 2 brieven 4 pag. toelichting en 2 tabellen. 

1 Juni. 13 Teekeningen. 2 brieven en 3 pag. toelichting. 
1 Juni. 16 Teekeningen. 2 brieven en 

2 brieven en 
2 brieven en 
2 brieven en 

1 Juni. 10 Teekeningen. 
1 Juni. 20 Teekeningen. 
1 Juni. 10' Teekeningen 

4 pag. 
2 pag. 

17 pag. 
5 pag. 

12. F. A . F . 
13. Campestra. 
14. Con aniore 

15. Gerard. 

16. D D. D. 

1 Juni. 12 Teekeningen 
1 Juni. 10 Teekeningen. 

2 brieven en 
2 brieven en 

3 pag 
3 pag. 

1 Juni. 14 Teekeningen en een schets. 2 brieven 

toelichting, 
toelichting, 
toelichting, 
toelichting en een 

schets. 
toelichting, 
toelichting. 

en 15 pag. toe
lichting. 

1 Juni. 12 Teekeningen Nos. 1 — 14, Nos. 9 en 11 ontbreken. 2 
brieven en 6 pag. toelichting. 

1 Juni. 9 Teekeningen. 2 brieven en 5 pag. toelichting. 
229 



V E R S L A G B E T R E F F E N D E D E W E R K Z A A M H E D E N V A N D E T E N T O O N 
S T E L L I N G S C O M M I S S I E V O O E D E N E D E R L A N D S C H E A F D E E L I N G O P 

D E T E N T O O N S T E L L I N G T E P A R I J S 1925. 
(Slot van pag. 225). 

indien de inzendingen voldoende stof daarvoor gegeven hadden. E r is door samen
voeging van deze verschillende kunstvakken getracht ze in liet juiste verhand te 
plaatsen en ze te laten zien in de functie, waarvoor zij zijn bestemd. 

De Onder wijsafdeeling. Voor een inzending in de afdeeling van het Onderwijs, die 
op de eerste verdieping van het Brand Palais was geprojecteerd, was aan ons land een 
runde zaal ter grootte van ongeveer 125 M \ toegewezen. Waar het gelukt was om voor 
de zaal op de Esplanade des Invalides, bestemd voor de algemeene inzendingen, een 
uitbreiding te verkrijgen met een zaal op den beganen grond van het Grand Palais, 
was het niet mogelijk voor het Onderwijs een grootere ruimte te krijgen, hoewel het 
natuurlijk, om een beeld te geven van wat in ons land gedaan wordt op Onderwijs
gebied voor de verschillende vakken, die de tentoonstelling omvat, zeker gewenscht 
ware geweest een veel grootere oppervlakte te hebben. 

Toen de indeeling van deze zalen gemaakt was en reeds alle teekeningen voor de 
uitvoering gereed lagen en daarop de goedkeuring van de Fransche tentoonstellings
leiding verkregen was, ontving de Commissie van deze onverwachts bericht, dat de 
autoriteiten, die belast waren met alles wat de veiligheid betreft, bezwaren hadden 
ingebracht en eischten, dat een derde toegang tot de zalen, met het oog op eventueel 
brandgevaar, moest worden vrijgehouden. Aangezien deze eisch tot gevolg had, dat 
van de toch reeds kleine ruimte slechts % gedeelte gebruikt zou kunnen worden, werd 
alles in het werk gesteld om deze voorwaarde ongedaan te maken, maar de genoemde 
autoriteiten meenden op hun standpunt te moeten blijven staan. De tentoonstellings
leiding maakte haar verontschuldiging, dat dit punt niet eerder onder het oog was 
gezien. Daar inmiddels alle overige zalen op deze verdieping aan de verschillende 
landen waren toebedeeld, bleef er niet anders over dan zich hierbij neer te leggen. 

Het was voor de Tentoonstellingscommissie een moeilijk punt om te bepalen, welke 
scholen tot inzending zonden worden uitgenoodigd. De Commissie had daartoe eenige 
besprekingen met den Inspecteur van het Kunstnijverheidsonderwijs, maar deze was 
van meening zich over de aanwijzing niet te moeten uitlaten, waar in het Koninklijk 
Besluit betreffende de instelling der verschillende commission was bepaald, dat de toe
lating in handen van de Tentoonstellingscommissie was. Deze moest dus ook de verant
woordelijkheid voor de inzending der scholen op zich nemen. Na rijp beraad werd over
wogen, (lat in de kleine ruimte inzendingen van de kunstnijverheidsscholen het meest 
in aanmerking kwamen en toen werd bepaald, dat het Instituut voor Kunstnijverheids
onderwijs te Amsterdam, de School voor Bouwkunde, Versieronde Kunsten en Kunst
ambachten te Haarlem, benevens de afdeeling Decoratieve Kunst van de Academie voor 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam een beeld van de ont
wikkeling van het Onderwijs zouden geven. In de besprekingen met de leiders, die door 
de Schoolbesturen daartoe waren aangewezen, kwam de wenseh van deze naar voren 
om aan iedere school oen meer afgesloten gedeelte te geven en de scholen vrij te laten, 
wat zij in deze ruimte wilden exposeeren. 

Niettegenstaande de scholen door do beperkte riunite slechts op onvoldoende wijze 
een overzicht van hunne werkzaamheden konden geven, word toch door de Internationale 
•Jury aan de inzending der drie scholen gezamenlijk de hoogste onderscheiding: een 
Grand Prix toegekend, waaruit blijkt, dat hetgeen werd ingezonden, groote waardeering 
heeft gevonden. 

De inzending. Het aantal inzenders in de verschillende afdeelingon bedroeg: 
de afdeeling Architectuur 71; de afdeeling Intér ieur - en Meubelkunst 47; de afdeeling 
Beeldhouwkunst :5.r>; de afdeeling Wanddecoratie en Bias in lood 2(i; de afdeeling Tex
tielkunst 44; de afdeeling Ceramiek en Glaswerk 22; de afdeeling Bewerkt Metaal 28; 
de afdeeling Boek- en Drukkunst en Toegepaste Grafiek i)7 inzenders. 

De Tentoonstellingscommissie is er tot haar leedwezen niet in geslaagd de Nederland
sedie industrie in grooten getale tot deelneming te bewegen. Zij heeft vele induslriëelo.n, 
die daarvoor in aanmerking kwamen, tot inzending aangespoord, doch zij moest daarbij 
vasthouden aan den eisch, die roods bij de allereerste besprekingen naar voren was ge
komen, dat slechts die werken op de tentoonstelling zouden worden g e ë x p o s e e r d , welke 
naar het oordeel der Commissie van Toelating daarvoor op grond van hunne aesthetische 
kwaliteiten in aanmerking kwamen. De Tentoonstellingscommissie had gehoopt, dat 
met hot oog op deze groote internationale demonstratie verscheidene van onze fabrieken, 
die een technisch zeer hoogstaand product vervaardigen, zich tot bekwame kunstenaars 
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zouden wenden om aesthetisch uitgevoerde gebruiksvoorwerpen voor de inzending te 
vervaardigen. In meer dan een geval is zij daarin teleurgesteld. 

Na afloop der tentoonstelling zijn stemmen vernomen, die het deden voorkomen of 
Nederland het eenige land zoude zijn geweest, dat zich aan den oorspronkelijken opzet 
van de tentoonstelling: het voorop stellen van het aesthetisch (dement, gehouden hooft. 

Niet ontkend kan worden, dat op de tentoonstelling veel is toegelaten wat er krach
tens den opzet niet thuis hoorde. Als verzachtende omstandigheid mag worden aange
voerd, dat de Fransche tentoonstellingsleiding voor het welslagen' der geheele expositie 
in de eerste plaats een „ g r o o t e " tentoonstelling noodzakelijk achtte. Zij heeft om de ge
wenschte kwantiteit te bereiken bij de toelating wel eens wat te veel de eischen der 
kwaliteit uit het oog verloren. 
Toch zal elk objectief beschouwer der tentoonstelling moeten toegeven, dat hot over

wegende deel der inzendingen voldeed aan de oorspronkelijke vooropgestelde en door 
de Nederlandsche inzending consequent toegepaste voorwaarde, dat alleen die voor
werpen voor inzending in aanmerking kwamen, die 
beid in modernen zin voldeden. De inzendingen 
Polen, Oostenrijk, Denemarken en een deel van de 
verband zeker genoemd worden. 

Zeer duidelijk is hef door Nederland ingenomen standpunt ook bevestigd door de wijze, 
waarop de Internationale jury haar taak heeft opgevat. Deze jury heeft geen inzending 
voor bekroning in aanmerking gebracht, die niet op schoonheid aanspraak kon maken. 

Niet onvermeld mag blijven, dat van de Nederlandsche meubelindustrie veel samen
werking werd verkregen. Verschillende groote meubelfabrieken zijn er loe overge
gaan, met het oog op deze tentoonstelling, aan kunstenaars bijzondere opdrachten te 
geven. De inzending van de Kon. Meubelfabriek II. F. Jansen & Zonen die aan drie 
verschillende kunstenaars ontwerpen opdroeg, zij hier afzonderlijk vermeld 

Het is aan dezen steun te danken, dat de afdeeling meubelkunst zeker goed voor den 
dag gekomen is. Deze industrieelen hebben evenals bv. de Deensche aardewerkindustrie, 
de Zwecdsche glasindustrie, de Fransche textielnijverheid en de Weensche nijverheid 
van ,,objects d'arl" het juiste inzicht gehad, dat zij door de samenwerking met bevoegde 
ontwerpers coinmercieele voordooien kunnen verwachten. 

Hoewel dus de Tentoonstellingscommissie in dit opzicht, wat de inzending van ons 
land betreft, teleurgesteld is, kan hier thans toch geconstateerd worden, dat ook in de 
inzendingen van de andere naties hot aesthetisch goed uitgevoerde gebruiksvoorwerp en 
massa-product een zeer bescheiden plaats innam, liet ..piece unique" ook daar over-
heersohte. 

De Gemeente Amsterdam gaf opdracht voor eene vitrine, die in het Stedelijk Museum 
zou worden geplaatst en welke werd ontworpen door den Heer J . L . M . Lauweriks en 
uitgevoerd door 't Woonhuys; de Gemeente Botterdam stelde ter beschikking van de 
commissie een tweetal archiefkasten, welke voor het Museum Booymans waren bestemd 
en waarvan de Heer J . J . P. Oud ontwerper en de firma van Dort uilvoerder was; 
van de Gemeente 's Gravenhage kreeg de commissie oen tapijt, ontwerp Colenbrander, 
dal door de Kon. Ver. Tapijtfabrieken werd uitgevoerd. 

Ook het Nedorlandseh Kunstverbond heeft in hooge mate gesteund door een achttal 
kunstenaars, op voorstel van de Tentoonstellingscommissie, opdrachten te geven tot het 
maken van oen kunstwerk, dat als onderdeel van de zalen werd aangebracht. Het waren: 
een glas in loodraam van .loop Nicolas, eene wanddecoratie van II. van der Stok en 
eene van Leo Visser, een vijtal beeldhouwwerken van Jacobs van der Hof, Joh. Polet, 
A . Raedocker, A. R e m i ë n s en J . B. Richters. 

De Commissie brengt gaarne een bijzonder woord van dank aan hen. die door ' 
opdrachten op zoo waardevolle wijze tot de Nederlandsche inzending hebben 
dragon. 

De Bond voor Kunst en Industrie (B. K . I.) wendde zich, toen de plannen reeds 
vasteren vorm hadden aangenomen, tot de Commissie met een voorstel om oen afzon
derlijke afdeeling in de Nederlandsche zalen door haar te laten samenstellen en inrich
ten van alles wat door samenwerking van kunstenaar en industrie was ontstaan. De 
Commissie heeft geineend hiertoe niet te moeten overgaan omdat, zooals reeds vermeld, 
zij voor de geheele inzending verantwoordelijk was en alleen dan een eenheid was te 
verkrijgen, wanneer alles in één hand bleef. Er was naar hare meening geen reden om 
de leden van dozen Bond op andere wijze te doen deelnemen dan de overige inzenders. 

Op verzoeken van inzenders, voorgevende te zanien een groep te vormen, werd 
evenmin toegestaan groepsgewijze te exposeeren. 

Catalogi. Van de Nederlandsche afdeeling werden een drietal uitgaven gemaakt. 
1. Catalogue des Oeuvres de In Section des Pays-Bas a l'Exposition a Paris 1925. 
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De samenstelling en de aesthetische verzorging van dezeti catalogus had de Heer 
J . F. van Royen op zich genomen; de houtsneden waren van Fokke Mees en gesneden 
door dezen en A . van der Vossen. 

2. Section des Pays-Bas a VExposition internationale des arts décoratifs et 
indiistriels matternes Paris 1925. L Enseignement dans les écoles d'art décoratif a 
/{otterdam, Haarlem et Amsterdam. 

Deze catalogus bevatte een toelichting op het onderwijs van de hand van den Heer 
Jac. Jongert voor de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, van de hand van 
den Heer H . C. Verkruysen en C. J . Blaauw voor de School voor Bouwkunde, Ver
sierende Kunsten en Kunstambachten te Haarlem en van de hand van den Heer 
J . L . M . Lauweriks voor het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam. 

Deze catalogus werd verzorgd door den Heer Ant . Kurvers te Amsterdam en gedrukt 
door de „School voor de Grafische Vakken" te Utrecht; de groote moeite, welke direc
teur en leeraren zich daarvoor hebben willen getroosten, zij bier dankbaar vermeld. 

:>. IJ Art Hóllandais. a 1'Exposition internationale des Ar t s décorat ifs et industriels 
modornes. Par is 1925. 

Dit werk gaf in een korte inleiding een overzicht van de ontwikkeling der bouw
kunst en de sier- en nijverheidskunst sedert 1880, terwijl het verder door een 150-tal 
afbeeldingen een beeld trachtte te geven van den huidigen stand dier kunsten in 
ons land. 

De aesthetische verzorging van dit werk lag in handen van den Heer J . van Krómpen, 
terwijl het als eerste boek werd gedrukt met diens voor de firma Joh. Enschedé & Zonen 
te Haarlem ontworpen letter „Lute t ia" . Van dezen catalogus werd een beperkt aantal 
present-exemplaren uitgevoerd in prachtband, ontworpen dooi- den Heer C. A . Lion 
Cachet. 

De uitgave van deze 3 catalogi werd mogelijk gemaakt door de kosteloozc mede
werking van: de N . V . Vereenigde Koninkli jke Papierfabrieken der firma Van Gelder 
Zonen, die het benoodigde papier ter beschikking stelde, de Fa . Joh. Enschedé & Zn. 
te Haarlem, die den druk op zich nam, terwijl de firma's L . van Leer & Co. en J . Brandt 
& Zoon resp. de heliogravure en het bindwerk uitvoerden. 

Internationale Jury. In het Fransche tentoonstellingsrcglement was bepaald, dat 
door een Internationale J u r y bekroningen zonden worden toegekend, evenals dat bij 
voorafgaande internationale tentoonstellingen regel was. 

Toen tot de benoeming van de Nederlandsche leden van deze jury incest worden over
gegaan, bleken er echter in kunstenaarskringen groote principiëele bezwaren tegen het 
toekennen van de usantiëele bekroningen te bestaan. Zonder nader in te gaan op de 
verschillende argumenten, die daarbij naar voren werden gebracht;, waren de Commissie 
van Uitvoering en de Tentoonstellingscommissie van oordeel, dat het ten eeneniale 
onmogelijk was op dat tijdstip nog aan deze principiëele bezwaren tegemoet te komen. 
In het bijzonder omdat reeds in de Voorwaarden van Deelneming naar het Fransche 
reglement was verwezen en derhalve alle inzendingen op voorwaarde van onderwerping 
aan het oordeel van een internationale jury hadden plaats gevonden. Slechts zeer enkele 
inschrijvers hadden tijdig, bij de aanmelding hunner inzending, verzocht buiten be
oordeeling te blijven. 

Ondanks de bezwaren tegen deelneming van Nederland aan de werkzaamheden der 
Internationale Ju ry door enkelen openbaar geuit, slaagde de Commissie er tot haar 
voldoening toch in de Heeren W . Kromhout Czn., Prof. W . van der P l u y m , Dr . H . E . 
van Gelder en M . van Notten bereid te vinden de uiterst moeilijke en zeer ondankbare 
taak op zich te willen nemen. De beperkte middelen lieten niet toe een grooter aantal 
jury-leden uit te zenden, hoewel ons land volgens het reglement het recht had op een 
vijftiental leden. In verhouding tot de andere landen, zooals België niet 35, Zweden met 
16 en Zwitserland met 14 Juryleden, was ons land numeriek zeer zwak vertegenwoor
digd. Onze landgenooten moesten hunne functies in verschillende klassen verrichten, 
hetgeen een uiterst ingespannen arbeid vereischte. 

Nadat de zeven en dertig klasse-jury's afzonderlijk hun oordeel hadden uitgesproken, 
kwamen de vijf groepon-jury's bijeen om na te gaan of in de verschillende klassen zoo
veel mogelijk eenzelfde norm van beoordeeling was aangenomen; de heeren Kromhout 
en Prof. van der P l u y m hadden daarin voor ons land zitting. 

Tenslotte stelde de Ju ry -Supé r i eu r , waarin ambtshalve de Commissaris-Generaal 
zit t ing had, de bekroningen definitief vast. 

De taak van de verschillende jury's is een zeer uitgebreide geweest. Op 24 J u l i 
werden de klasse-jury's door den Minister van Handel geïnstal leerd, terwijl op 13 Octo
ber de laatste zitting van de Jury-Superieur gehouden werd. Algemeen was men van 
oordeel, dat de jury's zeer consciëntieus hun taak hebben volbracht. Door de groote 
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uitgebreidheid van de tentoonstelling stonden zij voor een bijna te omvangrijk werk. 
Bij volgende tentoonstellingen is het zeker gewenscht de kwestie van het jureeren 

vooraf ernstig onder het oog te zien. 
Zoover is na te gaan zijn de in ons land geuite bezwaren tegetn elke Jury , in de andere 

landen niet voorgekomen. Dat zoovide vooraanstaande buiteiilandsche kunstenaars aan 
de werkzaamheden der jury's een belangrijk aandeel namen, toont dat over deze aan
gelegenheid zeer verschillend geoordeeld wordt. Wanneer slechts eon énkel land zijn 
geheele inzending hors-concours zou stellen, zou dit zeker niet gunstig worden opgevat. 
In elk geval is het onjuist, dat, zooals op deze tentoonstelling is geschied, het reglement, 
waaronder de internationale jury zou werken, eerst enkele dagen voor de klasse-jury's 
hun werkzaamheden aanvingen, werd vastgesteld en dat vooraf over dit reglement met 
de vreemde deelnemende landen een geheel onvoldoend overleg werd gepleegd. Dat de 
Ju ry -Supé r i eu r , bij Ministerieel besluit benoemd, was samengesteld uit 34 Fransche en 
13 vreemde leden heeft geleid tot een protest van de vreemde Commissarissen-Generaal 
hij de Fransche tentoonstellingsleiding. 

De Nederlandsche leden in de jury hebben het zeer betreurd, dat, hoewel zulks in het 
Fransche tentoonstellingsreglenient op geenerlei wijze was aangegeven, op grond van 
bijkomstige overwegingen besloten werd alle ófficieele paviljoens der vreemde landen 
buiten beoordeeling te houden. 

De uitspraak der jury waarbij aan Nederland '24 Grand P r i x werden toegekend, werd 
reeds in de dag- en vakbladpers bekend gemaakt. 

Berichtgeving. De Nederlandsche pers en hare voortreffelijke vertegenwoordigers 
te Parijs hebben tot lust bereikte succes, door de bijzondere aandacht, welke zij aan de 
tentoonstelling.in het algemeen en de Nederlandsche inzending in het bijzonder, hebben 
geschonken, zeer veel bijgedragen. Ook de berichtgeving in liet buitenland mag alles
zins voldoende genoemd worden. De Nederlandsche inzending ondervond niet alleen iu 
de dagbladpers, doch ook in verschillende biiilenlandsche tijdschriften veel belangstel
l ing en waardeering. Dit moge uit een enkel citaat blijken. 

Henri Asselin schreef een waardeerond, goed geï l lustreerd, artikel „BXnterieur Hol
landais" in „I 'Art et les Artistes", Yvanhoé Rambossou, secretaris-generaal van de 
Fransche Commissie van Toelating gaf in zijn bijdragen in vele bekende kunstbladen 
als „ r i l l u s t r a t i on" , „Ia Revue de I 'Ar t" e.a. als zijn oordeel, dat het Nederlandsche 
paviljoen als een der heste concepties der vreemde inzendingen was te beschouwen. 
Léandre Vail lat schreef in „ r i l l u s t r a t i o n " over de nationale stroomingen en motiveerde 
uitvoerig, dat ons paviljoen als een goede proeve van de moderne Nederlandsche bouw
kunst beschouwd kon worden. In „l'Opi'non" verheugde Henri ("huizot zich er over, dat 
Nederland het voorbeeld van Japan niet gevolgd had, niet gekomen was niet een Mar
ker woning, maar in tegenstelling met vele andere landen het programma van de ten
toonstelling „au serieux" genomen had. Wattelin iu de „Revue Hohdoniadaire"j ver
klaarde» dat de moderne architectonische beweging zijn vollen opbloei in Nederland 
gevonden heeft en dat Frankri jk nog bij lange na dat meesterschap niet heeft bereikt. 

Ófficieele belangstelling. Door den President der Fransche Republiek werd op 24 Mei 
een bezoek aan het Nederlandse}] paviljoen gebracht. 

Z . E . Mr . V . H . Rutgers, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft op 
2 en :i October de Nederlandsche afdeeling en de verdere tentoonstelling niet zeer veel 
belangstelling bezocht, waarbij hij vergezeld was van den Chef van de Afdeeling Kun
sten en Wetenschappen van zijn Departement. Deze belangstelling van de zijde der 
Regeering in hetgeen de moderne kunstbeweging in bet buitenland vermocht te laten 
zien, meent de Tentoonstellingscommissie, van groot belang te mogen achten voor de 
verdere ontwikkeling. 

Ook de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en den Haag en vide andere ge
meenten en verschillende wethouders van groote steden bezichtigden onze afdeeling. De 
Tentoonstellingscommissie spreekt de hoop uit* dat de hejdemdaagsche kunst bij allen 
den steun mogen vinden, waarop zij aanspraak maken kan. 

Contmerciëele vertegenwoordiging. De Commerciëele vertegenwoordiging van de 
belangen van de inzenders werd door de Nederlandsche Kamer van Koophandel te 
Parijs geheel op haar eigen kosten op zich genomen. 

Ken woord van waardeering en (lank voor deze bereidwilligheid is zeker op zijne 
plaats. 

Tot zaken van botoekeiiis beeft, voornamelijk in verband niet den bijzonderen lagen 
frankenkoers, de Nederlandsche inzending niet kunnen leiden. 

Afwikkeling. Zeer ernstig is overwogen wat na afloop der tentoonstelling met het 
Nederlandsche paviljoen geschieden moest; eene berekening werd gemaakt voor bet 
woderopbouwen op eene andere plaats. Wel zouden verschillende onderdeden weer 



kunnen worden gebruikt, maar bet hoofdmateriaal, de baksteen, /-ou opnieuw moeten 
worden aangekocht. Door de harde specie waarin gewerkt moest worden, bleef van het 
metselwerk slechts puin over. In aanmerking nemende de kosten van vervoer der 
overblijvende deelen zou de herhouw zoo'n groot bedrag gevorderd hebben, dat van de 
verwezenlijking van dit denkbeeld moest worden afgezien. 

Alleen de kunstwerken, die, zonder gevaar voor beschadiging, konden worden weg
genomen: de glas-in-loodramen, het beeldhouwwerk, de ijzeren hekken, werden terug
gezonden. Br bestaat gegronde hoop, dat deze werken nog eens plaatsing in eene open
bare verzameling zullen vinden. 

Slotwoord. Toen de Tentoonstellingscommissie op verzoek van de Regeering de 
leiding van het bijeenbrengen der Nederlandsche afdeeling op zich nam, begreep zij dat 
zij voor een moeilijke en verantwoordelijke taak stond, maar waar de Tentoonstellings
raad gevormd wordt uit de afgevaardigden, de vertrouwensmannen van de kunstenaars
verenigingen, daar meende de commissie in de eerste voorloopige besprekingen met de 
Regeering er op te kunnen wijzen, dat zij zich verzekerd hield van de loyale i le-
werking der kunstenaars. Dij het begin van hare werkzaamheden werd zij daarin 
(•enigszins teleurgesteld. Het spreekt vanzelf dat voor een aangelegenheid als deze, geen 
regeling te maken is, die allen volkomen bevredigt, maar er was geen enkele reden 
om aan te nemen, dat de besturen der constitueerende vereenigingen van den T. R. en 
den Raad zelf, geen open oog zouden hebben voor redelijke bezwaren die naar voren 
zouden worden gebracht. .luist daarom is het ten eenemale verkeerd geweest, dat leden 
der kunsteuaarsvereenigingen, alvorens zich daarvan te vergewissen, zich rechtstreeks 
tot de pers en zelfs tot de Regeering hebben gewend. 

Van de te Darijs vertegenwoordigd zijnde landen was Nederland een der zeer weini
gen, waar voor de samenstelling der afdeeling de kunstenaars een zoo uitgebreide 
zelfstandige taak gegeven werd; wat dat — ook voor de verdere ontwikkeling zeggen 
wi l , werd door de opposanten volkomen onderschat. Slechts aan den steun en mede
werking die de Tentoonstellingscommissie ten slotte van bijna alle kunstenaars kreeg, 
is het te danken, dat de Nederlandsche inzending geworden is tot wat zij werd en waar
over het niet past hier nader in een beschouwing te vervallen. Alleen zij vermeld, dat 
in andere landen ons land ten voorbeeld werd gesteld voor de wijze waarop de ver
schillende commissies werden samengesteld. 

Hef is, naar de commissie meent, de eerste keer, dat de beslissing betreffende de 
toelating voor een internationale tentoonstelling als deze, geheel in handen der kun
stenaars werd gesteld. De toenmalige Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, Dr. de Visser, heeft recht op groote erkentelijkheid, waarbij een woord van 
hulde wordt gebracht aan de nagedachtenis van Mr . Duparc, den Chef van de Afdee
l ing Kunsten en Wetenschappen, die te midden van zijn krachtdadige medewerking 
ook te Parijs, aldaar overleed. Zijn opvolger, de Heer 1'. Visser, heeft de commissie 
niet minder gesteund. 

De Tentoonstellingscommissie meent te kunnen constateeren, dat de wijze waarop de 
verschillende bevoegdheden en werkzaamheden waren verdeeld tot een uitmuntende en 
aangename samenwerking heeft geleid. De scherpe scheiding tusschen de verantwoor
delijkheid van de Commissie van Uitvoering en de Tentoonstellingscommissie, welke bij 
den aanvang nauwkeurig omschreven en vastgelegd was, meent zij uit ervaring ook 
voor de toekomst ie mogen aanbevelen. Die scheiding is alleen mogelijk, wanneer 
wederzijds vertrouwen bestaat. De Tentoonstellingscommissie heeft het naar waarde 
geschat, dat de Centrale Commissie haar in zoo groote mate haar vertrouwen heeft 
willen schenken. 

Een woord van groote waardeering zij hier geuit tot de leden van de Commissie van 
Uitvoering, in het hijzonder tot den voorzitter, den Heer E . Heldr ing. Zonder zijn 
krachtig initiatief voor den financieelen grondslag en de voorbereiding in het algemeen, 
zonder zijn helder inzicht en grooten steun bij alles wat de algemeene gestie betrof, 
zou Nederland op deze belangrijke internationale demonstratie in het kunstcentrum 
bij uitnemendheid — Parijs — niet vertegenwoordigd zijn geweest op de wijze, zooals 
nu mogelijk was. 

Amsterdam, 20 Februari 1!>2<>. 

De Voorzitter van de Tentoonstellingscommissie, 

J . D E B I E L E U V E L I N G T J E E N K . 

Goedgekeurd door den Tentoonstellingsraad 
in zijn vergadering van 2(5 Februari 1!>2(>. 
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ORANJEHUIS E N CLUBHUIS „JONG UTRECHT" 
TE UTRECHT. 

A R C H I T E C T D. H E U S I N K V E L D . B . N . A . 

Oranjehuis en Clubhuis „ . long Utrecht" aan de Catharijne kade hoek Nieuwe 
kade te Utrecht. 

Van het hierbij afgebeelde complex is het Oranjehuis bestemd voor vereenigings-
gebouw van de Buurt-Vereeniging „het Oranje park", terwijl het Clubhuis ...long 
Utrecht" tot doel heeft jongemannen en meisjes aangenaam en nuttig bezig te 
houden, zonder er een school van te maken. 

Ter verduidelijking van den plattegrond dieue het volgende: De groote zaal in het 
Oranjehuis moest worden ingericht voor lezingen, daartoe ook het podium, voor 
gymnastiekzaal, voor oefeningen van het muziekcorps, voor zangvereeniging en voor 
uitvoeringen. Dit was geen gemakkelijke opgaaf, vooral voor het plaatsen der 
gymnastiektoestellen en het ontruimen der zaal. Onder hel podium is daarvoor een 
ruime bergplaats gemaakt, vanuit de zaal toegankelijk. De zaal ontvangt behalve 
uit den voorgevel licht uit een lantaarn in het platte dak. 

In den gelijkheonigen veelhoek hoven vestibule, toiletten en hall is op de eerste en 
tweede verdieping een woning voor den huisbewaarder gebouwd. In hel clubhuis 
is o.m. ondergebracht een leeszaal voor kinderen met uitleen-bibliotheek en een leer-
keuken om de vrouwelijke jeugd koken te leeren. Op de verdieping verder een club-
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ORANJEHUIS EN CLUBHUIS „JONG U T R E C H T " T E UTRECHT. 
ARCHITKCT D. HEUSINKVKLD. H.N.A. 

B O V E N : HOOFDINGANG. B E N E D E N : G R O O T E Z A A L . 

• : T Ï Z C . ^ J - C Z ~ ^ Z I I 7 J 1 Z 4 

ORANJEHUIS EN CLUBHUIS „JONG UTRECHT". ARCHITECT D HKUSINKVBLD. B N . A . 

kamer, leerkamers, kamer voor lichte handenarbeid enz. Op het platte dak is een 
speelplaats gemaakt, voor de veil igheid ommuurd met een hooge borstwering. 

De trappen zijn van graniet. De vestibules, portalen, gangen, leerkeüken en toilet
ten zijn bevloerd met hardgebakken tegels. De wanden van de groote zaal en van het 
podium in het Oranjehuis zijn als schoon werk behandeld en gemetseld van dunne 
handvormsteen van de fabriek „ O u d e r z o r g " te Leiderdorp. Het ondergedeelte van 
blauw en goudbruine verglaasde handvorinstoen. P la fond in de zaal is van hout, 
ijzeren en houten balken geschilderd, schutwerk blank geolied en gelakt. Vloeren in 
deze zaal en op het podium van Amerikaansch grenen smalle delen, z.g. „r i f t" , 
verdekt genageld. 

Het schilderwerk is in frissche sprekende kleuren uitgevoerd. 
Tu het Oranjehuis is een stoomvorwnrining aangebracht en in het Clubhuis een 

warmwaterverwarming. V o o r den aanleg van het electrisch licht was onze adviseur 
wijlen den Heer B . A . J . van der Hegge Zijnen. Hoofdaannemer van het bouwwerk 
was de F i r m a Erven H . J . J u r r i ë n s te Utrecht. Onder het dagehjksch toezicht van 
den Heer G. C. van Bommel is hot werk tot mijn voile tevredenheid uitgevoerd. 

Utrecht, M e i 1026. D . H E U S I N K V E L D , 
A r c h . B . N . A . 

O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
Ir. Daan Jansen. Oud-Utrecht, met een voorrede van Prof . Dr. W . Vogelsang. 

(ƒ 1-40). 
Wanneer men in oen boekje van 27 bladzijden tekst de oude gebouwen van Utrecht 

w i l besproken dan is hot duidelijk dat men slechts met enkele aanduidingen moet 
volstaan. De eenvoudige opsomming van do Monumenten der Voorloopige Lijst 
(Deel 1) beslaat alleen 2(i bladzijden en men moot dus het werkje van collega .lansen 
zeker meer opvatten als oen gidsje dan als een poging om een volledige beschrijving 
te geven. 

A l s zoodanig heeft hij dan ook zeker een goed werk gedaan. Utrecht verdient, door 
haar belangrijke historie, ons aller belangstelling, hoewel hot dikwijls moeielijk is 
die te bewaren terwijl er met zooveel onverstand wordt gehandeld. 
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OUD PALEIS TE CORDOVA. ILLUSTRATIEjUIT 
,,LESSER KNOWN ARCHITECTURE OF SPAIN". 

Door don geringen prijs van dit boekje — zijn daarom de reproducties zoo middel
matig'? — kan dit in vele handen komen, zoodat het mogelijk is dat men een beter 
begrip krijgt over de waarde en de beteekenis der, dikwijls toevallig, overgebleven 
oude monumenten. S. 

Lesser known Achitecture of Spain, by F. Et. Yerbury. Uitgever Ernest Bonn, 
te Londen. 

De heer Yerbury g ing met zijn camera naar Spanje en kiekte daar, alles wat go-
schikt was gekiekt te worden. Hij verzamelde de reproducties van zijn foto's in een 
album, dat Ernest Beun uitgaf. Uit dit album krijgt men den indruk dat alles i n 
Spanje geschikt is om gekiekt te worden. Natuurli jk. A l die door de zon gestoofde 
oude cavaljes zien er van uit de diepe slagschaduwen onder de fel blauwe hemel 
smakelijk en pittoresk uit. M a a r het is misschien wat al te luchthartig, dit allemaal 
architectuur te noemen. 

Een enkele maal een verrassend geval, zooals het „oude Pa le i s" te Cordova, dat 
volgens onze boven-Pyreneesche begrippen als bouwkundig' gewrocht een samen
raapsel is van zeer lijn en rijk geornamenteerde fragmenten en rommelige details. 
Toch zit in deze laatsten een pikante charme, die wij bij geavanceerde moderne archi
tecten óók ïneenen te moeten bewonderen. 

De platen zijn in lichtdruk procédé vervaardigd. Het A l b u m bevat er 45. 
J . P . M . 
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12 ]UNI 1926 NUMMER 24 

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

Ófficieele 
Sandhüvel. 

Mededeelingen. 

I N H O U D . 

Berichten. De Maasbrug te Maastricht, door W . -I. 

ÓFFICIEELE M E D E D E E L I N G E N . 

B U N D E S T A G U N G D E S B U N D E S D E U T S C H E R A R C H I T E K T E N T E DÜSSELDORF. 
De leden van den B . N . A . worden hierbij herinnerd aan de Bundestagung van den B . D . A . 

te Düsseldorf van 24- 27 Juni a. s. Reeds is medegedeeld dat de B . N . A . voor zijn leden 
een in warme bewoordingen gestelde uitnoodiging beeft ontvangen aan deze Bundestagung 
deel te nemen. 

Het Bestuur van den B.N.A. wekt de leden op. van deze uitnoodiging gebruik te maken. 
Opgave van deelname kan nóg geschieden. Het comité van voorbereiding te Düsseldorf 
heelt een interessant programma opgesteld, waarop verschillende besprekingen, excursies, 
bezoeken aan tentoonstellingen, ófficieele en niet-officiëele reünies en maaltijden elkaar 
afwisselen. 

Bovendien is de belangrijke „Gesolei", (zie B. W . No. 20) een aantrekkelijkheid te Düssel
dorf te meer. 

Opgave van deelname moet geschieden aan Barnat a. D. E. Schubert, Düsseldorf, 
Mauerstrasze, 21 die ons dezer dagen spoedige opgave verzocht met het oog op de te 
treffen maatregelen. 

J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N . A . O P Z A T E R D A G 3 J U L I 1926 
D E S V . M . 10 U U R 30 I N D E I N D U S T R I E E L S C L U B T E A M S T E R D A M . 

Voorloopige agenda. 
1. Opening door den Voorzitter. 
2. Notulen van de vorige vergadering. 
3. Mededeelingen. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag over 1925. 
<>. Verslag van den Penningmeester over den linancieelen toestand van den B . N . A . in 1025. 
7. Rapport van de Commissie van Financiën over de Rekening en Verantwoording van 

den Penningmeester over 1025. 
8. Begrooting voor het jaar 1020. 
9. Verkiezing van 2 leden van het Bestuur van den B . N . A . 

10 Benoeming van leden voor verschillende Commissies v. d. B . N . A . 
11. Overige benoemingen. 
12. Voorstellen van den heer Ph. J . Hamers inzake verandering v. h. Bouwkundig Weekblad. 
13. Het uitvoeren van particuliere werken van overheidswege. 
14. Bespreking van de afschaffing van het borgstelsel. 
15. Bijzondere architecten vereenigingen. 
10. Clausule betreffende de provisie op stelposten in de bestekken. 
17. Rondvraag. 

Het Jaarverslag over 1025 is opgenomen in dit nummer, terwijl ook toelichtingen zijn 
gegeven op de punten 9, 10. 12 en 16. 

Over de punten (! en 8 wordt een afzonderlijke mededeeling aan de leden toegezonden. 
Punt 13 is op de agenda geplaatst op verzoek van den Kring .Hilversum"'. 
Zoo mogelijk zal het Bestuur over het onder punt 15 genoemde onderwerp nog vóór 

de Jaarvergadering een pracadvies publiceeren. 
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J A A R V E R S L A G V A N D E N B . N . A . O V E R 1925. 

Ter voldoening aan het bepaalde in art. 10 § 2 5 van de Statuten van den B .N .A . , 
brengt het Bestuur het volgende jaarverslag uit over het jaar 1925. 

Evenals in het vorig jaar, zal ook dit keer het verslag in een samenvattenden vorm 
worden geredigeerd, omdat in de beknoptheid een grooter waarborg ligt voor overzich
telijkheid dan in een uitvoerig relaas over alle gebeurtenissen en feiten. 

Het aantal leden van den B . N . A . verminderde in den loop van 1925 met 2. Tot het 
lidmaatschap traden toe de heeren W . M . Dudok, G . Westerhout, B . Buurman, E . G . 
Middag, W . J . Gerretsen, H . P . J . de Vries, Piet Kramer, H . Bunders, J . P . Logemann, 
terwijl de lieer P . A . J . Moven uit Indië zich in Nederland vestigde. Adspirant lid werd 
de heer Ir. J . H . Redelaer. 'Tegenover deze aanwinst van leden had de B . N . A . het verlies 
te betreuren van de heeren M . Brinkman, J . Ingenohl en H . van der Schaaf, die over
leden, terwijl de heeren J . v. d. Valk. H . Bletz. Theo Rueter, Ir. H . Teeuwisse, H . H . 
van Zeggeren, Ir. J . B . van Loghem en H . J . Wigman, voor het lidmaatschap bedankten. 
Bovendien werden de heeren H . Fels en Wouter Hamdorff van het lidmaatschap van den 
B . N . A . vervallen verklaard. 

Op den lOen November werd het oudste lid van den B . N . A . de heer H . H . Kramer te 
Leeuwarden 75 jaar. Het Bestuur zond aan den jubilaris een gelukwensch. 

Het aantal leden, adspirant leden, buitenlandsche leden en eereleden, op 1 Jan. 1925 
bedragen respectievelijk 249—6—4 en 18, bedroeg op 31 December d.a.v. 247—7—3 en 18. 

In het Bestuur van den B . N . A . kwam verandering door het uittreden van de heeren 
Ir. A . R. Hulshoff en Jan van der Valk, in wier plaats op de Jaarvergadering werden 
gekozen de heeren Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk en Dr. Ir. D. F . Slothouwer. 

De Bestuursfuncties waren als volgt verdeeld: P . G. Buskens, Voorzitter, Dr. Ir. D. F . 
Slothouwer, Vice-Voorzitter, E . J . Kuipers, Secretaris, Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk, 
Penningmeester, Ir. W . P . C. Knuttel. J . C. Meischke en Jan W i l s . leden. 

Het Bestuur vergaderde in het verslagjaar, iedere maand, behalve in Augustus. 
Blijkens het afzonderlijke, nog uit te brengen, verslag heeft de Commissie van Onderzoek 

in 11)25 vele werkzaamheden verricht. Talrijk waren de aanvragen voor het lidmaatschap, voor 
den B . N . A . , talrijk -ook de geschillen, waarin van haar een onderzoek en adviezen werden 
verlangd. Het Bestuur acht het hier zeker op zijn plaats hulde te brengen aan de com
missie voor haar nauwgezette arbeid, die zeker tot de meest ernstige, maar voor een deel 
ook tot de minst aantrekkelijke in den B N . A . behoort. 

i n de plaats van het aftredende lid H . v. d. Kloot Meyburg werd op de Jaarvergade
ring gekozen de heer Ir. Jos Klijnen, zoodat de Commissie als volgt was samengesteld: 
G. Versteeg, Voorzitter, C. N . 'van Goor, Secretaris, B. v. Bilderbeek, Ir. Jos Klijnen 
en Maurits Plate, leden. 

Het aantal leden van de Commissie van Redactie werd, bij wijze van proef, op de Jaar
vergadering ingekrompen en teruggebracht van 5 leden op 3. Leden waren de heeren 
H . A . van Anrooy, J . O Meischke en Dr. Ir. D. F . Slothouwer. Ten aanzien van het door 
de Commissie van Redactie geredigeerde Bouwkundig Weekblad, kan vermeld worden 
dat dit bla 1 kwantitief en kwalitief vooruit is gegaan. Niettemin meent het Bestuur als 
zijn gevoelen te mogen uiten dat de aspiraties van de leden van den B . N . A . met deze 
verbeteringen nog niet geheel zijn verwezenlijkt. 

In de maanden Februari en Maart werd voor de laatste maal volgens het oude programma 
liet examen voor het diploma van Bouwkundig Opzichter afgenomen. Van de 103 candidaten, 
die zicli opgaven, slaagden er 35, aan wie het diploma werd uitgereikt. 

De wijziging van het examenprogramma, waarvan in het vorige jaarverslag melding 
werd gemaakt, werd van kracht op 14 Maart 1925. Het was het Bestuur een groote vol
doening te ervaren dat de wijziging een gunstig effect heeft gehad. Niet minder dan 209 
candidaten meldden zich in December voor de in 1026 te houden examen aan, een aantal 
dat zeker de verwachtingen verre overtrof. De leiding van deze examens berustte bij de 
Commissie van Onderwijs, bestaande uit de heeren P . Vorkink. Voorzitter, Ir. G . J . Meijers, 
Vice-Voorzitter. J . P . Mieras, Secretaris, N . C. H . M . v. d. Drift, H . v. d. Kloot Meyburg, 
Jan Wils , H . B . van Broekhuizen en C. v. d. Linde (de laatste 2 als vertegenwoordigers 
van de Federatie van Samenwerkende Vakbonden van Technici). Het is hier de plaats 
hulde te brengen aan den oud-Voorzitter der Commissie den Heer Jan v. d. Valk, die op de 
Jaarvergadering aftrad, in verband met zijn. zoo betreurd, besluit, den B . N . A . te verlaten. 
Zijn succesvolle arbeid bij de reorganisatie der examens zal het Bestuur steeds met 
erkentelijkheid gedenken. 

De verschillende commissies waren voorts na de Jaarvergadering als volgt samengesteld: 
De Commissie van Voorlichting uit de heeren: Ir. W . P . C. Knuttel, Maurits Plate en 
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J . F . Staal, leden. W . M . Dudok, Ir. Jan Gratama en Jac. Wormser, plaatsvervangende 
leden. De Commissie van Geschillen voor de Tabel van 1915 uit de heeren: P . G . Buskens, 
S. de Clercq, H . («. Jansen, B. J . < )uëndag, Ir. II. Thunnissen en J . Verheul I )zn. I )c ('ommissie 
van geschillen, genoemd in de Algemeene Regelen van 1022 uit de heeren: B. J . 
Ouëndag, voorzitter. P. G Buskens. S. de Clercq, C. X . van Goor, II. G . Jansen, M . 
Meyerinck, H . A . Reus, Ir. W . F. C. Schaap, Ir II. Thunnissen. .1. Verheul Dzn , G. 
Versteeg en Ir. W . K . de Wijs, leden, mr. E II. P. Rosenbooin. secretaris. 

De Commissie voor het ondersteuningsfonds bestond uit de heeren C. N . van Goor 
en H . ( i . Jansen, de Commissie van Financiën uit de heeren Ir. A Broese van Groenou. 
Tjeerd Kuipers en Jac. Wormser. 

In de geschillen Commissie voor Woningbouw bleven de heeren B. .1. Ouëndag, J . 
Herman de Roos en Foeke Kuipers, als aangewezenen van den B . N A. zitting houden. 

Van de Commissie der Voordrachten, waren lid de heeren: II. v. d. Kloot Meyburg. 
A . P . Smits en .1. F . Staal, plaatsvervangend lid de heeren J . W . Hanrath, Ir. Jan 
Gratama e n Prof. Ir. M . .1. Granpré Molière. Het Bestuur ontving van deze commissie 
in den loop van het verslagjaar verschillende adviezen betreffende de voordrachten voor 
te benoemen leden van schoonheidscommissies, liet Bestuur heeft zich niet alle deze 
adviezen geheel vereenigd. In de Bestuursvergadering van 3 Maart 1025 werd het 
Huishoudelijk Reglement van de C. d. V. vastgesteld. 

Van de Commissies ad hoe. en hunne werkzaamheid, kan het Bestuur het navolgende 
vermelden: De Commissie tot Herziening van de Honorariumtabel voor Woningbouw, 
kwam in de tweede helft van September niet haar taak gereed. Zij diende een volledig 
concept Algemeene Regelen in niet Honorariumtabel, ten behoeve van opdrachten voor 
volkswoningbouw. Dit ontwerp werd door het Bestuur direct in studie genomen. Opzijn 
vergadering van 1 December werd het concept met den secretaris der commissie, den 
heer Ir. W . K . de Wijs, behandeld en werd het praeadvies. aan de ledenvergadering 
uit te brengen, vastgesteld. 

Het reeds in het vorige jaarverslag vermelde rapport over de Wettelijke Bescherming 
van den architectentitel, uitgebracht door de heeren Prof. Ir. G . Diehl, Prof. Ir. M . .1. 
Granpré Molière en J . C. Meischke, werd behandeld op de ledenvergadering van 18 
April te 's Gravenhage. De commissie werd daarbij uitgenoodigd nadere voorstellen over 
de opleiding van den architect, in te dienen door de gewestelijke kringen, t e bestudeer en. 
Van de kringen kwamen echter geen voorstellen in, zoodat de Commissie aan het Bestuur 
berichtte, zelf de materie nader uit te werken. Op de ledenvergadering van 16 October 
1926 werd bovendien een commissie benoemd, bestaande uit de heeren C J . Blaauw. 
Prof. Ir. G . Diehl. E . J . Kuipers. II. v. d. Kloot Meyburg en Prof. W . A. E . van der 
l ' luvni, om na te gaan. hoe de B . N . A . zelf bij de opleiding van den architect kan werkzaam 
zijn. Op een gemeenschappelijke bijeenkomst op 26 Nov. werd de te volgen wijze van 
werken der beide commissies vastgesteld. 

Op ile Jaarvergadering werd een commissie benoemd bestaande uit de heeren: Dr. 
Slothouwer. E . J . Kuipers, Ir. A. R. Hiilshotf, Mr. Rosenboom en den Directeur van den 
B. N . A . , ter voorbereiding van een herziening der statuten, speciaal met betrekking tot 
de bevoegdheden van de Commissie van Onderzoek, de Commissie van Voorlichting en 
de Commissie der Voordrachten. De Commissie heeft enkele malen een oproep geplaatst 
in het B. W . aan de leden, met het verzoek hun gedachten over de statuten en hare 
eventueele wijzigingen te mogen tegemoet zien. Deze oproepen hebben tot geen resultaat 
geleid. Inmiddels heeft de Commissie van Onderzoek medegedeeld de materie serieus te 
bestudeeren en voorstellen bij de commissie te zullen indienen. Aangezien deze voorstellen 
voor de commissie van fundamenteele heteekenis zijn werd besloten deze voorstellen aller
eerst af te wachten. 

Op de Jaarvergadering werden voorts de heeren C. B. Posthumus Moyjes en Pierre 
('uypers, benoemd tot lid van een gemengde commissie, in te stellen door den B.N.A. . de 
Ned. Vereeniging voor Vervvarniingsindustrie en de Orde van Ned. Raadgevende Ingenieurs, 
ter bestudeering van de uitvoering van centrale verwarmingsinstallaties. Tevens werd op 
de Jaarvergadering een werkprogramma commissie ingesteld ter bestudeering van de in
stelling van een architectuur-foto-centrale. Aangezien de behandeling van deze zaak niet 
urgent is, heeft het Bestuur de verdere uitwerking van dit besluit in 1925 laten rusten, 
met het oog op de begrooting, die financieel geen uitbreiding van het werkprogramma 
toeliet. In 1926 zal de commissie worden benoemd. 

Voorts benoemde het Bestuur op verzoek van den heer Jan W i l s e e n commissie die zich 
zal belasten niet het opmaken van een model-bestek. In deze commissie hebben met den 
heer Jan W i l s zitting de heeren R. C. Mauve en Ir. II. Thunnissen. Op 1 December werd 
door het Bestuur besloten gezaniolijk niet het Genootschap Architectura et Aniicitia een 
commissie in te stellen ter bestudeering van de oprichting van een Architectuur-museum. 
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Namens den B . N . A . hebben in deze commissie zitting de heeren Ir. Jos. Cuypers. Ir. A . R . 
Hulshoff en Dr. Ir. I). F. Slothouwer, namens A . et A . dc heeren W . Kromhout Czn., 
dan de Meyer en Prof. Jhr. Dr. Jan Six. 

De B . N . A . had gedurende het. verslagjaar vertegenwoordiging in de volgende lichamen, 
instellingen en commissies. Leden van den Baad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
in Nederland, aangewezen door den B.N.A. , waren de heeren: l r . A. Broost; van (Jroenou, 
P. G. Buskens. S. de Clorcq. L. J . P . Kooken. C. .1. Kruisweg, H . Mondt Jr., Ir. J . A . 
Muloek Houwer. Albert Otten, B. J . Ouëndag. J . Herman de Roos, W . J . Sandhovel, 
Ir. W . F C. Schaap, J . Verheul, G . Versteeg en E. G . Wentink. De heer Ouëndag was lid van 
het Gewoon Bestuur, de heeren Schaap en Otten waren lid van het aangevuld Bestuur. 

Afgevaardigde van den B.N.A. in de Permanente-Prijsvraag-Commissie was de heer 
C. N . van (Joon in het Bestuur van den Bond Heemschut tie heer Dr. Ir. D. F . Slothouwer; 
in het Bestuur van bet Xed. Instituut voor Volkshuisvesting de heer P . G. Buskens; in 
het Bestuur van de Vereeniging van Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht de 
heeren Ir. Jos. Cuypers en Ir. J . B. v. Loghem; in den Tentoonstellingsraad de heeren 
Ir. J . de Bie Leuvehng Tjeenk, E. J . Kuipers en Ir. D. Roosenburg, die in de plaats kwam van 
het aftredende lid ('. Versteeg: in de door den Betonbond ingestelde commissie tot het opstellen 
van ecu besteksbepaling voor de verantwoordelijkheid van gewapend betonconstructies, 
de heer B. J . Ouëndag. Bij de eindt eindexamens afd. Bouwkunde van de Middelbaar Technische 
School te Leeuwarden trad als gedelegeerde van den B . N . A . op de heer L . II. E . van 
I Ivlckaina Vlieg, die over deze examens een rapport uitbracht, dat in het B. W . gepubliceerd 
werd. Voorts werd de B .N.A. vertegenwoordigd op het Eerste Congres van de Orde van 
Nederlandsche Raadgevende Ingenieurs op Hi October gehouden door den heer C. B . 
Posthumus Meyjes, die een kort verslag aan het Bestuur uitbracht, op een door de Ned. 
Middenstandsbond belegde vergadering ter bespreking van het vraagstuk van afschaffing van 
de borgstelsel bij aanneming van bouwwerken door den heer Jan Wi l s . 

De reeds in het vorige jaarverslag geconstateerde opleving der Gewestelijke Kringen 
bleef ook dit jaar te constatecren. Met name hield de Kring ..Hilversum'* van 3—15 
November wederom een expositie van het werk zijner leden, die druk werd bezocht. Deze 
tentoonstelling werd geopend door den Burgemeester van Hilversum Op 8 November 
hield Prof. Ir. J . G . Wattjes in de tentoonstellingzaal een voordracht over Hedendaagsche 
Bouwkunst. 

Aan de uitvoering van het denkbeeld het aantal vergaderingen van de afgevaardigden 
der Kringen niet het Bestuur uit te breiden, is alsnog geen verder gevolg kunnen worden 
gegeven. Het is de bedoeling dit denkbeeld, wellicht in een anderen vorm, door de 
commissie voor de statutenwijziging te doen uitwerken. 

Enkele Kringen maakten gebruik van het bepaalde in art. 32 van de Algenieene Regelen 
en vroegen en verkregen het recht gedurende een bepaalden tijd de minima der honoraria 
in de tabel te verlagen. Het zijn de Kringen Leeuwarden, Maastricht en Arnhem, waar de 
minima 10 °/ 0 verlaagd zijn. 

Met goedkeuring van het Bestuur hebben enkele Kringen zich in den vorm van adressen 
tot de overheid gewend, in locale aangelegenheden. 

Van het Bestuur zelve zijn talrijke adressen naar verschillende autoriteiten en overheids
lichamen verzonden. Wij vernielden hier de voornaamste: 

Een adres aan het gemeentebestuur van Utrecht, inzake de instelling van een schoon
heidscommissie aldaar, waarin mededeeling werd gedaan van de conclusies betreffende 
S.C. van de vergadering van 2(J Sept. 1024 en waarin advies bij de samenstelling van het 
reglement en de benoeming der leden wordt aangeboden; een adres aan het gemeente
bestuur van Heemstede, met verzoek een commissie van bijstand te willen benoemen, 
die in samenwerking niet Ir. Jos. Cuypers, de aesthetische controle heeft op de uitvoering 
van het uitbreidingsplan. 

Het gemeentebestuur heeft aan dit verzoek voldaan en een commissie ingesteld, waarin 
zijn benoemd de heeren C. J . Hlaauw, Maurits Plate en A. P . Smits. Aan het gemeente
bestuur van Apeldoorn werd een adres van gelijksoortige strekking gezonden ter zake 
van de aesthetische controle op de uitvoering van het uitbreidingsplan „Berg en Daal"; 
een adres aan den Minister van Waterstaat, met verzoek inzage te mogen hebben van tie 
door de niiihsteriëele commissie van advies ontvangen nieuwe A . A . V . 

De ledenvergaderingen werden gehouden op 14 Maart in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, 
op 18 Apri l in den Dierentuin te 's Gravenliage, op 27 Juni in de Industrieele Club te 
Amsterdam en op 10 October in de Sociëteit St. Joris te Middelburg. Uitgezonderd deze 
laatste vergadering, was het bezoek op deze vergaderingen bevredigend. 

Aan de vergadering van 14 Maart was een bezoek verbonden aan de speciale afdeeling 
Bouwmaterialen op de Jaarbeurs, aan de vergadering van 16 October was een excursie 
verbonden, naar Middelburg, Veere en Goes. 
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T O E L I C H T I N G O P P U N T !) E N 10 V A N D E A G E N D A . 
Verkiezing van 2 leden van hol Bestuur. 
De definitieve Candida ten lijst luidt: B . van Bilderbeek. Pb J . Hamers. B. Hoogstraten. 

IL v. tl. Kloot Meyburg, Ir. J . Klijnen, Ir. A . II. van Rood, E. Verschuyl, en Ir. W . K. 
de Wijs. 

Benoeming leden van de Permanente Commissies. 
Commissie van Onderzoek: Aftredend zijn de heeren: C. N . van Goor en B . van Bilder

beek, beide herkiesbaar. 
Voorgedragen worden: 

C. N . van ('oor. B . van Bilderbeek. 
P . Schmidt. J . Herman de Roos. 

Commissie der voordrachten: voorgedragen worden: 
Voor 3 plaatsvervangende leden: 
3 tal voor de l e vacature: A . .1. Kropholler. A. Otten en Jan de Meyer. 
3 „ „ „ 2e „ : P . Vorhink, C. J . Blaauw en B. T. Boeyinga. 
3 „ „ „ 3 e „ : W . M . Dudok, Ir. G . C. Bremer, Ir. Jos. Kleijnen. 
Commissie van Redactie: 
ö vacatures. Voorgedragen worden: 

J . C. Meischke. ' C. B . Posthumus Meyjes. Prof. G . Dieb l 
M . Plate. J . P. Logemann. A . Otten. 

Commissie van Onderwijs. 
Aftredend zijn de heeren Jan Wi l s , II. v. d. Kloot Meyburg (beide herkiesbaar). Boven

dien is er een- vacature. 
Voorgedragen worden: 

Jan W i l s . H . v. d. Kloot Mevburg. Ir. W . de Vrind. 
Jr. W . K. de Wijs. Ir. H . F. Mertens. J . van Wijngaarden. 

Commissie van Financiën: 
Aftredend en herkiesbaar is de heer Tjeertl Kuipers; Voorgedragen worden de heeren : 

Tjeerd Kuipers en H. J . Ouëndag. 
Commissie van Voorlichting: 
Voorgedragen worden voor 3 plaatsvervangende leden: 
3 tal voor de le vacature: Ir. A. H Hulshoff, S. de Clercq en Ir. G . C. Bremer. 
3 „ „' „ 2e : J . W . Hanrath, C. N . v. Goor en Dr. D. F. Slothouwer. 
3 „ „ .. 3e .. : B. J . Ouëndag, H . v. d. Kloot Meyburg en Jan W i l s . 
Commissie van Geschillen. 
Aftredend zijn de heeren: S. de Clercq, H . G . Jansen. II. A . Reus. Ir. II. Thunuissen, 

lr. W . P. ('. Schaap en Ir. W. K. de Wijs, die alle herkiesbaar zijn. behalve de heer 
Jansen, die heeft medegedeeld niet meer voor een herbenoeming in aanmerking te willen 
komen. Hel Bestuur stelt voor de aftredende heeren te herbenoemen. Het is bereid ter 
voorziening in de vacature Jansen eenige namen aan de vergadering op te geven. 

V O O R S T E L L E N B E T R E F F E N D E R E O R G A N I S A T I E V A X 11ET B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D . 

De lieer 1'b. .1. Hamers beeft het volgende schrijven gericht aan het Hestuur, 
Inhoudende voorstellen tot verbetering van bet „Bouwkundig Weekblad". 

Aan het Hestuur van den B . N . A . 
WelEd . Heeren. 

Betreffende pogingen tol verbetering „Bouwkundig Weekblad" heb ik de eer I* te 
verzoeken de navolgende uiteenzetting en voorstellen een punt van bespreking te doen 
uitmaken op de a.s. Algenieene vergadering van den B . N . A . 

Iu de Statuten van den B . N . A . vinden wij onder art. 12 „Orgaan van den B . X . A . 
Een vakblad, tevens orgaan van den B . X . A . zal op geregelde tijden worden uitgegeven 
onder leiding van de Commissie van Redactie bijgestaan door een bezoldigde Redacteur." 

Hier wordt niet gesproken van een weekblad en bet uitgeven „op geregelde tijden" 
kan ook een andere tijdregeling toelaten. Eerst bet Huish. Regl. spreekt in par. 44 over 
„het weekblad". Beide punten kunnen mogelijk later in bel debat komen. 

Ik stel mij nu de volgende vragen: 
le. Is het een levenskwestie voor den B . X . A . de beschikking te hebben over een 

eigen orgaan? 
2e. Is het noodig dat dit orgaan wekelijks verschijnt? 
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3e. Is het niet vanzelfsprekend, <ln1 elk lid het recht heeft zijn meening in het orgaan 
uit te spreken! (Par. 44 Huish. Regl.). 

4o. Mag niet worden aangenomen, dat reeds in liet lidmaatschap voldoende waar
borgen zijn, dat elk lid in liet uiten van zijn meening de behoorlijke vormen in acht zal 
nemen? 

Aannemende, dat meerdere dergelijke vragen te stellen zouden zijn. is het noodig 
vast te stellen, in welk verband zij staan tot de belangrijkste vraag: 

5e. Hoe verbeteren wij bet orgaan van den B.N.A.? 
Het „Bouwkundig weekblad", orgaan van den B . N . A . geeft naar buiten niet het 

breede en hooge standpunt dat de B . N . A . behoort in te nemen. 
Meent men. dat dit weekblad wel de plaats en waarde van den Bond demonstreert, 

dan neemt de Bond niet dat hooge standpunt in, dat hij in ons land en daarbuiten 
behoort in te nemen. 

Alhoewel beide met elkander verband houden is dit laatste een andere kwestie. 
Beantwoord ik vraag 1 bevestigend, dan behoort dit orgaan op breede wijze den 

B . N . A . naar buiten te vertegenwoordigen en in den riiinisten zin de leden gelegenheid 
te bieden zieh daarin, het vak en beroep betreffende, te uiten. 

Vraag - . Is bel noodig dat dit orgaan wekelijks verschijnt? 
Neen. ook niet gewenscht en volgens de statuten ook niet verplicht. 
Het dagblad geeft de sensatie en de leugen van het oogenblik, zonder tijd van over

weging of bespreking. Het weekblad geeft gelegenheid tot overweging der sensatie en 
leugen, doch nochtans een niet beroepsredactie te weinig tijd voor verzamelen, behan
deling en regeling der copy. 

Bij een veert iendaagsche uitgave worden de factoren gunstiger. 
Vraag :S. We zouden hierop kunnen vragen: Waarvoor hebben we anders een eigen 

orgaan 1 
Immers art. 12 der Stat. spreekt allereerst van een vakblad; en alles wat de belangen 

van het vak (en bet beroep) kan dienen, mag slechts in werkelijke noodzaak worden 
beperkt of geweigerd. De Redactie-commissies zijn daarin niet altijd gelukkig geweest. 
De medewerking van elk lid dat zich daartoe in staat acht, (en elk B . N . A . - l i d moet 
geacht worden daartoe waardig en in staat le zijn) moet worden aangemoedigd. 

De Redactie-commissies behooren alle medewerkers hoogeljjk te waardeeren, dat eischt 
het Bondsbelang. Hun functie is niet die van den rechter maar van den medewerker. 

Vraag 4. Zeer zeker. Van de tot nu toe geweigerde stukken, voorzoover mij bekend, 
was van het niet in acht nemen van den behoorlijken vorm bij den inzender geen sprake. 
Het Bondsorgaan is de stem van den Bond. niet van een Redactie-commissie. 

Kr zijn betreffende bovenstaande vier vragen en de antwoorden daarop, meerdere 
kwesties die min of meer verhand kunnen houden met het te stellen doel en welke nader 
bekeken kunnen worden. 

Rest vraag ó. Hoe verbeteren we het orgaan van den B.N.A.? Ik stel daartoe bid 
volgende voor. 

Ie. de B . N . A . behoudt een eigen orgaan. 
'Je. het verschijnt om de twee weken en zal ongeveer het dubbele aantal pagina's van 

lut weekblad bevatten. 
:5e. dit orgaan wordt geredigeerd in een eerlijk eollegialen geest door de Redactie

commissie bijgestaan door den tegeuwoordigeil Redacteur. 
4e. de leden der Redactie-conmiissie worden voor hun zittingen gehonoreerd. 
5e. om bet andere nummer, wordt een nummer geheid ter beschikking gesteld van 

één (of meerdere) leden welke daarin vrijelijk hun arbeid en studies kunnen plaatsen, 
binnen het kader van de geldende overeenkomsten. Zij regelen dit in overleg niet den 
Redacteur, doch met uitschakeling der Redactie-commissie. De geplaatste arbeid wordt 
gehonoreerd als van de andere inzenders en minstens gelijk aan het tarief van gelijk
waardige periodieken, ter beoordeeling van het Bestuur (par. 44 Huish. Regb). 

6e. De volgorde van ï lewerking voor in 5e bedoelde nummers, wordt door loting 
bepaald en nader geregeld. 

7e. De algemeene ledenvergadering benoemt een commissie van drie leden welke 
met den tegenwoordigen Redacteur, 

A . de al of niet noodzakelijkheid eener verbetering van hef tegenwoordige orgaan 
vaststelt. 

B. de kans van slagen der gedane voorstellen onderzoekt, mede in verband met de 
geldende verplichtingen. (Drukker, uitgever, adverteerders enz.). 

C. een omlijnd plan vaststelt en binnen één maand na benoeming aan het Bestuur 
niet voorstellen indient. 

Bussiini. :S Mei 1926. P H . J . B A M E R S . 
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P R A E A D V I E S V A N H E T B E S T U U R O V E R D E V O O R S T K L L K N H I E R B O V E N 
A E D E D R U K T . 

Omdat de gedane voorstellen geheel gebaseerd zijn op de voornfgegoven beschouwin
gen, meent het Bestuur met het doen kennen van zijn oordeel over de eerste te kunnen 
volstaan. 

Voorstel i. De B . N . A . behoudt een eigen orgaan. 
Het bestuur gaat hiermede accoord. 
Voorstel 2. Het orgaan verschijnt om de twee weken en zal ongeveer het dubbele 

aantal pagina's bevatten van bet weekblad. 
Het Bestuur verklaart zich nadrukkelijk tegen dit voorstel. Voor een orgaan van 

een vereeniging als de B . N . A . , wier belangen zóó nauw verband houden niet de directe 
gebeurtenissen in het maatschappelijk leven is het een noodzakelijkheid dat het weke
lijks verschijnt. Een wezenlijke verbetering van het Bouwk. Weekblad als orgaan van 
den B . N . A . moet juist liggen in een meer nauwkeuriger reageeren op de gebeurtenissen 
en omstandigheden die de taak van den B . N . A . beïnvloeden of kunnen beinvloeden. Het 
veranderen van het weekblad in een om de twee weken verschijnend blad is geheel 
tegengesteld aan het verbeteren van hef B .W. in dien zin. 

Bovendien zal een tweewekelijks verschijnend blad moeilijkheden geven aan het 
tijdig en gemakkelijk doen van mededeelingen aan de leden. 

Ten slotte wil het Bestuur in verband met de passage van den heer Hamers genoemd 
in het antwoord op vraag 2, dat zij als niet beroepsredactie te weinig tijd heeft voor het 
verzamelen, behandelen en het regelen der copy, erop wijzen dat vele leden dienaan
gaande een verkeerd denkbeeld hebben. A l kan natuurlijk worden toegegeven dat hij 
een \ eert iendaagsche uitgave de factoren gunstiger worden, daaruit volgt niet dat zij 
hij hef Bouwk. Weekblad ongunstig zijn. 

Voorstel 3. Het orgaan wordt geredigeerd in een eerlijk eollegialen geest door de 
Redactie Commissie bijgestaan door den tegenwoordigen redacteur. 

Aan dit voorstel moid implicite de gedachte ten grondslag liggen, dat het Bouwk. 
Weekblad tegenwoordig niet of niet genoeg in een eerlijk eollegialen geest geredigeerd 
wordt. Het Bestuur is van liet tegendeel overtuigd, maar zich bewust dat enkede leden, 
afgaande op onjuiste indrukken, andere gedachten daaromtrent kunnen hebben, 

Voorstel 4. De leden der Redactie Commissie worden voor hun zittingen gehonoreerd. 
Het Bestuur acht zulks niet noodig en ook niet gewenscht. Waarom de Redactie 

Commissie te honoreeren en de Commissie van Onderzoek niet. Voor het orgaan van 
den B . N . A . mag toch zeker verwacht worden dat de leden daartoe uitgenoodigd en be
noemd, gaarne met ambitie eenigen tijd afstaan. De vervul l ing van het lidmaatschap 
van de Redactie Commissie kan, door zijn bijzondere werkzaamheden, menige voldoe
ning schenken. Honoreering van de werkzaamheden is daarom zeker overbodig. 

Voorstel .">. Om het andere nummer wordt een nummer geheel ter beschikking ge
steld van één (of meerdere) leden welke daarin vrijelijk hun arbeid en studies kunnen 
plaatsen, binnen het kader van den Redacteur, doch met uitschakeling der Redactie-
Commissie. De geplaatste arbeid wordt gehonoreerd als van de andere inzenders en 
minstens gelijk aan het tarief' van gelijkwaardige periodieken, ter beoordeeling van 
het Bestuur (par. 44 Huish. Regb). 

Voorstel li. De volgorde van medewerking voor iu 5e bedoelde nummers, wordt door 
loting bepaald en nader geregeld. 

Voorstel ">. Dit voorstel is gebaseerd op het gevoelen dat aan punt :S ten grondslag 
ligt. De voorgestelde methode is bedoeld als een correctief van de tekortkomingen van 
het Bouwk. Weekblad onder zijne huidige redact ioneoio leiding en den geest daarvan. 

Aangezien het Bestuur de juistheid van dat gevoelen ontkent, acht het ook het 
voorgestelde correctief, dat bovendien op zich zelf onmogelijk in toepassing zou kunnen 
worden gebracht, gezien de moeilijke verhoudingen waarin de Redacteur en de Redactie
commissie zouden worden geplaatst, overbodig. 

Voorstel (i, vervalt met voorstel 5. 
Voorstel 7. Het Bestuur heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de voorgestelde 

commissie en geeft de ledenvergadering in overweging daarin te benoemen de hoeren: 
0. N . van Goor, Bh. .1. Hamers en Ir. A . II. van Rood. 

H E T B E S T U U R . 

C L A U S U L E B E T R E F F E N D E S T E L P O S T E N . Naar aanleiding van het besprokene 
op de vorige ledenvergadering heeft het Bestuur onderstaande clausule opgesteld. 

Alle in het bestek genoemde stelposten, zoowel die per eenheid als in totaalsom vast
gelegd, zijn nettoprijzen, zoodat daarin dus alleen begrepen zijn eventueele transport
kosten en invoerrechten, doch geen provisie noch voor aannemers, nóch voor onderaannemers. 
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De kosten voor liet stellen en verwerken van in de stelposten bedoelde materialen 
worden alleen dan uit die stelposten bestreden, wanneer het gebruik dit medebrengt en 
zulks uitdrukkelijk bij elke post is bepaald. De Directie heeft de vrije beschikking over 
de sommen in de stelposten genoemd, zonder eenige korting al of niet tot aankoop van 
de daarbij genoemde materialen of voor opdracht aan derden, desgewenscht ten name 
en voor rekening van den aannemer. 

Wanneer de ledenvergadering zich met den tekst van deze clausule vereenigt, zal zij 
ter opname in de bestekken bij de leden worden aanbevolen. 

S A M E N S T E L L I N G K R I N G B U R E A U G E W E S T E L I J K E N K R I N G „AMSTERDAM". 
Het nieuwe kringbureau voor den gewestelijken kring Amsterdam is als volgt samengesteld: 
II. Th. Wijdeveld, Voorzitter, Pierre Cuypers, Secretaris, J . M . van Hardeveld, L id . 

K R I N G H I L V E R S U M B . N A. Excursie op Zaterdag 19 Juni naar Bussum van leden 
van .!en Kring met hunne dames en verdere genoodigden. 

Het zal op prijs worden gesteld wanneer andere leden van den Bond met hunne in-
troducees zich bij de excursie willen aansluiten. 

2 uur Café Roozenbooni — Brink — Bussum. 
(de Hilversunische leden gaan per fiets, kwart over eenen vanaf den Brink te Hilversum). 
Bezichtiging U . K . kerk, Architect Ir. Jos. Cuypers; Bezichtiging Gerei', kerk, Architect 

Tj. Kuipers; Bezichtiging Kerk Prot Bond, Architect Theo Hueter. 
' W e zijn de H . H . Architecten erkentelijk, dat zij zich hebben bereid verklaard ons rond 

te leiden, vooral den heer Joseph Cuypers, die daarvoor uit Roermond moet komen. 
W e rekenen daarom erop dat vele leden van deze gelegenheid gebruik zullen maken 

om de drie kerken in Bussum, van verschillende richting, te komen bezichtigen. 
J A C . W O R M S E R , Secretaris Kring Hilversum. 

B E R I C H T E N . 

DE C O M M I S S I E V O O R D E B E B O U W I N G V A N A M S T E R D A M - Z U I D . Op Woensdag 
9 Juni heeft de Gemeenteraad van Amsterdam het voorstel van B. en W . aangenomen, 
gedaan in verband met de aangenomen motie-Van den Bergh. inzake de aesthetische 
controle op de bebouwing van Amsterdam-Zuid. B . en W . hebben eenige dagen voor 
de behandeling hun voorstel eenigszins gewijzigd en de commissie zal nu bestaan uit 9 
personen, te weten, de Directeuren van P . W . , van het Bouw- en Woningtoezicht, van 
den Woningdienst, de Hoofdingenieur der Afd. Grondexploitatie, de Stadsarchitect, de 
ontwerper van plan-Zuid, twee nader door B . en W . aan te wijzen architecten en een 
bouwondernemer. De gevelconunissie zal worden gevormd door den stadsarchitect, 
lr. A. R. Hulshoff, dr. Berlage en één der architecten. De andere nog te benoemen 
architect wordt plaatsvervangend lid van zijn collega. 

A l is de wijziging van het oorspronkelijk voorstel (uitbreiding van het aantal com
missieleden niét 2) vermoedelijk wel geschied onder invloed van het aan den Raad 
gezonden adres van het Genootschap A . et A . te zamen met den kring Amsterdam van den 
H.N.A. , toch zullen de Ainsterdamsche architecten in het aangenomen voorstel moeilijk 
een regeling kunnen zien, die hun denkbeelden betreffende deze materie in voldoende 
mate belichaamt. 

U I T B R E I D I N G P R I J S V R A A G V O L K E N B O N D S G E B O U W . De Raad van den V o l 
kenbond nam een besluit om de prijsvraag voor een Volkenbondspaleis, behalve voor 
leden van den Bond, ook open te stellen voor architecten in Duitschland, Dantzig en 
in het Saargebieil. De Raad ging daardoor ten deele in op het voorstel door prof. Van 
Eysinga in de Assemblee gedaan om de prijsvraag zoo universeel mogelijk te maken. I Hbl.) 
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D E M A A S B R U G TE MAASTRICHT. 
door W. .). S A N D H Ü V E L . 

Maandag K) Mei 1926 is door den Gemeenteraad van Maastricht met IS tegen ld 
stemmen het besluit genomen, den Rijkswaterstaat vrij te laten om de Maasbrug af 
te breken. 

Het beidt geen zin om uitvoerige beschouwingen te wijden aan de wijdloopige 
debatten waarmede het bij uitstek onbevoegd en ondeskundig college eenige verga
deringen, te zamen tientallen uren, volgepraat heeft, 't Spreekt wad vanzelf, dat de 
grootste enormiteiten verkondigd zijn. 

Wel heeft het misschien documentaire waarde de namen van de vóór- en tegen
stemmers vast te leggen: 

Vóór de afbraak stemden: 
Quaden, Joosten, Paris , Beerenborg, Michon, du Colliée, Grossier, Heks, Houx, 

Kersten, S c b ó p p i n g , Dolmans, Mevr . Wyuandts, l 'hachs, Vernaus, Rochette, Deussen, 
en Klauwen . 

Tegen afbreken waren: 
Jansen, Schaepkens, Nelissen, Gregoire, van Oppen, Castermans, Grobbe, Vrijens, 

Niesten en Hagdorn. 
Te voren was nog een voorstel gedaan om de zaak opnieuw naar een Commissie 

van Onderzoek te verwijzen. Dit voorstel werd verworpen met dezelfde stem
verhouding. 

Men moet bij deze stemming wel onderscheiden, dat zij die tegen het voorstel 
stemden, om de brug over te leveren aan den rijkswaterstaat, volstrekt niet bedoelden, 
de Maasbrug ten koste van alles te behouden, doch dat deze Raadsleden slechts het 
m.i. zeer juiste standpunt innamen, dat de brug slechts mag worden geofferd, indien 
zij voor de toekomstige ontwikkel ing van Maastricht een sta in den weg zou zijn en 
indien afdoende zou zijn aangetoond, dat geen oplossing mogelijk zou zijn, waarbij 
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de brug zou kunnen gespaard worden. En liet bewijs, dat de eenige oplossing het 
offer van de Maasbrug zou eischen, is inderdaad niel geleverd. 

Veel is er over de kwestie geschreven, pro en contra, door deskundigen, en ondos-
kundigen, door technici en aesthetici, van economisch zoowel als van verkeers
technisch standpunt uit. 

De deskundigen: waterstaatstechnici en aesthetici, die het behoud van de brug 
mogelijk achten zijn vele, de sloopers, wanneer men de gelegenheidsspecialiteiten, 
waaronder eerzame winkeliers, die i n allerlei ingezonden stukken in de plaatselijke 
pers hun wijsheid meenden te moeten luchten uitzondert, zijn slechts enkele, 't K o m t 
er niet op aan, Barbertje scheen te moeten hangen, zonder dat wettig en overtuigend 
schuld is aangetoond. 

't Is niet voor het eerst, dat de Maasbrug niet afbraak wordt bedreigd. 
I n 18% vroeg de toenmalige Burgemeester van Maastricht aan den Minis ter van 

Waterstaat, onder welke voorwaarden, de Begeering bereid zou zijn de bestaande 
Maasbrug te vervangen door een ijzeren. Hi j kreeg ten antwoord, dat als de Gemeente 
J SO.UUU.— bijdroeg, het Ri jk den bouw voor een nieuwe B r u g , welke op pl.in. 
ƒ 040.001).— begroot werd, op zich zou nemen. 

De redenen welke men voor het afbreken der bestaande en het vervangen door een 
nieuwe, toen aanvoerde waren: 

l e . de te geringe breedte, 2e. te steile hel l ing aan de Maast richtsche zijde, 3e. het 
gevaar voor overstrooming. 

Het is vooral te danken geweest aan de actie van Vic tor de Stuers en de bestrijding 
van het voorstel i n den Gemeenteraad door het Raadsl id wijlen Schaepkens van 
Ricmpst , dat de brug toen gespaard is gebleven. 

Vic tor de Stuers bestreed de argumenten voor afbraak o.a. in de Maasgouw van 
l ü en 3U J u n i JS9Ü. Ten opzichte vaiL.dc geringe breedte voerde hij ongeveer hetzelfde 
aan, dat Dr . Berlage. dezer dagen i n zijn brief aan den L i m b . Kuns tk r ing schreef: 

,l)e te geringe breedte — zeide Victor de Stuers is een niets beteokenond 
argument, waut vooreerst zijn er tal van hoofdstraten,in Maastricht die no> smaller 
zijn en vervolgens is de brug' zeer gemakkelijk voldoende te verbroeden; en dat de 
hel l ing te steil is moet geweten worden aan den Burgemeester (Hijls). Toen de 
Brugstraat verbreed werd is er bij hem op aangedrongen, dat hij de k ru in dier straat 
langs een klimmende lijn met de brug in verbinding zou brengen, doch om particuliere 
belangen van eenige nabijgelegen eigenaren te ontzien, liet hij de Brugstraat in de 
r icht ing der B r u g dalen. 

A l s de straat eenvoudig waterpas gelegd was, zou reeds zeer veel gewonnen zyn. 
E n dit is nog te doen". (Maasgouw lö & 3d J u n i 1896). 

Indien Burgemeester Pi j ls iu 1896 zijn zin had gekregen ('t is eigenaardig, dat 
juist Maastr. Burgemeesters zoo 't land aan die B r u g hebben) dan had Maastricht 
een vlakke, lage, vaste brug gekregen. Toen gevraagd werd naar een mogelijk toe
komstig Scheepvaartverkeer, verklaarde de Minis ter van Waterstaat, dat aan scheep
vaart-verkeer nooit kon worden gedacht. Dat zou op de Maas steeds onmogelijk zijn. 
Bijna hail men dus 30 jaar geleden een brug gemaakt en op precies tegenovergestelde 
gronden zou men die nu weer hebben moeten afbreken. 

't Is maar goed, dat dank zij vooral de actie van Vic tor de Stuers de brug toen 
behouden gebleven is. Nu hebben wij ze tenminste nog gekend en hebben het genoegen 
ons er ook eens warm over te kunnen maken en een vraagteokon te zetten achter de 
onfeilbaarheid van onzen Rijkswaterstaat ons afvragende, of men nu wel zoo absoluut 
zeker is, van de eischen die de toekomst stellen zal. Het telkens veranderen van 
vaarpeil en stuwpeil en van de eischen van duizend ton of twee duizend ton, wettigen 
wel eenigszins deze vraag. 

Aangenomen, dat werkelijk welvaart voor Maastricht het gevolg zal zijn, van de 
goede vaargologonhoid op de Maas, dat werkelijk in de toekomst een vloot van 
Handelsvaartuigen de Maas zal bevaren en Maastricht daarvan de voordeden zal 
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genieten, dan is het nog de vraag of voor dit alles, opruiming van do tegenwoordige 
Maasbrug noodig is. Het bewijs van deze noodzakelijkheid is nog steeds niel geleverd. 
Inderdaad voldoet de brug in haar tegenwoordige gedaante niet aan de eischen van 
het toekomstige scheepvaartverkeer. 

De doorvaarthoogte is te gering. 
De doorvaartopeningen zijn te smal. 
De opstuwing is een gevaar. 
Di t zijn vaststaande feiten, die door niemand worden ontkend. 
Nog andere bezwaren worden genoemd, die evenwel door anderen niet worden 

erkend. De brug zou te steil en te smal zijn voor het landverkeer en zij is bouw
val l ig . Di t laatste is inderdaad bewezen, ik kom daar nog op terug. 

Xadat in 189b* was beweerd, dat scheepvaartverkeer op de Maas nooit mogelijk 
zou zijn, werd in 1906, dus tien jaar later, een Commissie ingesteld, om een plan te 
maken, tot Kanalisat ie van de Maas voor het Scheepvaartverkeer. Daar de Maas, 
zooals men weet, gedeeltelijk grensrivier is, werd deze Commissie samengesteld uit 
4 Nederlandsche en 4 Belgische Ingenieurs, onder presidium van van Konijnenburg, 
Ned. Waterstaats-Ingenieur. 

In 1912 bracht deze Commissie rapport uit en stelde, om aan de eischen van het 
verkeer te voldoen voor: „een doorvaartoponing van 40 Meter zal den laatsten boog 
op de rechterzijde moeten vervangen". 

Deze Commissie achtte dus het voortbestaan der brug, zij het dan ook niet eenige 
wijziging mogelijk. Nadat van Belgische zijde de medewerking aan het plan was 
opgezegd, werd een Ned. Commissie onder presidium van l r . Hainaer, destijds 
Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat, belast niet het maken van een kanali
satieplan. Deze Commissie vereenigde zich, wat de Maasbrug betreft, niet de voor
stellen der Xederlandsch-Belgische Commissie en achtte dus eveneens het aanpassen 
van de brug aan de nieuwe eischen mogelijk. Toen door het Wetsontwerp, ingezonden 
aan de Tweede Kamer bij Koninkl i jke boodschap van 7 Febr. 1921 gevolgd door de 
Wet van 28 J u l i 1921, het bestaan der brug werd bedreigd, hebben verschillende 
groepen van belangstellenden, in 1921 adressen bij de Tweede Kanier der Staten-
Generaal ingediend, om het behoud der brug in haar hestaanden vorm te bepleiten. 

Het Regeeringsplan n.1. wilde destijds één boog toevoegen aan den Oostclijken 
kant en in het midden der brug' een pijler afbreken en de beide bogen vervangen 
door één van gewapend beton, terwijl in een studioontworp van Jos. Cuypers werd 
voorgesteld, 4 pijlers af te breken, de acht bogen twee aan twee te vervangen door 
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ellipsbogen, de bestaande ellipsboog aan den Oostolijken kant te laten bestaan en 
Oostelijk daarvan nog een dito boog toe te voegen. Deze veranderingen zouden in 
hoofdzaak moeten dienen om de voor de veilige doorvaart noodzakelijke vergrooting 
van het doorstroom!ngsprofiel te verkrijgen. 

Zoowel het Regeeringsontwerp als het ontwerp Cuypers, zouden aan de B r u g 
haar tegenwoordig karakter geheel ontnomen hebben. 

.De voorgenoemde adressen kwamen in hoofdzaak tot de volgende conclusies: 
le. De Vereeniging van Ingenieurs in Zu id L i m b u r g voerde aan. dat do Maas

brug als architectonisch werk in haar geheel moet worden bewaard en in overweging 
moet worden gegeven bij de Regeering aan te dringen op eene zoodanige wijziging, 
van het ingezonden Wetsontwerp, dat een verbouwing van de Maasbrug niet 
noodig is. 

2e. De Gemeentelijke Commissie voor de bewaring van geschiedkundige Gedenk
stukken te Maastricht stelde voor om aan hef voorstel der Regeering in den vorm 
waarin het is vervat, instemming te weigeren. 

3e. Het Prov inc iaa l Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in L i m b u r g pro
testeerde tegen het voorgestelde plan en verzocht dringend, het desbetreffend wets
ontwerp slechts aan te nemen met een gewijzigd plan, waarbij de Maasbrug onge
deerd behouden blijft. 

4e. De Haagsche K u n s t k r i n g beval aan eene oplossing te zoeken, waardoor de 
Maasbrug in ongerepten toestand kan behouden blijven. 

5e. De Nederlandsche Oudheidkundige Hond nam gaarne aan. dat er gewichtige 
belangen van hel verkeer te water en te land. ook van den Waterafvoer, bij deze 
zaak zijn betrokken, maar achtte de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze belangen 
tot hun recht worden gebracht, zonder de schoonheid der Maasbrug gewelddadig te 
verstoren, terwijl. 

Ge. De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst. Hond van Nederlandsche 
Architecten overwoog, dat andere oplossingen dan de voorgestelde, blijkens de M . v. 
T . op niet geheel aanneembare gronden zijn afgekeurd en drong aan op een zooda
nige wijziging van het Wetsontwerp, dal hel ongeschonden behoud van de ver
maarde Maasbrug verzekerd is. (Wordt vervolgd). 
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19 JUNI 1926 NUMMER 25 

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

I N H O U D . 

Officiëele Mededeelingen. - Mededeelingen. Eenige indrukken van de G . E . S. O. L . E . I . 
te Düsseldorf, d. C. B . Posthumus Meyjes. - De Maasbrug te Maastricht, II, d. W . J . Sandhövel. 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 
J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N . A . O P Z A T E R D A G 3 J U L I 1926 
D E S V . M . 10 U U R 30 I N D E I N D U S T R I E E L E C L U B T E A M S T E R D A M . 

Agenda. 
1. Opening door den Voorzitter. 
2. Notulen van de vorige vergadering. 
3. Mededeelingen. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag over 1925. 
<>. Verslag van den Penningmeester over den Snancieelen toestand van den B . N . A . in 1925. 
7. Rapport van de Commissie van Financiën over de Rekening en Verantwoording van 

den Penningmeester over 1925. 
8. Begrooting voor het jaar 1926. 
9. Verkiezing van 2 leden van het Bestuur van den B . N . A . 

10. Benoeming van leden voor verschillende Commissies v. d. B . N . A . 
11. Overige benoemingen. 
12. Voorstellen van tien heer Ph. J . Hamers inzake verandering v. h. Bouwkundig Weekblad. 
13. Het uitvoeren van particuliere werken van overheidswege. 
14. Bespreking van de afschaffing van het borgstelsel. 
15. Bijzondere architectenvereenigingen. 
10. Clausule betreffende de provisie op stelposten in de bestekken. 
17. Rondvraag. 

Voor de toelichtingen zie het vorige nummer, voor de voordracht van leden van de 
Commissie van Redactie, zie hieronder. 

V O O R D R A C H T L E D E N - C O M M I S S I E V A N R E D A C T I E . 

Deze voordracht is in het vorige, nummer onjuist afgedrukt: zij luidt voor de 5 vacatures: 
J . C. M E I S C H K E . C. B . P O S T H U M U S M E Y J E S . P R O P . Ir. G . D I E H L . 
M A U R I T S P L A T E . J . P L O G E M A N N . A . O T T E N 

Ir. G . J . M E I J E R S . A . 1'. S M I T S . 
Ir. A . H . V A N R O O D . L . v. n. V L U G T . 

A F V O E R I N G V A N D E L E D E N L I J S T . Het Bestuur van den B N A . deelt hierbij 
mede dat de heer N . C. H . M . v. d. Drift, in verband met zijn houding als lid van dé 
Commissie van Onderwijs, opgehouden heeft lid te zijn van den B . N A . 

A F S C H A F F I N G DER B O R G S T E L L I N G . De Ned. Aannemersbond heeft op zijn te 
Zandvoort gehouden Algemeene Vergadering op 1(5 Juni j . l . een bindend besluit genomen, 
inhoudende dat de leden van den Boud met ingang van 1 Jan. 1927 verplicht zijn zich 
te onthouden van inschrijving naar en/of zich als borg te verbinden voor werken, indien 
voor dat werk bet stellen van persoonlijken of zakelijken borgtocht wordt geëischt. 

Naar aanleiding hiervan zal het Bestuur van den B . N . A . nog vóór de ledenvergadering, 
onderzoeken welke gevolgen dit besluit heeft voor de architecten, om daarover een 
mededeeling te doen op de jaarvergadering. 

V O O R S T E L L E N V A N D E N H E E R P H . J . H A M E R S . I),. heer Hamers schrijft ons: 
In het No. van 12 Juni j . l . , is in het prae-advies van het Bestuur op mijn voorstellen, 

de navolgende kapitale vergissing gemaakt (bladzijde 245) n.1. betreffende voorstel 5. 
251 



Ik schrijf (bldz. 244) „om het andere nummer, wordt een nummer, geheel ter beschik
king gesteld van één (of meerdere) leden welke daarin vrijelijk hun arbeid en studies 
kunnen plaatsen, binnen het kader van de geldende overeenkomsten", terwijl in het prae-
advies van het Bestuur staat (bldz. 245) ..binnen het kader van den Redacteur". 

Ik verzoek l ' deze vergissing in het eerstvolgende nummer te herstellen. Verder mag 
ik 1' opmerken, dat het Bestuur geheel onjuist mijn bedoeling weergeeft, waar het schrijft 
(bldz. 245): „De voorgestelde methode is bedoeld als een correctief van de tekortkomingen 
van het Bouwk. Weekblad onder zijne huidige redactioneele leiding en den geest daarvan." 

Ik vraag hierbij of het Bestuur grond heeft, zulk een veronderstelling bij mij (en 
anderen?) te vermoeden. Verder ben ik het er volstrekt niet mede eens, dat „de Redac
teur en de Redactie Commissie i ilijke verhoudingen zouden worden geplaatst", en 
het is mij niet aannemelijk zonder nadere verklaring: waarom en waardoor. 

Het is slechts doel, de Redactie Commissie voor het ..vrije nummer" vrij te geven. 
Overigens meen ik. dat waar het Bestuur gesproken beidt, het woord thans is aan de 

leden en verzoek ik U beleefd bovenstaande regelen in het nummer van 19 Juni in zijn 
geheel te doen plaatsen. 

Onderschrift. 
De vergissing, waar de heer Hamers op wijst, is het wegvallen van een enkelen regel, 

y.ooals blijkt uit vergelijking van den tekst van hetzelfde artikel op pag. 244 en pag 245. 
De juiste'tekst luidt aldus: „om het andere nummer, wordt een nu icr geheel ter be
schikking gesteld van één (of meerdere) leden welke daarin vrijelijk hun arbeid en studies 
kunnen plaatsen, binnen het kader van de geldende overeenkomsten. Zij 
overleg met den Redacteur, doch met uitschakeling der Redactie-Commissie 
arbeid wordt gehonoreerd als van de andere inzenders en minstens gelijk 

gelijkwaardige' periodieken, ter I eireleeling van bed Bestuur (par. 1 van 
()p het overij 

ge' pe'l 
;e zal 

regelen dit in 
Ite' geplaatste' 

aan het tarief 
Huish. Ib'gl.). 

Bestuur eip de' ledenvorgaderhit antwoorden. 

het is ito naam en 
Het moet zijn Ir. II. 

adres van 
L Zwiers, 

het 
b. i . 

R E C T I F I C A T I E : In het nu r van 15 Mei 
nieuwe liel Ir. H . T. Zwiers verkeerd opgenomen, 
te' Haarlem. 

M E D E D E E L I N G E N . 
P R I J S V R A A G VOOR' D E N B O U W V A N E E N P A L E I S V O O R D E N V O L K E N B O N D . 

De> Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen brengt ter algemeene kennis, 
dat hij van «len Secretaris-Generaal van elen Volkenbond te Genève de volgende inede-
deeling heefl ontvangen betreffende een prijsvraag voor den bouw van een paleis voor 
den Volkenbond: 

„SOCIÉTÉ D E S N A T I O N S " . 

„Le concours puur le choix d'un project en vue de la construction d'un Palais de la 
„Société eh's Nations a Genève, s'ouvrira le 25 juillet 1920. 

„Le Jury international, compose eh' neuf architectes reputes, epii est chargé de Pétude 
„et du cla'sse'inent eles projects, adresse aux architectes lapped suivant: 

„Un appel des plus larges est adressé aux architectes afin que eet edifice soit non 
„seulement concu avec le souci de- grouper d'une manière pratique et moderne tons les 
„organismes e'sse'iitiels epii seront inelispensables au fonctionnement ele- la Société des 
„Nations. mais encore pour <pie' cettê conception traduise 
„monument qui, par la pureté de sem style, l'harmonie de 
„symboliser la gloire pacifique elu XXème siècle. 

„Le terrain sur lequelce batimenl eloit être édifié est magnifiquement s i tué ; u comporte, 
„vers la route; de; Lausanne, une partie culminante d'oü il setend e't s'avance en pente 
"douce par des pelouses et eles allées ombragées jusqu'au boni même du lac. A eet 
..enehoit. le terrain se développe e'ii une longueur de rives ele [dus ele 400 metres par 
„un cbi'inin faisant partie eh' la pre.priedé. chemin epii peut être élargi et qui constitiie 
..une admirable promenade en bordure, d'oü la vue s'étend jusqu'au Mont-Blanc sur un 
„mi ' ive'illeiiN panorama , 

„C'est elans ces conditions dc grandeur et de beauté epi il sagit el étahhr le project 
„du Palais. siège dc la Société eles Nations. 

„Une soinine ele 1(55.000 frs. suisses est mise a la disposition du Jury, pour être 
„répartie entre les meilleurs projects présentés. 

„Le montaut total des frais de construction ne devra pas dépasser le 
„de 1:5.000.000 francs suisses. 

„Afin de ne' pas faveiriser les concurrents des pays rapprochés de Genève, les programmes 
„seront expédiés d<' manière qii'ils arrivent dans tons les pays a peu prés a la menie 
.date, quelques jours avant le 25 juillet 1020. 

la haute destination d'un 
ses lignes, e;st appelé a 

•hiffro maximum 

„Le Gouvernement néerlandais recevra, a titre gracieux, 125 exemplaires du programme. 
„Un exemplaire du programme sera expédié directement a toute personne epii fera Ia 

„demande, accoiupagnée ele- 1'envoi ele 20 l is . suisses (e-oüt elu progranime ed des eleicu-
„ments annexes), au Secretariat General ele; la Société des Nations, a Genève 1". 

Belanghebbenden, die een der lioveiibedoehle gratis-exemplaren van het programma der 
prijsvraag wenschen te ontvangen, gelieven hunne desbetreffende aanvragen schriftelijk 
te richten tot het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Kamer no. 56). 

Zij, die zich hiervoor vroeger reeds opgaven, beliooren hunne aanvrage thans te herhalen. 

's Gravenhage, 12 Juni 1926. 
Voor den Minister 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) C. FE1TII. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke 
De Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten én Wetenschappen 
(w. g.) C. F K I T H . 

ARMCO-I . IZER. In ons nummer van 13 Maart pag. 120, wordt in de' bespreking van 
het bock „Onze Bouwmaterialen" eleel V „Metalen" van Prof. v. el. Kloes liet Arme-o-ijzer 
roestvrij genoemd. De- firma A. N . de Lint's Industrie en Handel Mij. te Delft, maakt 
er ons op attent dat het Armco-ijzer niet roestvrij is en ui ler als zoodanig door haar 
wordt aanbevolen, doch dat het Armco-ijzer, zijnde zuiver ijzer zeer langzaam em uiterst 
gelijkmatig roest, waardoor de levensduur van dit materiaal 3- 4 maal grooter is elan 
die van S.M. vloei-staal. 

In de brochure over het Armco-ijzer wordt het „rust-resisting" genoemd, hetwelk in 
het Engelsch een duidelijk begrip is en niet vertaald dient te worden niet roestvrij, aan
gezien dit laatste' overeenkomt niet het Engelsche ..rustproof* of „non-rusting'*. 

N A C H T S T R O O M D E M O N S T R A T I E S T E A M S T E R D A M . 

Te' houden op 28, 29 em 30 Juni en I. 2 en ."! Juli a.s. van 2 uur n.m. 
ui 7.30 tot uur 
het gebouw Rokin No 

tot 5 uur n.in. 
1 uur n.m. in i. en op Zondagmorgen 4 Jul i van 10 uur v.m. tot 

110 naast het „Jagershuis". 
Op deze demonstratie worden zeio uitvoerig mogelijk het gebruik en ele- toepassings

mogelijkheden getoond van het goedkoope nachtstroomtarief, d.w.z. van 11 uur n.m. tot 
7.30 v.m Er zal o.a worden gedemonstreerd en door lantaarnplaten en lilms worden 
verduidelijkt: 

Electrische warmwatervoorziening voor woonhuizen, 
zoetwaterbereiding (koude distillatie). 
lucht verwarming door Alle 

villa's em hotels. 

systeem Prof. Storm van Leeuwen. 
,, brood- e'ii banketovens. 
„ ijsmachines voor huishoudelijk gebruik 
„ automatische nachtverlichting voor kippenhokken, systeem Dr. te Hemu 
„ kerkverwarming 
„ haarden / 

sigarendrooginrichtingen \ accumulatie systeem. 
„ veevoeder- en waschketels 

Voor nadere? inlichtingen stelle men zich in verbinding met de1 afdeel 
Acquisitie" der G e i n . Klec. Werken Amsterdam, toestel No. 35. 

O N D E R S C H E I D I N G E N . Bij Kon. beslui! zijn: bevorderd tot commandeur in de Orde van 
Oranje-Nassau: E . Heldring, te Amsterdam, lid en voorzitter van ele- centrale com missie' van 

•po. 

„Technische 

uitvoering voor ele Neder ie ileelneniing 
tieve 
J.de 

ian de in 192 Parijs gehouden internationale 
tentoonstelling van moderne decoratieve e'ii industrieele kunst; benoemd tot ridder iu de Orde 
van den Nederlandschen Leeuw : Ir. J . de Bie Keuveling Tjeenk te Amsterdam, lid van de com
missie van uitvoering voor de Nederlandsche deelneming aan de in 1925 te Parijs gehouden 
internationale! tentoonstelling van moderne' decoratieve en industrieelekunst, lid en voorzitter 
van de tentoonstellingscommissie en commissaris-generaal: Mr. II. K. Westendorp te' Amster
dam, liel van ele centrale commissie! en van ele commissie van uitvoering voor de Nederlandsche 
deelneming aan de in 1925 te Parijs gehouden internationale tent ïstellingvan modernedeco-
ratieve en industrieele kunst: benoemd teit ridder in eh' ( hele van Oranje-Nassau : Mr. A. K. von 
Saber te Amsterdam, lid em see'retails van de- centrale commissie van uitvoering voor de Neder
landsche deelneming aan ele in 1925 te Parijs gehouden internationale tentoonstelling van mo-
derne decoratieve en industrieele kunst; J . F.StaalenTh. Wijdeveld, architecten te Amsterdam. 



A F B E E L D I N G 1. 
A F B E E L D I N G 3. 

AFBKELD1NÜ 2. 
DE ( i . E. S. O. L. E. I. T E DÜSSELDORF. 

E E N I G E I N D R U K K E N V A N D E G.E.S .O.L.E . I . 
TE DÜSSELDORF. 

„Alle tentoonstellingen zijn toch zoowat hetzelfde", voegde iemand mij onlangs toe, 
die er niet voor gevoelde, om de G.E.S.O.L.E.I . te gaan zien. 

In zekeren zin is dat juist, maar als men een tentoonstelling bezoekt, om de tra]) 
der cultureel-aesthetische ontwikkeling van een volk op een gegeven oogenblik na te 
gaan, dan zijn er zeer zeker geen twee tentoonstellingen aan elkaar gelijk. 

Trekt men b.v. een vergelijking tusschen Wembly, Parijs en Düsseldorf, dan laat 
eerstgenoemde den indruk achter van conventieel, conservatief, doch grootsch, maar 
beslist on-modern. 

Parijs, dat zijn aard getrouw, ook in de tentoonstelling internationaal was, mag 
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AFBEELDING 4. 
DE G. E. S. O. L. E . I. T E DÜSSELDORF. 

in dit verband slechts beschouwd worden, voorzoover het specifiek Fransche gedeelte 
betreft en dan blijl'1 uit dien geweldigen chaos van indrukken de herinnering hangen, 
meer modern dan kunstzinnig, met enkele fijne en éclatante kunstvolle uitingen. 

De G.E.S.O.L.E.I . geeft zeer rijp en bestudeerd werk te zien, waarin zoowel Scan
dinavische (planetarium, en paviljoen der stad Düsseldorf) als Hollandsche (Kunst
palast) invloed te bespeuren valt. 

De groepeering langs den rechter Rijn-oever is overzichtelijk en redegevend, ter
wijl ook aan de inwendige vormgeving van verschillende gebouwen (Hauptfestsaal; 
Rheinterrassen-Gebaude) zeer veel aandacht is besteed. 

De G.E.S.O.L.E.I . mooi, modern, maar intens Duitsch. Wat is het toch, dat 
ons by het beschouwen van zooveel Duitsch werk dikwerf den ietwat deprecieerenden 
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uitroep doei slaken: „mooi, maar Duitsch". Is liet dal ietwat zwaarwichtige 
in de architectuur, liet haast te voldragene, na diep-doorwerkte studie, waardoor een 
zekere leegte ontstaat wegens gemis aan spontaniteit en levensblijheid? 

Of is het die onderbewuste geestverwantschap der Duitsehe kunstenaars, waaruit 
een fundanienteele gelijkgesteldheid in opvatting tot ons spreektl 

Zijn de gebouwen ook op de G . E . S . O . L . K . I . , voorzoover de permanente betreft, 
soms ietwat „heavy" , het ornament en vooral het glas in lood en het siersmeedwerk, 
getuigt meestal van een pittige geraffineerdheid, waarin een „note gave" ons oog 
lioeit. Ook hierin is een onderlinge geestverwantschap te bespeuren, sterk gebaseerd 
op M ü n e h e n e r invloed. 

Rus t ig , ietwat strak, rijen zich de verschillende gebouwen langs den rechter Ri jn
oever en het gezicht vanaf de fraaie „Rhoinbrüoke" , waarvan men de geweldige 
belastingen, uit de strakke spanning der beide machtige hoofdhogen aanvoelt, is 
inooi-eveiiwichtig. (Afbeelding 1). 

Hoe geheel anders dan het rommelige, elkander overtroevende aspect van de 
kermistenten en ligschepen aan den linker Seine-oever. Wegens het internationale 
karakter der Parijsche tentoonstelling daar te veel variatie, te weinig door één 
krachtige hand binnen het kader van een groot geheel gehouden. 

Hie r alles „gründl ioh" , bestudeerd, ja overzwoegd om het goed te krijgen, doch 
misschien juist daardoor hier en daar even wat nuchter en bot, waardoor het boven
genoemde gevoel van leegte door gemis aan frivoliteit en joyeuse accenten zich 
telkens weer opdringt. (Afbeelding 3 en 4). 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dal verschillende gebouwen zooals het Plane
tarium, het „ K u n s t p a l a s t " en het „ R h e i n t e r r a s s e n - G e b a u d e " van permanenten aard 
zijn, waardoor natuurlijk het zoo begeerde tijdelijke karakter van tentoonstellings
architectuur komt te ontbreken. 

De voorname eu bekrachtigende Zweedsche architectuur, culmineerend iu Ragnar 
ö s t b e r g ' s genialen Raadhuisbouw te Stockholm, weerspiegelt zich ook hier, o.a. in 
Prof. Krcis* Planetarium, dat met zyn forsche, schragende heeren en fraaien, met 
koper bekleeden koepel, een beheersching in vormgeving toont, die dit werk onder de 
beste „ S p e c i a l w e r k e " der laatste decenniën rangschikt. (Afbeelding 2). 

K e n bezoek aan de overweldigende inwendige gehoorzaal met circa 3800 plaatsen, 
waarin thans een schat van cosmographische belangwekkendheden te zien is, zij een 
ieder aanbevolen. 

Het is niet de bedoeling van deze korte samenvatting, om de verschillende pav i l 
joens of de inzendingen allen de revue te laten pnsscoron, integendeel, slechts een 
enkele opmerking nog over het „Rhoin tor rnsson-Gebaude" , niet zijn doelbewusten 
gevel aan de „ e s p l a n a d e " eveneens getuigenis afleggende van Prof . K r e i s ' talent 
als ontwerper. 

Deze architect heeft in de z.g. „Rhe ingo ldsaa l " een ruimte-werking neergelegd, van 
even zuiver feestelijk-, als hoogstaand aesthetisch karakter. 

De mooie, door zijn driedeelig plafond, duidelijk r ichting gevende entree, met 
indirect kooflicht, is met de voorruiniten door een zeer fraaie en groot gehouden 
lambrizeering tot één geheel niet de eigenlijke zaal verbonden. Deze zaal, op ellips
vormig plan gebouwd, geeft niet de suggestieve massieve spantbehanihding eenerzijds 
een uitnemende gelegenheid tot het inrichten van regelmatig om het centrum ver
deelde zithoeken, en anderzijds richten die spanten de aandacht op den kleineren 
koepel, vanwaar een zeer decoratieve enorme lichtkroon de ruimte beheerscht. Deze 
kroon met zijn inatgeslepen glasschijven, waar binnen kunstlicht in verschillende 
kleuren roteert, is met even groot lichttechnisch raffinement als aesthetische vir tuosi
teit ontworpen. De reflexen op het in dof-gouden toon gehouden gewelf, zijn by 
uitstek geschikt, om die ietwat tooverachtige, feestelijke stemming teweeg te brengen, 
die men in een dergelijke ruimte zoo gaarne aantreft. De wijze, waarop de overige 
verlichtings-ornamenten tol een geheel zijn verwerkt niet de groot gehouden betimme
r ing is bewonderenswaardig. 
•J5() 

D K M A A S B R U G I N V O G E L V L U C H T . 

G E Z I E N U I T H E T N O O R D O O S T E N . 

M A A S B R U G I 'M L E R , D I E O P 17 A P R I L 

G E D E E L T E L I J K I N S T O R T T E . 

Iu hel algemeen blijkt, boe men te Düsseldorf met vrucht partij heeft getrokken 
van de ervaringen inzake artistieke be- en verlichtingswijzen, welke Parijs in zulk 
een bonte verscheidenheid bood. Ze zijn hier echter niet smaak verwerkt en in ver
schillende gevallen zeer mooi benut tot nadere accentueering van de architectonische 
vormgeving. 

Zoo wordt b.v. het overdag vrij nuchtere gebouw van de „ K o n d i t o r e n - i n n i n g " bij 
avond een zeer suggestieve luister bijgezet door de indirecte verl ichting der schijn
werpers, die in trompet-vormige lisenen zijn weggewerkt. Hierdoor komt des avonds 
de vorm van het groote overstek der kroonlijst goed tot zijn recht, terwijl de ietwat 
weet' roze kleur van hel ruwe pleisterwerk door deze kunstverl ichting in een warm 
oranje-rooden gloed getransformeerd wordt. 

Tenslotte zij nog vermeld de groote congres ?-znal •t Hauptrestaurant. De 
architecten Tietman en Haake hebben met eenvoudige middelen aan deze ruimte een 
krachtige werking gegeven, waartoe <le parabolische spanten-vorm en de veelkleur ige 
gedekte wandbeschildering zeker het hunne bijdragen. 

A l l e s in alles is de G . E . S . O . L . E . I . een bezoek overwaard. 

Amsterdam, S J u n i lil'20 ('. H. P O S T M I ' S M E Y J E S . 
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D E M A A S B R U G TE MAASTRICHT. 
door W . J . S A N D H Ö V E L . 

. I I . 

Do in dit laatste adres bedoelde andere oplossing was o.a. bet Scheepvaartverkeer 
vrij van de brug te houden, door het af te leiden, langs een K a n a a l , dat een punt 
stroomopwaarts van de brug zou verbinden aan een punt stroomafwaarts, hetzij ten 
Oosten van de Riv i e r , om de voorstad Wi jk heen, hetzij ten Westen van de R i v i e r 
kortehjk aan te duiden als een ver ru iming van liet bestaande kanaal, dat L u i k ver
bindt niet de Zuid-Wil lemsvaar t . 

Reeds op 9 A p r i l 1921 nam de A f d e d i n g B . der Rijkscommissie voor de M o n u 
mentenzorg hei besluit tot instell ing van een Commissie, welke zich in het bijzonder 
zou hebben bezig te houden mei het bestudeeren van de mogelijkheid, van behoud der 
Maasbrug, welk behoud bedreigd werd door bovengenoemd wetsontwerp van 7 Fe
bruar i 1921. 

In deze Commissie namen z i t t ing : 
I r . C . A . Jolles, Oud-Inspecteur-Generaal-Titulair van den Rijkswaterstaat te 

Arnhem, die door de leden tot Voorzi t ter werd gekozen, doch in 1924 overleed. 
I r . J . C . Ramaer, Oud-Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat te 's-Gra

venhage, die reeds i n eene vroegere Commissie het vraagstuk had bestudeerd en die 
na het overlijden van den heer .Jolles tot Voorzitter werd gekozen. 

Ir. J . AV. H . Bauduin, toen directeur der Gemeentebedrijven van Maastricht. 
I r . J . G . H . Schoth, toen directeur der Gemeentewerken te Maastricht. 
J . H . A . Mialaret , architect B . N . A . l i d der A f d . A . van de Rijkscommissie voor 

de Monumentenzorg, te Maastricht, secretaris, uitsluitend belast met de notulen. 
I r . L . A . J . Keül le r , l i d der A f d . A . te Maastr icht . 
D r . H . P . Beriage, architect l i d der A f d . B . Ie 's-Gravenhage. 
I r . Jos. Cuypers, architect B . N . A . te Roermond. 
D r . J a n K a l f , directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg te 's-Gra

venhage, secretaris, belast niet de zorg voor het verslag. 
Op 15 A p r i l 1921 richtte de Minis ter van Waterstaat aan zijn ambtgenoot van 

Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen een schrijven waarin voorkwam: 
„Onder wederaanbieding van de bijlage, gevoegd geweest bij nevenverineld 

„schrijven, heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat omtrent eventueele 
„wijziging van de Maasbrug te Maastricht in verband niet den aanleg van een 
„ S c h e e p v a a r t w e g o.a. voor Zu id -L imburg , nog geenszins vaste plannen bestaan". 

„ H e t ter zake i n de Memorie van Toel icht ing van het betrekkelijk Wetsont-
„ w e r p vermelde moet dan ook slechts worden beschouwd, als eene inededeeling, 
„waarbi j van eene oplossing wordt gewag gemaakt, welke wellicht zou kunnen 
„worden gevolgd. Het ligt niet in de bedoeling die oplossing als de eenige 
„mogelijke voor te stellen en zeer zeker bestaat het voornemen t.z.t. over deze 
„belangrijke aangelegenheid het oordeel van bevoegde deskundigen op schoon-
„heidsgebied in te winnen. 

„Bij mij bestaat geen bezwaar, dat alsdan door Uwe tusschenkomst de mooning 
„van de A f d . B . dor Rijkscommissie voor de Monumentenzorg wordt gevraagd 
„over de hierbedooldo plannen voor zoover de uitvoering daarvan wijz iging van 
„de Maasbrug ton gevolge zou kunnen hebben." 

In de vergadering der Tweede Kamer van 1 J u n i 1921 zeide do Minis ter van 
Waterstaat, dat deze zaak eerst over een jaar of zes, dus omstreeks 1927 aan do orde 
zou komen. Dit is blijkbaar oorzaak geweest, dat bovengenoemde Commissie meende 
geen haast te hebben en pas 1<> October 1925 haar rapport indiende en toen nog, 
omdat zij hot, nadat in J u l i 1925 het rapport eener door do Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor het district Maastricht en Omstreken ingestelde Commissie, onder 
presidium van Oud Minis ter Dr . Lely tor bestiidoering van hot vraagstuk van don 
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Havenaanleg aldaar, in verband met don scheepvaartweg van Born naar de Maas te 
Maastricht en de verbinding van dezen Scheepvaartweg mot het Kanaal L u i k -
Maastricht verscheen, gewenscht achtte haai' rapport niet langer te verdagen, ten 
einde de A I'd. B. tijdig in de gelegenheid le stellen hare meening aan de autoriteiten 
mede te doelen (Verslag Commissie blz. .">). 

Hot rapport komt tot de conclusie, dat do brug, voor wat de scheepvaart bot relt, 
niet onveranderd zal kunnen blijven. Het denkbeeld van een kanaal ten (losten van 
de r ivier om Wijk hoon, moest wegens hot gekozen peil van hel .1 ulianakaiiaal, 
geheel verlaten worden, in verband met de overgangen van do spoorwegen en van de 
gewone wogen. 

Het plan van de verruiming van hot bestaande kanaal, dat Luik verbindt mot do 
Zuid-Wil lemsvaar t past uiel bij het streven om in den waterweg tusschen Lu ik en 
Antwerpen op Nederlandsch gebied, zoo weinig mogelijk sluizen te laten bestaan. 
(Aldus hot verslag dei' Commissie blz. 14). 

Hot verslag verwijst in verband met het tweede denkbeeld, naai- hot rapport dor 
Commissie Lely bovengenoemd. Ik kom op dit tweede denkbeeld en op het rapporl 
der Commissie Lely nog nader terug. 

F r wordt dus in hot verslag dor Commissie, ingesteld dooi- Monumentenzorg, 
evenals hij het Regoeringsontwerp uitgegaan van scheepvaart op de Maas en onder 
de brug door. De Commissie g ing hierbij uit van de volgende officieele gegevens: 

Middelbare rivierstand' ( M . R.) 42.27 + N . A . P . 
Stuwpei l (Stuw Borgharen) 4'>.2."> + „ 
Hoogste vaarpeil = 3 M . + M . R. 45.27 + 
Hoogste Waterstand 1888 4<i.N5 + „ 

„ „ 1920 40.03 + „ 
en concludeer! daaruit voor do bovenkant van het profiel van vrije ruimte 

voor schepen ran 2000 Ion: 
bij leegvlot en hoogste vaarpeil 45.27 + 7 = 52.27 + N . A . P . 
„ „ en stuwpeil 43.25 + 7 = 50.25+ ». 

voor schepen ran 1000 ton: 
bij leegvlot en hoogste vaarpeil 45.27 + 5.51I = 50.77 + N . A . P . 
„ „ en stuwpeil 43.25 + 5.50 = 48.75+ „ 

De maten 7 Meter en r>..">(i M . zijn de vereischte hoogten voor doorvaart van schepen 
van resp. 2000 en 1000 ton bij leegvlot. 

Inmiddels werd door don Minis ter van Waterstaat het stuwpeil op 44 Meter 
N . A . P . gestold. 

De Commissie geeft vervolgens in haar rapporl 9 verschillende oplossingen, waar
van zijzclve er ten slotte 8 verwerpt en komt tot een tweetal voorstellen: 

Ton eerste 
De bestaande brug te verbroeden tot 13 Meter door: 
e/. steenen bogen tusschen de ijshrokers; 
b. ijzerconstructies, steunend op de ijshrokers; 
c. uithouw in gewapend beton: 

eu haar te verlengen door den laatsteii in 1827 toegevoegden ellipsboog plus een boog 
der oorspronkelijke brug al' te breken (er blijven dan nog 7 oude bogen over), eu een 
vaste brug te slaan mei een scheepvaartopening van 52.30 Mr . welke desnoods r>(i 
Motor kan worden en waarvan de onderkant op .">n.77 4- N . A . P . en de bovenkant 
brugdek 52.07 M . + N . A . P . 

Bovenkant brugdek 02.(17 M . -+ N . A . P . 
Bovenkant straat 49.S0 M . + 

2.27 M . 
welke hoogte te overwinnen door een oprit (de beslaande holl ing der straat moot 
ook in rekening gebracht worden) van ongeveer 120 M . lengte, reikend lol een eind 
over do kruis ing dor Rechtslraat (in Wi jk ) . Die oprit eisch! een onteigening niet 
alleen in de Wijkerbrugstraal . doch ook in de Rechtstraat. 
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Mocht men in overeenstemming met de uitgesproken meening van do Ned. Be lg . 
Commissie genoegen nemen mei een vrije opening van 40 M . dan zou het plan dien
overeenkomstig kunnen worden vereenvoudigd. Wij ontveinzen ons niel — zegt de 
Commissie — dat de hier bedoelde oplossing — althans voorzoover de verandering 
der beslaande brug betref! — duurder is dan de andore plannen, wegens de ermede 
samenhangende werken en onteigeningen aan de Wijker zijde. Daardoor wordt 
echter tevens gelegenheid geboden om de toegangen tol de brug, die niel te ruim zijn, 
te verbeteren, den trechterloop vanaf de Stationsslraai naar de brug te verruimen, 
en zoo hel stadsbeeld ter plaatse te verfraaien. 

Het tweede voorstel is: 
Hel achteruit brengen van hel rechter landhoofd van de oude brug. zoodanig, dat 

een vrije doorvaar!wijdie ontstaat van 4(1 M . hel overspannen van deze opening met 
een hefbrug, waarvan de bovenkant vloer, gelijk l igl mei den bestaanden rijvloer der 
brug, ol' de straatoppervlakte; hel zoodanig verrichten der heffing, dal hel voetgan
gersverkeer steeds kan plaats hebben. Deze beweegbare brug zou in gesloten toe
stand, een vrije hoogte moeten hebben van 7 M . boven stuwpeil. Ter weerszijde van 
de beweegbare brug. zou een verhoogde vaste voetbrug zijn te maken met toegangs-
trappen en oen vrije boogie van 7 M . boven hoogste vaarpeil . 

Dal is dus: een hefbrug voor rijverkeer en twee vaste voetbruggen. 
De hoogte dor hefbrug in gesloten stand eischt een opri l die bij een ladl ing van 

3 e .M. per M . een lengte heefl van 42 M . en zich uitstrekt lot over de helft van de 
Wijkerbrugstraat. He noodzakelijkheid van 2 rijwegen en 2 trottoirs eischt een ver
breeding dier straat tol 21 M . en derhalve eene onteigening over de geheele straat
lengte. De vaste voetbruggen zouden 0..">!> M . moeten komen boven hel hoogste punt 
der brug (in hel midden) en brugtroltoirs zouden dus vanaf lad midden der brug 
tut aan hel begin der voetbrug d.i. over een afstand van (i2 M . , .">!' e .M. stijgen, terwijl 
zij .">,n7 M . zouden' liggen hoven het straatoppervlak aan de rechterzijde, welke 
hoogte door toegangstrappen zou moeten worden overwonnen. Verder de oude brug 
waar noodig te herstellen en het herstellen daarop van de oorspronkelijke steenon 
borstweringen. 

Ook bij dit laatste voorstel zou de hefbrug over een grootere opening (52.30 a 
50 M.) kunnen gelegd worden overeenkomstig hel eerste voorstel. 

Hel tweede voorstel acht de Commissie echter slechts aannemelijk indien een 
tweede brug, op korten afstand wordt bijgebouwd, die hel rijverkeer bij geopenden 
stand der eerste brug k; pnemen. Deze tweede brug betoogt de Commissie, kan 
men zoo hoog, zoo wijd en zoo breed maken als men w i l . De plaats voor de nieuwe 
brug is volgens de Commissie stroomafwaarts te zoeken, waar aan den Wijksohen 
kant, de breede Wilhelminasingel ruimschoots gelegenheid geeft, tot een langen, 
langzaam stijgenden oprit, terwijl op den Maastriohtschen oever door afbraak van 
hel huizenblok Gubbel- en Drie-Emmerstraal (twee inferieure straatjes mei meeren-
deels krotwoningen. S.) eveneens een ruime weg niet niet te steile hel l ing kan worden 
verkregen, die, na dwarsverbindingen naar de Kesselskade, van de brug zou voeren 
naar de Markt , waar hel verkeer gelegenheid vindt voor zijne natuurlijke distributie 
zonder de Markt ruimte al te zeer te beperken, daar de oprit aan een hoek zou be
ginnen. 

Voor de Scheepvaarl zal de nieuwe B r u g geen hinder zijn, al zal zij korl ( ± 3 0 0 M. ) 
bij de oude brug de r ivier overspannen, omdat men ze immers niel slechts een 
enkelen pijler in hel midden, en desnoods zonder pijler in de r ivier uitvoeren kan. 
Voor hel gewone verkeer kan zij elke gewenschte capaciteit verkrijgen. De bouw der 
nieuwe brug mag echter in geen geval gepaard gaan met de afbraak der oude. 

Tot zoover de Commissie van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Op 
de plaats eener tweede brug kom ik nader terug. 

Ik zal in het vervolg bovengenoemde Commissie aanduiden als „Monumen ten 
commissie" (M.C. ) . (Wordt vervolgd). 
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26 JUNI 1926 NUMMER 26 

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

I N H O U D . 

Ófficieele Mededeelingen. — Mededeelingen. — Flatbouw aan het Tournooiveld, hoek 
Lange Vijverberg-Hooge Nieuwstraat te 's-Gravenhage, door A . P. Smits, Arch. B . N . A . -
De Maasbrug te Maastricht, H I (slot), door W . .1. Sandhövel. — Ontvangen boekwerken, 
door J . P . M . , S. en J . P. M . 

O F F IC 1 E E L E M B D E D F E L I N G E X . 

J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N . A . O P Z A T E R D A G 3 J U L I 1020 
D E S V . M . 10 U U R 30 I N D E I N D U S T R 1 E E L E C L U B T E A M S T E R D A M . 

Agenda. 
1. Opening door den Voorzitter. 
2. Notulen van de vorige vergadering. 
3. Mededeelingen. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag over 1925. 
0. Verslag van den Penningmeester over den linancieelen toestand van den B . N . A . in 1925. 
7. Rapport van de Commissie van Financiën over de Rekening en Verantwoording van 

den Penningmeester over 1925. 
>S. Begrooting voor het jaar 1926. 
0. Verkiezing van 2 leden van het Bestuur van den B . N . A . 

10. Benoeming van leden voor verschillende Commissies v. d. B . N . A . 
11. Overige benoemingen. 
12. Voorstellen van den heer Ph . J . Hamers inzake verandering v. h. Bouwkundig Weekblad. 
13. Het uitvoeren van particuliere werken van overheidswege. 
14. Bespreking van de afschaffing van het borgstelsel. 
15. Bijzondere architectenvereenigingen. 
10. Clausule betreffende de provisie op stelposten in de bestekken. 
17. Toelating van den Kr ing van Beeldhouwers tot de Constitueerende Vereenigingen. 

genoemd in de Algenieene Regelen voor Nationale Prijsvragen. 
18. Rondvraag. 

C O M M I S S I E V A N O N D E R Z O E K . J A A R V E R S L A G O V E R 1925. Hij de Commissie 
kwamen dit jaar in. 27 aanvragen voor liet lidmaatschap van den Bond. één voor het 
aspirant-lidmaatschap, en één tot bevordering van aspirant-lid tot lid. 

Na onderzoek der desbetreffende stukken konden tot lid worden aangenomen de Heeren: 
H . Bunders te Hilversum, B . Buurman te Leiden. W . M . Dudok te Hilversum, W . J . 
(ïerretscii te Oosterbeek. P . Kramer te Amsterdam, J . P. Logemann te Rotterdam, Ir. M . 
O A . Meischke te Rotterdam, E . G . Middag te Hilversum. M . Roebers te Deventer. 
H . P . J . de Vries te Rotterdam. G . Westerhout te s Graveiihage. 

Als aspirant-lid de Heer: Ir. J . JI. Redelaar. t è 's Gravenhage en bevorderd van aspirant
lid tot lid de Heer: G. .1. Siccama te Wildervank. 

Afgewezen moesten worden 14 candidaten terwijl nog twee candidaturen in behande
ling zijn. 

Evenals vorige jaren won de Commissie, alvorens haar advies aan bet Bestuur uit te 
brengen, inlichtingen omtrent de beroepsuitoefening der candidaten iu bij de Voorzitters 
der Kringen, waarbij de candidaten, na eventueele toetreding, geacht konden worden, te 
zullen worden ingedeeld. 
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In verschillende gevallen moest echter de Commissie zich langs anderen weg deze 
inlichtingen verschaffen, wanneer die van de Kring-voorzitters niet voldoende waren ol' 
geheid uithieven, ol' kon de Commissie uit eigen ervaring een besluit ten aanzien der be
roepsuitoefening van den candidaat nemen. 

In een enkel geval werd na het advies der Commissie tot toelating van een hd, — nadat 
dit advies door het Bestuur overgenomen en ter kennis van de leden werd gebracht, 
door een lid bezwaar gemaakt tegen de toelating van den voorgestelden candidaat, waarna 
de Commissie door het Bestuur verzocht werd, dit bezwaar te onderzoeken en opnieuw 
advies uit te brengen. 

Het trol' dit jaar de Commissie in het bizonder dat zulk een belangrijk aantal candidaten 
voor het lidmaatschap moest worden afgewezen, terwijl het haar bekend is dat nog zulk 
een groot aantal architecten, dat de rangen der bondsleden zou kunnen versterken, zich 
afzijdig houdt en daardoor afbreuk doet aan den invloed, dien de Bond zou kunnen ont
wikkelen om de positie van „den architect" in de samenleving op een honger peil te brengen. 

Toch proliteeren deze buitenstaanders wel van al wat het betrekkelijk kleine aantal 
Bondsleden, in maatschappelijk opzicht, door zijn vereenigingsarbeid, aan verbetering weet 
te bereiken. . . 

Uo Commissie erkent de moeilijkheid die er in gelegen is om een collega met-lid te 
bewegen zich als candidaat voor het lidmaatschap op te geven, wegens het onderzoek dat 
de candidaat zich moet laten welgevallen en dat dikwijls een grond tot afwijzing is, doch 
zij meent dat er tal van collega's zijn, wier aanneming als lid vrijwil als vaststaande 
kim worden beschouwd, en die daartoe van de zijde der leden wel aangemoedigd zouden 
kunnen worden. . 

Een toeneming van het ledental dat. na aftrek van hen die den Bond wegens allerlei 
redenen ontvallen, niet hooger dan 10 te stellen is, is te gering, om op den duur den 
Bond in staat te stellen zijn taak naar belmoren te vervullen. 

Voorts werd door het Bestuur in den loop van het jaar een groot aantal zaken behandeld, 
betreffende klachten tusschen de architecten B . N . A . onderling en tusschen de architecten 
en principalen *). 

De commissie hield 7 vergaderingen, waarvan G in het gebouw van den Bond te Amsterdam 
en eene ten kantore, van den heer S. de Clercq te 's-Gravenhage. In de laatst genoemde 
vergadering werd een klacht behandeld, waarbij de voorzitter der Commissie werd ver
vangen door den heer S. de Clercq. _ 

De samenstelling der commissie onderging verandering door de periodieke altreding 
van den beer H . van der Kloot Meyburg die vervangen werd door den heer Ir. J . Klijnen 
te 's-Gravenhage. 

Aan het afgetreden lid zij in dit verslag een woord van dank gebracht voor de 
wijze, waarop het zijn deel in de werkzaamheden der commissie volbracht. 

Na ile wijziging'van de samenstelling der commissie, constitueerde zij zich als volgt: 
B . van Bilderbeek, l id. G. Versteeg, Voorzitter. 
Ir. .1. Klynen, „ C. N . van Goor, Secretaris. 
Maurits Plate, „ 

Amsterdam, 12 Apr i l 1926, 
*) In het officieels document vim het verslag worden deze gevallen afzonderlijk behandeld. Wegens het 

particuliere karakter van het meerendeel dier gevallen, acht het Bestuur publicatie minder gewenscht. 
Wanneer in een bepaald geval een gemotiveerde uitspraak wordt gegeven, waarvan kennisname voor de 
leden van belang is, ter bepaling hunner houding in gelijksoortige omstandigheden, kan publicatie plaats 
vinden, zooals hij de onlangs gegeven beschouwing over de collegialiteit tusschen architecten. 

M E D E D E E L I N G E N . 

P R I J S V R A A G „DE H E E R E N H O F S T A D . " Geen der ontwerpen kwam voor een eersten 
prijs in aanmerking. 

De Jury heeft de prijzen toegekend als volgt: 
2e prijs Ceres. Prijs 'f 800 en f 400, als waardeering van bijzondere verdienste van bet 

teekenw'erk, niet de zilveren medaille der vereeniging. 
3e prijs Energia. Prijs f 000, met de bronzen medaille der vereeniging. 
4e prijs Sigma Prijs f 300. „ 
5e prijs A l zij de inslag nieuw de schering blijft bestaan. Prijs t 300 en I 200, als 

waardeering van 'bijzondere verdienste van het teekenwerk. 
Ge prijs Campestra, Prijs f 250 
Voor 'aankoop werden aangewezen Con-Aiiiore, 1). J . O., Huitkar en V. L . elk voor 

200 gulden per ontwerp. 
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FL ATB O UW AAN HET TOURNOOIYELD, HOEK LANGE 
VIJVERBERG-HOOGE NIEUWSTRAAT TE 'S GRAVENHAGE. 

Het oude gebouw, dat voor korten tijd op deze plaats stond, is thans onder den 
moker gevallen. 

Di t groote huis, aanvankelijk door samenvoeging van meerdere panden ontstaan, 
diende eertijds tot logement van de afgevaardigden van de steden Dordrecht eu den 
Br ie l . I n 1780 in andere handen overgegaan, werd het daarna wederom tol meerdere 
woningen ingericht. In 181(1 kwamen deze in het bezit van Mr . Hendrik Adriaan 
Caan, in wiens familie zij tot voor korten tijd gebleven zijn eu verschillende verbou
wingen hebben ondergaan. Inwendig droeg het gebouw van al deze veranderingen 
de sporen en het was vrijwel onbruikbaar geworden, uit een oogpunl van meer 
moderne eischen. 

Lang heeft de deftige patrieiersbehuizingo dan ook leeg gestaan en kreeg daardoor 
ook van buiten, op den duur een verwaarloosd uiterlijk. 

Architectonisch op zich zelf beschouwd wellicht niet zoo belangrijk, g ing er eene 
bekoring vanuit door de eenvoudige rustige gevelverdeeling en zij paste geheel in de 
deftige omgeving. 

Het was voornamelijk ook de heteekenis van dit gebouw als afs lui t ing van het 
stadsbeeld daar ter plaatse, waardoor het op de Monumentenlijst geplaatst werd. 

Want vooral de l igging in de as, vanaf het Korte Voorhout gezien, evenals vanaf 
het Voorhout en het Mauritshuis langs Korte Vijverberg gezien, maakt dit punt zeer 
belangrijk en stelt hooge eischen ten opzichte van de wijze waarop het stadsbeeld 
zich hier zal wijzigen. 

A l s beleggings-object van de Oude Haagsche Levensverzekering Mij . van 1836, 
welke het pand aankocht met de bedoeling hier een flat bouw te stichten, was een 
loonende exploitatie op deze plaats alléén mogelijk, wanneer een gebouw met meerdere 
woonlagen gesticht werd, met op den heganen grond showrooms. Alzoo een gebouw 
van veel grootere hoogte, dan het bestaande oude huis. 

In dit opzicht voerde deze dwingende eisch tevens tot een gewenschte verinniging 
van liet bouwblok, want dit was in zekeren zin een gebrek van hel oude gebouw, dat 
het ten opzichte van de belendingen te laag was en daardoor den hoek onvoldoende 
afsloot. 

Dezelfde behoeften, waaraan de 3 boven elkander gelegen woningen ter weers
zijden van een centraal geplaatst gemeenschappelijk trappenhuis moeten voldoen, 
gaf aanleiding tot gelijkvormige indeeling. Dit maakte het mogelijk de rhythmische 
werking van de ramen in de bestaande huizen aan de Lange Vjjverbergzjjde voort te 
zetten in de groote gevelvlakken van het nieuwe gebouw. E r is naar gestreeld dit 
rliythme zooveel mogelijk door te voeren met het oog op het aansluiten van het nieuwe 
werk in het bestaande aspect van het stadsbeeld. Tot zoover is er geen wezenlijk 
verschil. 

Anders is dit echter gesteld ten opzichte van de eischen waaraan de beide show
rooms, welke eventueel in één ruimte zijn samen te voegen, moeten beantwoorden. 
Hierdoor is de ingang van de woningen aan de Lange Vijverborg gekomen, overigens 
ook de aangewezen plaats. 

De geslotenheid van den del'tigen Vijverbergwanil en de Tournooivehlzijde moei 
hier plaatselijk zooveel mogelijk open zijn. om aan de behoeften van de showrooms te 
voldoen. Dergelijke tegenstellingen zijn niet met elkander te verzoenen en moeten 
aanvaard worden. Het brengt op den duur de verandering van hol aspect van een 
geheele wyk niet zich. 

In de materiaalkeuze en behandeling kan de overgang gezocht worden. Om aan de 
in dit opzicht te stellen eischen te beantwoorden, worden de gevels opgetrokken in 
dun, lang formaat steen van de Opn'nensche Steenfabriek, op een voet van Travertien 
zandsteen, waardoor een lichtkleurig geheel wordt verkregen. 

De bouw wordt uitgevoerd door den Heer J . R. van der Veer, Aannemer, den Haag. 
A . P. S M I T S . Arch. B .N.A. 
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D E M A A S B R U G TE MAASTRICHT. 
door W . J . S A N D H Ö V E L . 

I I I (Slot). 

()|> welke wijze heeft de Minister van Waterstaat nu gereageerd, op den, — in 
ieder geval zeer belangrijken — arbeid dezer Oommissie. 

Nadat Minis ter Bongaerts nog kort te voren had verklaard, eene gemengde Com
missie van deskundigen, technici en aesthetici, bestaande uit vóór- en tegenstan
ders van het behoud te willen benoemen, gewerd den Raad der Gemeente Maas
tricht, een schrijven van den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaai Tr. Baucke, 
waarin deze eenvoudigweg zegt: 

„dat met het oog op de belangen van den Waterafvoer en de Scheepvaart alleen 
.,dan een bevredigende oplossing zal zijn te verkrijgen, wanneer de bestaande 
„ M a a s b r u g dooi 1 een geheel nieuwe wordt vervangen". 

Verder verwijst Ir. Baucke naar een begeleidend rapport van den Ingenieur van 
Rijkswaterstaat, Ir. K l i n k (belast met de leiding der Maaswerken te Maastr icht) . 
In dit rapport wordt het verslag der M.C. op technische gronden bestreden en als 
eenige mogelijkheid het afbreken van de oude, en het bouwen van een nieuwe brug 
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voorgesteld. In een bijgevoegde teekening, wordt de nieuwe brug schematisch aan

gegeven. 
I r . K l i n k begint niet te betoogen, dal aan de brug aan baar tegenwoordigen vorm 

de volgende bezwaren zijn verbonden: 
le. scheepvaart mei schepen van 1000 ton door de brug is niet mogelijk. 
2e. ten gevolge vim hel groote aantal breede pijlers is bet doorslroomingsprofiel 

in de brug belangrijk kleiner, dan hel bovenstroomsche dwarsprofiel van de r ivier 
en zelfs nog veel kleiner dan hel normale r ivierprofiel en word! daardoor eene be
langrijke opstuwing en dus een stroomversnelling veroorzaakt. 

3e. in verband me! de aanwezigheid dezer pijlers zijn de onmiddellijk boven en 
beneden de brug aansluitende riviervakken veel breeder dan hel normale rivierpro-
l'iel waardoor verondiepingen en groote grintbanken ontslaan, welke tijdens hoog
waterperioden zich snel verplaatsen en die daardoor eene belemmering zijn voor de 
scheepvaart. 

Ie. ten gevolge van de onder 2 genoemde stroomversnellingen ontstaan onmid
dellijk beneden de brug uitkolkingen, welke een diepte hebben tot M . 7.50 onder den 
middelbaren rivierstand. Do brugpijlers staan op heuveltjes met een beloop tol 1V> 
op 1 afgaande tot in bovengenoemde uil kolkingen in den bodem en leveren een door
loopend gevaar op voor instorting van het bouwwerk tijdens ol' na een hoogwater 
periode. 

5e. De pijlers slaan niet in de r ichting van den stroom waardoor de geboden 
weerstand aan het doorstroomende water nog wordl vergroot en levens eene schom
meling in de boogie van den waterstand boven en beneden de brug wordt veroor
zaakt, waardoor op het bouwwerk een steeds wisselende druk wordt uitgeoefend en 
waardoor de aansluit ing van den bodem, tusschen de pijlers en vlak beneden de 
brug nog wordt vergroot. 

(ie. E r is mede in verband met de onder ó genoemde omstandigheid, vanaf een 
schip op de Maas geen voldoende uitzicht voor de schippers. Bij een ooghoogte van 
ongeveer 47 M . -t- X . A . H . is het doorzicht door de brug ongeveer ! 4 -

7e. er is onzekerheid omtrent de soliditeit van liel bouwwerk. 
Se. afslui t ing fier Heugemsche overlaat is niet mogelijk met hel oog op de onder 

2. 4. o, en 7 genoemde omstandigheden, omdat hierdoor de opstuwing en de stroom
versnellingen in de brug nog zouden worden vergroot en het gevaar voor instorting 
nog grooter zou worden. 

De Heer K l i n k meent, dat de voorstellen van de M . C . geen voor de scheepvaar! 
en den waterafvoer aannemelijke verbeteringen brengen in dezen toestand en con
cludeert, d.al slechts vervanging door eene nieuwe brug, de eenige mogelijkheid is. 

Op uitnoodiging van de Kamer van Koophandel te Maastricht, hield de reeds ge
noemde Heer Ir. Hainaer een voordracht over de Maasbrug, waarbij deze deskun
dige spreker de bezwaren bestreed, die in hel rappor! K l i n k tegen de voorstellen van 
de M . C waren aangevoerd. 

Een uitnoodiging van den Limburgschen K u n s t k r i n g aan de Heeren Dr. K a l f en 
Dr. Berlage om een voordracht te komen houden had geen gevolg, de Regeering 
stond aan hare Ambtenaren niel toe in openbare vergadering elkaar le bestrijden 
( K l i n k — K a l f ) . 

Het Gemeentebestuur achtte het noodig het gevoelen in te winnen van de Ver
eeniging van den Maastr. Middenstand, hoofdzakelijk in verband met de economische 
zijde van het vraagstuk, omtrent plaats, verbreeding, noodbrug etc. 

Deze Vereeniging noodigde den Heer Ir. Bauduin, l id der M . C. uit haar iu eene 
openbare vergadering voor te lichten. Ook deze bestreed het rapport K l i n k en kon
digde de verschijning van een tweede rappor! der M . ('. aan, als memorie van ant
woord op het rappor! K l i n k iu welk tweede rapport, dat inmiddels is verschenen, 
de door Ir. K l i n k aangevoerde bezwaren uitvoerig worden bestreden. Wij behoeven 
op (leze bezwaren, en hunne bestrijding, niet verder in te gaan, omdat hierin de 
meeningen van deskundigen, lijnrecht tegenover elkaar staan, zonder dat het voor den 
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niet deskundige mogelijk is, een juiste conclusie te trekken. Aan de eene zijde, de 
auteur van het ófficieele rapport Ir. K l i n k , aan de andere zijde Ir. Ramaer, deze 
Laatste bovendien gesteund, door de meening van deskundigen als de leden der 
Nederl. Belgische Commissie, met Ir. van Konijnenburg «aan het hoofd, benevens de 
medeleden van Ramaer in de M . C. en ten slotte oud-minister Dr. Ir. Le ly , die als 
Voorzi t ter der havencommissie, behoud der Maasbrug mogelijk achtte. 

Inmiddels begonnen de besprekingen in den Gemeenteraad, die als eigenaar de 
beslissing had. Het scheen aanvankelijk, dat de Haadsnieerderheid een afwachtende 
bonding wilde aannemen, vooral in verband met de ratificatie van het Ned. Belg. 
tractaat. 

Immers art. 7 par. 3 van dit verdrag luidt: 
„Evenzoo zal Nederland op een desbetreffend verzoek van België er in toe

s temmen, dat het Kaïwtil van Luik naar Maastricht en de Zuid-Willem&vatM't 
„van het Bassin van Maastricht al', tot Kineermaes zal worden verbeterd, dat 
„zij zullen geschikt zijn voorl ie t verkeer met vaartuigen van meer dan 1000 ton." 

Na de verwikkelingen, die dat traetaai op zijde gesehoven hebben ik wees hierop 
reeds in een artikel in den Limb. Koerier en in een artikel in „ H e e m s c h u t " van Maart 
1!>2() — is door Nederland tot het .1 ulianakanaal en de Maaskanalisatie besloten, die 
bovenstaande verbeteringen aan Zuid-Wil lemsvaar! en Luikerkanaal , althans voor 
Nederland overbodig maakten. Daarna is door beide Regeeringen het tractaat toch 
weer ongewijzigd onderteekend, en wacht nu nog op de bekrachtiging der Staten 
Generaal. Indien België aan de hand van dit tractaat vasthoudt aan bovenvermeld 
artikel 7 par. '!, in liet belang van Antwerpen, in verband niet de verbinding: Ke in -
pensch kanaal-Zuid-Wil lemsvaart-Luikerkanaal , waardoor dus Antwerpen in ver
binding gebracht wordt met hel Lu ike r industriebekken, dan is dé Maaskanalisatie 
misschien een secundair belang geworden (althans ten Zuiden van de Maasbrug) 
en komt de noodzakelijkheid van verandering der Maasbrug in een geheel ander licht 
te staan. 

Verschillende adressen to! bet uitstellen van een definitieve beslissing, en het 
instellen van een competente commissie, uit voor en tegenstanders, zijn bij den Raad 
ingekomen, in verschillende ingezonden stukken in de plaatselijke pers werd hetzelfde 
bepleit, O.a. deed de Heer A . V. d. Sand! architect B . N . A . een voorstel, dat de nndcolon, 
verbonden aan de door de M . C. voorgestelde hefbrug ophief en de tweede brug op 
korten afstand overbodig maakte. 

In plaats van die hefbrug, stel! v. d. Sand! voor overeenkomstig hel eerste voor
stel der M . C. een vaste brug op de vereischte doorvaarthoogte, daarvoor zou deze 
vaste brug, op de hoogte moeten komen van de door de M . C. voorgestelde vaste 
voetbruggen. 

De kru in der oude brug zou dus naar Wijk toe niel moeten dalen, doch waar
schijnlijk een weinig (.'!!> e.M.) kl immen. Vanaf hel Oostelijk landhoofd, zou dan 
de oprit natuurlijk veel langer moeten worden, en meer onteigening noodig zijn. 
Daarbij ontstaat bovendien gelegenheid, om de Wijkerbrugstraat, op dit gedeelte te 
verbroeden en te norinaliseeren, waardoor na flinke herbouwing, deze hoofdtoe-
gangsweg naar Maastricht, veel in aanzien kan verbeteren. 

.los. Cuypers hield den 2Ssten A p r i l een voordracht voor het Geschied- en Oud
heidkundig Genootschap te Maastricht, waarbij bij het monument beschouwde spe
ciaal uit aesthetisch oogpunt eu aan het eind den wensch uitte, dat zij nog eeuwenlang 
de trotsch en de liefde van stad en land zoude mogen blijven. 

Op verzoek van den Limburgschen Kuns tk r ing , gal' Dr. Heilage schriftelijk zijn 
oordeel over de Brug. 

Berlage acht zich niet bevoegd, de Watorstnatstochnisoho kwestie te beoordeelen, 
maar merkt terecht op, dat tegenover het oordeel van den auteur van het Waterstaats
rapport, de meening staat van zeker niet minder deskundige en zeer zeker meer erva
rene Waterstaatsingenieurs. Ten aanzien van het verkeer over de brug, constateert 
Berlage, dat een hreedere brug niet noodig is, omdat de hoofdstraten der stad nog 
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smaller zijn. Wel acht Berlage een tweede brug gewenscht om het zware verkeer 
op te nemen, hetgeen volgens Berlage in tegenstelling met de meening van enkele 
Raadsleden, juist de winkelstraten in het verlengde der oude B r u g ten goede komt. 
Berlage toont dit aan met het voorbeeld Kalvers t raa t -Rokin te Amsterdam. 

A l deze adressen, voordrachten, artikelen, enz. hebben niet mogen baten, tenslotte 
heeft de Raad, zich incompetent verklarend tot oordeelen, zich in volkomen ver
trouwen op de onfeilbaarheid van den Waterstaat aan diens beslissing onderworpen. 
Geheel objectief is het publiek niet voorgelicht, het is b.v. jammer geweest, dat de 
Redactie van den Limburger Koer ier , die zelf evenmin ter zake kundig is, niet volstaan 
heeft met de verschillende inzenders aan het woord te haten, en zich van commentaar 
te onthouden. De Redactie was nu eenmaal van den beginne af de meening toegedaan 
dat de brug niet zou kunnen blijven. Het was een meening als een andere. Zij had 
bevoegde deskundigen kunnen uitnoodigen, een pro en contra over de kwestie te 
schrijven en zoo het publiek voor te lichten; dit was beter geweest dan onder de 
artikelen kleine commentaren te leveren, die, al waren zij inderdaad niet anders dan 
loekeupraat, voor het groote publiek de waarde hadden, die nu eenmaal het oordeel 
van „de K r a n t " heeft. N o g al sterk kwam het tendenzieuse te voorschijn, na instor
t ing van een gedeelte van den derden pijler op Zaterdag 17 A p r i l 1926 ten gevolge van 
de ui tschuring bij den hoogen waterstand van 1 Januar i . Zonder het oordeel af te 
A v a c h t e n van deskundigen, over den aard en den omvang van het geval, dat er voor 
den leek heel anders en veel heviger uitziet, dan voor den bouwkundige, evenals een 
wond anders beoordeeld wordt, door den leek, dan door den chirurg, verscheen een 
redactioneel art ikel , onder het i n vette letters gedrukte hoofd: 

H E T M A A S B R U G V R A A G S T U K O P G E L O S T D O O R D E B R U G Z E L V E . 
G E D E E L T E L I J K E T N S T O R T T N G . 

En het artikel begint met een bewerken van de publieke opinie als volgt: 
„De Maastrichtenaar houdt nu eenmaal van zijn brug en alhoewel zij nog wel 

„eens verhapstukt is — alleen de onderhouw is nog 13e eeuwsch, de bovenbouw 
„dateer t van einde 17e eeuw, de meest Oostelijke boog van begin 18e eeuw, de 
„meest Westelijke is afgebroken en de steenen borstwering, die de monumentale 
„ve rhoud ingen , accentueerde, grootendeels verdwenen, — dit neemt niet weg 
„da t de Maastrichtenaar, slechts met weerzin erkent, dat voor het moderne land-
..verkeer, de brug onvoldoende is, de bevaarbaarmaking der Maas in den weg 
„staat en door opstuwing van het hoog water een mede-oorzaak is, van het over-
„s t roomingspe i l , dat de tegenwoordige buitenwijk Heughem, bijna eiken winter 
„ te is te r t enz." 

D i t werd gevolgd door afbeeldingen van de afbrokkeling waarop deze in ver
houding tot de afmeting van den pijler 2 X te groot was geteekend. (Het gat is 4.f>0, 
de pijler is 14 M . ) . 

Niettegenstaande die z.g. gedeeltelijke instorting, bleek het geheele verkeer, ook 
niet de zware vrachtauto's ongehinderd te kunnen doorgaan. Het spreekt vanzelf, 
dat gedeeltelijke bouwvall igheid van een monument, geen reden tot afbraak is, maar 
herstel, restauratie vordert, getuige de Mainzer Dom, de St. Paul ' s kerk te Londen, 
de Kathedraal te Burgos enz., die veel grootere gebreken vertoonen dan de Maasbrug, 
en waar men er toch niet aan denkt ze nu maar te sloopen. Indien men de brug niet 
had laten vervallen, maar regelmatig had onderhouden, zooals ieder bouwwerk, maar 
zeer zeker een brug eischt, zou deze instorting niet zijn geschied, de z.g. voorziening 
van den pijler in 1020 is half werk geweest. Toen had een grondig onderzoek, de 
diagnose der kwaal en d e oorzaken ervan moeten en kunnen stellen en had op afdoende 
wijze, door dieperen aanleg der pijlerlundnnionton, het onderloops worden ervan 
kunnen worden voorkomen. Wat toen gebeurd is, het verbroeden der stroombrekers, 
door betonstorting, zonder dieperen aanleg heeft de uitspoeling eerder bevorderd. 

V o o r het volledig herstel der tegenwoordige brug na deze instorting, is door den 
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Directeur van Gemeentewerken eene begrooting opgemaakt, die natuurlijk voor den 
buitenstaander oncontroleerbaar is. 

't Is bovendien een begrooting van ruwe schattingen naar den veiligen kant: 
550 ton stalen damwand met inheien ƒ 110.000.— 
Werkput bemaling, waterdiehtmaken gedurende 3 X V> "jaar 90.000.— 
Ontgraving om en tusschen de pijlers met betonstorting 6000 c M 8 . . ., 180.000.— 
Bewapening bodem tusschen de pijlers, 25 ton ijzer. . . : , . „ 5.000.— 
Metselwerk 660 c M : 1 27.000.— 
Sloopen en vernieuwen fundeering 3000 c M 8 . beton 150.000.— 
Nieuwe natuursteen aansluit ing r 50.000.— 
Hers te l l ing fundeering 2 landhoofden 63.000.— 
Ondervangen der pijlers 50 ton ijzer 125.000. 

totaal. . ƒ 800.000.— 

Men zou natuurlijk ook op 2 millioen hebben kunnen uitkomen. 
Deze begrooting was nog tijdig gereed, om gedurende de Raadsdebatten als schrik

beeld te kunnen dienen voor de twijfelaars tusschen behouden of afbreken. Hoe het 
zü, de Gemeenteraad heeft beslist en slechts Gedeputeerde Stalen van L imburg , ros]), 
de Staten Generaal of de Regeering, kunnen nog bewerkt worden. 

Reeds zijn door het Kamer l id D r . Möller hierover vragen gesteld aan den Minis ter 
van Waterstaat. Intusschen komt een bericht in den Limburger Koer ier ons vertellen: 

„Wij vernemen, dat de hulpbrug, die over de Maas geslagen zal worden, geprojec
t e e r d is vanuit de Brugstraat over de brug over het Kanaa l , schuin over de Maas 
„ n a a r de St. Mart inuskerk van Wijk in aansluit ing op de St. Maartenslaan en den 
„weg naar het station". 

't Word t hierin dus voorgesteld als een „fait accompli". 
U i t een objectieve beschouwing volgen deze conclusies: 
l e . dat het voorbarig is over het lot der Maasbrug te beslissen, voor eene beslis 

sing is gevallen over het Ned.-Belg. tractaat. 
2e. dat, ook wanneer scheepvaart op de Maas verzekerd is, het niet onomstoote-

lijk vaststaat, dat de Maasbrug niet zoo zou zijn te veranderen, dat zij met behoud 
van haar aesthetische en historische waarde, voor deze scheepvaart geen belommering 
zou zijn, zoolang erkende deskundigen niet van bid tegendeel overtuigd zijn. 

3e. dat het gewenscht is, deze kwestie te doen uitmaken, door eene Commissie 
van erkende deskundigen uit voor- en tegenstanders samengesteld. 

Mocht hel resultaat tenslotte een nieuwe brug zijn, dan mag toch zeker de op
dracht voor het ontwerp daarvan, niet bid gevolg zijn van een toevallige relatie, 
maar zal het gevolg moeten zijn van een Nationale Pri jsvraag. 

Het ontwerp voor een nieuwe brug, die aan aesthetische eischen zoowel op zichzelf 
als met betrekking tot het stadsbeeld moet voldoen, is het werk van den architect, 
die zich de hulp kan assumeeren van een civioli i igoii iour. De eischen waaraan de 
brug, in verband met scheepvaart en oeververbinding heeft te voldoen, zijn heel ge
makkelijk in een prijsvraag-programma vast te leggen. Een Nationale prijsvraag 
dus, met een competente j u ry en met zoodanige prijzen, dat de beste krachten tot 
mededinging worden geprikkeld. Het object is wel een offer waard en wat er zal 
komen staat er voor iedereen en voor langen tijd en zal ook voor het nageslacht ge
tuigenis afleggen of het Maastricht van nu de liooge beteekenis en de groote ver
antwoordelijkheid van zijn cultureele erfenis heeft begrepen en deze erfenis waard is. 

Hetzij n u ' t behoud der oude of met hare vervanging door een nieuwe, in ieder ge
va l zal een tweede brug wenschelijk en binnen korten tijd noodzakelijk zijn. Echter 
naar mijn meening niet om dezelfde redenen als ontwikkeld in het rapport der M . C . 
en ook niet op de door haar aangegeven plaats. 

Met den Heer v. d. Sandt ben ik van oordeel, dat een hefbrug moet worden ver 
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meden en zou ik bij behoud van de brug hel meesl voelen voor een oplossing niet 
vaste brug in den geest als door v. d. Sandt gedacht. 

Een tweede brug op korten afstand, is dan onnoodig eu ongewenselit om de vol
gende redenen: 

De voorstad Wijk is omgeven door een ondoordringbare!! muur van fabrieken, 
Station en Spoorwegemplacementen, met slechts twee doorgangen, den voor een groot 
gedeelte van den dag in gesloten toestand verkeerenden overweg bij den Schnrnder-
weg, waardoor zich alle verkeer in de richtingen Lu ik , A k e n , Valkenburg en naar het 
Noorden, Si t tard en/., perst en de kade langs de Maas, (Franciscus Romanusweg) 
in de r icht ing Linunel . 

A l l e vei keer naar het Oosten en Noorden moet zich dooi- de nauwe binnenstad van 
Maastricht naar de brug begeven en vervolgens door Wijk naar een der bekrompen 
uitgangen naar buiten. 

Door de Commissie Lely, waarvan ondergeteekende de eer had deel uit te maken, 
werden de nieuwe havens geprojecteerd aan het . lulianakanaal ten Noorden van 
Maastricht waar ruime terreinen, voor te vestigen indus t r ieën en Spoorwegempla
cementen te vinden zijn, terwijl Westelijk daarvan, tusschen .lulianakanaal en Maas 
de dorpen Borgharen en Etteren, tot ruime woonsteden zijn te ontwikkelen, afgekeerd 
van de heorsohendo windrichtingen en te midden van mooie natuur. Langs deze 
industrieterreinen werd een groote verbindingsweg gedacht, ten Noorden van den 
Rijksweg Maastr icht-Sit tard en verderop, ten Zuiden naar Maastricht. Naar mijn 
meening moet deze weg in verbinding gebracht worden met de Noordpunt van 
Maastricht, waar groote Maastriehtsche indust r ieën zijn gevestigd en waar zoowel 
de groote singel om Maastricht, als de breede Boschstraat vanaf de markt op uit 
loopen. • 

V o o r dezen weg is ten Zuiden van Linunel een brug over de Maas noodig, langs 
dezen weg en over deze brug kan al het vrachtverkeer, zoowol uit Maastricht zelf als 
uit de omgeving Zuidelijk en Westelijk en bestemd voor haven of industrieterrein 
en spoorwegemplacement of naar de groote wegen naar het Noorden of Oosten, om 
de stad heen geleid worden. Hierdoor zal de oude Maasbrug zoodanig worden ontlast, 
dat verbreeding ervan overbodig is omdat zij dan slechts de verbinding vormt met 
het niet meer uit te breiden Wijk of met hel personenstation. Vervolgens kan de 
bestaande Spoorbrug op betere wijze voor voetgangersverkeer ingericht worden en 
eindelijk zal in meer verwijderde toekomst nog een brug ten Zuiden van Maastricht 
bij het vi l lapark noodig zijn. Een brug op 300 Meter van de bestaande decentraliseert 
niet voldoendeen zal gemaakt volgens het idee der M . 0 . nl. met opritten beginnende 
aan de Markt en in de Wilhelminasingel zoo een domineerende massa worden (3 
maal de lengte en IV2 maal de hoogte van de oude Maasbrug), dat deze laatste daar
door haar monumentaal karakter geheel verliest. 

De Maasbrug-kwestie staat naar mijne meening niet alleen maar is onderdeel van 
een belangrijk Stedenbouwkundig vraagstuk, dat, en dit is mijn slotconclusie in zijn 
geheel moet worden bekeken alvorens eene definitieve beslissing over de brug valle. 

Maastricht, 19 M e i 1926. W . J . S A N D H Ö V E L . 

De bij dit artikel op de pag. 247-249 en 2."><i gereproduceerde foto's zijn welwil lend 
afgestaan door den fotograaf L . Sold te Maastricht. 

O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
„Sprokke l ingen in Nederland". Reeks B. Serie 5/6. Ui tgave Scheltema en Holke-

ma's Boekhandel. 
V a n het plaatwerk „Sprokke l ingen in Nederland", waarvan reeds verscheidene 

al leveringen hier zijn besproken of aangekondigd, is de 5e en (ie serie van Reeks B . 
verschenen, bevattende 214 afbeeldingen van stadsgezichten en woonhuizen in Zu id -
Hol land . In groote verscheidenheid trekken, hij het doorbladeren van dit boek, de 
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III. The Plan of the Main Floor 
Bul. . 1 : 400 
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straten, en pleinen en grachten met heel den schaf van bouwwerken die de vorige 
eeuwen daaraan en, daaromheen en daarlangs hebben gesticht, aan ons oog voorhij. 
Bijkans in een te groote verscheidenheid, wanl twee afbeeldingen van hef Spinola 
Roobrug aan de Spaansdie kade (1027), van een deur van een huis aan het Haring
vliet (1710), van een deur aan een huis aan de Nieuwe Haven (1750), van de Maas 
bij de Oude Plantage en van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, alles bijeen 
op één opengeslagen pagina, is wel wat bont. Deze combinatie is natuurlijk uitzonde
ringsgeval, maar zij is toch ook wel typeerend voor den algemeenen indruk dien dit 
boekwerk geeft. M r . A . Doosjes schreed' wederom een inleiding met historische 
notities, fntusschon de samenstellers hebben „Sprokkelingen" wil len geven, voor 
den architect blijft zulk een goedkoope (prijs van deze dubbele aflevering is ƒ 4.50) 
verzameling fraaie en goede foto's uit allerlei steden, een nuttig en praktisch bezit. 

•F. P . M . 

F i r s t Repost on the Reconstruction of the Tokyo Imperial University Library, 
Fehr. 1926. 

Het is niet alleen omdat onze Vereeniging hare belangstelling in het lol van deze, 
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door de verschrikkelijke aardbeving van 1923, vernielde bibliotheek heeft getoond 
door het zenden van boeken, dat wij de aandacht vestigen op dit Rapport . 

W a t in Japan op architectonisch gebied gebeurt kan ons niet geheel onverschi l l ig 
laten. Wel i swaar was op de tentoonstelling tijdens The first International Congress 
on architectural education in 1924 geen inzending van Japan te vinden, doch in het 
verslag van het Congres komt een bijdrage voor van de Society of Archi tects of 
Japan. Hierui t blijkt dat er architectuur-afdeelingen zyn aan de Universi te i ten van 
Tokyo , K y o t o en Waseda, en aan de Technische Hoogeseholen te Tokyo , Xagoya , 

Kyo to , Kobe en F u k u i . 
Bijgaande reproducties kunnen een denkbeeld geven van het nieuwe bibliotheek

gebouw volgens het ontwerp van den Hoofd-architect, Prof . Uchida . De directeur 
der bibliotheek maakte, om gegevens voor de indeeling te verzamelen, een studiereis 
in Amer ika . Over de uitwendige architectuur w rordt het volgende gezegd: The external 
teat ure of the bui ld ing is modernized Gothic keeping harmony w i t h the adjacent 
buildings already built or under construction. 

Het is wel ver weg, maar waarom zouden we niet trachten iets verder te kijken 
dan onze neus lang is? S. 

J A A R V E R S L A G 1925 V E R E E N I G I N G „ H E N D R I O K D E K E Y S E R " . 

In het bekende, keurig verzorgde, grijze boekwerkje, brengt de vereeniging 
„ H e n d r i e k de Keyset" , tot behoud van architectonische- of historisehe-belangrijke 
gebouwen, haar Se Jaarvers lag uit, loopende over 1925. 

In het verslag van den secretaris lezen wij , dat nadat in 1922 en 1923 geen huizen 
waren aangekocht, en in 1924 het huizonbozit slechts met drie perceelen was uitge
breid, in 1925 niet minder dan 9 perceelen zijn aangekocht. 

De Vereeniging "heeft thans 4(5 gebouwen in eigendom. 
De aankoopen in 1925 zijn de volgende: 
1. V o o r m a l i g Raadhuis te E l b n r g , anno 1300. 
2. H u i s Maar l and 24, Br i e l l e (huis van W i t t e Cornelisz, de W i t h ) . 
3. V o o r m a l i g Veerhuis, Sloterkade 21/22, Amsterdam. 
4. V o o r m a l i g graanpakhuisje aan de Burgwalstraat (> te Kampen. 
."). Hu i s Zuiderspui, Wi jk I V N o . 4515 (gelegen naast het perceel, reeds in ons bezit). 
(i. H u i s Jodenstraat 3(1-32, Venlo . 
7. Twee Huizen Mient 25 en 27, A lkmaar . 
5. H u i s Wijnhaven 1(5, Delft. 
Wan elk dezer bevat het verslag een afbeelding eu mededeelingen over den aankoop. 
Dat in dit verslag de overleden bestuursleden Prof . Dr . J a n V e t h en Mr . F . E . 

Posthumus Meyjes in warme bewoordingen worden herdacht, is begrijpelijk. 
()]> een los blaadje wordt medegedeeld, hoe men de Vereeniging kan steunen. In 

de eerste plaats door Beschermer-Donateur of l id te worden, voorts dooi' een 5% 
obligatie te nemen, en verder door den secretaris (Mr . H . Westermann, Sarphati-
stiaat 12. Amsterdam) mededeeling te doen over perceelen, welke architectonisch of 
historisch belangrijk zijn ol' medewerken tot het vormen van een fraai stadsbeeld. 
Het interesseert hen steeds te weten of deze gevaar loopou verbouwd ol' afgebroken 
te worden en voorts ol' de eigenaar misschien tot verkoop bereid is. 

Het is dit laatste punt dat wij onzen leden speciaal in hun aandacht aanbevelen, 
omdat zij zoo vaak in de gelegenheid zijn te waarschuwen.... vóór het te laat is. 

J. P. M . 

3 JULI 1926 NUMMER 27 

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

Ófficieele Mededeelingen. -
school te Amsterdam, door 
Verslag Excursie Kring 

INHOUD. 
- Notities bij de afbeeldingen van het Gebouw derde Ambacht.--

Rotterdamsche Rost XIII , dom Periscopius. -
Hilversum, door E. V . — Ontvangen boekwerken, door J . P. M . 

() F F [ C l E E I , E M E D E I ) K E L I X G E X . 

D E B E E L D H O U W E R L. Z I J L . Op 13 Juni werd de beeldhouwer Zijl 60 jaar H 
zijn portret schreef Dr. II. P. Heilage in „Architectura" de volgende waardeering 

He groote beeldhouwer, de nu ook zestigjarige, wiens talent ons volledig zal worden 
geopenbaard: Want .de krim ;aniseert een eeretentoonstelling van het werk van - • O — O " ~ ~* o 
van den kunstenaar, die aan het begin stond van de moderne Nederlandsche beeldhouwkunst. 

Een echte Hollander, ook als niensch, wiens plastiek zelfs het karakter vertoont van 
het nationale schildersteinperanient. 

Elke Hollandsche kunstenaar heeft immers twee geliefden: zijn eigen kunst en die van 
den schilder. En Zijl in het bijzonder is er een. die met de spontane natuurlijkheid van 
een I7den eeuwer. uit geen andere overweging dan om „een mooi ding te maken'', met 
duim en wijsvinger toetst en drukt, zooals gene niet zijn penseel. 

Een vriend, mei wien samen te werken, zooals ik het geluk had vele jaren te doen. 
een genot is. omdat wederzijdsche waardeering daarbij was voorondersteld. 

Hij. die nu ook plaats zal moeten maken voor jongeren, maar die. zelf jong gebleven, 
tusschen hen nog niet kan worden gemist. 

I N T E R N A T I O N A A L S T E D E B O U W C O N G R E S T E W E E N E N . Het Internationaal 
Stedebouwcongres zal van 14—19 September te Weenen worden gehouden. Twee onder
werpen zijn aan de orde. te weien het grondbezit en den stedebouw en de rationeele 
verdeeling van bet één- en meergezinshuis. Over het eerste onderwerp zijn 13 prae-
adviezen uitgebracht, welke een overzicht geven van de toestanden in de verschillende 
landen. Mr. I'. Drooglever Fortuyn behandelt .Nederland. Het tweede onderwerp beidt 
aanleiding gegeven tot 14 prae-adviezen; voor Nederland is er een prae-advies van de 
hand van Ir. II. van der Kaa. De prae-adviezen zullen aan de leden vóór het congres 
worden toegezonden. 

Aan het congres is een tentoonstelling verbonden. Dezi 
de ontwikkeling van Weenen. 

14, 15 en l(i September zullen aan het eigenlijke congres zijn gewijd, op 17 September zal 
Weenen worden bezichtigd, een excursie op 18 September zal de congressisten over Krems, 
Stein. Dürnstein en Melk naar Salzburg leiden, dat op den 19en zal worden bezichtigd. 

Voor deelneming aan het congres kan men zich opgeven bij II. Chapman, •'! Gray's 
Inn Place, London W.C. I. 

De kosten zijn £ 1 en voor begeleidende dames 10 sh. Voor hotels kan door bemiddeling 
van het Internationaal secretariaat worden gezorgd. Ze zijn verdeeld in drie klassen: de 
prijzen bedragen voor één kamer met één bed 12 — 30 Oostenrijksche schellingen, 8 en 
llooirei' en t» en hnnow vnnv ...ui I-......... 

zal o.a. een beeld geven van 

. . . . . . i _ — .J.» . 'omeiu"IJKSCIIC seneiiingoil 
hooger en (5 en hooger, voor een kamer met twee bedden 22 -.'15 lö en 10 en hooger. 

Het Oostenrijkscli visum wordt kosteloos verstrekt op vertoon van lidmaatschapskaart. 
Het voornemen bestaat bij de Duitschers voor hen, die aan het Congres hebben deel

genomen, een gezamenlijke terugreis te organiseeren van 9 dagen, welke van Salzburg 
over München, Augsburg. Neurenberg, Rothenberg, Stuttgart, Karlsruhe. Heidelberg, 
Frankfort. Keulen. Essen, naar Busseldorp leidt. Men komt daar 28 September aan. Deze 
tocht zal ongeveer 300 M . kosten. 

(Ontleend aan hel Tijdschrift roor Volkshuisvesting) 
27.". 
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NOTITIES BIJ DE AFBEELDINGEN VAN HET GEBOUW 
DER 4E AMBACHTSSCHOOL TE AMSTERDAM. 
B U R E A U V A X D E N S T A D S A R C H I T E C T V A N A M S T E R D A M . 

Juist op de grens tusschen een stadsbuurt, die in zijn afstootolijk leidijke nuchter
heid, den aan haar verbonden naam van den dichterlijken philosoof Kinker weinig 
eer aandoet, en hel van nieuwe schoonheidszin getuigende z.g. Plan West, als een 
dorpelwachter aan de toegangspoort ligt de 4e Ambachtsschool. Dit bouwwerk dat 
in 1924 voltooid was en in September van dit jaar in gebruik is genomen maakt 
door zijn groote afmetingen, door zijn stoeren opzet en de opvallende degelijkheid van 
uitvoering een imponeerenden indruk. Ook de massiviteit van het geheel en de ge
sloten vormen der gevelvlakken, werken daaraan mede, maar het is vooral de naar 
binnen gebogen gevel met den hoofdingang die een verrassenden indruk maakt, 
vooral, als men uit de rommelige Kinkerbuurt een hoek omkomend dezen gevel plots 
voor zich ziet oprijzen. 

Met den teruggebogen vorm is het moeilijke probleem om het bouwwerk aan dezen 
scherpen hoek van het terrein een monumentaal front te geven, op voortreffelijke 
wijze opgelost. Dooi' den gevel terug te buigen, maakte men hem bovendien langer 
wat juist op den hoek van dit gebouw met zulke groote afmetingen in de zijgevels 
voor de algemeene verhoudingen een wezenlijk voordeel bood om het geheel groot 
te kunnen houden. De voorgevel op zich zelf met zijn groote raampartij boven den 
ingang, de breede muurvlakken daaromheen, alles gevat tusschen de dubbele voor
springende rondingen boven de balcons, is een weloverwogen compositie. Inmiddels 
staat deze gevelcompositie op zich zelf; zij vertoont weinig rationeele samenhang 
met ruinden die achter deze gevels zijn gedegen. 

De zijgevels langs de Kostverlorenvaart en den Postjesweg vormen in aanslui
ting met den voorgevel de voornaamste (dementen van het uiterlijk van dit gebouw. 
De zijgevels zijn in streng rythmische verdeeling gehouden, waarbij een horizontaal 
accent zacht domineert en zoodoende het gebouw zijn gestrekten vorm geeft. Tegen
over de levendige en door de kanteelvonnige versiering verrijkte bovenste afslui
ting van den hoofdgevel doet de strakke lijn van het simpele boeiboord langs de zij
gevels wat armoedig aan. Zij geeft zelfs den indruk van provisorisch zoo behandeld 
te zijn, hetgeen intusschen niet de beduiding was. 

De geknikte achtergevel is als één geheid beschouwd zonder bijzondere accentu
eering van de middenas van het gebouw waartoe, zooals men uit den plattegrond 
kan zien, misschien wel eenige aanleiding bestond. Inmiddels lijkt ons de gekozen 
oplossing, om den door veel glas doorbroken achtergevel als één geheel tusschen de 
massieve sluilmuren der zijgevels te klemmen zeer geslaagd. Zij ligt ook geheel in 
den zoo duidelijk geprononceerden opzet om dit omvangrijke bouwwerk op le bouwen 
als één geheel uit enkele groot gehouden, goed met elkaar harmonieerende fragmen
ten. In dit streven is men, naar onze meening echter niet geheel bevredigend geslaagd. 
Het gedeelte van den achtergevel met het hooge leien dak harmonieert niet goed met 
de aansluitende (leiden van het gebouw. Het samengaan van een dakafsluiting en een 
afsluiting door een plat aan eenzelfde gebouw, is een opgaaf die maar zelden tot een 
volkomen bevredigende oplossing komt. E r is tusschen een huis met een dak eu 
een huis zonder dak niet alleen verschil in vorm maai verschil in karakter. Dat ver
schil is fundamenteel. Ruskin vond in dat verschil het karakteronilersebeid tusschen 
de bouwkunst van het Noorden en de houwkunst van het Zuiden. En al kunnen 
tegengestelde karakters elkaar tot een harmonische eenheid aanvullen, veelvuhliger 
zien we in hun samenwerken conflicten ontstaan. Dat geldt ook in de bouwkunst. 
Het is verstandig zich niet onnoodig aan het verwerken van dergelijke ingewik
kelde problemen te wagen. De doorsnede teékening A-D, van het bouwwerk welke 
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vrij bierbij reprodueeeren heefl den indruk dat ook bier bij dit bouwwerk het con
flict ontgaan luid kunnen worden. 

Behalve door zijn iinponeerende eigenschappen is dit bouwwerk nog aantrekke
lijk door zijn vormverfi jning. W i j bedoelen hiermede niet de versiering in het 
detail in engeren zin, die, wij kunnen dit terloops constateeren, fraai verzorgd is, en 
wij wijzen daarbij in het bijzonder op het mooie smeedwerk aan de hoofddeur en aan 
de lantaarns die ook op de hierbijgaande afbeeldingen zichtbaar zijn. De beteekenis 
van de bedoelde vormverfijning is alleen begrijpelijk voor de deskundigen, voor de 
architecten die zelf haak en driehoek hanteerend, bij ervar ing widen boe moeilijk 
het is eu boe moeizaam tevens, bouwkunstige vormen, ontstaan door bouwkunstig 
denken en voelen en gebonden aan technische eischen, zoodanig te maken dal alle 
ruwheid, alle nietszeggendheid, alle banale onbeduidendheid zonder opzet of moed
w i l , daaruit is verdwenen; en deze vormverfi jning door te voeren aan alle deelen 
van hel bouwwerk, niet alleen aan ramen, deuren, trappen, maar ook aan de gemet
selde vlakke muren zeil' en hare verticale en horizontale beë indig ingen . Het is deze 
eigenschap die bet architectonische kunstwerk verheft boven de bouwkundige 
makelij, die uit banden van niet-bevoegden komt, ook al zijn zij architect. 

Deze eigenschap is voor bid bouwwerk doorgaans van meer beteekenis dan origi
naliteit in vormgeving, waarnaar zoo vaak, meer dan naar vormverfi jning wordt 
gestreefd. 

Hel gebouw van de -Ie Ambachtsschool bevat zoowel in opzei als in detailleering 
niets origineels. Dit is geheel begrijpelijk als men aan hel origineele in hooge mate 
het persoonlijke toekent. Inmiddels vervall gelukkig mei het gemis aan originaliteit 
aan een bouwwerk niet tegelijkertijd het eigen karakter dal ontstaan kan door zich 
toe te leggen op de vormverfijning. Het zich hierop toeleggen is voor een bureau als 
dal van den Stadsarchitecl van Amsterdam aangewezen. En het voortdurende streven 
sinds een tiental jaren van dit bureau naar een weloverwogen vormverfi jning heeft 
geleid tot bouwwerken van een gave architectuur, die veel vergoedt van het gemis 
wat persoonlijke scheppingskracht in kunstwerken kan geven. 

Te voren is reeds de degelijkheid genoemd die het bouwwerk toont. Het lijkt ons 
gewenscht aan (lil punt onze aandacht te wijden, omdat hel voor het beoordeelen 
van dit bouwwerk van beteekenis is. Het zijn niel alleen leeken maar zelfs archi
tecten geweest die hun bevreemding hebben uitgesproken over de, vermeende, over
drevenheid van ruimteverdeeling in dit gebouw en de keuze der materialen. Tntus-
seheu denke men zich in in de bevolking van deze school. E e n elfhonderd jonge 
klantjes wien de niet bepaald zachtzinnige ambachten van timmeren, smeden en bank-
werken moeten worden bijgebracht, gaan dagelijks door de gangen, door de deuren, 
langs de trappen, door de lokalen van dit gebouw. Dat hij zulk een schoolbevolking-
de keuze valt op de duurzame soorten steen en hout is begrijpelijk en geheel evenredig 
aan de gestelde eischen. E n dat men in zulk een gebouw gangen projecteert van 
.'! Meter breedte en portalen van (i Motor breedte is even logisch als waddoordacht. Het 
is hel welbegrepen belang de indeeling van zulk een school zoo ruim en royaal te 
maken en de materialen zoo duurzaam mogelijk te kiezen, om daar tegenover de 
bewerking dier materialen zoo eenvoudig en zoo karakteristiek mogelijk te doen zijn. 
Dit is een moderne bouwkundige opgaaf in wezen modern oplossen. De eenvoud van 
mntoriaalbehandeling is door het geheele inwendige van het gebouw doorgevoerd, als 
goed specimen daarvan wijzen wij op de hoofdtrap die hierbij is afgebeeld waarbij 
echter do zeer fraaie kleuren van de verf — in het geheele gebouw zijn deze van een 
verrassende werking — niel mede spreken. 

Dat aan (lil gebouw, waar voor den arbeid wordt opgeleid, het handwerk op zinne-
hecldige wijze in den seulpturnlon tooi werd opgenomen, ligt voor de hand. Het werk 
is van den beeldhouwer Hih lo K r o p ; vooral de beelden naast den hoofdingang zijn 
fraai van styleering. 
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De indeeling van hel gebouw is uil de hierbij afgebeelde plattegronden gemakke
lijk te overzien. Zij is streng symmetrisch en is geheel voortgevloeid uil hel pro
gramma van eischen die het ondeiwijs van dergelijke scholen stelt. Naar de definitie 
van Ostendorf van het ontwerpen: „Für ein gegebenes Bauprogramm die den Wesen 
naeh einfachste Erscheinungsform finden", is dit plan waarbij alle lokalen rond den 
ringgang zijn geprojecteerd, de „einfachste Erscheinungsform". 

We noleeren ten slotte dat hel bouwwerk tot stand is gekomen onder leiding van 
het bureau van den stadsarchitect van Amsterdam, den heer Ir. A. .1. Hulshoff en 
dat de heer A . .). Westerman, destijds als architect aan dit bureau verbonden, hel 
ontwerp maakte voor de gevels. J . 1'. M . 

I ' E A N V A N D E IK V E R D I E P I N G . 
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ROTTERDAMSCHE POST XIII . 
N u va ize kostelijke twintigste eeuw meer <l;in een vierde gedeelte verstreken 

is, zal dun toch eindelijk ook Rotterdam e< welstandsbepaling" rijk worden, althans 
wanneer, en hieraan vult nauwelijks te twijfelen, liet daartoe strekkend voorstel van 
Burgemeester en Wethouders door den gemeenteraad zal worden aangenomen. 

Zul door deze aanvul l ing van onze Bouw- en Woonverordening veel ten goede 
veranderen 1! 

Ziehier een vraag waarop slechts de toekomst antwoord zul kunnen geven. 
I n onze stad, waar de Gemeente een vrijwel onbedreigd m polio voert op de 

grondmarkt en waar men alzoo hij het houwen in de nieuwere wijken reeds lang en 
bijna zonder uitzondering was aangewezen op de in de grondvcrkoopvooi waardon 
opgenomen welstandsclausule, kan de thans voorgestelde algenieene welstandsbe
pal ing slechts voor veranderingen in de reeds bestaande stadsgedeelten haren invloed 
doen gevoelen. 

Toch is er, ook met deze niet geringe beperking voor oogen, alleszins voldoende 
reden het nieuwe voorstel van groot belang voor onze stad le achten. 

De erkenning van de moeilijke taak der Overheid, om evengoed als b.v. nacht
rumoer en overdag kleedjes kloppen ook het verknoeien van het stadsaspect tegen te 
gaan, is blijkbaar aan ons veelgeplaagd stadsbestuur niet al te licht gevallen. Het 
voorstel is een antwoord, na ruim vijf eu ecu hall' jaar. op een door den gemeenteraad 
aangenomen motie van Dr. van Ravesteyn. 

Op markante puiden van de stad zijn, ook na die motie, gebouwen verrezen, die, 
zacht gezegd, onzen tijd noch onze stad passen, nieuwe illustraties alzoo van het 
recht der gemeenschap om te eischen dat kapitaal, aan het uiterlijk van gebouwen 
besteed, zoo goed mogelijk worde besleed, het recht althans om te verbieden dat 
gebouwen, zooals dé voorgestelde bepaling hel uitdrukt: „uit een oogpunt van wel
stand aanstoot geven". 

Deze laatste woorden zijn overgenomen uit de Hilversumsche bouwverordening 
en moeten gebleken zijn uil een juridisch oogpunt onaanvechtbaar le zijn. 

U i t een aesthetisch oogpunt lijken zij vrij zwak, doch ook met dit halve ei kan 
men o.i. tevreden zijn. 

Een welstandsbepaling, hoe ook geredigeerd, is nu eenmaal niet veel meer dan 
een wiedmes om onkruid le weren, orchydeeën der bouwkunst zijn geenszins bij 
verordening in het leven te roepen. 

Veel meer dan in de bewoordingen, ligt de krach! eener wë ls tandsbepa l ing in de 
toepassing. 

.Juist omtrent de toepassing echter zijn wij niet geheid gerust. Slaan wij het oog 
op het vele onkruid dat in de nieuwere wijken van Botterdam is blijven staan onder 
vigeur van de ambtenaren, die met de toepassing der wolstandsvoorwanrdon voor 
gemeentegrond waren belast, dan vreezen wij, dal wij de vraag of' een algenieene 
welstandsbepaling veel ten goede veranderen zal, wellicht ook in de toekomst slechts 
iu negatieven zin zullen kunnen beantwoorden. Want, volgens de plannen van 
Burgemeester en Wethouders zal de toepassing op dezelfde wijze blijven geschieden 
als tot heden bij de bouwgrondverkoopclausule hel geval was. Uitsluitend ambte
naren van de betrokken diensten zullen omtrent de plannen adviseeren. 

Een bij het voorste] aangekondigde, nieuw te benoemen „adviescommiss ie" is, 
wat de basis van het stadsschool! betreft, niet veel meer dan een wassen neus, die 
den verkeerden kant uitwijst, deze commissie zal namelijk alleen in hooger beroep 
nog kunnen toelaten, hetgeen eventueel door de ambtenaren der betrokken diensten 
geweigerd is, zij kan echter nooit afkeuren wat eenmaal door dezen gepasseerd is. 

De volle zorg voor bet stadsbeeld blijf! alzoo berusten op het verantwoordelijk
heidsgevoel van enkele ambtenaar-architecten. 
QQO 

N u is het allerminst onze bedoeling in dit verband ook maar iets te zeggen ten 
nadeele van de tegenwoordige functionarissen, hetzij wat karakter, bekwaamheid of 
werkkraelit betreft. Onze ongerustheid, die blijkens de feiten reden van bestaan heeft, 
betreft het systeem. 

„He t is gemakkelijker", zegt het gevleugeld woord van een oud-wethouder, „een 
verkeerd geslagen heipaal, dan een verkeerd geplaatst ambtenaar te verwijderen." 

Hoeveel schade, ergernis en misverstand kan niet een enkel moegevochten, ge
desillusioneerd of vreesachtig ambtenaar berokkenen? Deze mogelijkheid moest 
voorkomen kunnen worden. De hoofden van dienst missen nu eenmaal de aesthe
tische bevoegdheid tot ingrijpen. 

Een schoonheidscommissie heeft hiertegen een natuurlijk correctief. Zijn de leden 
niet actief genoeg of toonen zij gebrek aan gezond verstand, dan worden ze niet 
herbenoemd. Het moet mogelijk zijn ook ten opzichte der ambtenaren een dergelijk 
correctief te treffen. 

Kén d ing verheugt ons, er is in het voorstel ge lukkig geen sprake van „Ba libe
ra tung". 

„Bauberatung" steunt het onkruid en ontneemt de levenskracht aan de planten 
die bloemen kunnen voortbrengen. 

Dezelfde commissie voor de volkshuisvesting, die blijkens de toelichting tot bel 
voorstel, van het instellen eener schoonheidscommissie liet ontstaan van „een soort 
uniformiteit" vreest, verwacht de beste resultaten door „ o n d e r h a n d s eenige hulp 
te verschaffen ten aanzien van de gevel-architectuur." 

Dit is wederom Rotterdam op z'n smalst; of de volkshuisvesting door een dergelijk 
advies gediend wordt, betwijfelen wij, doch de z.g. gevelarchitectuur" wordt langs 
den aangegeven weg zonder eenigen twijfel ten grave gedragen. 

Ge lukk ig hebben Burgemeester en Wethouders dit verderfelijk advies dan nok 
terzijde gelegd. P E R I S C O P I U S . 

V E R S L A G E X C U R S I E K R I N G H I L V E R S U M . 
Op Zaterdag 1!» .Juni werd door den K r i n g Hi lversum een excursie gehouden naar 

Bussum, om aldaar vier nieuwe kerken te bezichtigen. Op de plaats van bijeenkomst 
bleken ongeveer 20 personen aanwezig te zijn, waaronder eenige iiitroducees, en 
begaf men zich gezamenlijk allereerst naar de R. K . Kerk aan de Br inklaan . 

De architect dier kerk, de Heer Jos. Cuypers was persoonlijk aanwezig en gal' 
ons o]) de zoo bekende joviaale wijze een omschrijving van «leze kerk die in zeer 
moeilijken tijd gebouwd werd. 

De aanwezigen waren het er allen over eens dat het interieur een prachtig stuk-
baksteen metselwerk te zien gaf, en dat van dit interieur zeer zeker een mystieken 
invloed op den bezoeker uitgaat. Deze stemming zal nog verhoogd worden, indien 
de verschillende kapellen worden voltooid, met glas in lood en schilderwerk, zoo
als reeds nu bij een der kapellen, die onder samenwerking met Jean Collotto werd 
afgemaakt, zeer duidelijk bleek. 

Nadat door den voorzitter dank was betuigd aan den Heer Cuypers voor zijne 
welwillende leiding, en de gevoelens van eerbied voor het geziene aan hein waren 
vertolkt, trok men naar de Gereformeerde kerk, gebouwd door den architect Tjeerd 
Kuipers te Bussum, die schuin tegenover de vorige kerk gelegen is. 

De Heer Tjeerd Kuipers , die ons ook persoonlijk had wil len rondleiden, maar ter 
elfder ure verhinderd was, liet zich vervangen door zijn zoon, die ons alle geweiischte 
inlichtingen gaf. 

Alhoewel het verschil in opvatting tusschen dit gebouw en het vorige, een Verschil 
dat ten nauwste met den dienst samenhangt, zeer in het oog loopend was. en de 
Protestantsehe Kerk allereerst een weinig k i l aandeed, werd ook hier de stemming 
toch terug gevonden, en was dan ook de voorzitter de tolk der aanwezigen, toen hij 
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(Itii zoon van den architect dank bracht voor zijne welwillendheid, en hoopte dal nog 
vele kerken door den Heer T j . K . zouden worden gebouwd niet zoo goed resultaat. 

Men begaf zich nu op pad naar de kerk der Vereeniging tot Evangelisatie 
gebouwd door den architect Rueter te Blar icuin. De Heer Rueter was zelf aanwezig 
en sloot het kerkgebouw voor ons open. Door het voorportaal de kerk binnentredend, 
voelt men direct dat hier iemand aan liet woord is geweest met een geheel zelfstan
dige opvatting, en krijgt men hij nadere bezichtiging eerbied vooi dit met weinig 
middelen tot stand gebrachte bouwwerk, l i t alle details spreekt ecu groote ver
zorgdheid, en bemerkt men dat de bouwmeester zich geheel gegeven heefl om een 
dergelijk resultaat te bereiken. In aanmerking nemende, het zeer moeilijke bouw
terrein, mag hier wel gesproken worden van een bijzonder geslaagd geheel. 

Op hel programma stond nu nog de bezichtiging van het Jeugdkerkje waar 
architect Rueter ons laat zien hoe van een zeer eenvoudig schoollokaal een aan
trekkelijk geheel verkregen kan worden, door toepassing van goede verhoudingen 
en vormen. 

Toen dan ook de voorzitter den Heer Rueter eenige woorden van dank toesprak 
eu hem er op wees, dat al was zijn arbeid moeilijk geweest, al had men hem ook 
(hier voorn, de Schoonheidscommissie) groote moeilijkheden in den weg gelegd, hel 
resultaat hem in het gelijk had gesteld, en dal de appreciatie van zijn collega's hier 
aanwezig voor hem toch zeker een aansporing moest zijn om op den ingeslagen weg 
voort te gaan, en zich niet le laten ontmoedigen, toen bleek uit het applaus dat hij 
aller tolk was geweest. 

De Heer Hamers mede-bestuurslid van den kr ing, nam toen nog even het woord. 
Hij herinnerde er aan dal de kerk in elk dorps- en stadsbeeld een zeer voorname plaats 
inneemt, en voor hem in de aanpassing aan dat beeld een zeer groote bekoring lag. 

Hij had van het uitwendige der bezichtigde kerken schetsen gemaakt en I d aan 
ieder der het rokken architecten als herinnering aan dezen middag een der schetsen aan. 

Nadat de Heeren Cuypers en Rueter eenige woorden van dank hadden gesproken, 
bleef men nog genoegtdijk eenigen tijd bijeen, en bleek dat dergelijke excursies zeer 
op prijs werden gesteld, en niet alleen de gezelligheid onder de leden van een kr ing 
ten beste komen, maar tevens zeer nuttig zijn, daar men op die wijze elkanders werk 
leert kennen en leert appreeieeren. E . A . 

ONTVANGEN B O E K W E R K E N . 
The Society ol' Architects. 
Wij ontvingen een eenvoudig, echt op z'n Engelseh verzorgd, vriendelijk boekje, 

dat in korte trekken de geschiedenis weergeeft van de Society ol' Architects, die, in 
1884 gesticht door een 200-tal Associates van de R. I. B. A . , die tevergeefs een poging 
luidden gedaan om stemrecht te krijgen voor hun groep, in 1925 in de R. 1. D. A . 
weid opgenomen. 

Na dl jaar zijn dus de afgedwaalde lammetjes weer bij de groote kudde terug
gekomen. Inmiddels blijkt uit dit boekje dat de Society een kort maar een werkzaam 
en voor de vakbeoefening van den architect nuttig besteed leven heeft gehad. Zij 
had een eigen gebouw op Bedford Square, een typisch Londenseh huis, mei deftige 
plafonds en sehoorsteenen. Het is opvallend, dat wij, de geschiedenis van deze 
Engelsche Architecten vereeniging lezend, hij menige passage denken aan gebeurte
nissen en toestanden iu den B. N . A . Tout comme chez nous. Niet alles g ing altijd 
op rolletjes, maar de Secretaris Mr . Butler, die van 1918 tot 192.") in functie was, 
roert deze moeilijkheden slechts aan met een zacht en beminnelijk oordeel. 

A l s bestuurderen van den B. N . A . in later jaren de decepties iu hun zittingsjaren 
overdenken zullen, dan is hel wellicht louterend in stille uren het levensbericht te 
lezen van deze verdwenen arehitceteiiorganisntie, waarvan alle golvingen van den 
levensstrijd thans tot rust zijn vergleden. J . P. M . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Ofncieele Mededeelingen. Reisherinneringen uit Frankrijk, door Ir. J . Van der Linden.— 
De afschaffing van den Bouwborgtocht, door E. Rosenboom. Riool bemaling en het 
droogleggen van houten Fundeeringen. door PI. van den Berg Prof. R. N . Roland 
Holst, Hoogleeraar-Directeur van de Rijks Academie van Beeldende Kunsten. 

O F F I C 1 E E L E M E D E1) E E LI N O E N . 

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G . De eerstvolgende bestuursvergadering van den B . N . A . 
zal plaats vinden op Dinsdag 20 .Juli a. s. in het Bureau van den B. N . A . 

K O R T V E R S L A G V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N . A . O l ' 3 J U L I 
1926. De vergadering werd bezocht door ,'{<.) leden. Van het Bestuur waren aanwezig de 
heeren P. G . Buskens, Dr. I). F. Slothouwer, E. .(.Kuipers, Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk. 
J . C. Meischke. De Voorzitter belichtte in zijn openingsrede het groote belang van een 
eendrachtig samenwerken van de leden van den B.N.A. De verschillende gezichtspunten 
van waaruit men de verhoudingen, waarin een architect bij de uitoefening van zijn beroep 
tegenover andere groepen in de samenleving, kan zien, maken een intensief onderling 
overleg ten zeerste noodig. 

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen, goedgekeurd en gearresteerd. 
De Voorzitter deelt mede dat sinds de vorige vergadering als lid van den B.N.A. zijn 

toegelaten de heeren: C. G. Engelfriet te Utrecht, N i c Molenaar Jr . te Den Haag, L . C. v.'d. 
Vlugt te Rotterdam, A . Nieuwpoort te Sliedrecht, Ir. H . T. Zwiers te Haarlem en J . C. 
van Oyen te Semarang; Aspirant-lid zijn geworden de heeren H . W . van Boven te Kijkduin 
en A . O Stoffels te Den Haag. 

De heeren Engelfriet, Molenaar en Zwiers zijn ter vergadering aanwezig en worden 
door den Voorzitter niet een vriendelijk woord welkom geheeten. 

Het Jaarverslag over 192") wordt goedgekeurd, evenals het finantieele verslag van den 
Penningmeester. Het rapport door de Commissie van Financiën over het beheer dei-
gelden, concludeert tot liet verleenen van décharge aan den Penningmeester, onder 
bijzonderen dank voor zijn werk. Den Penningmeester wordt hierna door de vergadering 
décharge verleend. 

De begrooting voor 1920 wordt zonder discussie aangenomen, met uitzondering van 
den post voor het Bouwkundig WVekblad, waarover bi] punt 12 van de agenda nader 
werd gesproken. 

Tot, lid van het Bestuur werden gekozen de heeren: 
E . Verschuyl te Hilversum en 11. v. d. Kloot Meyburg te Voorburg, die beide ter 

vergadering aanwezig, verklaarden hunne benoeming te' aanvaarden. Tot leden van de 
Commissie van Onderzoek werden herkozen, de heeren C. N . v. Goor en B.v. Bilderbeek; 
tot l id van de Commissie van Onderwijs de heeren 11. v. d. Kloot Meyburg, terwijl de 
heeren Ir. W . K . de Wijs en Ir. W . de Vrind daarvan tot lid werden gekozen. De'heer 
Tjeerd Kuipers werd herkozen als lid van de Commissie van Financiën. Tot plaats
vervangende leden van de Commissie der Voordrachten werden gekozen de heeren: 
A . .1. Kropholler, P . Vorkink en Ir. G. C. Bremer, van de Commissie van Voorlichting 
de heeren: Ir. A . R. Hulshof!', J . W . Hanrath en B. J . Ouëndag. Als lid van de Co lissie 
van Geschillen werden herkozen de heeren: S. de Clercq, H . A . Heus. Ir. 11. Thunnissen, 
W . J . Sandhövel en Ir. W . K . de Wijs ; in de commissie werd voorts gekozen de heer 
Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk. 

Tot lid van de Commissie van het Ondersteuningsfonds, in de plaats van den heer 
H . G . Jansen, die bedankt heeft, werd gekozen de heer J . Herman de Roos. 
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Aan do orde was de concept-honorarium regeling voor woningbouw. Gebleken is, dat 
de regeling, zooals deze door de gemengde commissie is ingediend, een resultaat was, 
na velerlei concessies, door beide partijen gedaan. De commissie zelve acht het onvrucht
baar de "besprekingen, naar aanleiding van de bemerkingen door de ledenvergadering op 
17 Apr i l gemaakt, te heropenen. Als gevolg hiervan was de aanneming van het concept 
de eenige oplossing om althans een gereglementeerde rechtsverhouding te scheppen 
tusschen de architecten en woningbouwbesturen. 

De regeling werd door de vergadering aangenomen. 
De bespreking over de voorstellen van den heer Hamers inzake verandering van het 

Bouwkundig Weekblad, leidde tot het benoemen van een co issie bestaande! uit de 
heeren Ph . J . Hamers, J . v. Laren, Dr. D. F . Slothouwer, Jac. Wormser en H . Th . 
Wijdeveld, die zoo spoedig mogelijk voorstellen bij het Bestuur zal indienen. 

In verband met de hangende reorganisatie werd besloten geen nieuwe leden in de 
redactiecommissie te benoemen. 

De heeren Dr. Slothouwer en Meischke waren bereid voorloopig aan te blijven. 
Het uitgetrokken bedrag voor het Bouwkundig Weekblad, werd met f 500 verhoogd, 

hetgeen als gevolg heeft dat de Hoofdelijke Omslag per hoofd ongeveer hetzelfde bedrag 
zal zijn als in 1025. 

Over het uitvoeren van particuliere werken van overheidswege vond een uitvoerige 
discussie plaats. Verschillende sprekers waren van oordeel dat het hier een algenieene 
zaak gold, die door het Bestuur ernstig en spoedig onder de oogen moest worden gezien. 
De heer Posthumus Meyjes diende een desbetreffende motie in. Nadat de tekst van deze 
motie eenige veranderingen had ondergaan en ten slotte door de heeren Posthumus 
Meyjes. Wijdeveld en Blaauw, zoo juist mogelijk de stemming der vergadering weer
gevende, was opgesteld, werd zij met algenieene stemmen aangenomen. 

Zij luidt als volgt: 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten, 

B . N . A . . bijeen in algenieene ledenvergadering te Amsterdam, op Jul i 1926, gehoord 
de discussie' over het toenemende streven dat zoowel van Rijks-, Provincie- als van Gemeente
wege merkbaar is om het arbeidsveld van den particulieren architect meer en meer te 
verkleinen, keurt zulks ten sterkste al', acht het noodzakelijk dat de beste krachten onder 
de particuliere architecten bij den overheidsbouw of door de overheid gelinancieerden of 
gesubsidieerden bouw worden betrokken, meer dan zulks tot heden toe het geval is en 
gaat over tot de orde van den dag." 

Inzake de bijzondere architectenvereenigingen, vereenigde de vergadering zich met de 
conclusie van het praeadvies van het Bestuur, waarin 'wordt geconstateerd dat de nieuw 
opgerichte Christelijke Vereeniging van Architecten volgens hare Statuten als een vak
vereeniging van architecten is te beschouwen, zoodat het lidmaatschap ervan krachtens 
de statuten van den B. N . A. , onvereenigbaar is met dat van den B. N . A . 

Over de gevolgen van de afschaffing van het borgstelsel, bij bindend besluit van den 
Ned. Aannemersbond besloten, zal een beschouwing van Mr. E . II. P . Rosenboom, welke 
deze op verzoek van het Bestuur heeft geschreven, in het B . W . worden opgenomen. 

De vergadering besloot den Kring van Beeldhouwers tot de Constitueerende Vereenigingen, 
genoemd in de Algenieene Regelen voor Nationale Prijsvragen, toe te laten. 

Tot lid en afgevaardigde van den B . N . A . in den Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst 
en aanverwante Kunsten werd herkozen de heer E . J . Kuipers. 

Bij de rondvraag kwam de prijsvraag van het gebouw van den Volkenbond ter sprake. 
De vergadering was van oordeel, dat de reputatie, die onze hedendaagsche bouwkunst in 

het buitenland geniet, meebrengt, te zorgen dat ons land in deze prijsvraag zeer goed 
voor den dag zal komen. Daarom werd het Bestuur opgedragen in overleg met het 
Genootschap „Architecture et Amicit ia" de noodige stappen te doen om te verzekeren, 
dat ih 
De vergadering 
wenden. 

beste krachten onder de Ned. Architecten aan deze prijsvraag zullen meedoen, 
vond het wensohelijk, als het Bestuur zich in deze tot de regeering zou 
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VITRÉ KKISSCHKTS l>uo|{ |„. .1. v. I . I N D K N . KASTEEL. 

R E I S H E R I N N E R I N G E N UIT F R A N K R I J K . 
De groote, algenieene indruk na een reis, die bouwwerken uit verschillende tijd

perken te aanschouwen gaf, is zeer zeker wel het alles omvattende begrip: bouwen. 
Steeds was het uitgangspunt het scheppen van een ruimte, hetzij een woon

ruimte, hetzij een kerk of paleis. De bestemming moge verschillend zijn en daardoor 
haar stempel op het bouwwerk drukken, maar bet begrip bouwen komt toch iu 
alle tijden op zijne eigene wijze tot ui tdrukking. 

De vroege middeleeuwen met hare groote burchten en poorten vormden een 
zuivere verdedigingskunst, een tijdperk van de macht van ridders en landheeren 
over hunne onderhoorigen. A l s men dan ook zoo'n burcht aanschouwt, zooals b.v. te 
Vi t ré , hoewel niet geheid van zoo vroegen datum, dan komt mei der den indruk 
van de macht die van zoo'n bouwwerk uitgaat en welke macht bet als 't ware mee
deelt aan geheel de omgeving. Men behoeft slechts de kleine woningen te zien, die 
zich bescheiden tegen een onder beschutting der hooge vestingwallen vleien, om ook 
het groote verschil der bewoners te gevoelen. Maar ook buiten dit machtsgevoel 
boeit de romantiek, die in dit alles nog voortleeft, ook al staat onze eigen tijd verre 
van wat als romantiek iu die dagen kon gelden. A l s men bet stadje Vi t ré door
wandelt tusschen buizen, grijs van den ouderdom, met altijd als een bedreiging en 
tevens een beschutting, het slot van den landheer daarboven, dan kan men zich 
wederom verplaatsen in tijden van strjjdknechten en ridders met vederbossen ge
tooid, die met al hun ongebreidelde macht en heerschzuchl hun medemenschen 
terroriseerden. 

Maar vooral iu de avondschemering als de vormen vervagen en alleen de ge
weldige massa nog spreekt is dit beeld er een van een zeldzame bekoring. 

In staat gesteld door de bescherming die de versterkte stad bood aan zijn bewo
ners, kon men zich toeleggen op de stichting van gebouwen van meer blijvende 
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waarde. Zoo ontstonden de groote kathedralen, de roem van Frankri jk, waarin de 
Fransche kunst der middeleeuwen haar hoogtepunt bereikt. De kerken getuigen 
niet alleen van buitengewoneii geloofsijver en diepen godsdienstzin, doch ook van 
grooten burgerzin. H i e r dan besteedden allen hunne beste krachten, door dit ideaal 
werd een ieder gcdeid. Vandaar dan ook de geweldige afmetingen en de buitenge
wone rijkdom, die de scheppingen uit den bloeitijd der Gothiek kenmerken, maar 
wèlké rijkdom in den laattijd dei' Gothiek ten koste gaat van het zuiver»' stijlbegrip. 

Een der steden, die naast ('hartres een buitengewone aantrekkelijkheid heeft 
behouden als gothische stad, is zeer zeker Bouaan, waar, naast de verschillende 
groote keiken, nog vide oud-gothische huizen bewaard zijn gebleven. 

A a n dit alles vormt de Kathedraal het middelpunt. Pracht ig zijn hierbij de nauwe 
straatjes, op geestige wijze zoo hier en daar tot een pleintje verruimd, die zich 
rondom de Kathedraal heen scharen. Misschien is het aan deze omstandigheid te 
danken, dat deze kerk die, wat zuiverheid van stijl betreft, verre ten achter staat bij 
t 'hartres of Amiens toch zoo'n zeldzame bekoring heeft. 

De opzet is Bomaansch uit de 13e eeuw, maar zij werd iu 't begin der 16e eeuw 
pas voltooid. Het plan is het normale type, die driebcukige aanleg met kapellenkrans 
en o]) de k ru i s ing van schip en transept een kruistorcn, wat herinnert aan de Nor-
niandisehe burchten. 

Deze kruistorcn is zelfs tot ecu hoogte van 15(1 Meter uitgegroeid. In het midden 
der 19e eeuw heeft men n.in.l. hierop ter vervanging van den steenen kruistorcn 
een spits van gegoten ijzer gezet, wat m i . nu niet zoo gelukkig aandoet. 

Toont deze kerk het volontwikkelde gothische plan, in N o r m a n d i ë zelf treft 
men haast uitsluitend den basilikalen vorm aan, waarhij transept en kooromgang 
of geheid zijn vervallen of ve i l bescheidener van afmetingen zijn geworden. A l 
ontbreken hier ook de groote uitingen zooals elders, toch bekoren hier de fijne 
school en de fijnheid van het detail. Zoo is de Ancien St. Gil les te Caen een kerkje 
van zeer bescheiden afmetingen. Het portaal is hier niet van die iniponecrende 
grootschheid, maar de zuiverheid van de verhouding en de fijne schaal der versie
r ing maken het toch buitengewoon aantrekkelijk. 

Merkwaard ig is wel dat de renaissance, hoewel een meer profane kunst, zich het 
eerst uit in de kerkelijke kunst. Opmerkelijk is het pogen om zich aan te passen bij de 
bestaande traditie, met name de gothiek. In Caen, aan het koor der St. Pierre vindt 
men de pinakels vervangen door renaissance balusters, die zich in vorm en uit
d rukk ing volkomen bij den gothischen stijl hebben aangepast. 

K e n goed bewijs dat twee verschillende bouwtjjdperken niet niet elkaar in strijd 
behoeven te zijn, levert het portaaltje van den St. Malo te Dinan. Dit kerkje is in 
hoofdzaak gothiseh van opvatting, maar het portaaltje verraadt een zuiveren 
romeinschen arcadebouw met pilasterstellingen; zoo ziet men de verschillende bouw
stijlen broederlijk naast elkaar en men heeft er vrede mee. 

A l s men dan na dit alles gezien te hebben, in ons modern Amsterdam is terug
gekeerd, dan begint men te twijfelen aan de voortreffelijkheid van eigen tijd en 
vraagt men zich af, of in vergelijking niet den tijd waar in bovengenoemde bouw
werken verrezen, de eeuw waarin wij leven niet armer is geworden aan idealen. 
En men denkt zich den tijd terug zonder arbeidersbonden, collectieve arbeidscon
tracten en stakingen, toen in de gilden de schoonste eigenschappen van meester en 
leerling samenwerkten, toen een ieder zich gaf aan de schoone plicht; het bouwen 
ter core van een groote idéé, of ten tijde der renaissance toen men de kunst liefhad 
ter wi l le van het schoone, waar ieder zich inleidde in zijn taak en waardoor deze 
kunstwerken konden ontstaan, die in hun veelheid en verscheidenheid toch zoo'n 
groote eenheid in zich verbonden bidden. 

ROUAAN K A T H E D R A A L ROUAAN K A T H E D R A A L . 

C A E N A N C I E N ST. G I L L E S D I N A N 

REISSCHETSEN DOOR IR. J . V. U. LINDEN 

Ir. J. VAN DER LINDEN. 
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DE AFSCHAFFING VAN DEN BOUWBORGTOCHT. 
Op 16 J u n i j . l . heeft de Nederlandsche Aannemersbond een voor tal van bij het 

bouwen betrokken partijen gewichtig besluit genomen, door vast te stellen, dat het 
na 31 December ;i.s. zijnen leden verboden zal zijn, in te schrijven op werken, waarbij 
de aanhestcder het stellen van zakelijken of persoonlijken borgtocht eischt. 

De Aannemersbond verwacht van dezen maatregel eene verbetering van den tegen
woordigen misstand, dat, mede ingevolge het borgtochtstelsel, vele werken worden 
opgedragen aan de laagste inschrijvers, zonder rekening te houden met hun vak
kennis en finantieele draagkracht, dan wel met de vraag, of het werk behoorlijk voor 
de inschrijvingssom kan worden uitgevoerd, als gevolg van welken misstand juist 
de betere elementen onder de aannemers veelal van werk verstoken blijven. 

M e n kan tegenover deze verwacht ing eenigszins sceptisch gestemd zijn, zoolang 
tal van leveranciers en geldschieters bereid blijken, den niet over noemenswaard 
kapitaal beschikkende]) aannemer tegen cessie of verpanding van de termijnen der 
aanneemsom in staat te stellen, werken aan te nemen, verre boven znne finantieele 
en andere capaciteiten. 

Ook is te vreezen, dat, niettegenstaande afschaffing van den borgtocht, het laagste 
inschrijvingsdjfer op vele aanbesteders nog zulk een aantrekkingskracht zal blijven 
oefenen, dat zij niettemin bereid zullen zijn, over de onmiskenbare bezwaren heen te 
stappen, te eerder, wanneer het werk wordt uitgevoerd onder directie van een 
architect, wiens taak het volgens den opdrachtgever juist is, te zorgen, dat de aan
nemer pr ima werk levert, ook al is zijn inschrijvingscijfer kennelijk belangrijk te laag. 

Dat echter ook het meest nauwgezette toezicht van den architect onder dergelijke 
omstandigheden geknoei niet vermag te voorkomen, behoeft hier ter plaatse zeker 
niet nader te worden betoogd. 

Wanneer dus de verwachting, door den Aannemersbond aan zijn voormeld besluit 
geknoopt, wordt verwezenlijkt, en de betere aannemers daardoor weder meer tot hun 
recht zullen komen, dan kan zulks door de architecten slechts worden toegejuicht. 
Ook den aanbesteders, die geneigd zijn, de zuinigheid boven de wijsheid te stellen, 
kan dit resultaat slechts ten goede komen. 

Niettemin bestaat er aanleiding, nategaan, of tegenover deze lichtzijde ook scha
duwzijden staan, die haar wellicht overtreffen. Daarbij dient onderscheid te worden 
gemaakt, of in het bestek de A V dan wel de A A V , de twee in de praktijk meest voor
komende gevallen, van toepassing zijn verklaard. 

De borgtocht der A V heeft eene dubbele functie. Eenerzijds dient hij, om den 
aanhestcder zooveel mogelijk zekerheid te verschaffen, dat hij de van den aannemer 
bedongen praestntic ook voor het overeengekomen bedrag zal ontvangen, anderzijds 
editer, om bij het ingebreke blijven of overlijden van den aannemer de voltooiing 
van het werk met zoo min mogelijk tijdverlies gepaard te doen gaan, door den aan-
besteder van den aanvang af een of twee reserve aannemers ter beschikking te 
stellen, die gehouden zijn, op eerste aanmaning de opengevallen aannemersplaats te 
bezetten. 

De borgtocht der A A V heeft deze dubbele functie niet, doch is zuiver borgtocht, 
zekerheid voor de nakoming der door den aannemer tegenover den aanhestcder aan
gegane verplichtingen. 

Bovendien heeft laatstgemelde borgtocht in hoofdzaak alleen belang voor het 
eerste stadium van het werk, — zulks in verband niet $ 2 sub 3 der A A V — in welk 
stadium aan den borgtocht gewoonlijk minder behoefte wordt gevoeld. 

V o o r zoover de borgtocht zuiver zekerheid is, brengt liet vervallen van dit insti
tuut geen overwegend nadeel voor den aanhesteder niet zich, mits de betalings
termijnen behoorlijk geregeld zijn, zoodat ten allen tijde het niet-opeischhare bedrag-
der aanneemsom voldoende is, om de kosten van voltooiing, met eene zekere vei l ig
heidsmarge voor bijkomende kosten en schade, daaruit te bestrijden. 
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A a n deze regeling zullen de architecten derhalve, nog meer dan tot dusver, hunne 
bijzondere aandacht moeten schenken. V o o r de aannemers behoeft dit geen bezwaar 
te zn'n, nu, dank zy de afschaffing van den borgtocht, eene stijging van het gehalte 
der inschrijvers, i n het bijzonder bezien vanuit finantieel oogpunt, wordt verwacht, 

Het verdwijnen van de persoonlijke borgen in hunne functie van reserve aan
nemers zal in vele gevallen aanleiding kunnen geven tot eene verzwar ing van de 
taak van den architect, immers, kon hij tot dusver bij ingebreke blijven van den aan
nemer volstaan niet het oproepen der borgen tot overneming van het werk, in de 
toekomst zal hij maatregelen moeten treffen tot herbesteding of verdere uitvoering 
in eigen beheer. Het is billijk, dat hij voor dien extra arbeid eene verhooging van zijn 
honorarium ontvangt, welke verhooging dus een sehadefactor voor den aanhesteder 
vormt. Indien echter, als hierboven aangeduid, bij de vaststelling der betalings
termijnen eene behoorlijke veiligheidsmarge in acht is genomen, behoeft de opdracht
gever uit dezen hoofde geen schade te duchten. 

N u de borgtocht vervalt, zal het noodig zijn, in de bestekken, die de A V ol' A A V 
van toepassing verklaren, eene clausule op te nemen, waarhij de eisch van borg
stelling van die toepasselijkverklaring wordt uitgezonderd. Hierdoor zullen de be
palingen der A V of A A V , betrekking hebbende op den borgtocht, ol' waarin van 
borgtocht sprake is, automatisch wegvallen, resp. wijziging ondergaan. Overigens 
is de rechtsverhouding tusschen aanhesteder en aannemer in de A V — en in mindere 
mate ook in. de A A V — ook na de verdwijning van den borgtocht nog zoodanig 
geregeld, dat de belangen van den opdrachtgever als voldoende gewaarborgd mogen 
worden beschouwd. Mocht bij de aanstaande herziening der A A ' hierin wijziging 
komen, dan zal alsnog overwogen moeten worden, of die belangen langs anderen 
weg beveiligd kunnen worden. 

Al les bijeen genomen bestaat er voor de architecten dan ook aanleiding, om met 
belangstelling de resultaten van den nieuwen koers gade te slaan, en, voor zoover 
vereischt, hunne medewerking tot het welslagen van deze poging tot verbetering 
van misstanden op aaiineniingsgebied te verleenen. 

E . K O K E N B O O M . 

RIOOL-BEMALING EN HET DROOGLEGGEN VAN 
HOUTEN FUNDEERINGEN. 

In het genieenteraadsverslag van Gouda, voorkomende in de N . R . C. van 19 M e i , 
lazen we, dat B u r g . en Weth. in verband niet de geruchten, dat tengevolge van 
riool-bemaling het grondwater was weggepompt en de fundamenten van verschillende 
gebouwen droog lagen, reeds een onderzoek hebben doen instellen. 

In hetzelfde verslag lazen we, dat een der Raadsleden meende, dat het dalen van 
het grondwater veroorzaakt werd, doordat de riolen 20 C.M. hooger waren gelegd dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. De aansluitingen van zij-riolen moesten daardoor 
door de zijwanden inplnats van door de kruin van het riool worden aangebracht. 

Dc Weth. van publieke werken verklaarde daartegenover, dat het hoofdriool 
hooger ligt dan geprojecteerd werd, is een gunstige omstandigheid, omdat het 
afmalen van het grondwater daardoor tegengegaan wordt. 

Daar dit vraagstuk voor architecten van groot belang is, is het m.i. nuttig, dat bet 
iu het orgaan van den B . N . A . besproken wordt. 

Verschillende omstandigheden brachten mij er toe een speciale studie van het 
rioleering-vraagstuk te maken. Het ligt m.i. dan ook op mijn weg in het orgaan van 
den B . N . A . , mijn opvattingen in deze tenheste te geven, echter met de wetenschap, 
dat er vele voetangels en klemmen liggen op dit terrein. 

De Weth. van publieke werken van Gouda zegt m.i. terecht: „Dat liet hoofdriool 
hooger ligt dan geprojecteerd werd, is een gunstige omstandigheid, omdat hel 
afmalen ran het grondwater daardoor tegengegaan wordt". 
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Was het riool nog' hooger gelegd, dan waren er misschien in 't geheel geen 
klachten over het wegmalen van het grondwater. 

Of de aansluitingen door de k ru in of door de zijwanden van het riool plants 
hebben, maakt geen verschil , omdat niet eene verbinding aan beton-riolen waterdicht 
is of blijft. Zelfs de onderlinge verbindingen van de rioolbuizen zijn niet waterdicht 
te houden, omdat de riolen altijd ongelijkmatig zakken. Over het algemeen is dit geen 
bezwaar, indien er maar geen fijn zand in de riolen kan komen, doordat zij omgeven 
zijn met een klei- of veenachtige laag grond. 

Door het niet waterdicht zijn van de verbindingen der rioolbuizen, zal het grond
water den stand innemen van den waterstand in de riolen. Het spreekt dus vanzelf, 
dat wanneer de gebouwen op houten fundeeringen rusten de waterstand in de riolen 
niet lager mag zijn, dan de bovenkant van de houten fundeeringen. 

Ontwerpers van riolooringon worden daardoor dikwij ls voor moeilijke vraag
stukken geplaatst, vooral, omdat onder wetenschappelijk gevormde technici de 
meening veelal voorzit, dat door een groote stroomsnelheid i n de riolen ve rvu i l ing 
van de riolen kan voorkomen worden. 

Ontegenzeggelijk zal bij groote stroomsnelheid veel v u i l worden medegevoerd, 
maar om een groote stroomsnelheid te bereiken bij droogweerafvoer, moet de hel l ing 
groot en het riool niet wijd zijn en beide hebben hun bezwaren. 

Sterke hel l ing van de riolen heeft juist in gevallen, waar de gebouwen op ondiepe 
paalfundeeringen staan groote bezwaren, omdat de riolen waar ze die}» moeten 
liggen om de gewenschte hel l ing te verkrijgen, lager komen te liggen dan de houten 
fundeeringen. 

I n dergelijke gevallen kan men m.i . beter de riolen met een zeer geringe hel l ing 
leggen, maar dan moeten ze zeer wijd zijn om bij stortbuien voldoende te kunnen 
afvoeren. De riolen moeten dan als het ware een overdekt kanaal vormen, waardoor 
met een zeer gering verhang een groote hoeveelheid water kan worden afgevoerd. 

Wijde riolen hebben bovendien het voordeel, dat zij bij buitengewone stortbuien 
veel water kunnen bergen. 

Het bezwaar, dat in dergelijke riolen geen v u i l wordt medegevoerd, omdat de 
stroomsnelheid te gering is, is niet zoo groot, omdat wijde riolen veel vaste stoffen 
kunnen bergen, voordat zij schoongemaakt behoeven te worden, terwijl in nauwe 
riolen bij droogweerafvoer, en die komt het meeste voor, ook niet alle vaste stoffen 
worden medegevoerd en dan is het gevaar voor spoedige verstopping zeer groot. 

Met groote belangstelling kunnen we het rapport van het onderzoek te Gouda 
tegemoet zien, te meer daar dit vraagstuk voor vide gemeenten van groot belang is. 
Het droogleggen van houten fundeeringen kan ongetwijfeld instorting van gebouwen 
tengevolge hebben. P L . V A N D E N B E R G , 

Vlaardingen. Archi tect B . N . A . 

Bi j overname wordt verzocht het desbetreffende blad den schrijver te zenden. 

P R O F . R. N . R O L A N D H O L S T , H O O G L E E R A A R - D I R E C T E U R V A N D E R I J K S 
A C A D E M I E V A N B E E L D E N D E K U N S T E N . Tot Hoogleeraar-Directeur van de Rijks 
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam is benoemd Prof. R. N . Roland Holst. 

Deze benoeming beteekent aan de Rijksacademie zoo geen overwicht, dan toch een 
aanmerkelijke versterking van het onderwijs in de z. g. gebonden kunsten. E r komt een 
nieuwe afdeeling voor decoratieve en monumentale schilderkunst (o. m. glasschilderkunst 
en mozaïek) die ouder de directe leiding van Prof. Roland Holst zal staan. 

Het gebouw aan de Stadhouderskade wacht binnenkort een groote verbouwing, waar
door de lokaliteiten, voor de uitbreiding van het onderwijs noodig, verkregen zullen worden. 

Deze verbouwing geschiedt onder leiding van den Stadsarchitect van Amsterdam. (Het 
gebouw der R. A . is gemeente-eigendom). 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

INHOUD. 

Ófficieele Mededeelingen. — Berichten. Aanbieding Huldeblijk aan Dr. II. I'. Berlage. 
Normalisatie van kleuren. — Ontvangen boekwerken, door S en ,1. 1'. M -Prijsvragen 
,Bouwkunst en Vriendschap" IJ(26. 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N( i E X . 

DE P R I J S V R A A G V O O R H E T P A L E I S V O O R D E N V O L K E N B O N D T E G E N E V E . 
Naar aanleiding van hetgeen betreffende deze prijsvraag besloten werd in de algenieene 
ledenvergadering van den B. N . A. van .'5 Juli j.1. hebben afgevaardigden van den Bond 
eu van bet Genootschap Architectura et Amicitia. een bespreking op het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gehad. Daarin werd overeengekomen dat het 
besprokene nog eens schriftelijk zou worden uiteengezet. 

De beide organisaties hebben zich naar aanleiding daarvan tot den Minister gewend 
met het volgend request: 

Aan Zijne Excellentie eten Minister ran Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
te 's Gravenhage. 

De Besturen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Bond van Neder
landsche Architecten B . N . A . en het Genootschap Architectura et Amicitia, kennis ge
nomen hebbende van de mededeeling van den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
betreffende de prijsvraag voor den bouw van een paleis voor den Volkenbond, némen 
de vrijheid het volgende onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen: 

Hoewel de gedachte het gebouw voor den Volkenbond tot onderwerp van eene algo-
meene internationale architectonische prijsvraag te maken alleszins sympathiek en de breede 
gedachte van den Volkenbond waardig moet heeten, betwijfelen wij of de opzet van deze 
prijsvraag wel het gewenschte resultaat, n.1. het beste denkbare architectonisch ontwerp 
zal opleveren. 

Het is n.1. uit de ervaring niet groote algenieene prijsvragen bekend, dat de meest 
bekwame architecten aan dergelijke prijsvragen niet deelnemen. Dit is toe te schrijven 
aan het feit, dat de bekwame architecten, die hun taak in de particuliere bouwpraktijk 
hebben te vervullen, zich meestal niet kunnen veroorloven voor een belangrijk bouw
kundig project de daaraan benoodigde energie en tijd te gebruiken, daar zulks gepaard 
gaat niet groote onkosten, welke zeker een Nederlandsen architect zich niet kan veroor
loven. Het gevolg van deze omstandigheid is dat juist de architecten, wier deelname 
voor het welslagen van een dergelijke prijsvraag noodzakelijk is, zich daarvan moeten 
onthouden. 

Onze Besturen betreuren bet, dat in de organisatie van deze prijsvraag deze omstandig
heid niet is voorzien en zijn van oordeel, dat naast de algenieene deelname in elk land 
een aantal tot deelname uitgenoodigde bekwame architecten de kans op het welslagen 
van deze prijsvraag waarbij een kern van bekwame deelnemers in allé landen het beoogde 
resultaat meer nabij zou brengen, bovendien de vrije deelname sterk zou s'ti'muleéren, 
doordat de geheele prijsvraag hierdoor op hooger peil zou worden gebracht. Zij vinden 
hierin aanleiding tot Uwe Exellentie het dringend verzoek te richten het alsnog daarheen 
te willen leiden, dat door de Nederlandsche Regeering inzake de organisatie van deze 
wereldprijsvraag met het Bestuur van den Volkenbond in overleg wordt getreden, opdat 
een bevredigende regeling alsnog tot stand zoude kunnen komen Mocht een dergelijk 
overleg in verband niet het vergevorderd stadium, waarin de uitschrijving van deze prijs
vraag verkeert, onmogelijk blijken, dan zouden wij toch het op hoogen prijs stellen, zoo 
Uwe Excellentie bereid zoude worden gevonden eene regeling, welke beoogt de Neder-
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landsche deelname aan deze prijsvraag zoo doeltreffend mogelijk te maken, te willen 
bevorderen en steunen. 

Onze Besturen stellen zich voor gezamenlijk over te gaan tot de stichting van een 
„Comité tot aanmoediging van de Nederlandsche deelname aan den prijsvraag voor een 
palcis voor den Volkenhond" en zij verzoeken Uwe Excellentie dringend het daarheen 
te willen leiden, dat aan dit Comité een Regecringssubsidie worde verstrekt, waardoor 
liet aan dit Comité mogelijk zal zijn zich de deelname van enkele van de meest bekwame 
Nederlandsche architecten te verzekeren en de vrije Nederlandsche deelname daardoor 
aan te moedigen en te stimuleeren. Zij ontleenen de vrijheid dit verzoek tot Uwe 
Excellentie te richten aan het teit, dat de Nederlandsche Bouwkunst ook in het buitenland 
in de laatste jaren zich een goede reputatie beidt veiworven en zij achten liet zonder 
eenig voorbehoud een nationaal belang, dat de Nederlandsche Bouwkunst in den vreed-
zanien architectonischen wedkamp, waartoe deze internationale prijsvraag aanleiding geelt, 
hare reputatie handhave en zoo mogelijk nog versterke. Het behoeft geen betoog dat 
ter bereiking van dit doel nevens een zoo groot mogelijke, een zoo superieur mogelijke 
deelname noodzakelijk is. 

Onze Besturen verzoeken Uwe Exellentic het bovenstaande wel in gunstige overweging 
te willen nemen en zij verklaren zich gaarne bereid Uwe Exellentic een en ander alsnog 
mondeling nader toe te lichten. 

Amsterdam, 12 Jul i 1926. 

B E R I C H T E N . 
A D R E S V A N D E G R O E P G R O O T - A M S T E R D A M I N Z A K E H E T U I T B R E I D I N G S 

P L A N A M S T E R D A M . De Groep Groot-Amsterdam heelt de eer U hierbij een afschrift 
te zenden van eenen brief, door haar gericht aan den Raad der Gemeente Amsterdam, 
waarin twee punten worden besproken, die wellicht overweging verdienen bij de beschou
wing en de uitvoering van het door Burgemeester en Wethouders bij den Raad inge
diende plan van uitbreiding der stad. 

De leden der Groep meenen, dat dit plan is openbaar gemaakt met de bedoeling om 
getoetst te worden aan de inzichten die daarvoor in verschillende kringen der burgerij 
bestaan, en met den wensch dat die inzichten tegenover den Raad ook worden uitgesproken. 

Bij dit adres zijn gevoegd een viertal artikelen over hetzelfde onderwerp in verschillende 
bladen verschenen, hier in een drukwerkje vereenigd, die anders wellicht op den duur 
niet algemeen bereikbaar zouden zijn. 

Aan dén Raad der Gemeente Amsterdam. 
Ondergeteekenden, vertegenwoordigend de groep Groot Amsterdam, nemen de vrijheid, 

in verband met de a.s behandeling van het dd. 22 Januari 1926 door B . & W . ingediende 
..plan van uitbreiding van de Gemeente", het volgende onder de aandacht van Uwen 
Raad te brengen. 

Zij stellen op den voorgrond, dat zij met groote ingenomenheid kennis namen, dat de 
vaststelling van een algemeen plan van uitbreiding thans wordt ter hand genomen; zij 
achten de totstandkoming hiervan zeer belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van 
deze stad en meenen, dat de zoo schoone en zelfs in dezen tijd nog in vele opzichten 
zoo doelmatige oude stadsaanleg aan het thans levende geslacht den plicht oplegt, de 
allerhoogste eischen te stellen aan de plannen tot verdere ontwikkeling der stad. 

Het feit dat eensdeels dergelijke plannen voor een verre toekomst zullen moeten gelden, 
anderdeels aan thans nog niet te voorziene omstandigheden zich zullen moeten aanpassen, 
beteekent, dat een taak gesteld wordt, die in volle bewustheid van die heteekenis moet 
worden uitgewerkt; slechts indien dit geschiedt kan het heden zich het recht toeëigenen 
de toekomst aan banden te leggen. 

In dien gedachtengang zullen in de eerste plaats de beginselen ontwikkeld en vast
gelegd moeten worden, waarop verder kan worden voortgebouwd. 

Het deed ondergeteekenden dan ook leed te moeten ontwaren, dat de bij de kaart 
gevoegde toelichtingen over verschillende belangrijke en principiëele vraagstukken geenerlei 
beslissing brengen en dat, waar zij die wel brengen, deze beslissing dikwerf niet het 
gevolg blijkt te zijn en ook niet vergezeld gaat van overwegingen, die noodzakelijk tot 
de vernielde ,.hoofdlijnen" leiden. 

Dat aldus aan die plannen slechts een betrekkelijke waarde kan worden toegekend, 
wordt duidelijk wanneer men bedenkt, dat principiëele beslissingen, wanneer deze later 
ncnomen worden, kunnen blijken met het in kaart gebrachte uitbreidingsplan geheel in 
strijd te zijn, zoomede dat principiëele overwegingen, waren zij vermeld, zouden kunnen 
blijken tot geheel andere beslissingen te voeren dan thans worden gepubliceerd. Een 
leidraad, geldend voor een toekomst die in een ver verschiet ligt, bieden de plannen 
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niet, kunnen ze ook niet bieden omdat zij niet op algemeene overwegingen en beginselen 
zijn gebaseerd. 

0 . m. wordt gemist: 
1. een positieve houding nopens de vraag, of uitbreiding der havens in het algemeen 

in oostelijke dan wel in westelijke richting wenschelijk is; 
2. een oplossing van het verkeersprobleem in de binnenstad, zonder welke de juistheid 

van den loop der wegen, leidende naar buiten, niet te beoordeelen is; 
8. denkbeelden omtrent aansluiting aan het gebied gelegen buiten Amsterdam, hetwelk 

niet deze stad nauw samenhangt; 
4. een voorstel omtrent het peil waarop gebouwd /.al worden, hetwelk immers op het 

karakter van bebouwing van grooten invloed is ; 
5. in verband niet het vorige punt voorstellen over hoogen en lagen houw; 
6. voorstellen omtrent het karakter van Amsteloevers en andere landelijke terreinen. 
Dat het gemis aan verschillende principiëele lijnen zich dadelijk reeds doet gevoelen, 

blijkt o.m. daaruit dat: 
a vet schillende wegen nimmer, naar thans leeds vaststaat, uitgevoerd kunnen worden 

zooals op de kaart aangegeven; 
b. de begrenzing van enkele bebouwde terreinen aangegeven is langs wenen, welke naar 

de kaart aangeeft, een landelijk karakter moeten dragen; 
C de voordracht verklaart, dat terreinen aan Amsteloevers en Nieuwe Meer voorshands 

hunne tegenwoordige bestemming zullen behouden, terwijl de kaart ze als toekomstig 
park aanwijst; 

d. B . en W . kort geleden een plan indienden voor bebouwing bij den Sloterweg. hetgeen 
in strijd is met het nu voorgestelde algemeene uitbreidingsplan. 

Ondergeteekenden meenen dan ook, dat zonder nadere principiëele beslissingen, de 
ingediende plannen zullen blijken voor de toekomst geen krachtige leiding te kunnen geven. 

Onder aanbieding van een viertal artikelen van de hand der Heeren H . Cleyndert Azn.. 
Prof. Ir. M . J . Granpré Molière. Mr. D. Hudig en Ir. Th. K . van Lohuizen, welke naar 
ondergeteekenden meenen. voldoende aantoonen welke vraagstukken door Uwen Raad 
dienen te worden behandeld en beslist alvorens van hein een opdracht tot uitwerking 
van een uitbreidingsplan kan uitgaan, .neven zij Uwen h'aad in zeer ernstige overweging 
B . en VY. uit te noodigen een beginsel-prograinnia op te stellen, waarover Uw Raad zich 
dan hebbe uit te spreken. Eerst dan zal het thans ingediende plan, dat voorzeker góede 
eigenschappen heelt, als leidraad voor nadere ontwikkeling van een meer uitgewerkt 
uitbreidingsplan, waarde erlangen. Werd het plan aangenomen zonder vaststelling dier 
algemeene beginselen en zonder uitvoerige uiteenzettingen der daaraan ten grondslag 
liggende motieven, dan zoude deze beslissing van Uwen Raad slechts in schijn een be
slissing vormen en zoude in werkelijkheid de huidige ongewenschte toestand zijn voort
gezet, feitelijk zoude Amsterdam, evenals tot dusverre, niet over een algemeen uitbrei
dingsplan, dat leiding geeft aan de toekomstige stadsontwikkeling, beschikken. Te verwachten 
is, dat evenals zoo vaak geschiedt, ook in de toekomst iucidenteele beslissingen van 
vérstrekkende heteekenis zullen worden toegelaten, welke van het plan weinig zullen 
overlaten, juist omdat dit te weinig op goed overwogen beginselen is gebaseerd. Van 
een gebrek aan leiding in deze belangrijke materie kan uren bezwaarlijk de bedenkelijke 
gevolgen overschatten. Nalatigheid of fouten inzake stadsuitbreiding wreken zich tot in 
een zeer verre toekomst, daar zij vaak onherstelbaar en van grooten invloed zijn op het 
leven van honderdduizenden na ons. 

Doch ook wanneer l 'w Raad mocht besluiten tot het doen maken van een uitbreidings
plan, waarbij met een aantal beginselen, door hem vast te stellen, zal zijn rekening ge
houden, ook dan zullen deze beginselen slechts goed kunnen worden uitgewerkt en 
verwezenlijkt, indien de leiding inzake alle vraagstukken van stadsontwikkeling en stads
uitbreiding in handen worde gesteld van eenen man. staande buiten de thans bestaande 
diensten, van iemand dus, die tot taak heeft aan het College van Burgemeester en 
Wethouders de voorstellen voor te leggen, volgens welke in groote lijnen de toekom 
stige ontwikkeling der stad zal dienen te worden vastgelegd, doch die bovendien de leiding 
in handen zal moeten hebben van alles wat er in de stad op stedehouwkundig gebied 
geschiedt of geschieden moet. 

Deze leider zal dus zeer nauw met de directeuren der bestaande diensten moeten samen
werken, zal met hen dienen overleg te plegen, doch zal daar. waar deze diensten zijn 
gebied betreden, eene beslissende stem hebben. Het zal natuurlijk wenschelijk zijn, dat 
dezen leider de noodige hull) t e r uitvoering van zijn taak ter beschikking worde gesteld, 
doch bovendien zal hij naast de samenwerking niet de bedrijfsdirecteuren nauw voeling 
moeten houden met de opvattingen en wenschen. die onder de burgerij leven: een vaste 
commissie, die geacht kan worden door hare samenstelling de burgerij ten deze te repre-



senteeren, zal hem daarom ter zijde moeten staan en door die samenwerking zullen de 
ideeën dier stadgenooten, wier inzichten door hun beroep, ervaring of belangstelling voor 
den leider onzer stadsontwikkeling van waarde kunnen zijn, tot hem kunnen doordringen 
en hem voorlichting geven bij het ontwerpen van zijn algenieene plannen en richtlijnen 
en bij de uitwerking daarvan. 

De ondervinding in andere steden in binnen- en buitenland opgedaan wijst er op, dat 
het hoog noodig is, dat ook te Amsterdam de stadsontwikkeling stelselmatiger dan tot 
dusverre geschiedde, dient te worden aangevat en dat krachtige leiding noodig is dooi
de veelzijdigheid van de taak. 

Grondbedrijf, stratenplannen, waterwegen, havens, plantsoenen, volkshuisvesting, ver-
kcorsstelscls, traiiiplanncn, dit alles en nog veel meer raakt hét terrein der stadsontwik
keling. De centrale leiding daarvan behoort den samenhang dier verschillende gebieden 
te overzien en den diensten, die deze onderdeden beboeren, stedebouwkundige leiding-
Ie geven. Alleen zulk een centrale leiding immers kan op grond van de aan haar te 
verstrekken gegevens, de definitieve beslissingen geven ter oplossing van de daartoe 
behoorende vraagstukken op een wijze, die niet de belangen van de stad in haar geheel 
rekening houdt, hetgeen de afzonderlijke diensten, welke elk hun eigen gebied beheeren, 
uit den aard der zaak niet kunnen doen. Aan een vaste lijn. aan een vaste hand, is be
boette, opdat al zulke onderwerpen, speciaal met het oog op de stadsontwikkeling, worden 
bestudeerd en daarnaar wordt gehandeld. Hen eisch van organisatie, die uit ecu oogpunt 
van nbedrijfstechniek" van stadsbeheer gesteld moet worden, de eisch van stelselmatig
heid, die juist in deze materie met niet genoeg klem kan worden gesteld. 

Het is daarom, dat ondergeteekenden Uwen Raad met aandrang verzoeken het daar-
iceii te leiden, dat de beginselen van een uitbreidingsplan zooveel mogelijk worden vast-

de belangen der stadsontwikkeling en stadsuitbreiding 
benoemen, met zeer ruime bevoegdheden te bckleoden 

gelegd en dat de behartiging va 
van Amsterdam, een nieuw te 
leider, in banden worde gesteld. 

A M S T E R D A M , 21 Juni 1926. F. K R A N E N B U R G . 
J . D E B1E H E U Y E L 1 N G T J E E N K . 

O U V A H L E N D E K L E U R E N VOOR R E C L A M E . Een Engelsche firma beidt proeven 
genomen «un te weten, welke kleurencombinaties vooral voor reclame-doeleinden het 
duidelijkste leesbaar bleven op een afstand. 

He resultaten daarvan volgen in onderstaand tabelletje, gerangschikt in de volgorde 
dat het beste resultaat bovenaan staat en de daarop volgende steeds iets minder duidelijk zijn. 

1. Zwarte letters 0] gelen o ndergr 
2. Groene n witten .. 

3. Roode n „ n .. 
4. Blauwe * 
5. Witte n blauwei „ 

<;. Zwarte witten 
7. (iele zwarten 
8. Witte » rooden 
9. groenen „ 

10. n zwarten 
11. Roode n gelen 
12. Groene » rooden n 
13. Roode JI groenen 

Deze waardebepalingen gelden uit den aard der zaak alleen bij vol daglicht. (Bouwen) 

B E L A N G R I J K E P R I J S V E R L A G I N G . H A A S T U . In het Noordbrabantsch Dagblad 
, l ie t Huisgezin" lezen wij de volgende advertentie: 

„Houwen. Architect levert teekening niet bestek a 2l\.,°/^ niet toezicht a 3'/ . . 0/ 3 der 
aanneeiiisoin. 

Deze goedkoope aanbieding geldt slechts voor opdrachten gedurende de maand Jul i . 
Brieven onder No. 81ti9 aan het Bureau dezer Courant". 
Hij is goeoeoed. 
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Dr. J. Mende* 
aangeboden aan Dr. 

V O R M E N D D E N K E N , 
da Costa. Heeldhouwwerk door do Nederlandsche Kunstenaars 
II. 1'. Berlage, Architect, ter gelegenheid van diens TOsten verjaardag 
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AANBIEDING HULDEBLIJK AAN D R . H. P. BERLAGE. 
Jongstleden Maandagmiddag hebben de heeren De B ie Leuvel ing Tjeenk, Blaauw, 

Bolle , Buskens, Dr . Mendes da Costa, Mieras, van Reyn , M r . van Roven, D r . Slot
houwer en Wijdeveld, als vertegenwoordigers van de vereenigingen Architectura et 
An i i c i t i a , Bond van Nederlandsche Architecten, K r i n g van Beeldhouwers, en de 
Vereeniging voor Ambachts- en N\jverheidskunsten, Dr. H . P . Beriage het huldeblijk 
aangeboden, waarmede de in die vereenigingen verbonden kunstenaars hem niet zijn 
70en verjaardag op 21 Februar i van dit jaar hebben wil len eeren. Het geschenk 
bestaat uit een door Dr . Mendes da Costa vervaardigd eikenhouten beeld op een 
bronzen voetstuk, het „ V o r m e n d denken" voorstellende. 

De plechtigheid, in de woning van den meester, had zulk een intiem karakter, dat 
zij de rustige sfeer van zijn werkkamer nauwelijks verstoorde. Architect Blaauw, die 
voor de commissie liet woord voerde, herdacht Dr . Berlage's groote (aak voor de 
moderne architectuur en noemde hem den verbreker der kluisters, waarin de bouw
kunst aan het eind van de negentiende eeuw geslagen was. Hij deed uitkomen dat 
Berlage's levenstaak — aan het Vormend Denken gewijd — méér heeft omvat dan 
het zichtbare resultaat ervan in zijne uitgevoerde werken en hij schetste hem als 
kunstenaar, denker en filosoof, — maar met een filosofie die niet naast, maar te
midden van het leven staat. „ U w gedachten, zijn de grondslag ook voor die werken 
der laatste jaren, die in schijn afwijken van uw voorbeeldig streven." 

Zoo sprak Blaauw den diep ontroerden Nestor onzer architecten toe. 
„Wij leven in dankbare overtuiging van U w grootheid en aldus wilden de Neder

landsche beeldende kunstenaars U op U w zeventigsten verjaardag feestelijk huldigen. 
Dr. Beriage, wij hadden een groot program opgesteld, en wilden tegelijk met onze 
feesten een gedenksteen onthullen in U w Beursgebouw te Amsterdam. Gemeente en 
Overheid steunden, ons gaarne, maai- door U w weigering om deel te nemen aan 
openbaar huldebetoon werden deze plannen onmogel i jk . . . . echter niet alle! Heden 
in de rustige sfeer van U w e woning, te midden van U w geestelijken arbeid, wordt liet 
ons duidelijk hoe juist U zag, toen U een luide hulde weigerdet. U w arbeid is altijd 
diep en stil geweest; ook op U w zeventigsten verjaardag zoudt U daarvan niet 
afwijken. Maar de gemeente Amsterdam nam onze gedachte over en te Uwer eer 
komt de gedenksteen in de Beurs en wij zijn hier Ier aanbieding van dit beeld voor
stellende het „Vormend Denken". Wij danken Dr. Mendes da Costa voor dit kunst
werk waarin hij niet zijn fijnvoelenden geest U w levensarbeid zoo juist symboliseerde." 

Met den wenseh dat Dr . Beriage het beeld zal mogen aanschouwen bij zijn nog 
komenden arbeid later ook in zijn welverdiende rust, tot in lengte van dagen, ein
digde de heer Blaauw zijn toespraak. 

Dr . Beriage antwoordend en dankend, noemde het geschenk de schoonst denkbare 
hulde, omdat hij wist (lat het van alle Nederlandsche kunstenaars kwam. 

Tijdens de aanbieding van de thee bleef de commissie nog eenigen tijd genocgelijk 
hijeen en vond gelegenheid Mevr . Heilage als onafscheidelijke medearbeidster van 
haar echtgenoot te danken voor haar steun. 

N O R M A L I S A T I E V A N K L E U R E N . 
Nadat van verschillende zijden gebleken was van een groote belangstelling voor 

de normalisatie van kleuren en eveneens van verschillende zijden aan de Hoofdcom
missie voor de Normalisatie in Nederland het verzoek was gericht een dergelijke 
normalisatie in studie te wil len nemen, heeft de Hoofdcommissie enkele personen, 
welke belang hij deze normalisatie hebben, en een paar vooraanstaande physici en 
chemici, uitgenoodigd tot een bespreking omtrent de mogelijkheid van een dergelijke 
normalisatie. 
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Dij deze bespreking bleek, dat de Hoofdcommissie het juist ingezien had zich 
niet deze normalisatie te bemoeien gezien de voordeden, welke daarin gelegen zijn 
voor allen, die niet kleuren te maken hebben. 

W a t de normalisatie zelve betreft meende men, dat in de eerste plaats getracht 
moet worden een goede aanduiding of definitie van iedere kleur vast te leggen. Een 
dergelijke aanduiding is slechts dan goed, wanneer de daarvoor te bezigen letters, 
cijfers of teekens zonder meer aangeven de kleur zelve en de hoeveelheden wit en 
zwart, welke ter verkri jging van de tint aan te wenden zijn. 

Tevens moet tusschen de aanduidingen een zoodanig onderl ing verhand bestaan, 
dat daaruit een harmonische opeenvolging van hetgeen men wenscht te verkrijgen, 
blijkt. 

I n do tweede plaats is de aandacht te vestigen op een wetenschappelijke basis der 
nonnen, d.w.z. die nonnen moeten steeds weder teruggevonden kunnen worden. 

In de derde plaats moeten in de bij de normalisatie aan te geven voorschriften 
bepalingen worden vastgesteld, waardoor de lichtcchtlieid der kleur verzekerd is. 

I n de vierde plaats moeten i n die voorschriften worden aangegeven de toleranties, 
welke in de tinten t.o.v. de aanduiding toe te laten zijn. 

leder verbruiker, d.w.z. ieder die kleur noodig heeft voor zijn werk, heeft dan het 
voordeel, dat hij die kleur op eenvoudige wijze schriftelijk kan aangeven. H i j zal 
daarbij natuurlijk rekening moeten houden niet de grondstof, waarop bij de kleur 
aanwendt, zoomede met de belichting, waaraan zijn kleur blootstaat. 

V o o r de verf- en inkt fabrikanten is het groote voordeel daarin gelegen, dat zy 
voor iedere kleur door probeeren kunnen vaststellen, welke grondstoffen zij daar
voor moeten mengen en in welke hoeveelheden. Wordt hun een kleur voorgelegd, dan 
kunnen zy daaraan direct zonder zoeken of probeeren voldoen; wanneer hun een 
kleurmonster wordt opgezonden, kunnen zij de aanduiding bepalen en dus ook 
dadelijk weten, welke niengverhoiidingen voor die kleur noodig zijn. 

Aangezien verder de aanduiding ook duidelijk de tint moet aangeven, zullen de 
hoeveelheden wit en zwart, welke aanwezig moeten zijn, eenvoudig uit bijvoeging 
van bepaalde hoeveelheden wit of zwart verkregen kunnen worden. 

De vrije concurrentie in prijsberekening en in betere kwali tei t van het product 
blijft te allen tijde bestaan, want iedere fabrikant heeft de mogelijkheid een bepaalde 
kleur samen te stellen uit andere grondstoffen, waardoor dus niet alleen de prijs, 
maar ook de kleurechtheid, dus de kwalitei t anders kan zijn. 

De fabrikant kan alle voordeden der normalisatie genieten en toch door toepassing 
van eigen fabrieksgeheimen en niengverhoiidingen goedkooper en beter leveren dan 
zijn concurrent. 

De grondstoffen en de niengverlioudingen zullen telkenmale moeten verschillen 
naar gelang van bet doel, waarvoor de verfstoffen gebruikt worden. Voor het be
schilderen, verven of bedrukken van houtwerk, steen, textielgocdcrcn, papier, lino
leum, enz. zullen andere grondstoffen en ïncngve rhoud ingen gebruikt moeten worden 
om te komen tot een kleur, welke als eindresultaat de gevraagde nuance weergeeft. 

Zooals reeds op den voorgrond is gesteld, moet men, om een dergelijke normalisatie 
ter hand te kunnen nemen een wetenschappelijke basis hebben om op voort te kunnen 
bouwen. Reeds van verschillende zijden is getracht — en met meer of minder succes 
bereikt —, een dergelijke basis vast te stellen. Het eenvoudigste zou wel zijn daarbij 
uit te gaan van de speetraalklcuren van het zonlicht. Practisch doet zich hiertegen
over het bezwaar voor, dat het uiterst moeilijk is een zuivere speet raai kleur uit het 
zonlicht le schiften. Bijna alle kleuren, welke op bid oogenblik gemaakt worden, 
bestrijken en zeker gebied van het spectrum en bevatten niet alleen kleuren van één 
bepaalde golflengte, maar steeds van een kortere of langere redes, waarbij dan w d 
de golflengte van de hoofdkleur het meest intensief is, maar ook de naast daarbij 
liggende golflengten een belangrijke rol spelen. 

A l s men dus van een basis van zuivere kleur zou wil len uitgaan voor hel maken 
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van do aanduiding, dan zou mon op hot grooto bezwaar stuiten, dat liet practisch 
niet mogelyk is deze basis op eenvoudige wijze en volledig te maken. Men moet dus 
van een andere basis uitgaan. Het is nu nog maar de vraag van welke basis. 

Verschillende onderzoekers, van wie in ons land Prol ' . Ostwald wel de meest 
bekende is, hebben verschillende grondrijen van kleuren aangegeven, zoodat hel nu 
de vraag is, ol' onder deze gronditjen er een te vinden zou zijn, welke wetenschappe
lijk en practisch als voldoende juist beoordeeld wordt om te dienen als basis voor de 
normalisatie. 

i n Duitschland, waar deze normalisatie reeds jaren geleden in studie genomen 
werd, heeft men, althans voor drukinkt , aanbevolen den kleurenkring van Ostwald 
als basis te gebruiken. De besprekingen echter, welke namens de Hoofdcommissie 
gebonden werden, toonden, dat wetenschappelijk nog niet vaststaat, dat deze basis 
de juiste is. 

V o o r het gebruik der normen met de bijbehoorende voorschriften in de practijk 
zal men zich waarschijnlijk op de basis van het spectrum moeten richten op bij elke . 
aanduiding aan te geven verhoudingen van bepaalde zuivere verfstoffen, waarbij 
dan weder rekening te houden zal zijn met den aard der grondstoffen, waarop de 
door haar aanduiding bepaalde kleur verwerkt moet worden. 

Op het oogenblik worden deze kwesties door de leden van het voorbereidend 
comité nader bestudeerd, zoodat men hoopt binnen eenigen tijd in een uitgebreider 
comité verdere gegevens te kunnen voorleggen. In afwachting daarvan blijft het 
instellen van een commissie, welke; zich met het eigenlijk norma li sa tie-werk zal 
hebben bezig te houden, nog achterwege. Toch hoopt men, dat over niet al te langen 
tijd een desbetreffende commissie aan den arbeid zal kunnen gaan. 

A a n ongeduldige belanghebbenden wordt dus verzocht nog eenig geduld te wil len 
oefenen, daar liet succes, dat met een dergelijke normalisatie bereikt kan worden, 
alleen zal kunnen worden verkregen, als men overtuigd is, dat de basis, waarop het 
werk moet worden opgebouwd, de juiste basis is. 

ONTVANGEN B O E K W E R K E N . 
Stedebouw, door J . M . de Onssores, uitgave S. L . van Looy (ƒ 7.Ö0). 
E r is zonder twijfel veel te waardeeren iu dit lijvige boekdeel van onzen land

genoot, Associate member of the T o w n planning Institute, al was hot alleen om zijne 
oprechte belangstelling voor alles wat in Engeland op dit gebied is geschied. 

Maar wanneer Prof . Ahercrombie in Liverpool in de voorrede zegt dat do schrij
ver getracht heeft meer synthese dan details te geven, dan heeft hij de vergissing 
begaan onze verwachtingen te hoog gespannen te hebben. De schrijver lijdt aan de 
fout van vele jonge menschen om teveel ineens te wi l len , terwijl bovendien het 
zakelijke of wetenschappelijke hier op zonderlinge wijze gemengd is met roman
tische vrijheden. Waarom begonnen moet worden met een litho „La T o u r " en een 
gedicht van Emi le Verluieren, is niet duidelijk. De compositie van dit boek is in 
alle opzichten rammelend. E n er worden hier pogingen gewaagd die niet van be
scheidenheid getuigen. Men moet waarlijk een Taine zijn om te trachten in (> blad
zijden (tweede hoofdstuk) een karakteristiek te geven van Engeland. Teekenend is 
de aanhef van dit hoofdstuk met: Brit tanje is een eiland. 

Nu komt er nog bij dat het lezen bijzonder bemoeilijkt wordt dooi - slechten stijl en 
gerinaniseeren. i n vrijwel alle hijzinnen is de plaats van het werkwoord verkeerd, 
terwijl den schrijver het verschil tusschen als en dan niet duidelijk is. Bovendien 
is het. herhaaldelijk gebruik van woorden als: probleemstel l ing, instelling, opstelling, 
constateering, beachting, benutting, ruimtelijk, planmatig en dergelijke meer zeer 
hinderlijk. Ook wordt gesproken V Ü I I een zuiverder straatvoering en wat te zeggen 
van den volgenden z i n : De moderne techniek heeft een vervlakkenden invloed op de 
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ruimtelijke manifestatie van het leven. Ook vindt men in Engelsche citaten fouten 
als live, hetgeen op een ontoelaatbare slordigheid wijst. 

De schrijver is intusschen goed op de hoogte van hetgeen in Engeland op hel 
gebied van den stedebouw gedaan is en als zoodanig geeft zijn boek menige waarde
volle informatie. Men zal bet ook kunnen naslaan om eens te weten welke rapporten 
door de verschillende Engelsche steden en commissies zijn opgemaakt. 

Men kan dan intusschen verschillende beschouwingen van den schrijver laten 
voor wal ze zijn. Want wat hebben wi.j er nu bijv. aan wanneer aan het eind van bel 
hoofdstuk over Regionalen Stedebouw betoogd wordt dat men door inter-regionale 
coöpera t ie zal moeten komen tol een nationaal lichaam voor een nationaal . .Survey", 
dat o]i zijn beurt gevolgd kan worden door internationale stedebouwkundige samen 
werking. S. 

„ W o n i n g i n r i c h t i n g " is de naam van een brochure door den Nationalen Woning
raad verspreid. I let is een gesel n iftje om de Woningbouwvereenigingen op Ie wekken 
mede le werken aan de verbreiding van hel goede nieuwe meubel, en zich in contacl 
te stellen met de Centrale Coöpera t ie voor Woninginr ich t ing , een vereeniging die 
gevormd wordt door den Amsterdamschen Coöpera t ieven Raad, de Vereeniging 
Adviesbureau voor woninginricht ing, de N . V . Oosterbeeksche Meubelfabriek L . O . V . , 
den Algenieeiien Nederlandschen Meubelmakersbond en den Nationalen Woningraad. 
Ir. A . Siebers heeft den tekst geschreven, maar hij lijkt ons er niet in geslaagd niet-
overtuigden-te hebben overtuigd van de leelijkheid en onwaarachtigheid van bel 
bazar-meubel en van de behaaglijkheid en de charme van bet waarlijk goede meubel. 
Merkwaardig dat de argumenten tegen het leelijke meubel en interieur precies de
zelfde zijn gebleven als die, welke op de beroemde en beruchte Tentoonstelling van 
Smaakmisleiding van ló jaar terug, naar voren werden gebracht. 

ts de .,massa" nu zoo traag eu blijft zij zoo halsstarrig in haar begrippen vastzitten, 
of hapert er wal aan de argumenten? Inderdaad krijgt men neiging het laatste te 
gaan gelooven, als nog steeds verkondigd wordt: „ W a n n e e r ge iu Uw leven overigens 
eerlijkheid en waarachtigheid hoog houdt, zult ge dit ook in Uw woning moeten doen. 
opdat de inr icht ing daarvan Uw persoon eu karakter weergeve." 

Het boekwerkje bevat Ui plaatjes van meubelen verkrijgbaar bij de Centrale Coöp. 
v. Woninginr icht ing , die echter niet alle aan hun groote eerlijkheid en waarachtig
heid even groote schoonheid paren. Maai men kan idealen koesteren, ook bij meubels. 

„De ideale dienstbode (schrijft Ir. Siebers) zal de haar toekomende plaats in 1111i» 
welen in le nemen, zonder dat ze haar persoonlijkheid prijs geeft en zoo zal het ideale 
meubel karakteristiek, maar sober, moeten zijn." 

Heeft Ir. Siebers niet deze vergelijking bedoeld, dat tegenwoordig bet ideale meubel 
even ver te zoeken is als de ideale d iens tbode . . . . ? .1. P. M . 

PRIJSVRAGEN „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" 1926. 
He eerste prijsvraag betreft bet ontwerp van een brandweerpost voor een sectie van 

een groote gemeente, Ier bediening van een stadsdeel van BO a 00 duizend inwoners, 
te projecteeren op een terrein van 50 M. diep en 10 M. breed. 

De teekeningen moeten een uitwendige maat hebben van 0.55 y 0.65 M. en binnenliet 
kader van 0.50 X 0.60 M . 

Zij moeten op carton worden opgezet van 2 niM. dikte en volkomen vlak worden 
ingezonden. Voor het ophangen bij de expositie moeien in den rand gaatjes (geen uit
stekende oogen. ringen of andere metalen ophangers), worden aangebracht. 

De behandeling der teekening is vrij, doch moet duidelijk en nauwkeurig zijn. 
Lichtdrukteekeningen mogen niel worden ingezonden en zullen vanl ordeeling worden 

uitgesloten. 
Uitgeloofd worden : 
Een eerste prijs: Zilveren medaille der Vereeniging met /' 100. 
Een tweede prijs: Bronzen medaille der Vereeniging en /' 50. —. 
Een derde prijs: Eervolle vermelding en /' 25.—. 
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De tweede prijsvraag betreft een station voor Autobussen, gedacht op een plein in 
een groote stad. en bedoeld om den reizigers een afgesloten wachtlokaal te bieden, geheel 
of gedeeltelijk omgeven door een overdekt trottoir, dat een gemakkelijke gelegenheid 
geeft tot het instappen in de autobussen. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs: Bronzen medaille met /' 50.—. 
Ken tweede prijs: Eervolle vermelding en /' 25.—. 
Een derde prijs: Eervolle vermelding. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

De deelname aan deze prijsvragen is opengesteld voor alle Nederlandsche bouwkundigen. 
De teekeningen moeten niet een motto gemerkt zijn en vergezeld gaan van twee ge

sloten brieven, waarvan de eene den naam. kwaliteit en woonplaats van den ontwerpei-
en de andere een correspondentie-adres bevat. Op de brieven moeten aan de buitenzijde, 
respectievelijk de woorden „naainbricf" en ..correspondentie-adres'* voorkomen en tevens het 
motto van het ontwerp, welk motto ook op de-buitenzijde der emballage moet geplaatst zijn. 

De ontwerper van eenig antwoord mag zich niet als zoodanig bekend maken vóór de 
uitspraak der jury. 

De jury voor deze prijsvraag bestaat uit de heeren: 1. II. van der Kloot Mevburg. 
Architect B.N.A. . Voorburg; 2. J . I'. Logeinann, Architect B.N.A. , Botterdam; 'J. Ir. M . 
O A. Meischke. Architect B .N.A. , Botterdam; 4. A. Stahlie, Architect, B .N.A. , Schiedam; 
5. C. N . van Goor, Architect B.N.A. , Rotterdam. 

De heer F. van 't Sant, Hoofd-Cnimuissaris van Politie te 's-Gravenhage, zal in zijn 
kwaliteit van chef van de brandweer in Den Haag. de jury bij de beoordeeling der ont
werpen van de brandweerpost ter zijde staan. 

Wanneer geen antwoord ter volledige bekroning kan worden voorgedragen, heelt de 
jury het recht om het, bestuur van „Bouwkunst en Vriendschap" voor te stellen de uit
geloofde prijzen op andere dan dc: aangegeven wijze te verdeelen. 

De uitspraak der jury zal door het Bestuur van ..Bouwkunst en Vriendschap" door 
middel van drie Rotterdamsche dagbladen en het „Bouwkundig Weekblad" bekend ge
maakt en de antwoorden publiek tentoongesteld worden, nadat, het jury-rapport in het 
„Bouwkundig Weekblad" zal zijn gepubliceerd. 

De uitreiking der bekroningen zal geschieden in de algemeene vergadering der Ver-
eeniging die in Januari of Februari 1027 zal worden gehouden. 

Alle stukken ter beantwoording de/er prijsvragen worden vóór of op den 15den 
November li)2(J vrachtvrij ingewacht aan het adres van den heer J . P . Logeniann, 
Baan 31 te Rotterdam. 

Ontwerpen na dien datum ingezonden, tenzij aan het Bestuur afdoend kan worden 
aangetoond, dat dit buiten de schuld van den inzender mocht zijn geschied, blijven 
buiten beoordeeling. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maanden na publicatie van 
het jury-rapport, alle of een gedeelte der antwoorden ter expositie af te staan aan andere 
Vereenigingen in ons land. Gedurende dien tijd mag geen der ontwerpen gereproduceerd 
worden /.onder toestemming van ,,Bouwkunst en Vriendschap". 

De Vereeniging heeft echter het recht de bekroonde antwoorden ter reproductie aan 
te bieden aan de redactie van eenig plaatwerk, tijdschrift of vakblad, zonder dat zij ge
houden zal zijn den bekroonden eenig honorarium daarvoor te betalen. 

De ingezonden ontwerpen worden niet van wege de Vereeniging tegen brand, diefstal 
of anderszins verzekerd en blijven dus geheid voor risico van de inzenders. 

De ontwerpen zullen na het verstrijken van bovengenoemde .5 maanden, met de onge
opende naambrieven, binnen een maand aan de correspondentie-adressen franco worden 
teruggezonden. 

Inlichtingen kunnen schriftelijk worden gevraagd tot 5 Augustus 1026 aan het adres 
van het onder 5 genoemde jury-lid, 's-( iravendijkwal 71 en zullen door de jury beantwoord 
worden in het ..Bouwkundig Weekblad''. 

Exemplaren van dit programma zijn kosteloos verkrijgbaar bij den Secretaris, Hon-
dhisstraat I L 

Namens het Bestuur, 
J . H K Y I N K . Voorzitter. 
A. II. V A N Koor . Secretaris. 

Rotterdam. 15 .luli l!»2ti. 
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Berichten. — Silo-Gebouw van de Heinekens Bierbrouwerij te Amsterdam, door J . P . M . -
Afvoerkanalen voor Gaskachels, door P . J . G . Nel l . 

B E R I C H T E N . 

DE R O Y A A R D S - S C H O U W B U R G . Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 
op Woensdag 14 Juli een beslissing genomen inzake de bezwaarschriften ingebracht 
tenen het raadsbesluit van 31 .Maart j . l . . waarbij aan de N A ' . Dr. Wil lem Royaards-
schouwburg grond in erfpacht wordt uitgegeven aan het Kleine Gartinanplantsoen. Gedepu
teerde Staten hebben geen redenen hun goedkeuring aan het raadsbesluit ti thouden. 
zoover die goedkeuring noodig is. 

D E R I J K S A C A D E M I E V A N B F F L D E N D E K U N S T E N . Op de Raadszitting van 22 Jul i j . l . 
is de voordracht aangenomen tot verbouwing van het Gebouw van de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten aan de Stadhouderskade te Amsterdam. Bij de bespreking deelde de 
wethouder mede, dat het in de bedoeling ligt van B. en W . het kostbare August Allebé-
plein, dat voor de bebouwing van het nieuwe Academie gebouw was aangewezen, niet 
langer voor dezen bouw te reserveeren. Straks zal het Raadsbesluit hierover moeten 
vallen. En dan zullen velen nog een wijle denken aan de sympathieke daden van Minister 
Cort van der Linden, die de prijsvraag deed uitschrijven en van Burgemeester Teilegen. 
die het terrein beschikbaar deed stellen. . . . alreeds weer bijkans lit jaar geleden. Dit 
alles is nu van de baan en we krijgen nu toch nog een behoorlijk Academiegebouw. 
Wat een troost is. 

H E T R O K I N T E A M S T E R D A M . Het Dag. Bestuur van den Bond Heemschut heeft 
aan den gemeenteraad een adres gericht, waaraan wij ontleenen: 

Alhoewel thans het Rokinwater en de Rokinkaden in minder aantrekkelijken staat 
verkeeren is ons Bestuur van meening dat verdwijnen van een deel der oude Anistel-
bedding een belangrijk verlies aan schoonheid en geschiedenis voor Amsterdam zal betee-
kenen. Tot voor weinig jaren bestond een waterloop van het Rokin naar het Damrak. 
Deze waterloop is thans grootendeels ol' geheel afgesloten, hetgeen tengevolge heeft gehad 
dat niet alleen het Rokin doch ook het Damrak bij de Oudebrugsteeg vervuild is. Het 
Bestuur dringt er bij Uw College ten sterkste op aan niets ongedaan te laten opdat 
onderzocht worde, of een behoorlijke oplossing van het Rokinvraagstuk verkregen kan 
worden met behoud van het Rjkinwater en niet herstel van den waterloop van het Rokin 
naar het Damrak. (Ilbd.) 
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SILO-GEBOUW HEINEKENS BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ T E AMSTERDAM. 
ARCHITECT B. J. OUËNDAG. B.N.A. 

SILO-GEBOUW V A N D E H E I N E K E N S 
B I E R B R O U W E R I J TE A M S T E R D A M . 

Het gebouwencomplex van de Heinekens Bierbrouwerij wordt door zijn l igging 
aan den hoofd toegangsweg tot de Buur t Y Y wel sterk getroffen door de blaam, die 
rust o]) dit stadsdeel. Het ligt ook wel voor de hand, het verwijt aan Buurt Y Y van 
haar loelijkhoid rechtstreeks maar te richten tot de Brouwerij , die aan het front staat 
en . . . tot voor kort zulk een verwijt als geheel onverdiend moeilijk van zich kon 
afwerpen. Want het was een vrij onordelijke massa hooge sombere muren, spaar
zaam doorbroken door wat ramen, die de bevallige architectuur van de oude Brouwerij 
„de Hooiberg", en haar kantoor, in lS(i(i door Gosschalk aan den hoek van de Ferdi 
nand Bolstraat gebouwd, langzamerhand geheel had overvleugeld. 

Intusschen is daarin de laatste jaren een verandering ten goede gekomen. Werd 
vóór enkele jaren de dorheid van de gevelvlakken aan de zijde van de Ferdinand 
Bolstraat wat verlevendigd door de verbouwing onder leiding van den Architect 
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DETAIL V A N HET SILO-GEBOUW V A N DE HEINEKENS BIERBROUWERIJ T E AMSTERDAM. 
ARCHITECT B. J. OUËNDAG. B.N.A. 

B . .1. Ouëndag , aan de zijde van de Stadhouderskade is thans het aspect aanzienlijk 
verbeterd door het pas-voltooide Silo-gebouw, naar het ontwerp en onder de leiding 
van denzelfden architect uitgevoerd. 

Di t groote massieve bouwwerk beheerscht thans een heel stuk van de Stadhouders
kade, zooals deze, vanuit de stad komend, zichtbaar is, volkomen door zijn rustigen 
stoeren hoofdvorm. Deze hoofdvorm, geheel uit het voldoen aan de eischen, die het 
bouwprogramma stelde, ontstaan, is vooral boeiend door zijn opbouw uit zuivere 
geometrische vormen: de groote kubus van den romp van het gebouw zelf, met daar
boven de pyramide van de bekroning. In dezen hoofdvorm zit de aantrekkelijkheid van 
dit zoo simpele bouwwerk en ook zijn innerlijke waarde, want deze hoofdvorm nadert 
voor soortgelijke bouwwerken het type. Omdat in zulk een benadering van het type 
het begrip tot ui t ing wordt gebracht, is zulk een bouwwerk altijd, zeg, goed van 
„opzet" . F r i t z Schumacher zegt: „ W e r den Typus verschmfiht, weil er glaubt, inner-
halb seiner (!reuzen nichts Xeuos schaffen zu können , offerbart damit seine Schwache; 
wer ihn verschmaht, weil er glaubt, innerhalb seiner Grenzen nicht genug zur Gel-
tung zu kommen, offenhart damit seinen E g o ï s m u s . A l l e starke Archi tektur sucht 
den Typus" . 

De afwerking van dezen hoofdvorm, is geheid secundair, zij is een kleed, een ge
waad, waardoorheen het lichaam spreekt. 

Toch was deze aankleeding' noodig. 
Onwil lekeur ig vergelijken wij dit silogebouw met de bekende silo's in gewapend 

beton langs de Maas, in Duitschland, in Amer ika , die hun grauw-grijze kokers hemel
hoog de lucht insteken, aldus mijlen ver in het rond den tr iomf verkondigen van den 
„Geist der Sachlichkeit und Zweckmaszigkeit". 

In deze werken, karakterbeelden van het zwaarste zwoegen van de menschen in 
hun dorst naar macht en rijkdommen, in de gr immigheid van hun grauwe scherpe 
vormen, voeden wij iets van Mephisto. 

Tegenover hun effect, waardoor ons het begrip van „technische schoonheid" ge-
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P L A T T E G R O N D E N EN DOORSNEDE SILO-GEBOUW DER H. B. M. 
ARCHITECT B. .1. OUËNDAG. B.N.A. 

openbaard wordt, in al haar aangrijpendheid, doet dit aangekleede silogebouw, met 
zijn verzorgde details aan handen en lijsten, niet zijn sculpturalen tooi, wel vriende
lijk aan. Met dézen Mophisto is ten slotte eigenlijk nog wad wat te praten. 

Maar vergeten we niet dat Gropius de silo's van Montreal en elders opnam in zijn 
„ I n t e r n a t i o n a l e Archi tek tur" en dat het Hollandsche karakter van het werk van 
Architect O u ë n d a g op déze plek in Amsterdam, óók te waardeeren valt. 

De indeeling en samenstelling van het bouwwerk is gemakkelijk na te gaan uit de 
hierbijgaando technische teekeningen. 

De karen worden pneumatisch gevuld, waarvoor een verdeelinrichtiug in het 
bovengedeelte is aangebracht. In verhand met de machinale inr icht ing van het naast
gelegen gebouw moesten eenige karen lager worden. Van de 30 karen zijn 5 aan de 
zijde van het schaftlokaal berekend voor een vu l l i ng van 850 K g . per M 8 . de overige 
voor een vu l l ing van 550 K g . per M De eerstgenoemde karen hebben elk een inhoud 
van pi.in. 150 M ' . , terwijl de overige varieeren van 100—157 M : 1 . 

Van de betonkaren zijn de trechters bekleed met een laag van staalbeton, terwijl 
de buitenwanden, waar die tegen het metselwerk aansluiten, zijn goasphaltoerd. 

Dit gewapend beton is uitgevoerd door de K o n . Rotterdamsche Beton [Jzer Maat
schappij, voorheen Van W a n i n g te Rotterdam. J . P. M . 

( l E V E L T E E K E N I N G SILO-GEBOUW H . B . M . T E AMSTERDAM. 
ARCHITECT li. .1. OUËNDAG. B.N.A. 

A F V O E R K A N A L E N V O O R G A S K A C H E L S . 
DOOIÏ P. .1. ( i . N E L L . 

Voor den insider nadert duidelijk en niet rassche schreden de l i jd, dat verwarming 
niet gas meer algemeen wordt. Moge dit voor den buitenstaander niet zoo duidelijk 
zijn, het feit, dat gas de meest veredelde brandstof is, welke bovendien een warinte-
opbrengsl uit onze steenkolen mogelijk maakt hooger dan op eenige andere wijze te 
verkrijgen eu met behoud van een serie voor de maatschappij belangrijke nevenpro
ducten, moet op den duur een veel ruimere toepassing bewerken. 

Op welke andere wijze kan men een thermisch rendement van 689? uit de brandstol', 
die als grondstof dient, halen zooals Prof. Brender a Brandis ons in „Het (las" van 
5 Mei 1923 voorrekent ! 

Zoolang de toepassing van gas als brandstof nog met gebrekkige hulpmiddelen 
(slechts gaskachels enz.) geschiedde en niet voldoende aandacht werd geschonken aan 
de wetenschappelijke gronden van het vraagstuk, werd de algenieene invoering zeer 
belemmerd. 

Daar de tijd gekomen is, dat het gebruik van gaskachels in woon- en bedrijfs-
lokalen en van industrietoestellen in fabrieken enz. toepassing gaat vinden, komt 
ook de tijd om te overwegen wat aan bouwkundigen arbeid moet worden gedaan om 
deze toepassing mogelijk te maken. 

De beide hoofdpunten, die voor beschouwing in aanmerking komen, zijn de afvoer 
van de verbrandingsproducten en de aanvoer van het gas zelve. 

Wat het eerste punt betreft heeft tot nu toe de meening gegolden, dal de gas-
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technicus zich heefl aan te pussen aan de rookkanalen, die voor gewone kachels naar 
een vasten regel worden aangebracht, en inderdaad heeft hij getracht dit te doen. 

Een iets dieper gaande beschouwing leert intusschen spoedig, dut de aard en de 
hoeveelheid van de verbrandingsproducten van gaskachels verschillen mei die van 
gewone kachels en dut rookkanalen voor gaskachels andere eischen stellen. 

In de eerste plaats moet genoemd worden de kans op vorming van condensatie-
water, daar de verbrandingsproducten van gaskachels daaraan veel rijker zijn dan 
die van kachels met brandstoffen als anthraciel en cokes en daar de temperatuur van 
de afgassen van een gaskachel veelal lager is. 

Hij sehoorsioencn van niet voor gaskachels passende afmeting kan het verschijnsel 
van condensatie sterk storend optreden, terwijl het bij een naar den eisen gemaakl 
eu gebruikt rookkanaal geheel kan wegblijven. 

De speling in wijdte van een afvoerkanaal voor gaskachels van verschillende 
grootte is meer beperkt dan voor kachels met vaste brandstoffen en daarom behoort 
de wijdte van hel afvoerkanaal bepaald te worden in verband met de lokaalgrootte, 
of beter gezegd in verhand met de warmtebehoefte van het lokaal. 

De betrekkelijk lage temperatuur van de afgassen van een gaskachel steil den 
eisch, dat warmteverliezen in het afvoerkanaal zooveel mogelijk beperkt worden en 
dat de constructie daarnaar wordt behandeld. Hoe minder warmtegeleidend de bouw
stoffen voor het kanaal zijn hoe heter. 

De afgastemperaturen van goede gasramen leiden in den regel geen sterke schoor-
steentrek in en zijn daarom groote weerstanden niet toegelaten. De afgaskanalen 
moeten dus zonder scherpe hodden verloopon, niet gehinderd worden door nauwe 
of ongunstig gevormde windknppou en vooral mogen zij uiel zoodanig ten opzichte 
van de dakbedekking of van belendende muren geplaatst worden, dat bij sterken wind 
de strooinlijnensehikking sterke veranderingen in den trek kan meebrengen. 

Hier zijn nu eenige eischen opgesteld welke op zichzelf genomen den bouw van de 
afgaskanalen yoor' gasvuren schijnen te bemoeilijken, doch die bij uitvoering geen 
noemenswaardige moeilijkheden behoeven mede te brengen. Mei de tegenwoordig 
voorhanden bouwmaterialen is het mogelijk om aan vele eischen te voldoen en toch de 
schoonheid van het bouwwerk inlaid te laten. 

Zoo staat ons b.v. eene oplossing voor den geest waarin naast een voor gewone 
kachel gebouwd rookkanaal wordt aangelegd een afvoergaskanaal van ronde buizen 
iu doorsnede aangepast aan de gaskachel welke zal moeten worden gebruikt en van 
zoodanig materiaal, dat de even hooger genoemde eischen worden vervuld. 

Een andere oplossing zou kunnen zijn, dat een voor gewone kachel bestemd rook
kanaal door dunnen goed isoleerenden wand gescheiden werd van hel naast liggende 
gaskachelkanaal, dat inwendig glad en recht zou worden afgewerkt. 

In ieder geval zou afstand gedaan moeten worden van de afhankelijkheid van 
steenniaten, omdat kanalen voor gaskachels nauwkeuriger moeten worden afgemeten, 
dan de steenmaat toelaat. Hel wi l mij voorkomen, dal hierin voor den architect, die 
beschikt over de vele nieuwe bouwstoffen geen bezwaar behoeft te liggen. 

Met evenveel ernst behooren behandeld te worden de gasleidingen die zullen moeten 
dienen om meer vertrekken gelijktijdig van gas voor verwarming te voorzien. 

De keus van de plaats voor deze leidingen, latere bereikbaarheid bij eveiitueele ver
anderingen, mogelijkheid van uitbreiding en genoegzame wijdte zijn eischen die ver
vuld moeten worden en waaraan meer zorg behoort te worden besteed, dan ihans in 
den regel daaraan gegeven wordt. 

Hel ontwerpen van een installatie voor verwarming mei gas van een gebouw, 
vooral van een groot gebouw, eischl meer zorg en meer kennis dan daaraan tegen
woordig besteed wordt en zeer zeker zal men vele bezwaren vooraf kunnen wegnemen, 
wanneer uien vóór den bouw raadpleeg! mei een onpartijdig deskundige, evenals dit 
mei reden reeds voor ander installatiewerk wordl gedaan. 

's (iravenhage, J u l i 1926. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Mededeelingen. — .Schoolcomplex te Haarlem, door Ir. P . F. de Bordes. 

M E D E D E E L I N G E N . 

M O N U M E N T Dn. C U Y P E R S . Te Roermond heeft zich een comité gevormd mei hel 
doel op den lOOsten geboortedag van Dr. Cuypers in Mei V.r>i een inonii nt ter eere 
van den grooten bouwmeester op te richten. Eere-voorzittcr van het comité is de heer 
.1. L . Th . Sanders, Burgemeester van Roermond, voorzitter de heer Jhr. Mr. ( i . Michiels 
van Kessenich, lid van de Eerste Kamer. 

Op uitnoodiging van het Comité is de heer I'. G. Buskens, Voorzitter van den B .N.A. . 
namens den B . N . A . . als lid tot het comité toegetreden. 

H A N D E D I N E R F P A C H T S G R O N D E N . Hierover lezen wij in het Handelsblad: Naar 
aanleiding van de door den heer Wijnkoop aangevraagde interpellatie inzake den handed 
in erfpachtsgrnnden waarhij ook een raadslid zou zijn betrokken, vernemen wij dat inderdaad 
nog altijd handel in erfpachtsgrondeii wordt gedreven en naamlooze vennootschappen 
waarvoor een R. K . raadslid optreedt, vrij veel terreinen in handen, hebben. 

Van menig perceel zijn, tegen vergoeding van de zijde der daarop rcllertoerende 
bouwondernemers, de erfpachtsrechten overgedragen. In „De Roode Leeuw"' aan het 
Damrak, hebben vrij veel kleine bouwondernemers van die naamlooze vennootschapjës 
waarvoor het bedoelde raadslid als vertegenwoordiger optreedt, tegen hooge vergoeding 
het erfpachtsrecht op een terreintje verkregen. 

W i j vernemen dat, door B. en W. deze transacties, waardoor de huren voor een aantal 
woningen op die aldus verkregen gronden uiteraard te hoog worden, ernstig worden 
nagegaan. Thans wordt gezocht naar een middel om. door wijziging van de hij het 
Gemeentelijk Grondbedrijf voor erfpachtsuitgifte gevolgde regelen, het geschat her in 
erfpachtsgronden voor goed onmogelijk te maken. 

Zonder daarin den Raad te kennen, zal het echter niet, gaan. zoodat waarschijnlijk 
binnenkort daaromtrent een nota van B. en W . iu het „Gemeenteblad" zal verschijnen. 

L E I P Z I G E R M E S S E . Van 29 Augustus tol 1 September zal. vanwege den Bond van 
Duitsche architecten, op de Leipziger Messe in de groep voor het bouwbedrijf een tentoon
stelling van Amerikaansche Architectuur plaats hebben. Hiervoor bestaat reeds nu groote 
belangstelling, alsook voor een terzelfder tijd te houden tentoonstelling op het gebied 
van de steenbakkerij. 

MIDI) T E C H N . S C H O O L VOOR DE B O U W K U N D E T E UTh'Et U T . Voor heteind-
exainen van de Middelbare Technische School voor de Bouwkunde te Utrecht dat onder 
toezicht van gecommitteerden, de heeren Ir. N . M . de Kanter te Utrecht en B . J . Ouëndag 
te Amsterdam, van 16 Juni tot 19 Juli is afgenomen, zijn geslaagd als Biirgerbouvv kun
dige: A. Kraaveiihageii. Bussum, met lof; J . Hoogbruin, J . E . Jurr iën en D. A . Vogelzang, 
Utrecht; C Lotgering. II. van Dutten en P. Verhave, Amsterdam; R. II. Diehl en A. .1. 
v. d. Meijden. Arnhem; .1. Bottema, R. v. d Burg en .1. A. Voorman, Apeldoorn; J . W . 
Blok. Loenen a. d. Vecht: J B. van Gessel, Dieren; P. Grusehke, Hoogland bij (Amers
foort); .1. Th. Schuiten. Delft: .1. van Steenderen, Holl . Rading (Maartensdijk) en G. 
Veldkamp, Veenendaal. Als Waterbouwkundige zijn geslaagd: J . Das. Woerden, met lof: 
I). C. Janse, J . II. A Rietveld. .1. H . de Wijk, S. N . Zeilemaker, I.. J . Hoeksma en 
W . de Wil t . Utrecht: .1. Boltje, Heerenveen; B. v. Dorst. Barneveld; B. W. Ebbinge. 
Enschedé; N . II. de Graaf, Zdst ' : II. Rottinghuis, Delfzijl: .1. Schager, Venhuizen; J . Y . 
Slot. Soest; F . B . v. d. Straateii. Hansweert: B. Breunesse, Baarn en Y. E. I lijkstra, Amersfoort. 
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S C H O O L C O M P L E X TE H A A R L E M . 
Door B. en W. van Haar lem weid aan den dienst van Openbare Werken opge

dragen een dubbele school L . O. niel gemeenschappelijk gymnastieklokaal te projec
teeren op een terrein, gelegen aan de Knrol ingen- en Noorniannenstraai. 

De eigenaardige vorm van het terrein, ontstaan dooi' de samenkomst van meerdere 
wegen had een beslisseriden invloed op de samenstelling van het plan. De twee 
scholen werden niet het gymnastieklokaal lot één complex vereenigd. Ken der be-
noodigde speelplaatsen werd buiten, de andere binnen het complex geprojecteerd. 
Daardoor werd ook' de in het plan moeilijk op te lossen scherpe hoek vermeden. 

Teneinde dezen hoek, die aan een ploinvormig strnatgodeelto komt te liggen, ook 
in de speelplaats te vermijden, zijn, in het omsluitende muur- en hekwerk', aan het 
kopeinde de beide hoofdtoegangen gemaakt. Deze toegangen liggen, zooals het begane 
grondplan aangeeft, aan beide zijden van het verhoogde, niet bloemen beplante 
middenterras, dat afgesloten wordt door eene halfcirkelvormige drinkgelegenheid 
voor de kinderen. Ook is in het centrum der omsloten 2e binnenplaats een drink
gelegenheid aangebracht, die als bronoplossing, met planten en bloemen omzet, een 
aangenaam aspect biedt bij doorkijk door den op de foto van het voorfront zichtbaren 
poortdoorgang. 

Deze poortdoorgang vormt het middenpunt van den voorgevel, afgesloten door 
een groot vlak van staand metselwerk, rustend op zware pijlers en aan weerszijden 
begrensd door twee hooger opgaande pylonen, waarachter de trappenhuizen der beide 
scholen zijn gelegen. Van uit deze pylonen ontwikkelen zich langs de beide aan
grenzende stralen de vleugels der schoolgebouwen, welke vleugels aan de achterzijde 
van het terrein te zamen komen in het gemeenschappelijk gymnastieklokaal. 

Den poortdoorgang ingaande, bevinden zich hierin links en rechts de toegangen 
tot de beide scholen, waarvan de verdere pkinindccl ing voldoende uit de plattegrond-
teekeningen is af te leiden. Iedere school beval behalve de kleinere vertrekken, zooals 
kamer hoofd, kleedkamer enz. 7 leslokalen, waarvan 2 leslokalen boven den poort-
doorgang zijn gelegen. 

De lokalen zijn afgeschilderd in blauw-groene kleur met zwarte omlijning, legen 
een gele kleur van het benedengedeelte der wanden, terwijl, achter de radiatoren een 
lambriseering is gemaakt van goudbruine tegels. De kamers van de hoofden hebben 
als wandbekleeding in rood niet goud beschilderde celotexplaten in eene houten 
omtimmering iu metaalgrijzeii toon met zwarte afzetting, waartegen de paneelen 
der deuren in warm groen mei zwarte af-oinlijsting. 

A l s kleur voor het houtwerk in de gangen is gekozen eene warm oranje-bruine 
tint, terwijl in de gangen en portalen en in de traphal een grijsachtige granieten 
lambriseering is aangebracht. Deze bekleeding zet zich ook' voort in de balustraden 
en wanden der trappen. De met het beloop der trappen meegaande balustrade is verder 
afgedekt mei blokken gepolijste hardsteen. De l:oton-t rapt reden zijn mot eene zwarte 
Pamabedekking afgewet kt, zoodat de trappenhuizen geheel in grijzen en zwarten 
toon zijn gehouden waarin een warme kleurschakeering wordl teweeggebracht door 
hel licht, invallende door ramen, uitgevoerd in glas in lood. Dit glas in lood is behan
deld in een eenvoudige vlakverdeeling in verschillende kleuren. 

Ten slotte zij nog meegedeeld, dat zich onder het gymnastieklokaal de kelder voor 
de centrale verwarming bevindt. Bij deze scholen wordt het stelsel toegepast van een 
centrale verwarming, niet gas gestookt. 

Door den dienst van Hout en Plantsoenen, werd in de daarvoor langs de gevels 
gemetselde bloembakken, eene beplanting aangebracht, welke, evenals die op de 
heide speelplaatsen en in de bakken aan den voorgevel onder de beide traprninen, 
eene levendige t inteling van kleuren geeft tegen den grijzen toon van het metselwerk. 

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

I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen. — Berichten, 
door J . P . M . — Ontvangen Boekwerken. 

Woningbouw in voormalig Nieuwendam, 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L ] N O E N . 

V O O R S T E L TOT A A N V U L L I N G V A N D E „ A L G E M E E N E R E G E L E N " . In verband 
met de afschaffing van het borgstelsel, stelt het Bestuur de volgende aanvullingen van 
de „Algemeene Regelen betreffende de rechtspositie van den Architect" voor. 

l o . In art. 23, na .bemoeiingen bij faillissement" in te voegen: „ingebreke blijven". 
Vindt eventueel eene herbesteding plaats, dan kan de architect krachtens deze bepaling 
aanspraak maken op eene vergoeding voor zijn extra werk. 

2o. Wordt het werk, na ingebreke blijven van den aannemer, verder uitgevoerd in 
eigen beheer of door partieele aanbestedingen, dan ware dit te regelen door eene aan
vulling van art. 29, luidende als volgt: 

„Wordt tot deze afwijkende wijze van uitvoering eerst overgegaan in den loop van 
den bouw, dan wordt de voormelde verhooging berekend over liet op dat tijdschrift nog 
te verwerken deel der bouwkosten". 

Het door den Heer Buskens medegedeelde geval, t w. het afbranden van het werk 
tijdens de uitvoering, en de daaruit voortvloeiende dubbele arbeid aan leiding en toe
zicht voor den architect ware misschien reeds thans te brengen onder de „herstel l ingen" 
van art. 24. 

Toch is het misschien beter, deze gevallen afzonderlijk te regelen in dier voege, dat 
aan art. 21 eene alinea wordt toegevoegd, luidende als volgt: 

„De architect is slechts verplicht tot het éénmaal verrichten van den overeengekomen 
arbeid tegen het hierboven vermelde honorarium. Indien tijdens de uitvoering het bouw
werk geheel of gedeeltelijk vergaat door een oorzaak, waarvoor dc architect niet aan
sprakelijk is, dan beeft hij voor den dientengevolge door hem te verrichten meerderen 
arbeid recht op eene verhooging van het honorarium, in verhouding tot dien meerderen 
arbeid". 

B E R I C H T E N . 

D E E E R S T E V R O U W E L I J K E A R C H I T E C T I N BELGIË. Vrijwel overal hebben de 
vrouwen iu de laatste jaren de mannen van hun eigen erf verdreven. Eén bedrijf bestond 
er evenwel nog, althans in Be 
Doch ook deze laatste vesting is gevallen. 

Onze correspondent te Brussel meldt, dat de Centrale Maatschappij voor Architectuur 
te België dezer dagen het eerste vrouwelijke lid heeft opgenomen: mevrouw J . van 
Celis - Einants. 

Ter verkrijging van het diploma moet een proefstuk geleverd worden. En het ligt voor 
de hand, dat velen gaarne hadden gezien dat de vrouwelijke architect b. v. eens een 
klassiek staaltje had geleverd van haar kunnen. Het heeft niet zoo mogen zijn. De examen
commissie legde de candidate als verplicht proefstuk den bouw van een . . . café. op. (Tel.) 

K A M E R L I D - R E S T A U R A T E U R . Een medewerker zendt ons een bericht met de be
noeming van een restaurateur tot kamerlid. Hij blijkt echter geen architect te zijn van 
restauratie-werken, maar een restaurant te houden. Wij kunnen dus op zijn geachte per
soonlijkheid niet verder ingaan. 
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GEZICHT UIT I'UNT K. 

W O N I N G B O U W IN V O O R M A L I G N I E U W E N D A M . 
Architect : J . B O T E R E N B R O O D . 

A a n de Noordzijde van den zoo pittoresk bebouwden dijk, die in liet voormalige 
Nieuwendam door. het polderland heenkronkelt, is thans een uitgestrekt complex 
gemeentewoningen in aanbouw. Een vijftal architecten zijn hij dit groote werk ho
frokken. H u n taak is, in het kader van het door den heer B . T. Boeyinga, tot voor 
kort architect hij den Gemeentelijken Woningdienst, ontworpen stratenplan en op de 
door dezen Dienst zelf verschafte plattegronden dei- woningtypen, een architecto
nisch goed en aantrekkelijk geheel te maken. De heeren B . T. Boeyinga, J . Boteren
brood, .1. Mulder, .1. Roodenburg en J . Zietsma, hebben daartoe ieder een gedeelte 
toegewezen gekregen, met het verzoek, in de architectuur niet alleen zich zeiven, maai' 
ook eens anders werk, ten hoogste te respceteeren. 

De heer Boterenbrood, van wiens werk in dit complex, wij hierbij eenige illustraties 
geven, zag zich het Noord-Westelijk deel van het complex toebedeeld, een, van het 
in Pompeaansehen stijl opgezette groote plan wat overschietend stukje. Een, wat de 
plechtstatigheid der verkavelingen betreft, wat misdeeld hoekje. Architect Boteren
brood kreeg dus een heel mooi stuk en hij vond gelegenheid zoowel verkaveling als 
plattegrondjes in dezen uithoek wat naar eigen inzichten te wijzigen; een gelegen
heid waarvan hij gebruik meende te kunnen maken, zonder het einheitliche karakter, 
dal den groolen opzet van dit plan kenmerkt, in het minst te verstoren. 

Een en ander heeft tot resultaat gehad, (lat hier enkele groepen van woningen zijn 
gebouwd, van waarlijk voortreffelijke architectuur, wat uiterlijk als wat aanleg 
betreft. Over deze architectuur is eigenlijk niet void te zeggen, omdat alles erbij zoo 
„vanze l f sp rekend" is. Maar het „vanze l f sp rekende" is heden ten dage iu de bouw
kunst iets zóó zeldzaams geworden, dat het in zijn schijnbare karakterloosheid, van 
karaktersterkte getuigt. Ki jk rond V heen, alle architectuur w i l van individuali tei ten, 
van persoonlijkheden sproken. E n niet meewarigheid ontdekken wij dikwijls schijn-
persoonlijkheid, worden wij herinnerd aan den Leekedichter, die tevergeefs zeide: 
Wees 1' z e l f . . . . Dit werk van Architect Boterenbrood is zoo karaktersterk, omdat 
het in al zijn objectiviteit, in al zijn neutraliteit, toch de persoonlijkheid van den 
ontwerper tot ui t ing brengt. 
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GEZICHT UIT PUNT A. 

GEZICHT UIT PUNT B. 
G E M E E N T E L I J K E WONINGBOUW IN VOORMALIG N I E U W E N D A M . 

ARCH. J . ISOTKHKNIiltOOD. 
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GEZICHT UIT PUNT C. 

GEZICHT UIT PUNT D. 

G E M E E N T E L I J K E WONINGBOUW IN VOORMALIG N I E U W E N D A M . 
ARCH. J. B O T E R E N BROOD. 
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GEZICHT UIT PUNT E. 

GEZICHT UIT PUNT F. 
G E M E E N T E L I J K E WONINGBOUW IN VOORMALIG N I E U W E N D A M . 

ARCH. J. BOTERENBROOD. 
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GEZICHT UIT PUNT G. 

GEZICHT UIT PUNT II. (WONINGEN VOOR OUDEN V A N DAGEN). 
G E M E E N T E L I J K E WONINGBOUW IN VOORMALIG N I E U W E N D A M . 

ARCHITECT .1. BOTERENBROOD. 

DCDOUWiriOPlAn niMTMAMll 

OOttCMTCLVHt WCnHCCtny •WTCODAmW* 

BKHOUWINGKPLAN NIEUWENDAM. 

G E D E E L T E L I J K BEBOUW 1NGSPLAN N I E U W E N D A M . ARCH. .1. BOTERENBROOD. 



Dit werk is zoo goed, omdat men nergens don architect ervan ziet, maar toch 
diens geestelijke aanwezigheid overal voelt. I n zijn vanzelfsprekendheid, i n zijn 
bevallige natuurlijkheid is dit werk toch vol geestelijke spanning. Hoe anders is zulk 
werk dan dat, waarbij wij in ieder latje, in ieder steentje, den architect zien, — wat 
is zoo'n man knap en knap vervelend op liet laatst — maai - waarin wij hem nergens 
„voelen". Hoe waarlijk beschaafd is zulk werk, met al zijn ingetogenheid en reserve, 
vergeleken bij die daverende dingen dezer dagen, die de volkswoningbouw ons maar 
al te vaak „daars lo l t" . 

Di l complex is van een fijn gehalte, de stemming, die ervan uitgaat, is heel teer. 
D i t is bereikt kunnen worden dooi' een uiterst nauwkeurige bestudeering van de 
schaal en van de motieven. Want niet het woningtype niet zijn variaties, maar veel 
meer zijn hier dc architectonische motieven, als daar zijn, het ramenrijtje met het 
balcon-aan 't eind, het steile zadeldak, het laag doorschietende gebroken dak, het 
lossenaarsdakje mei het ronde deurtje daaronder, de scherpe topgeveltjes met hun 
houten beschieting, de (dementen, waarmede door combinaties de verschillende bouw-
blokjes werden samengesteld. 

Hel aantal dezer motieven, niet alle zijn genoemd, is volstrekt niet minimaal . 
Boterenbrood's werk, zooals bijv. dat in Amsterdam-Zuid, heeft steeds veel motieven; 
deze architect kijkt niet op een motief. Maar dat zijn werk die mooie afwisseling 
vertoont, die rijke sehakeoringen, in zijn rustigen eenvoud, ligt in de vernuftige wijze, 
waarop uit die talrijke motieven in ieder bepaald geval een keuze wordt gedaan en 
waarop de gekozen tot eenvoudige, en architectonisch goede gebouwtjes zijn gecom
bineerd. Hel gelukkige resultaat is dus zeker ook te danken aan een andere, een meer 
„küns t l e r i sche" werkmethode bij bet ontwerpen. 

Dit complex van A r c h . Botoronbrood behoort zeker tot de meest aantrekkelijke, 
die in de laatste jaren te Amsterdam zijn gebouwd, en zijn collega's bij het groote 
plan, die nog druk aan den arbeid zijn, zullen moeite hebben, dit superieure werk te 
overtreffen. Ongetwijfeld zullen zij het allen evenaren! A l s het effect ervan te zien is, 
hopen wij nog eens op dit complex terug te kunnen komen. Zal alsdan ook de toe
gangsweg tot dit uitgestrekte tuindorp van uit de hoofdstad aangelegd zijn f De weg 
is thans wel bekoorlijk, maar heelemaal niet behoorlijk. Assurnazirpal pakte dat in 
zijn tijd heel anders aan. J . P . M . 

ONTVANGEN B O E K W E R K E N . 
De oogen open. Wordt Botterdam een goed gebouwde stad, door Ir. A l p h . Siebers. 

Uitgegeven door de Vereen, voor Stadsverbetering Nieuw Botterdam. 
In dit vlot en duidelijk geschreven opstel wijst de heer Siebers op de dringende 

noodzakelijkheid voor Botterdam een welstandsbepnling in zijn bouwverordening op 
te nemen, een wensch, die, bet naschrift van de brochure kon er nog juist op wijzen, 
inmiddels in vervul l ing is gegaan. Di t maakt het geschriftje echter zeker niet nutte
loos. De heer Siebers haalt tal van voorbeelden aan, uit de praktijk van het bebouwen 
van Botterdam, die voor de stedebouwkundige schoonheid funest zijn geweest, en 
die zeker afschrikwekkend blijven, ook onder de vigueur van de nieuwe verordening 
en hare toepassing. 

Bovendien wijst de schrijver op vele factoren, economische vooral, die indirect met 
de bebouwingsvraagstukken te maken hebben. De lezer ontkomt niet aan den indruk, 
dat in Botterdam vide van die factoren verwaarloosd schijnen te zijn, al zegt de 
schrijver vaak vergoeilijkond, na als voorbeeld een fout te hebben aangewezen: 
Genoeg van dit alles. Ken groot aantal goed gekozen afbeeldingen van goede en 
slechte bebouwingen zijn in de brochure opgenomen, ook van bebouwingen te Amster
dam. De vergelijking valt wel in 't voordeel van de hoofdstad uit! 
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Officieele Mededeelingen. — Mededeelingen. — Ken Amerikaanse h oordeel over wolken
krabbers. — Concertgebouw te Stockholm. — Het Hotel Rohan te Parijs. Ontvangen 
boekwerken. 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

E X A M E N O P G A V E N 1926. Verschenen zijn: 
1. De Examenopgaven voor het voorbereidend examen Bouwkundig Opzichter 1026. 
2. De Examenopgaven voor het examen Bouwkundig Opzichter 1926. 

De boekjes zijn uitsluitend verkrijgbaar aan het Bureau van den B. N . A . . Wetering
schans 102, Amsterdam. De prijs ervan is f l . — per stuk. Toezending geschiedt franco 
na ontvangst postwissel. 

P R I . I S V R A A G P R O G R A M M A G E B O U W V A N D E N V O L K E N B O N D . Dit programma 
ligt voor belangstellenden, die alsnog geen exemplaar mochten hebben ontvangen, op 
bet bureau van den B. N . A . ter inzage. 

M E D E D E E L I N G E N . 

V E R E E N I G I N G B O U W K U N S T EN V R I E N D S C H A P . P R I J S V R A G E N 1926. Beant
woording der vragen. 

Om de beantwoording van de gestelde vragen zoo beknopt mogelijk te maken, is niet 
elke vraag op zich zelf behandeld, doch zijn, in onderstaande mededeelingen de antwoorden 
op de vragen van gelijke of verwante strekking te zamen gevat. 

B R A N D W E E R P O S T . 

1. De naam van de straten waar het terrein ligt kan uit den aard der zaak niet worden 
aangegeven, daar noch een bepaalde stad. noch een stadsgedeelte voor het gebouw 
is bedoeld, de ligging ten opzichte van de windstreken is niet bepaald. 

2. De bebouwing naast het terrein, staat aan beide straten met de voorzijde in de 
rooiïng, en zij is aan beide straten, op eene diepte van een vierde gedeelte van de 
totale diepte van het terrein aan te nemen. De hoogte der bebouwing kan op 12 M . 
tot de gootlijst worden gesteld. 

3. De diepte van het voorterrein moet op ten minste 10 M . worden aangenomen, de 
breedte behoeft niet grooter te zijn dan noodig is om eiken wagen gelegenheid te 
geven om recht vooruit de remise uit en de straat op te rijden, de overblijvende 
breedte van het terrein kan tot aan de rooiïng bebouwd worden en deze bebouwing 
kan aan het remisegebouw aansluiten mits het gebruik van den verbiiidingsgang of 
gangen, tusschen voor- en achterterrein, niet te zeer belemmerd wordt. 

Een breedte van 3 Meter voor dezen gang of gangen is voldoende en er is geen 
bezwaar ze op verdiepinghoogte te overbouwen. 

De bedoeling der afsluiting van het achterterrein is dat in de rooilijn van de straat 
vijf hekken worden aangebracht tegenover de vijf uitgangen der remise. 

4. Het rookhok is een ruimte waarin rook wordt ontwikkeld, ten behoeve van de oefe
ningen der brandwachten, met of zonder rookmasker. 

De hoogte van het rookhok behoeft niet grooter dan .'5 Meter te zijn. 



5. De plaats van het klimhuis ca . op het achterterrein is vrij, het kan met de andere 
dienstgebouwen verbonden worden mits dit geen belemmering in het gebruik van 
het klimhuis teweegbrengt. 
Hij de genoemde vijf verdiepingen is die van den beganegrond inbegrepen. In den 
droogtoren moet alleen bovenin gelegenheid zijn voor afvoer van de door het drogen 
der slangen met waterdamp verzadigde lucht. 

(5. Hoewel het wel de bedoeling is dat de verschillende lokaliteiten van het gebouw 
worden verwarmd, is het niet noodig hiervoor eene afzonderlijke ruimte voor eene 
verwarmingsinstallatie te projecteeren. 

7. De bedoeling der marquise of „luifel" is, dat, indien de, naar buiten openslaande 
deuren van de remise openstaan, wat in den regel het geval zal zijn. deze gedekt 
zijn en tevens de remise togen inregenen wordt beschermd. 

8. Er moeten voor de brigadiers en chauffeurs, te zamen, zes woningen worden ge
projecteerd; wanneer de woningen boven elkander worden gebouwd, is het geoorloofd 
dat de twee bovenwoningen tezamen oen opgang hebben, doch dan moet de woning 
der eerste verdieping een afzonderlijk portaal hebben dat op het gemeenschappelijk 
trapportaal der eerste verdieping uitkomt. 

9. De bedoeling van de ligging der onder 3 en 4 van het programma genoemde lokalen 
is dat de remise aan de eene zijde door het sub 2 genoemde lokaal en aan de andere 
zijde door de sub 3 en 4 genoemde lokalen begrensd wordt, zoodat de remise vanuit 
deze lokalen bereikt kan worden. 
De bij deze vertrekken beboerende kloerenbergplaatsen enz. mogen niet met de remise 
in verbinding staan. 

10. De werkplaatsen mogen niet in verbinding staan met de remise. 
11. Het staat den ontwerper vrij een of meer trappenhuizen voor de lokalen op de 

verdieping te maken mits alle vertrekken gemakkelijk bereikbaar zijn. Het aantal 
slaapplaatsen in de slaapzaal behoeft niet te worden aangegeven. 

12. E r is geen sprake van „uitvoering" van den bouw, waarvoor de prijsvraag wordt 
uitgeschreven. 

S T A T I O N V O O R A U T O B U S S E N . 

1. De ligging van het plein voor het station, kan niet worden aangegeven daar het 
niet voor een bepaalde stad bedoeld is. 

2. Het is de bedoeling dat de autobussen door de achterdeur worden betreden. Het is 
voldoende dat zij over eene diepte van een Meter gedekt worden door het buiten 
het trottoir uitstekende dak, waarbij op eene hoogte van 2.75 M . onder dit dak moet 
gerekend worden. 
De bedoeling van de scheidingen tusschen de standplaatsen is niet dat deze alleen 
in het straatvlak worden aangegeven doch eene, door den ontwerper zeiven aan te geven 
dikte, vorm en hoogte vorkrijgen. 
Vorm en afmeting van het trottoir kunnen door den ontwerper zeiven worden 
vastgesteld. 

3. Het openbaar toilet behoeft niet meer dan een privaat voor mannen en een voor 
vrouwen te bevatten. Hot staat mot de beide telefooncellen onder beheer van eene 
bewaakster, voor wie een klein vertrekje! moet worden geprojecteerd. De toegang 
tot dit complex kan zoowel vanuit het wachtlokaal als van buiten of van beide zijden 
plaats hebben. 
De courantenkiosk wordt afzonderlijk bediend en de verkoop geschiedt naar buiten. 
Hoewel deze vertrekken verwarmd moeten worden behoeft geen afzonderlijke ruimte 
voor eene verwarmingsinstallatie to worden geprojecteerd. 
De bergplaats dient voor het bergen van schoonmaakgereedschap en dergelijke en 
behoeft geen grooter grondvlak dan 2 M - . te bobben. 

4. In het wachtlokaal moet geen buffet aanwezig zijn en het is niet de bedoeling dat 
het verwarmd wordt. 

5. Het materiaal of de materialen waarin het station wordt gebouwd zijn ter keuze 
van den ontwerper. 

(>. De maat der teekeningen is niet vast te stellen bij de groote vrijheid die den 
ontwerpers gelaten is in den te kiezen vorm van den plattegrond van hot gebouw. 

Voor de jury 

O N . V A N G O O R , Secretaris. 
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HURKAU INTERNATIONAL DU T R A V A I L T E G K N K V E . 

Bijgaande afbeeldingen geven het gebouw weer vim het Bureau international du Travail te Genève, 
waarvan de ligging is aangegeven op de kaarten, behoorende bij liet programma voor het Paleis 
van den Volkenbond, op het terrein ten noorden van de terreinen A en H. Op pag. 7 van Annexe IV. 

De architect van dit gebouw is de heer George Kpitaux, 



i!' 

HUREAU INTERNATIONAL DU T R A V A I L T E GENÈVE. 

Vim hel programma ontwaart men het gebouw sterk vèrkorl in vogelvlucht. Andere afbeeldingen 
vim ilit. voor de organisatie van den Volkenbond (zie pag. (i en 7. Annexe IX van het prijsvraag
programma) zoo belangrijke gebouw zijn niet gegeven. Later, wanneer de Volkenbond de beschikking 
over liet terrein li zul hebben verkregen, zul dit gebouw mét het Paleis het domein vormen van 

de organisatie vim den Volkenbond. 
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RUREAU INTERNATIONAL DU T R A V A I L T E G E N E V E . 
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E E N A M E R I K A A N S C H O O R D E E L OVER 
W O L K E N K R A B B E R S . *) 

Friedr ich A . Delano, voorzitter van de commissie voor het voorbereidend bouw
ontwerp van de omgeving van New-York (gewestelijk plan) heeft in het Januar i 
nummer 1920 van het „Amer i can C i ty Magazine" onder den titel „ S k y s c r a p e r s " , 
een ui tvoerig verslag gepubliceerd, dat weliswaar niet-zeer rijk is aan nieuws, doch 
dat de in Amer ika opgedane ervaringen en de daar te lande heerschende beschou
wingen en pogingen, zoo duidelijk en bevattelijk weergeeft, dat het wel de moeite 
waard is, ook in Duitschlapd, waar in alle groote steden, de moderne wolkenkrabber 
veld tracht te winnen, van de Delanosche uiteenzettingen kennis te nemen. 

De huidige wijze van constructie der Amerikaansche wolkenkrabbers, één uit 
kolommen, balken en raamwerk in elkaar gezet stalen geraamte, is niet ouder dan 
40 jaar. Het algemeen gebruik maken van deze metaal-constructie, die alle buiten- en 
binnenmuren, en vloerbelastingen te dragen heeft, geschiedt sedert ongeveer 25 jaar. 

De veel verdiepingen hooge wolkenkrabber beperkt zich niet alleen tot de mi 1 -
lioenensteden, zooals New-York en Chicago, maar elke stad, die aanspraak maakt 
op een zekere beteekenis, moet op z'n minst één wolkenkrabber bezitten, wiens beeld 
op groetkaarten als het toeken van vooruitstrevendheid, in de wereld kan worden 
gezonden. In de steden van meer (hui 100.000 inwoners, doen deze gebouwen verkeers-
en andore moeilijkheden ontstaan, waarvan ook de kleinere steden zich op de hoogte 
moesten stellen, om diezelfde ongunstige verhoudingen te vermijden. 

De ten gunste van den hoogbouw geldende beweegredenen zijn do volgende: 
1. de verhoogde rentabiliteit van den zeer in waarde gestegen grond; 
2. het bereiken van grootsche stadsbeelden, voornamelijk gezien vanuit het om

liggend landschap; 
3. het gebruik van een maximum licht eu lucht door de bewoners ol' gebruikers 

van de bovenste verdiepingen; 
4. hot vergemakkelijken van het verkeer door verandering van ruimere horizon

tale wegen in de studie verticale beweging der liftoti; 
5. oen handelsgebouw van 4(1 verdiepingen veroorzaakt geen grootere uiterlijke 

verkeersmoeilijkheden dan 4 gebouwen van elk 10 verdiepingen hoog (waarbij ver
ondersteld moet worden dat naast den 4(1 verdiepingen hoogen wolkenkrabber, de 
bouw van drie 10 verdiepingen hooge huizen achterwege blijft); 

(>. de eentonige hoogte der gehouwen of de conforme kroonlijsten, geeft een ver
velenden totaalindruk, terwijl de wisselende hoogten boeiende silhouetten en een 
fraai stadsbeeld doen ontstaan. 

A a n deze werkelijke of vermeende voordooien staan de volgende bedenkingen 
tegenover: 

1. Het is een twijfelachtige vraag, of hooge grondprijzen, hooge huizon eischen, 
of dat hooge huizen de grondprijzen doen stijgen. 

In hoofdzaak gaat het om een kringloop van oorzaak en gevolg. 
2. 3. De aesthetische werking van een wolkenkrabber hangt samen mot zijn alleen-

staan; in groepen storen zij zich anders wederkeerig. Bovendien echter benadeelt bid 
hooge huis de minder hoogen. 

4. Do vergemakkelijking van het verkeer in verticale r icht ing geeft aanleiding 
tot een vergrooting van het horizontale straatverkeer, zooals het in Amerikaansche 
steden met 30, 40 en zelfs 50 verdiepingen hooge huizen, op bedenkelijke wijze blijkt. 

5. De toelating van een enkel 40 verdiepingen hoog gebouw heeft tengevolge, dat 
hot bouwen van meerdere wolkenkrabbers niet verhinderd kan worden. E e n huis 
van 40 verdiepingen heeft in den regel maar één ingang tot de straat, terwijl het 

*) Overgenomen uit het Zentralblatt der Bauverwaltung. 
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verkeer van en naai' do 4 tienverdiepingen hooge huizen, waarschijnlijk door meer
dere straten kan plaats vinden. 

6. Afwisselende hoogten van gebouwen mogen van tijd tot tijd mooi zijn, een wilde 
chaos is nooit mooi. Dat aan een gelijkmatige of rhythmische hoogteontwikkeling de 
voorkeur is te geven, toonen vele oudere stadsgebouwen van E u r o p a (zooals do Place 
V e n d ö m e in Parijs). 

De gang van zaken is gewoonlijk zoo, dat zoodra een grondeigenaar, wegens ver
hooging van zijn grondrente den bouw van een „ S k y s c r a p e r " ten uitvoer hoeft ge
bracht, do markt en belastingswaardc der naburige stukken grond in de hoogte gaan 
en aanleiding geeft tot het ontstaan van meerdere wolkenkrabbers, die nu weder
keerig beslag leggen op lucht en licht, de straten verduisteren, en het verkeer over
belasten. Dikwi j l s dient het bouwen van deze hooge huizen als reclame, ook als 
lichtreclame, ton gunste van de in het huis gevestigde zaak en andere zaken. De 
gevolgen van het verrijzen van talrijke wolkenkrabbers in een wijk, zijn in den 
regel deze: 

u. het zeer toegenomen aanbod van kantoorlokalen drukt de huurwaarde daarvan 
en vermindert den winst van de eigenaars, of 

b. de wijk der nieuwe wolkenkrabbers vermindert de waarden in de buitenwijken, 
welke verouderen en vervallen, en zooals in New-York , de zetel worden van econo
misch zwakke bedrijven, wien de betaling van normale huurprijzen niet mogelijk is. 
Zulke in waarde gedaalde stadsdeelen belemmeren de gewenschte verspreiding der 
kleine handels- en industriebedrijven naar do buitenwijken en voorsteden, en worden 
nieuwe oorden van overvolheid en overbevolking. 

Vroeger in de tijden van Leonardo da V i n c i en van Christopher Wren , gold de 
regel, dat de hoogte der gebouwen niet grooter mocht zijn, dan de halve breedte der 
straat, zoodat dus de zonnestralen een huis in zijn geheele lengte moesten beschijnen, 
zoodra do zon zich op 30° boven den horizon verheft. In lateren tijd werd de hoogte 
van een gebouw gelijk aan do breedte der straat als geldig en normaal aangegeven, 
dus een liehtinvalhook van 45° geöischt. Maar ton opzichte van den bouw dor wolkeu-
krabbers is ook deze eisch vervallen of in gevaar gebracht. 

De twee grootste aangevoerde bezwaren van den bouw dor wolkenkrabbers zijn 
eensdeels do benadeeling van de helendonden, door haar te kort te doen of ontnemen 
van licht en lucht, anderzijds het benadeelen van het algemeen belang door den dwang 
van uiterst kostbare vergrooting van de straatoppervlakte, hetzij door verb reeding of 
door den bouw van meerdere verdieping straten, zooals tegenwoordig in New-
York , Phi ladelphia en Boston ontworpen en tcndeelo uitgevoerd. Den bouwers 
van de wolkenkrabbers kan echter niet het voorrecht toegekend worden, gezondheid 
en welvaart van hunne medeburgers te benadeelen en hen te noodzaken tot het op
brengen van hooge kosten voor de, op de voorgestelde wijze, ontwerpen. 

Deze kosten overtreffen verre de belastingontvangsten uit de vermeerderde waar
den van grond en gebouwen. 

N u is in het jaar 1916 volgens de ondervindingen en instellingen in Duitsehlaud 
ook in don Amerikaanscheii stedenbouw het principe van de trappen- of zonne-
bouwverordening, het z.g. „zon ing" ingevoerd geworden, waardoor ook do tot zoo
ver niet bestaande beperking der geoorloofde hoogte der gehouwen mogelijk word 
gemaakt en wel in trappen verdoold volgens plaatselijke districten. De New-
Yorksche 5 hoogtezones, in welke, hot voorhanden zijnde in aanmerking genomen, 
de bouwhoogte op do eenvoudige, de 1!4 voudige, de \V-> voudige, de tweevoudige 
en 2Vi voudige breedte der straal is genieion, kan echter in geen geval als oen voor
beeld voor andere steden beschouwd worden, dos le minder als de zich hieruit ge
bleken hoogtelijn hij trapsgewijze terugzetting van het bovenste bouwlichaam nog 
veel hoogere wolkenkrabbers van trapsgewijzen torenvorm zijn gebouwd. 

Bovendien zijn de grenzen van het recht der bouwpolil ie, do „police power" in 
de Ver . Staten zeer betwist en de bevoegde rechtbanken hebben menige verregaande 
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„zoning"-maatregelen voor ongeldig verklaard. Fiitusselien zijn de voordeden be-
duidend en steeds meer wordt erkend, dal tusschen liet voorrecht op zich zeil', 
om eenige zeer hooge gehouwen te mogen houwen en de onaangename benarde toe
stand van de gemeenschap, om de gevolgen van het maken van ontzettende kosten 
le dragen, een intense drukkende verhouding hcorscht — een bezwaar, dat ook door 
verhoogde belastingprestaties van de Wolkenkrabbers slechts gedeeltelijk kan wor
den afgeschreven. Wanneer lad strntennol van een stad gebaseerd is op bid ver
keer van vier of' vijf verdiepingen hooge huizen, dan kan lad de dubbele, drie of 
viervoudige verkeerslast niel overmeesteren zonder krachtige verbreeding van de 
hoofdstraten of haar vervorming tot boven elkaar gedegen verkeersstraten. Daarbij 
komt dat honderden en duizenden in een wolkenkrabber werkzame menschen voor 
het aan- en afrijden en het opstellen van vervoermiddelen, meestal motorwagens, 
op onvoorziene ruimte aanspraak maken, zoodat lad duidelijk is, hoe zeer de rang
schikking van de toelaatbare hoogten der gebouwen hand iu hand gaan moet met 
de verkeersregeling in de straten. Op de hieruit voortvloeiende vragen is het vol
gende te antwoorden: 

0. E l k e stad en stadszone moet voor een bepaald niaximunieijfer van de bevol
k i n g op een hectare stadsoppervlakte ontworpen en bestemd worden. 

b. de normale bouwhoogte moet vastgesteld worden, die noodig en dus geoor
loofd is, om deze bevolkingsmassa zonder benadeeling der openbare belangen te her
bergen. Den enkeling kan in de bebouwing van zijn sink grond vrijheid worden 
verieend, zoolang de gemiddelde hoogte van zijn gebouwen deze normale bouw
hoogte niet overschrijdt. W i l bijv. iemand Hl verdiepingen bouwen, ofschoon de nor
male grens 5 verdiepingen is, dan mag hij sleehls de helft van hel oppervlakte boven 
bouwen, die voor 5 verdiepingen als uiterste grens is vastgesteld. 

c. w i l een gemeente „hoogbouw" zonder zulk een noiinaalgrens toestaan, dan zal 
ze de grenzen van gebruik zoodanig met de belasting in verband moeten brengen, 
dat om overschrijdingen te voorkomen, aan die overschrijding een verhoogde aan
spraak van de gemeenschap verbonden is. Een voorbeeld van die verhoogde aan
spraak is het feit, dat een voor ld jaar geleden aan den onder Broadway te New-York 
opgericht handelsgebouw een dageljjksche bevolking bevat van meer dan Hl duizend 
personen, wier aankomst en vertrek de capaciteit van bet naast bijliggend station 
van den ondergrondschen spoorweg voor 45 minuten uitput; sedert dien tijd werden 
er nog 10 wolkenkrabbers bijgebouwd, en zijn er twee nieuwe ondergrondsoho lijnen 
geopend, zonder aan de behoefte geland tegemoet le komen. 

Delano vat het bovenstaande in de volgende slotzinnen: 

1. Wolkenkrabbers beperken of onttrekken hun belendenden zonnelicht en fris-
sche lucht. 

2. Zij verhoogen het straatverkeer op zoodanige wijze, dat uiterst kostbare straat-
verbreedingen of verdiepingstraten noodzakelijk worden. 

3. Wanneer de grond volgens Amerikaansche wijze, niet slechts volgens zijn 
werkelijke, maar naar zijn maximum gebruikmaking wordt belast, dan doel elke 
wolkenkrabber nieuwe wolkenkrabbers ontstaan. 

4. Wolkenkrabbers, wanneer niet te talrijk, en wanneer zij omringd zijn niet de noo-
dige, licht-, lucht- en verkeersruimte, en wanneer ze verder op een geschikte zorgvuldig 
te onderzoeken plaats worden gebouwd, zijn niet alleen zonder bezwaar, maar kunnen 
het karakteristieke van de stad verhoogen en het stadsbeeld werkelijk verfraaien. 

Ti. In 't algemeen moeten de hoogte en de capaciteit der gebouwen beperkt worden 
tot de verkeersniogclijkhedon van bet rondliggende stratennet. 
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Dc Europeesche landen, zoo beslui! Delano zijn uiteenzettingen, hebben een veel 
grootere gemiddelde bevolking dan Amer ika en daarom nog sterkere beweegreden, 
bet „ s k y s c r a p e r s " vraagstuk, en de hiermede verhouden gezondheids- en verkeers
moeilijkheden volle aandaeht te wijden, / i j zijn van het amerikaansche streven naar 
torenhooge huizen nog weinig o]> de hoogte, en doen verstandig; te wachten, te 
kijken en te luisteren voordat het te. laai is. (leen vraag in den hedendaagschcn 
stedenbouw is volgens Delano's meening belangrijker dan deze. 

C O N C E R T G E B O U W TE S T O C K H O L M . 
Kort geleden is te Stockholm het nieuwe Concertgebouw geopend, dal gebouwd 

is naar het ontwerp van Prol ' , [var Tengbom. Voor l u i ontwerp is indertijd een 
prijsvraag uitgeschreven. Bijgaande foto geeft een beeld van den voorgevel van dit 
bouwwerk, dat in de belangstelling voor de moderne Zweedsche architectuur van 
Ostberg's Raadhuis zeker een rivaal zal zijn. Het vraagstuk van de acoustiek is in 
di l gebouw uil den aard der zaak zeer nauwkeurig bestudeerd. De architect had 
daarbij de voorlichting van den beroemden physicus Svante Arrhonius . 

II ET H O T E L R O H A N TE PARIJS . 
[n de Rue Viei l le du Temple ligt het hotel Rohan, waarin de [mprimerie Natio

nale is gevest igd. 
Het hotel Rohan vormt architectonisch één geheel met hol hotel Soubise (Arch i 

ves Nationales), dat helaas te weinig bekende, sublime staaltje van Fransche houw
kunst uit de 1 So eeuw. 

Hel hotel Rohan bevat de beroemde „Salon des Singes", uit den tijd der rococo, 
(oen een dwaze modegril de inspiratie op exotische voorbeelden voorschreef. Behalve 
deze salon bevat het anderen, die alle monuments historiques zijn. Di l hotel Rohan 
moet hij wet van (i A p r i l 1!)02 worden verkocht, om uit de opbrengst de kosten van 
de nieuwe landsdrukkerij te Javel le dekken. 

Gelukkig , vernemen wij thans uil „le Mat in" , zijn die kosten zóó hoog geworden, 
en (le opbrengst van den verkoop zóó laag geschat, dal in den verkoop van het ge
bouw geen financieel voordeel is te behalen, dat hel verlies van een dergelijk histo
risch gebouw als staatseigendom, en dus beschermd door den Staat, zou recht
vaardigen. 

De Kamer is nu teruggekomen op het besluit van 1902 en de Senaatscommissie 
voor de financiën is thans ook tegen verkoop. 

Zoo zal dus het tweelinggebouw Soubise-Rohan behouden blijven en zal het laat
ste door opname van de verzamelingen van de . .Archives Nationales", een betere 
bestemming krijgen. 

O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
Nederlandsche Burgerlijke Houwkunst uil vroeger Ti jd . Uitgave: de Waelburgh 

te Blar icum. 
Een verzameling van li.") afbeeldingen van oude bouwwerken „waar in zich bijzon

derlijk en zeer sterk de geest van ieder gewest manifesteert", zegt de a n o n y m è 
schrijver van de korte inleiding. Het boekje is hot eerste van een serie plaatwerkjes, 
met bouwwerken, te bekijken door J an en Al leman, den kunstenaar en schoonheids
minnaar, don historicus, don folklorist en den aardrijkskundige. 

De afbeeldingen, meest foto's van l i d Rijksbureau voor de Monumentenzorg, zijn 
meerendeels zoor good en met smaak gekozen. 
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Houtgranietvloeren. — De Heerenhofstad, door J . C. Meischke. — Juryrapport. 
Rotterdamsche Post X I V , door Periseopius. 

H O U T G R A N I E T V L O E R E N . In verband met het thans geëindigde onderzoek in Duitseh
land inzake de praktische toepassing van houtgraniet worden in „Baüwelt" de bekende 
gebreken van houtgranietvloeren gereleveerd en de middelen aangegeven, die het optreden 
van deze gebreken moeten beletten. Voor hen. die belang hebben bij deze vloerbedek
kingen zijn ze van veel belang. 

Een gescheurde houtgranietvloer baart zoowel den bouwheer als den architect veel 
onaangenaamheden. Ligt de vloer hol dan is de ondervloer niet voldoende ruw gemaakt. 
Alle houten, baksteenen en betonnen ondervloèrën moeten voor hot aanbrengen van hout-
granieten dekvloeren grondig ruw worden gemaakt, zoodat een verankering en innige 
verbinding tusschen houtgraniet en ondervloer mogelijk is. Op gladde ondervloèrën vindt 
het verhardende houtgraniet geen voldoende, houvast en built op. Bij houten onderv loeren 
past men vertinde nagels toe met breede koppen of gaas. Kalk-gips en sintelbetorwloeren 
zijn evenmin geschikt om daarop houtgraniet als vloeren van hoogovencement aan te 
brengen. Zijn dergelijke stollen mede toegepast voor den ondervloer dan werkt hetchloor-
magnesium van het houtgraniet daarop als vrij zoutzuur en maakt koolzuur en zwavel
waterstof vrij. Hierdoor built het houtgraniet op tui worden scheuren veroorzaakt. Alle 
betonnen ondervloèrën moeten neutraal zijn d. vv. z. slechts bestaan uit Portland-cement, 
zuiver scherp zand en grint. Op poreus tras- en bimsbeton en op ondervloèrën van holle 
baksteen mag niet direct, houtgraniet worden aangebracht, daar zulke ondervloèrën als een 
spons hot mortelvocht opzuigen, zoodat aan het houtgraniet het voor het binden noodige 
vocht onttrokken wordt en de vloer zacht wordt. Men behelpt zich in zulke gevallen niet 
een ten minste "> cM. dikke betonnen deklaag. Er zijn oen groot aantal gevallen, waarin 
mislukkingen niet houtgranietvloeren veroorzaakt zijn door niet zaakkundig voorbereide 
ondervloèrën. Op zichzelf vormt houtgraniet geen zelfstandige constructie, doch slechts 
een afwerklaag. De ondervloèrën moeten daarom zoo zijn samengesteld dat zij aan alle 
trekkende eh drukkende krachten weerstand kunnen bieden. De trek- en drukvastheid 
van houtgraniet is als een volgens de voorschriften in verhouding van 1 : •'{ samengesteld 
betonmengsel. 

Is tegel) latere zware belastingen van oen vloer do constructie niet bestand en ontstaat 
doorbuiging dan kunnen tengevolge der daardoor in het loven geroepen spanningen in 
den houtgranietv loer scheuren ontstaan. Men dwaalt dus als men meent op zwakke 
ondervloèrën houtgraniet te kunnen aanbrengen. 

Meermalen worden vroeger ook do onderlagen voor houtgraniet te schraal genomen. 
De sterkere bovenlaag vond dan in bot poreuze zaagsehuengsel geen houvast, en verbond 
zich niet daarmede De thans door de vereeniging van houtgranietfabrikanten vastgestelde 
mengverhoudingen bepalen voor de onderlagen oen verhouding van 1 : -t en voor de 
bovenlagen oen verhouding 1 : 2. Alleen kleinere afwijkingen zijn toelaatbaar die op 
verscheidenheid van het magnesiet moeten berusten. Ook bij houten onderv loeren noemt 
men niet te sterke verhoudingen teneinde het houtgraniet ten opzichte van zijn uitzettings
mogelijkheid niet te veel van de onderlaag te laten verschillen. Doordat men de menging 
zoo aanhoudt, dat de uitzettingcoeflieienten nagenoeg gelijk zijn. vermindert of vermijdt 
men het gevaar voor scheuren. Ook in dit opzicht hebben do in den aanhef genoemde 



proefnemingen klaarheid gebracht. Om de houtgranietmassa goed te kannen uitstrijken, 
wordt ze dikwijls te nat aangemaakt. Daardoor krijgt men overtollig loog iu den vloer, 
dat water uit de lucht opzuigt en den vloer permanent vochtig houdt, zoodat hij zacht 
blijft en spoedig afslijt. Bovendien kristalliseert het in de muren opgetrokken loog uit en 
vormt vochtige plekken. Ook kan loog, dat den weg vindt tot ijzer dit tot roesten brengen. 
De tegenwoordige houtgraniettechniek heeft aan dit euvel echter zeer bijzondere aandacht 
gewijd en hiertegen afdoende voorzorgen genomen. 

Toen uien wist dat niet alleen te veel loog, doch te sterk loog dat niet werd gebonden, 
schade veroorzaken kon, veranderde men de bepalingen omtrent toevoeging van loog. 
Voor alle mengsels neemt men thans voor de onderlagen 18 graden en voor de boven
lagen 20 graden Bé. 

In den winter kan men tot bespoediging van het binden, loog van 1 graad sterker toepassen. 
Hiervan maakt men echter spaarzaam gebruik en men zorgt liever voor een temperatuur 
in de betreffende vertrekken van 15 C. Verder wordt de houtgranietmassa slechts aardvochtig 
aangemaakt zoodat ze geen overtollig loog bevat. ()ndervloer en wanden moeten vooraf met 
een isolcerende stof worden bestreken zoodat het indringen van loog verhinderd wordt. 
Door deze maatregelen blijft de loog door de boutgranietniortel vastgehouden. 

Zooals bekend is wordt dikwijls gevreesd voor aantasting door de loog van de in den 
ondervloer aanwezige ijzerdeelen als ijzeren binten en wapening. De hierboven genoemde 
bestrijking met een isoleerend middel zal deze bedenkingen opheffen. Alle houtgraniet
vloeren moeten grondig worden gestampt waardoor de houdbaarheid, trek- en drukvast-
heid sterk wordt verhoogd. Als een verderfelijke gewoonte moet worden beschouwd het 
gereed maken van de voor de dekvloeren benoodigde massa op de bestaande onder-
vloeren. Door toepassing van ongeschikte verfstoffen ontstaan vlekkerige vloeren. Thans 
worden reeds door verschillende firma's houtgranietkleuren geleverd die zich goed houden. 
Boven verwarmingskelders mag houtgraniet alleen dan worden gelegd wanneer b.v. door 
middel van turf- of kurkplaten voor voldoende isolatie gezorgd is. Voor vochtige bedrijven 
komt houtgraniet niet in aanmerking. Kr zijn lange jaren van studie en moeite noodig 
geweest om alle werkingen en hoedanigheden van het materiaal te leeren kennen en door 
goede ondervloèrën, meng- en werkvoorschriften een succesrijke houtgranietproductie 
te verkrijgen. 

De keurmethoden van beton inzake binding, volumebestendigheid en trek- en drukvastheid 
past men thans ook toe op houtgraniet. De magnesiten hebben niet evenals cement 
hydraulische eigenschappen doch verharden alleen in verbinding niet chloormagnesiumloog. 
Houtgraniet is daarom in den grond als een chemisch product te beschouwen waarvan 
de toepassing eerst na vele moeilijkheden mogelijk was. 

Talrijke machinefabrieken hebben in plaats van steenachtige vloeren houtgranieten 
genomen en daarmede gunstige ervaringen opgedaan. De houtgranietvloer wordt ter dikte 
van 15 tot 20 niM. in een laag zonder voegen gelegd. De taaie stof' is bestand tegen 
stooten en druk. De afslijting is zeer gering. Volgens proefnemingen is vastgesteld dat 
houtgraniet in het algemeen een trekvastheid heeft van 40 tot 50 K . G . en een drukvastheid 
van 275 tot 350 K . G . per c M 2 . Het volumegewicht is 1.17. In natten toestand weegt 1 
M - . houtgraniet ongeveer 20, in drogen ongeveer 1!) K . G . Van belang is dat houtgraniet
vloeren bestand zijn tegen olie, vet en zeepwater dat druipt van werkbanken, machines 
en aut aten. In papierfabrieken en spinnerijen bespaart de niet licht stuivende vloer. 
die tegen het berijden met zware karren bestand is en bovendien brandvrij is. 

De geluiddempende eigenschappen, bestandheid tegen zwam. de elasticiteit enz. zijn 
verder voordeelen die niet uit het oog mogen worden verloren. In woonhuizen legt men 
houtgraniet in 2 lagen en voorziet men de rd. 10 niM. dikke bovenlaag met kleuren en 
asbest, terwijl de eveneens 10 m.M. dikke onderlaag uit kurk, turf, zaagsel enz. bestaat 
en wel om het geluid beter te dempen en den vloer voetwann te maken. Oude uit
gesleten vloeren en trappen kan men door een houtgranietbedekking gemakkelijk en snel 
vernieuwen. 

Het spreekt vanzelf dat houtgraniet in woonvertrekken niet evenveel zorg moet worden 
behandeld als linoleum en parket. 

Aan het slot van zijn loflied op houtgraniet wijst de steller van het artikel op een 
s t i l l ig zeer belangrijk ding, hij waarschuwt, n.1. er tegen, opdracht te geven voor het 
leveren van houtgranietvloeren aan firma's die niet kunnen wijzen op langdurige praktijk. 
Nauwkeurige inaterialenkennis en kennis van de werkwijzen is in het algemeen een 
factor van groote; heteekenis doch voor houtgraniet vloeren in het bijzonder. 

(N. R. Ct.) 
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2K PRIJS. „CERES". O N T W E R P E R J. LUTIIMAN. DEN H A A G . ARCH. B.N.A. 

D E H E E R E N H O F S T A D . 
De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam beidt in 1!)2."> behalve 

haar gewone jaarlijksehe prijsvragen, die ditmaal vanwege baar 40-jarig jubileum 
een bizonder karakter droegen, nog een buitengewone prijsvraag uitgeschreven. 

Deze betrof liet ontwerp voor een „ H e e r e n h o f s t a d " , een onderwerp, waarvoor 
haar belangstelling gewekt was door den Heer Dr. II. .1. Verloop, Geoloog te 
Wassenaar, die daaraan een uitgebreide studie gewijd had en in een prijsvraag hel 
aangewezen middel meende te zien om het resultaat van zijn studie in een arehifee-
tonisehen vorm tot u i td rukking te brengen. Mede in samenwerking met de Perma
nente Pri jsvraag Commissie werd een uitvoerig programma opgesteld, waarna de 
deelneming opengesteld werd. 

„De Heerenhofstad", zegt het programma o.m., ,.is de vestiging van een ver
mogend persoon, die belang stelt in het land zijner inwoning en deze belangstelling 
gericht heeft op de productiviteit van den grond." 

Zóó groot was bet getal dergenen, die zich aangetrokken gevoelden tot de oplos
sing van het vraagstuk van de Heerenhofstad, dat de oplaag der programma's 
spoedig ontoereikend bleek en een herdruk noodzakelijk was. 

Op dit aanvankelijk enthousiasme volgde een merkwaardig lange vragenlijst en 
daarna kwam de s lui t ing met als eindresultaat de inlevering van 10 ontwerpen. Dit 
betrekkelijk bescheiden getal is eenigszins teleurstellend. Om evenwel een oordeel 
over het al of niet slagen van deze prijsvraag te kunnen vormen is een grondige 
bestudeering van het onderwerp en de samenwerkende factoren vereischt. Opper
v lakk ig treft het den belangstellenden vakgenoot, die als buitenstaander de zaak van 
de Heerenhofstad meer van verre gevolgd heeft, dat in dezen opzet, die toch uit de 
aanvaarding van nieuwere denkbeelden geboren is, aan de ontwerpers niet de volle 
vrijheid gelaten is in de keuze van hun vormgeving, juist daar, waar het de moderne 
elementen in hef bedrijf betreft. Het wi l mij voorkomen dat, wanneer voor de silo 
voor groenvoer, watertank, windmolen e.d. niet van de ontwerpers verlangd ware 
dezelfde schoonheid in het landschappelijk beeld als die van den Oud-Hollandschen 
molen, met behoud zelfs van bet model der wieken, doch de eigen schoonheid van 
deze gegevens erkend ware, ongetwijfeld een geheel verkregen zou zijn van sterke 
expressie. Men mist nu hij de inzendingen een eenheid van gezond, modernen oor
sprong omdat bij het streven naar één gaaf complex hij voorbaat aansluit ing gezocht 
moest worden aan niet met het doel volkomen harmonieerende motieven. Wellicht 
ligt hierin ook de oorzaak dat de jury niet den eersten prijs heeft kunnen toekennen. 

Rotterdam. .). C'. M E I S C H K E . 
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2i; l'RI.IS. ..CKRKs". ONTWKRI'KR .1. MJTHMAN. DEN HAAO. ARCH. H.N.A. 

J U R Y R A P P O R T . 

De ontvangen ontwerpen stonden permanent ter beschikking der juryleden in de groote 
tuinkamer van liet kleine Loo te Den Haag. Algemeene opmerkingen. 

Er werden Hi ontwerpen ontvangen, met de motto's: 
Al zij de inslag nieuw, de schering blijve bestaan Campestra — Ceres — Con 

Aiiiore ' D. D. D. - De Jaargetijden — D. J . O. — Energia — F. A. F. — Gerard -
Hof Holland Huifkar — Sigma -- V . L. -- Zonnenhoeve. 

Bijna geen der inzenders is erin geslaagd bet profiel der Heeronhofstad tot.een architec
tonische eenheid op te voeren. 

Bij de meeste inzendingen werd het ontwerp tot een conglomeraat van gebouwen die 
alle meer ol' minder onafhankelijk van elkaar staan, bij sommige zelfs in die; mate dat, 
een vrij willekeurig dorpsbeeld ontstond. 

De oorzaak ligt gedeeltelijk in het probleem zelf: namelijk de moeilijkheid van een 
aaneengesloten bouw van naast elkaar gegroepeerde gebouwen van diverse heteekenis. 

De geheele opzet werd door allen te royaal ontworpen. Voor den molen, de krachtcentrale 
van de Hofstad economie, werd door velen een vorm gezocht, welke als hoekoplossing 
kon gelden. De eenvoudigste ontwerpen bleken in het algemeen de meest bevredigende 
aspeiden op te leveren. 

Bijna allen verzuimden op de juiste plaats in den molenkop de zoo noodzakelijke 
opening te cohstrueeren. De kop is immers de machinekamer van den molen, licht en 
lucht aan de van den wind afgekeerde zijde zijn practisch onmisbaar. Zeer vele bestaande 
molens hebben daar ramen met of zonder balkon (voor dakbuitenwerk); waar vroeger 
de dorpstimmerman of de molenmaker hier soms zeer pittoreske details aanbracht, had 
dc architect thans een artistiek detail kunnen scheppen. 

De arbeiderswoning, een platgeloopen terrein, viel over het algemeen niet mede. Velen 
ontwierpen 
nog te veel 

irbeiderswoning, 
deze bovendien opvallend te ruim. Ook het landbouwkundig gedeelte werd 
verwaarloosd, maar vond hier en daar toch waardeerbare resultaten die van 

studie getuigden. 
In de type ring van de verschillende gebouwen naar hun aard, waren slechts enkelen 

met hun pogingen op den goeden weg. 
De inzending Zonnenhoeve viel buiten beoordeeling. aangezien dit werk aan geen 

enkelen èisch voor een inzending voldeed! 
Bij de eerste schifting vielen al' de werken onder de motto's D.D.D. — F . A . F . -

Gerard en de .laargetijden Deze inzendingen hadden architectonisch te weinig kwaliteiten 
terwijl het geheel iu diverse opzichten te onbeduidend was. 

Bij de tweede schifting vielen de inzendingen af, die wel kwaliteiten hadden, doch 
architecturaal weinig beteekenden. Ook de plattegronden waren niet bevredigend. Deze 
inzendingen waren Con Aniore — D.J.O. — Hof en Holland. Er bleven over: A l zij de 
inslag nieuw, enz. — Campestra — Energia — Ceres — Huifkar — Sigma — V . L . , die 
voor bekroning in aanmerking konden komen. In de eerste plaats heeft de jury in een 
langdurige discussie de vraag beantwoord ol' tot dit overgebleven werk een plan behoorde 
waaraan een eerste prijs kon worden toegekend. Het resultaat was dat in het daarvoor 
in aanmerking komend ontwerp nog zooveel gebreken bleken te zitten dat uien niet tot 
een bekroning met den eersten prijs kon besluiten. 
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Nadat dit besluit gevallen was bood de vcrdeeling der prijzen nog een ernstige doch 
niet langdurige gedacTitenwisseling omtrent de toekenning van den tweeden eu derden prijs. 

De overwegingen leidden tot de toekenning der volgende onderscheidingen: 
Motto Ceres. De 2e prijs zijnde f 800.— en een zilveren medaille der Vereeniging 

Bouwkunst en Vriendschap, benevens een toelage van f 400.— voor ongewoon fraai 
teekenwerk. 

Motto Energia. Dc 3e prijs, zijnde f600.— en een bronzen medaille. 
Motto Sigma. De 4e prijs zijnde f300.—. 
Motto. A l zij de inslag nieuw, dc schering blijve bestaan, de 5e prijs, zijnde 1' 300.— 

met een toelage van f200.— voor ongewoon fraai teekenwerk. 
Motto Campestra. De 0e prijs, zijnde f 250 — Verder werden voor aankoop bestemd de 

ontwerpen met de motto's Con Amore, D. J . O., Huifkar en V . L . , elk tegen een vergoeding 
van f200.—. 

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

Motto Ceres. (10 vel T : -j- schets, werk in potlood). 
Deze inzending is van groote heteekenis. De plattegrond is bondig en van een behoorlijke 

indeeling. Een verschuiving van de eigenaarswoning ten opzichte van de droogschuur 
bracht een fraai onderdeel in het totaalbeeld. Alle gebouwen werden met grooten eenvoud 
in elkander opgelost en hier en daar vond de ontwerper een sierlijk detail voor de over
gangen. De molen is sober gehouden en staat goed gevat in den hoek doch zonder iets 
emotioneels uit de heteekenis van het bouwwerk op te wekken. 

De pachterswoning is fraai en de tuinhoek in den warmen tuin bevat een aantrek
kelijk detail. 

Éen behoorlijke hoofdingang sluit aan bij een fraaie muuromheining, welke de intieme 
beslotenheid van den warmen tuin bevordert, waartoe voorts sober doch juist geplaatst 
schermgewas medewerkt. 

Evenwel bevat dit ontwerp ernstige gebreken in den plattegrond. De indeeling werd 
niet voldoende uitgewerkt in verband met bet klimaat van ons land (art. 2 van hoofd
stuk III). Bij het gastenkanip werd de eenige woonkamer geplaatst in den langen westgevel 
van den westvleugel van het bouwwerk en vlak bij de bedieningsplaats der eigenaars 
wagenschuur en droogschuur met den stal. De warme tuinzijde bevat slaapvertrekken, 
uitziende op den sier- en proeftuin. 

De droogschuur raakt voor haar doel wat in de verdrukking. Dc molentop. machine
kamer volgens program, bevatte geen opening voor licht en lucht. De arbeiderswoningen 
zijn niet juist ingedeeld. De paardenstal heeft precies verkeerd licht en toegang ten op
zichte van de wagenschuur.Ook het arbeidsverkeer in den grooten stal isonpractisch ontworpen. 

De geheele architectuur toont een gave eenheid van buitengewone bekoring en echt 
landelijk karakter. 

Dit is inderdaad één mogelijkheid, één beeld van eeu Heerenhofstad. Voor een uit
voering van dit ontwerp zouden evenwel een groot aantal vrij ingrijpende wijzigingen in 
den opzet noodzakelijk zijn om een object van practische heteekenis te verkrijgen. 

De eigenaars woning heeft een dak van riet, toelaatbaar wegens de aanwezigheid van 
een pannen dak in den verschoven uitbouw. (Zie de vragenbeantwoording.) Het houtwerk 
in den gevel kan geconserveerd hout in duurzame kleur zijn. 

Het teekenwerk getuigt van een buitengewoon bekwame hand. en wekt bijzondere 
stemming, vooral het winteraspect. E r werden echter verscheidene details op de perspec
tieven verwaarloosd. 

In een sierlijke variantschets gaf de inzender als zijn meening te kennen, dat het plaatsen 
van den molen op een buitenhoek, namelijk bij de arbeiderswoningen tot een fraaier 
beeld zou leiden. 

In de Jury waren de meeningen hieromtrent gedeeld, doch die plaats is in het plan 
van een Heerenhofstad praktisch volkomen ongeschikt, omdat de molen een verantwoor
delijke en in zekere mate intellectueele belangstelling ol' toezicht (bediening) vereischt, 
welke nergens aan arbeiders wordt overgelaten. 

De plaats op den binnenhoek van het bouwwerk ligt tusschen de woningen van den 
pachter en den eigenaar — dicht bij het warenhuis enz., terwijl voor den eenvoudigen 
molenarbeid de krachten in de nabijheid aanwezig zijn. 

Bovendien staat op bovenbedoelde wijze de molen direct in front van de eigenaars-
woning, wat voor velen een onaangenaam uitzicht zou zijn. 

Een betere variant zou gelegen kunnen zijn in een ontwerp waarin de molen boven en 
in de eigenaarswoning werd geconstrueerd. Bij Hamburg heeft een landhuiseigenaar zulks 
reeds verwezenlijkt, voor zijn behoeften en bouw-econoinie. In een Heerenhofstad schijnt 
een combinatie van gastenkanip en molen, in den arbeidshoek, als bedoeld in het démon
stratieontwerp, de meest belovende variant. 
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groepeering 

liet ontwerp uit de variantschets herinnerde eenigerinate aan oen dergelijk ontwerp 
uit vroeger tijd gebouwd aan de Zaan. Het gold toen een houtwerf binnen eenschuren-
reeks welke den u-vorm had; de molen die hout uit het water direct verwerkte, oneen 
reeks overdekte houtsilo*s met aan het andere einde van den u-boog een woning. Dit 
ontwerp was o.a. tentoongesteld te Koog a. d. Zaan (zie programma onder literatuur). 

Motto Energia. (20 vel T: , werk in inkt en waterverf). De plattegrond geeft een krachtig 
ontwikkelde eigen opvatting welke evenwel geheel blijft binnen de bedoelingen van de 
prijsvraag. De hofbouw wordt omgezet in een vijfhovenplan waarin vier secundaire hoven 
den warmen tuin omgordden op een wijze waarin intieme oplossingen de bewoonbaar
heid der nederzetting niet schaden. De meestgeslaagde detailleering van den warmen tuin 
is zeker wel gelegen in den gastcnhof. en ontstaan door een toelaatbare verschuiving 
van de droogschuur. De passage van de Eigenaarswoning naar het gastenkamp, door een 
open gang (loggia) iu rechte lijn naar de bedrijfsgebouwen is aantrekkelijk. 

Ook de wagenhof kenmerkt zich door een eigen karakter met practische 
der omliggende gebouwen. 

De plattegrond getuigt in alle opzichten van een serieus bestudeerd werk waarin ver
scheidene practisch wel doordachte details voorkomen. 

De architecturale verhoudingen staan evenwel op lang niet dezelfde hoogte. Er zijn be
kwame partijen te vinden doch het geheel is te massaal van compositie en veel te royaal. 
De perspectieven toonen een hoogst onbevredigend bee'" 
hint niet tot plastische eenheid opgelost. 

De molenopvatting getuigt van zoeken naar een moderne herschepping, doch kan 
niet als geslaagd gelden. De steunbeeren maken het beeld achter de draaiende! wieken 
te druk. Daklicht ontbreekt ook hier. 

Het landbouwkundig gedeelte van het ontwerp bevredigt niet geheel maar de 
grond getuigt van een gezonden practischen geest. 

Het teekenwerk is vlot en van goede kwaliteit, evenwel zijn de 
gelukkig opgezet. 

Motto Sigma. (10 vel T : . werk in inkt en waterverf). 
He plattegrond beidt lang niet de bekoring van die van Energia, de arbeiderswoningen 

zijn zelfs zeer onpractisch en véél te ruim. De ontvanghal van de eigenaarswoning wordt 
omgeven door slaap- en badkamers! Tusschen den molen en de pachterswoning wordt 
cc igemotiveerde poging gedaan om symmetrie te verkrijgen, hetgeen tot zonderlinge 
oplossingen aanleiding gaf. Het geheel is door de massawerking van diverse gebouwen 
niet tot harmonische eenheid gekomen. De landelijke Hollandsche molen staat in dit 
ontwerp eenigszins vreemd tusschen de monumentale zwaartepunten van het plan. 

De arbeiderswoningen zijn slecht ingedeeld en te duur; een hallast welke zoowel 
voor bewoners als voor eigenaar een voortdurende handicap is. Beknoptheid is beter en 
van groote beteekenis; de artistieke kwaliteiten worden gelukkig niet met den kubieken 
meter of met den prijs afgemeten. 

De landbouwdetaüs geven geen aanleiding tot eenige bijzondere opmerking. Het 
program eischt ten deze geen absolute correctheid, dit ontwerp geeft geen aparten kijk 
op dit gebied. 
, I. >.s 
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De perspectieven tonnen duidelijl 
motieven. 

Het teekenwerk is verdien 
Motto Campestra. (10 vel T : 
Het ontwerp bevat hier en 

geschaad door weinig gelukkige 
van de programmatische voorst» 
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ling. 
De plattegronden zijn matig, hier en daar zelfs zwak. 
Een streven naar eenheid in de architectuur valt te waardeeren met hier en daar een 

bekoorlijken landelijken eenvoud en romantische accenten, maar ook met verschillende 
rammelende details. In den molen is een streven naar vernieuwing kenbaar, doch dat 
streven heeft den ontwerper parten gespeeld. In de perspectieven is bier en daar stem
ming bereikt niet eenvoudige middelen. 

De landbouwkundige afdeeling is weinig gedetailleerd. De plaats van den paardenstal 
ten opzichte van de wagenschuur is onvoldoende bekeken. De woningen zijn ondoelmatig. 
De eigeiïaarswoning is saai van opzet. 

Het teekenwerk is zwak. 
Motto Al zij de inslag nieuw, de schering hlijre bestaan. (24 vel T ; werk in potlood). 
De situatie is op een hoog architectonisch peil gebracht. De plattegronden zijn veel te 

royaal maar hebben goede kwaliteiten. De pachterswoning heeft gezellige hoekjes met terras. 
Het totaalbeeld geeft een verzameling van op zichzelf eenigennato geslaagde eenheden. 

Een eigen streven naar een molenoplossing is merkbaar. 
Het landbouwkundig gedeelte is goed bekeken, de huisvesting van den pachter en van 

de landarbeiders is minder geslaagd. Deze categorie van bewoners hebben hun eigen, 
typische eischen. 

Het zeer bekwaam teekenwerk is niet veel liefde behandeld 
Motto Con Amove. (14 vel T ; in potlood en waterverf). 

De situatie toont geen veranderingen. Hot ontwerp bezit wel kwaliteit 
van indeeling niet weinig overtuigende verbrokkelde silhouet werking. He 
zijn onpractisch van indooling. Bij het molenontwerp werd getracht een 
té vinden, maar het resultaat is niet bevredigend. Onder de details valt o.ni. een apart 
resultaat op te merken, van de wijze waarop het laboratorium van den eigenaar werd 
gegroepeerd met den stillen hoek in top. 

Con Anioro is het eenige work waarin getracht werd den molenkop in de juiste zijde 
op artistieke wijze van licht en lucht te voorzien. Het molenbouwwerk bevat goede 
beginselen die evenwel onbevredigend werden uitgewerkt. 

Hot landbouwkundig gedeelte is onvoldoende bestudeerd, zoo passeert bijvoorbeeld de 
mest per smalspoor de voedergang. He ziekenstal is niet van het andere vee gescheiden. 

In een bijgevoegde aquarel, voorstellende Hollandsche molens, en in de perspectieven 
toont de ontwerper verdienstelijk aquarel werk. 

Motto Huifkar. (10 vel T : in potlood en waterverf). 
Hier is een streven naar originaliteit niet als resultaat een meer typisch dan fraai 

beeld van een Heerenhofstad In het algemeen zijn de plattegronden (eigenaarswoning) 
onbevredigend, in sommige opzichten is het werk zeer inconstructief; landbouwkundig is 
bet plan weinig verzorgd. In de perspectiefteekening is wel stemming bereikt. 

Motto J). d. O. (Hl vel T. in inkt en waterverf). 
Do situatie is weinig serieus ontwikkeld, en verbrokkeld. Er is geen rustig geheel ont

staan. De molen is over het algemeen goed gevat. De studie in landbouwkundig opzicht 
is te waardeeren, doch van geen bijzondere beteekenis. De arbeiderswoning is bet minst 
geslaagd. 

Motto V. L. (16 vel T. in inkt en waterverf). 
De plattegronden zijn wel ordelijk, maar wijdloopig, de werkkamer van de eigenaars

woning is goed begrepen en de verhouding van die woning tot het gastenkamp is juist: 
ook de ruimteindeeling van dat bouwwerk is sympathiek. 

He geheele ombouwing is echter tot een rammelend geheel geworden, waarin sommige 
details op zichzelf te waardeeren zijn. Men kan hier van oen dorpsbeeld gewagen, dat 
toevallig is ontstaan. 

Wellicht lag de bedoeling voor zooveel mogelijk van 
De poging om den molen een moderne oplossing te 

Motto 1). I). IJ. (0 vel T. in inkt en potlood). 
Hit ontwerp is aan alle kanten zwak. 

Motto De Jaargetijden. (15 vel T. in inkt en waterverf). 
Een werk, dat totaal buiten het karakter van de prijsvraag valt. 

Motto F.A.E. (12 vel T : in inkt en waterverf). 
In dit project valt een geheid onvoldoende architectuur te eonstateoren. 
Motto Gerard. (12 vel T : in inkt en waterverf). 
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Hel plan wijkt sterk af van de opgave, alle gebouwen werden nl. in een zeshoek 
ontworpen: noch de afwijking op zichzelf, noch de architectuur is gelukkig te achten. 

Motto Hof. (14 vel T : in inkt en waterverf). 
Ken ontwerp zonder leidende gedachte en zonder eenheid, hier 011 daar echter wel 

beschaafd. De plattegronden zijn onvoldoende. Iu landbouwkundig opzicht vallen haast 
alle denkbare gebreken te constateeren. 

Motto Holland. (20 vel T : in inkt en potlood). 
Het veel te royale ontwerp mist ouderlingen samenhang. De architectuur is eenvoudig 

doch verbrokkeld en zonder rhythme in het bouwwerk. 
Het bronhuis is goed bekeken doch overigens is de landbouwkundige indeeling zwak. 

Jury: Dr. H . P. Heilage, den Haag; Arch. J . P. Logemann, H'dani; Arch. II v. d. Kloot 
Menburg, Voorburg: Arch. W . M . Dudok, Hilversum; Ir. A . M . Kuijsten, Arnhem; 
Dr. .1. II. Verloop, Wassenaar. 

He vervaardiger van het niet den 2den prijs bekroonde werk was de heer J . M . Luthman, 
den Haag. van het met den 3den prijs bekroonde werk .1. W . de C.root en H . Russcher te 
Rotterdam, niet den 4den prijs bekroonde werk .1. P. A . Hos, den Haag. niet den 5den 
prijs bekroonde werk Ir. H . T. Zwiers, b. i . Haarlem, met den 6den prijs bekroonde 
werk A. van der Weele, Groningen. 

Hoor de Vereeniging werden de volgende ontwerpen aangekocht: 
motto Con Amore. van den heer N . Ch. Dekker .Ir. Amsterdam, motto D. .1. O. en 

Motto V . I;., zonder naamsvermelding en motto Huifkar, van den heer L. Andrela, Amsterdam. 
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R O T T E R D A M S C H E POST XIV. 
Het kan, ïneeneii wij, zonder kans op tegenspraak gezegd worden dat iu liet alge

meen de onderlinge verhouding oilder de Rotterdamsche architecten goed is, dal 
conflicten van importantie zich niet voordoen en dat, onder de beproefde voorl icht ing 
van een toegewijd vereenigingsnian als b.v. van Goor, het.optreden naar buiten 
gematigd en correct is. 

Indien bij belangrijke vraagstukken van algemeenen aard noodig blijkt dat de 
meening der architecten naar buiten wordt uitgesproken, dan kost het in den regel, 
mede door do goede onderlinge verstandhouding, weinig moeite tot een gemeen
schappelijke forinuleering der inzichten te komen. 

Meermalen ook is het ons opgevallen dat bij behandeling iu den B . N . A . van lande
lijke vakaangelegenheden een voorstel van den K r i n g Botterdam de sleutel van de 
oplossing bleek te bevatten. 

Evenals in het maatschappelijk optreden, gaat het ook in het kunstleven ge
matigd toe. 

Helle behoefte om in de kunst een eerste viool te spelen, kent men in onzen K r i n g 
niet, het zich „u i t l even" als kunstenaar acht men eeiiigszins in strijd met hel ernstig 
karakter van ons kunstvak. 

V o o r een en ander Iconen zich trouwens de stad noch de omstandigheden. Men 
gunde de hoofdstad oen uitbundig kunstenaar als de Kle rk , men bewondert diens 
speelsche geestigheden doch is verstandig genoog ze niet te willen nabootsen. 

In Rotterdam toont trouwens noch de overheid, noch de algenieene opinie, noch 
do pers oen sterke behoefte aan bouwkunst in eenigen anderen vorm dan in dien van 
een aleoofwoning. 

Zelfs het nog steeds hangende voorstel tot het instellen van een algenieene wel
standsbepaling heeft vijf a zes jaren noodig gehad om hot licht te zien en hoeft na 
zijn uiteindelijk verschijnen nog geen goed woord in de pers gevonden. 

Bijna alles wat in den woninghouw-tijd tot stand kwam stond onder sterke finan
cieele tucht en een oogenblik leek het alsof de leer van uitgeteerde soberheid en 
doodolijko strakheid gedoemd was een Rotterdamsche (lucht) School te vormen. 

Toch zaten de architecten niet sti l , al waren de opdrachten schaars. 
Hij elke prijsvraag, die in stad of land, soms zelfs in het buitenland werd uitge

schreven, kon men Rotterdamsche deelnemers en prijswinnaars zien. De Prix-de-
Rome voor bouwkunst valt bijna zonder uitzondering aan in Rotterdam opgeleide 
jongeren toe. De vereeniging „Bouwkuns t en Vriendschap" tracht jaar op jaar bij 
studeerenden den moed erin te houden door aantrekkelijke en steeds succesvolle 
prijsvragen uit te schrijven. 

Kor tom, niettegenstaande het arbeidsveld ondankbaar en onvruchtbaar is, bestaat 
er in Rotterdam een opgewekt, zij het eenvoudig, bouwkunstleven. 

Hetgeen de Rotterdamsche architectuur noodig heeft, is gezond en krachtig voed
sel, en kan hot zijn, eenige aanmoediging. 

H o l noodlot w i l echter dat de meesl belangrijke opdrachten aan buitenstaanders 
toevallen; hot raadhuis, het postkantoor, de Koninginnebrug, het Hofplein en thans: 
do nieuwe beurs. 

Zes Nederlandsche architecten zijn uitgenoodigd een ontwerp voor onze nieuwe 
beurs te maken, doch van de 23 Rotterdamsche leden van den B . X . A . heefl geen 
enkele oen uitnoodiging ontvangen, noch voor het ontwerpen, noch voor de be
oordeeling. 

De uitgeiioodigden zijn: 
Prof . M . -I. G r a n p r é Molière, te Delft; Ir. F . Mortens, te Bi l thovei i : .1. F. Staal , 

to Amsterdam; W . 0 . Kromhout , te Henkuin; W . M . Dudok, Dir . Gom. Werken te 
Hi lve r sum; J . J . P . Oud, A r c h . A f d . ('hof (lom. Woningdiensl te Botterdam. 

De beoordeeling zal geschieden door: 
Dr. H . P . Berlage; Prof . J . A . G . van der Steur; Ir. W . (1. Witteveen. 
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Geen enkele naam van den K r i n g Rotterdam van den B . N . A . zal men in deze lijst 
aantreffen. 

Het idee om den Rotterdammers in dezen komkommertijd een zóó zware kool te 
stoven is zoo opvallend en de algeheele ui ts lui t ing van onzen K r i n g is zóó demon
stratief dat men moeilijk kan veronderstellen dat liet initiatief daartoe zou zijn 
opgekomen l>ij een leeken-college als liet Botterdamscli Beurs-Comité . De meer voor 
de hand liggende veronderstelling dat een architect-intrigant de hand in het spel 
heeft gehad wordt nog ondersteund door het gerucht als zouden de uitgenoodigde 
architecten hij voorbaat de zeldzame voorwaarde hebben gesteld dat verdere uit-
noodigingen zouden moeten achterwege blijven. 

Ken eu ander lijkt veel op een camari l la om niet geweld de Rotterdamsche archi
tecten buiten de deur te houden. 

Hoe het Rotterdninsoh Beurs Comité , wanneer inderdaad daarin mannen van 
karakter z i t t ing hebben, een zoo opvallend anti-Rotterdanische beslissing beidt kun
nen nemen en zich op den koop toe een zóó rigoureuze voorwaarde zou hebben laten 
opleggen is ons vooralsnog een raadsel. 

Blijkens uitingen in de plaatselijke pers vraagt het publiek zich af wat bekende 
architecten firma's den banded hebben misdreven om een dergelijke opzettelijke 
krenking te moeten ondergaan. 

Om welke reden zouden de mannen van de beurs geen prijs stellen op de denk
beelden van de plaatselijke architecten omtrent een voltooiing van de monumen
tale zijde van den Cools ingel ! 

Waarom is de eenige Rotterdammer die op de lijst voorkomt een gemeente
ambtenaar? 

Hebben de enkele personen die in bid Comité namens de beurswereld de beslis
sing namen dan een zóó groote voorliefde opgevat voor het oeuvre van den heer 
Oud, toen deze verleden jaar aan den Coolsingel een proeve gegeven heeft van zijn 
bouwkunstig streven in het vermiljoen-roode, kanariegele café „de Knie" . Naar de 
meening van })!).!)% van de Rotterdammers was echter deze ui t ing een ernstige mis
greep. Bedoeld als een reclame voor den café-exploi tant bleek de gevel slechts een 
negatieve werking uit te oefenen, geen sterveling g ing lad café binnen. In een eerste 
opwell ing schreven wij een jaar geleden in dit blad omtrent dezen opzichtigen gevel 
een al te tel epistel, toch heeft niemand ons deswege een verwijt gemaakt, noch heeft 
iemand het voor Oud's opvattingen opgenomen. 

Hoe komt bed nu dat in deze groote slad op dit oogenblik niemand anders in aan
merking komt om — in het groot — het verder aspect van den Coolsingel te bestu-
deeren, dan juist de man, die kortgeleden getoond heeft — in bed klein — zoo sterk 
mogelijk mis te tasten. 

Zoolang wij op deze vragen geen aannemelijk antwoord hebben gehad, blijven wij 
het ervoor houden dat bij het opmaken van de uitnoodigingslijst een sterke persoon
lijke intrige in het spel is geweest. 

Wij willen echter dezen brief niet besluiten alvorens nadrukkelijk uit le schakelen 
elk verband tusschen dit ons duister vermoeden en het in het bijzonder bespreken 
van hel werk van Oud. Het spijt ons reeds genoeg dat wij den heer Oud — die als 
persoon een beminnelijk man is — als architect en als wereld-publicist zoo weinig 
kunnen waardeeren en wij willen uitsluiten de mogelijkheid dat een oppervlakkig 
lezer omtrent zijn persoonlijk karakter allerminst door ons bedoelde gevolgtrekkingen 
zou maken. 

Ons bezwaart in dit geval uitsluitend zijn werk en zijn ambtenaarschap. 
Dit laatste geldt trouwens evenzeer ten opzichte van de uitnoodiging van den 

heer Dudok. P E R I S C O P I U S . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen.—Berichten.— Over den bouw van het „Wilhelminahuis" te stich
ten door de Vereeniging .Gemeenschappelijk Wonen voor Vrouwen", door Architect Ir. J . W . 
K. Buys. B . N . A . — Ontwerp-norm der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. 
Het Rokin, door Ir. A . J . van der Steur. — Technische Wonderwerken. 

() F FI C l E EI i E M E D E D E E L I N G E X . 

H E T R O T T E R D A M S C H E B E l ' R S P D A N . In de vergadering van den Gewestelijken 
Kring Botterdam van den Bond van Nederlandsche Architecten, op 1G dezer gehouden, 
is ter sprake gebracht de wijze waarop een te Rotterdam gevormd Comité heeft gemeend 
een wedstrijd onder architecten te moeten uitschrijven voor een plan voor een eerlang 
te Rotterdam te stichten Beursgebouw, tot welken wedstrijd geen enkel Rotterdanisch 
particulier architect werd uitgenoodigd. 

Volkomen onbekend met de motieven en adviezen die het Comité tot de gevolgde 
gedragslijn hebben gtdeid, moest de Kring zich van een oordeel daarover onthouden, 
doch meende het niettemin aan de eer van de Rotterdamsche architecten verplicht te 
zijn, tegen deze uitsluiting, die naar zijne meening door niets wordt gerechtvaardigd, 
openlijk protest aan te teekenen. 

Na uitvoerige gedachtenwissoling over de wijze, waarop hieraan gevolg diende te worden 
gegeven, went met algemeene stemmen een motie aangenomen van den navolgenden inhoud: 

„De Gewestelijke Kring Rotterdam van den Bond van Nederlandsche Architecten, in 
vergadering bijeen op 1(5 Augustus j . l . , 

gezien de door een Comité' tot Stiediting van ee'ii Beursgebouw te Rotterdam tot een 
aantal arediitecte'ii gerichte uitnoodiging tot het maken van een plan voor elie'ii bouw. 

betreurende dat onder dit aantal geen enkel Rotterdamsch particulier architect voorkomt, 
ziet hierin eene grievende en onverdiende achterstelling van het werk der Rotter

damsche architecten bij dat van anderen, 
spreekt hierover openlijk zijne' afkeuring uit e'ii gaat over tot de orele van elen dag". 
Be'slote'ii werd verder de-ze1 motie1 ter kennis te brengen waar elit noodig werd geoor-

eleeld en in ele' pe'rs te1 publieeoren. 
De Voorzitter: P . G. B I S K K X S . 

Rotterdam, IS Augustus 1926. De Secretaris: P. S C H M I D T . 

B E R I C H T E N . 
DK R.-K. K E R K A A N D E R O Z E N G R A C H T T E A M S T E R D A M . Indertijd hebben wij 

medegedeeld, schrijft het Hbd., «lat eh' Gevel-commissie van eh' Schoonheidscommissie, 
waarvan ik' architecten Slothouwer. Staal e'ii Vorkink eleel uitmaken,de plannen van archi
tect Valk uit 's-Hertogenbosch voor ele nieuwe' kerk „De' Zaaier" aan eh' Rozengracht, 
niet heeft goedgekeurd. 

Pastoor Van Rut van ..De' Zaaier", heeft zich daarop tot het college van B. en W . 
gewend niet het verzoek, niet overeenkomstig bed advies der Schoonheidscommissie te' 
beslissen, doch alsnog be't ontwerp goe'd te keuren. In dien geest heeft het dagelijksch 
gemeentebestuur gehandeld, doedi in ele- kennisgeving ervan aan genoemden geestelijke 
werd «le voorwaarde gestelek dat de- geprojecteerde winkels van R. -K. religieuse-artikelen. 
uit het plan zouden verdwijnen. 

Wij vernemen nu dat het parochiaal kerkbestuur tegen deze oplossing ernstige bezwaren 
heeft, wijl voor rente en aflossing van de voor het stichten van bed nieuwe kerkgebouw 
aan te gane leening, op de huur van die winkels wordt gerekend. Er zullen pogingen 
in het werk worden gesteld enn alsnog die' bezwaren uit elen weg te> ruimen. Hbd. 

D E R O Y A A R D S - S C H O U W B U R G . Wi j vernemen dat het mot de voornemens tot het 
stichten van den Royaards-schouwburg op het Kleine-Gartman-plantsoen. aldus staat: 
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van een Voor de uitvoering van de door de gemeente te verrichten werken: dempins 
gedeelte van de Lijnbaansgracht, verandering van het straatprofiel, en den definitieven 
aankoop van gebouwen, is namens de N . V . „Royaards-schouwburg" een waarborgsom 
gestort van /' 450.000.—. 

Tot de uitvoering van al deze plannen zal echter van gemeentewege eerst dan worden 
overgegaan, als het bebouwings-ontwerp van architect Vorkink is goedgekeurd. 

Is dit geschied, dan zullen onmiddellijk de perceelen worden aangekocht en met het 
dempen van het Liinbaansgrachtgedeelte worden begonnen. 

Zóóver is het echter nog lang niet, het bebouwingsplan werd tot heden niet ingediend. 
Naar ons ter oore kwam tengevolge van de omstandigheid dat dr. Royaards, na bestu
deering der voorloopig ontworpen schetsplannen, daarin nog enkele niet onbelangrijke 
wijzigingen wenscht te zien aangebracht. Hbd. 

D E B E B O U W I N G V A N Z U I D . Zooals men weet is het detailplan vastgesteld van de 
bebouwing van het gedeelte van Amsterdam-Zuid tusschen den Amstelveenscheweg en 
de Boerenwetering, het deed, omsloten door de kanalen Noord en Zuid. Nu het plan is 
gekomen in dit stadium, zal de Groote Commissie, voor deze bebouwing benoemd, nagaan, 
of' zij zich ermee kan vereenigen. 

Daarna komt de dusgenaamde Architecten-commissie, bestaande uit den stadsarchitect 
Hulshoff, voorzitter, en de bouwmeesters Beriage. Staal en Vorkink, leden, aan bod. 

Zij stelt zich voor tusschen 0 en 10 September a.s. hare werkzaamheden aan te vangen. 
Dan zullen de verschillende bouwaanvragen worden beoordeeld en er weder „stuwing" 
komen in deze bebouwing, met het doel, te komen tot het „blije einde" van deze stads
uitbreiding. Hbd. 

E E N C E N T R A L E W A R M - W A T E R V O O R Z I E N I N G IN E E N W O N I N G B O U W T E 
A M S T E R D A M . In „Het Vo lk" lezen wi j : Aan het einde van den I loof'dweg in plan-West, 
is een komplex van 15 perceelen met totaal 180 arbeiderswoningen in aanbouw. Zij 
worden gebouwd door de maatschappij „Rijndal", direkteur de heer J . Reyn. De bouw
plannen zijn van het architektenbureau Gulden en Geldmaker, de gevels zijn ontworpen 
door den architekt Van der Mey. 

Dit komplex arbeiderswoningen zal 
van een centrale warmwatervoorziening 

het eerste in onze 
wordt voorzien. 

stad en m ons land zijn. dat 

Deze woningen, waarvan er zijn met twee en niet drie slaapkamers, zullen allen worden 
voorzien van een vertrek, dat als badkamer wordt ingericht, die een bij de woning be
hoorende geëmailleerde; badkuip zal bevatten. 

De aanleg en de exploitatie van de centrale warmwatervoorziening geschiedt door de 
„Naaml. Vennootschap Stedenverwarining", waarvan de heer W . Beuker direkteur is. 

Door een tegelijk met den bouw tot stand gebrachte installatie zullen de bewoners 
dezer woningen gedurende zes dagen per week van 's morgens 8 tot 's avonds !) uur de 
voortdurende beschikking hebben over water, dat tot een temperatuur van 70 graden 
verwarmd is en waarover beschikt kan worden zoowel voor huishoudelijke doeleinden, 
als voor wasch- en badgelegenheid. Het waterverbruik is geraamd op rond 9000 M 1 

jaar. d. i . een verbruik per woning per week van bijna 1000 liter. 
De kosten van een en ander zijn iu de huur berekend, maar deze moderne voorziening 

heelt niet noodzakelijk gemaakt, dat voor deze arbeiderswoningen een hoogere dan de 
normale huur werd vastgesteld. 

per 

De Centrale wordt aangele 
voor de benedenverdieping v 

gd in het midden van het pl.m. 300 M . lange blok, waar
in een der perceelen wordt ingericht. Hierin wordt opgesteld 

een groote' lagedruk-stoomketel, die de voor de' verwarming van het water benoodigde 
sto levert. Het warme' water wordt bereid in 2 boilers van flinke afmetingen, waarin 
s t «spiralen gemonteerd zijn. Eén van de boilers is bij normaal verbruik reeds in staat, 
voldoende warm water te leveren, terwijl ele tweeele elan voeir reserve dient bij volle be
lasting, cd' bij een eventueel defekf van een der twee boilers. 

De wanii water-voedingleiding voor ele- perceelen wortlt op de' zolderverdieping tegen de 
balklaag gemonteerd. Deze' leiding is geprojekteerd als z .g . ringleiding, waarin het water 
ste'eils cirkuleert Het blok is gesplitst in 2 groepen, e'én voor de> linker- en éem voor ele 
rechterhelft, die in de Centrale bij behoefte elk afzonderlijk uitgeschakeld kunnen worden. 
De ri'sp. uiteinden van de twee ringleidingen liggen ongeveer 170 M . van de Centrale' 
verwijderd. 

De bedrijfskontn'de zal op ele meest moderne wijze geschieden. Het totaal-verbruik van 
water wordt gemeten door een watermeter van de bekende konstruktie. Voor het meten 
van bed verbruik per tijds-eenheid echter, zullen in de uitgaande leidingen Venturi-water-
meters worden gemonteerd, voorzien van elektrische registreerinrichtingen, die' het 
bruik doorloopend in elen vorm van diagrammen opteekenen. 
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OVER DEN BOUW VAN HET „WILHELMINAHUIS" TE 
STICHTEN DOOR DE VEREENIGING „GEMEEN

SCHAPPELIJK WONEN VOOR VROUWEN". 
Architect Ir. .1. W. E . B U Y S . B . N . A . 

Bovengenoemde vereeniging, naar buitenlandsch voorbeeld opgericht, stelt zich 
tem doel: de stichting van een groeit Flatgebouw voor zelfstandige vrouwen. (In de 
toekomst wellicht door meerdere te volgen). 

Het eerste' huis zal naar wijlen Mevrouw Drucker „Wilhelminahuis" heeten. Het 
is in opdracht van bovengenoemde vereeniging ontworpen ele>e>r Ir. J an W . E . Buys, 
b.i. architect te 's-Gravenhage. 

lied gebouw is ontworpen gedacht aan een terrein aan den Benoordenhoutschen 
weg bij ele> verlengde Laan van N .O.Indië. 

Het doed van de st ichting is: coöperatief woongelegenheid te- verschaffen aan 
vrouwen bij minimale kosten van bewoning en maximum van comfort. 

In afwijking met een gelijksoortig project voor een tehuis voor mannen en meer 
in overeenstemming met den aard der vrouw zijn de verschillende typen van com
partimenten zóódanig ruim ontworpen dat iedere bewoonster in hare vertrekken 
zich een eigen sfeer kan scheppen. Zij zullen dan ook geheel vrij zijn in de> inwendige 
aankleeeling daarvan. 

Dit heeft tot gevolg dat, behalve bed Restaurant waar in bed algemeen de maal
tijden gebruikt zullen worden em dat tevens voor bet publiek toegankelijk zal zijn, 
geen groote recreatiezalen in dit gebouw zijn ontworpen. 

IV bewoonsters zijn echter alweer geheel vrij de maaltijden naar eigen voorkeur 
zelf te bereiden in de daartoe bestemde theekeukentjes of zich die' maaltijden op de 
kamer te doen bezorgen uit de centrale keuken. Daartoe' bevindt ziedi op iedere ver
dieping een speciale dienkamer, door liften direct verbonden met de zich daaronder 
bevindende keukens in het sousterrain. 

De' grootere compartimenten bevatten elk een z.g. Theekeuken voorzien van gas. 
waterleiding e>n electriciteit, benevens een aanrecht met gootsteen mei boven em 
onderkastjes em een koker voor hel verwijderen van vuil em afval. De kamers van 
het klednsle' type krijgen „gemeenschappelijke keukens" voor zes bewoonsters. 345 
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Deze gemeenschappelijke keukens zijn zóódan ig ontworpen dat iedere vrouw 
hare bezigheden geheel vrij zal kunnen uitoefenen. 

De vakken worden voor één bepaald persoon gereserveerd. Zij zijn ruim en diep 
eu onderling door ondoorzichtige glazen wanden gescheiden. Om geheel vrij te kun
nen zijn bestaat nog gedegenheid zoo'n vak door een gordijn at' te sluiten. 

Weer heeft hier iedere vrouw een breed aanrecht mei gootsteen, gas, waterlei
d ing en electriciteit ter hare beschikking en zijn hier ook weer onder en boven de 
aanrechten bergkasteii ontworpen. 

De grootste typen beschikken over een apart vertrek, in directe verbinding mol 
de slaapkamers, waarin zich bevindt, een kuipbad ol' douche, een waterclosel en een 
vaste waschtafel. 

De kaniers van het kleinste type krijgen gemeenschappelijke douche-kamers en 
W.O. 's en wel per zes bewoonsters twee douche-kamers en twee W.C. ' s . A l l e kaniers 
hebben verbinding mei een ol' meer balcons, behalve die van het middengedeelte 
welke uitzicht hebben op den tuin. Hij deze vertrekken is de breedte van het balcon 
bij de kaniers getrokken waardoor deze een grootere diepte krijgen. 

De tusscheiiwanden tusschen de verschillende vertrekken zullen zorgvuldig ge
ïsoleerd worden tegen doordringen van geluiden van builen en van binnen, zoodal 
een rustige bewoning verzekerd is. 

In drie vleugels zijn de compartimenten, in totaal ongeveer een honderdvijftigtal, 
over vijl ' verdiepingen U-Vormig om een ruime cour van 35 bij 40 M . (de groote ge
meenschappelijke tuin) geprojecteerd. 

Behalve door de ruime brandvrije 1 rappen, die naar de hoogere verdiepingen 
voeren, zal ook de communicatie met deze verdiepingen onderhouden worden door 
middel van twee personenliften. 

Overwogen wordl alle vertrekken le voorzien van huistelefoon met aansluit ing 
op hel stedelijk nel, lerwijl Ion dienste van hel publiek een telefooncel zich in de 
benedenhal bevindt. 
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De zich in hel sousterrain bevindende keukens en verdere dienstruimten zijn door 
gangen mei dubbele deuren van de overige lokaliteiten afgescheiden, zoodal het 
doordringen van onaangename geuren 1ot hel gebouw uitgesloten zal zijn. 

Op de bovenste- (zolder)verdieping zijn ten behoeve van de bewoonsters een aan
tal cabines geprojecteerd voor hel opbergen van koffers e.d. lerwij l overwogen 
wordt in hot sousterrain ruimten te verhuren Ier opberging van geheele of gedeel
ten van inboedels. 

Het geheele gebouw wordt centraal verwarmd en evenals di1 hel geval zal zijn 
bij het verbruik van gas en electriciteit wordl door de oprichters overwogen ook 
voor hel warmteverbruik volgens een nieuw systeem afzonderlijke meters in elk 
vertrek aan le brengen. De condities voor hel gebruik van warm water slaan hier
mede in verhand. 

Het ligt in de bedoeling koud water in den huurprijs inbegrepen te doen zijn. 
Indien zonder ingrijpende wijzigingen kleine veranderingen in do indeeling der 

compartimenten door meerdere bewoonsters verlangd wordt, kan hiermede bij den 
bouw rekening worden gehouden. 

Hen aantal ve r t r ékken van hel kleinste type zullen permanent voor logeerkamers 
ten behoeve van de bewoonsters gereserveerd blijven, die dan tegen een vastge
stelde vergoeding hiervan gebruik kunnen maken. 

ONTWERP-NORM D E R H O O E D C O M M I S S I E 
VOOR D E N O R M A L I S A T I E IN N E D E R L A N D . 

Orit iek op dit ontwerp (of aankondiging daarvan) wordt ingewacht bij het Centraal 
Normalisat ie Bureau, Koningskade 23, 's-Gravenhage, tot 1 Jan . 1927. 

T O E L I C H T I N G B I J B L A D : 

V 270. Ilinii)- en sluitwerk. Bepal ing voor het begrip rechts en links van (leuren. 
Dit blad is oorspronkelijk ontworpen door commissie H , voor de normalisatie van 

uitrustingsstukken (fittings) voor den scheepsbouw en werd in den door deze com
missie vastgestelden vorm dooi' de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland 
goedgekeurd in haar vergadering van A p r i l 1925, (zie de publicaties in „P.W.", 
No. 19, dd. 7 Mei 1925, „Het Schip" , No. 11, dd. 2!» Mei 1925 en „ B i n n e n v a a r t " dd. 
7 J u l i 1925, „Vakb lad v ' den Smid" , No. 48 dd. 2i> Mei 1925, „Vakb lad voor de 
Bouwambachten", No. 22, dd. 1 J u n i 1925, „Cen t r aa lb l ad der bouwbedrijven", No. ,">1 
dd. 20 J u n i 192.">, „Houwen" , No. S dd. 11 J u l i 1925). 

De op dit blad ingekomen critiek werd behandeld in verschillende vergaderingen 
der sub-commissies van commissie B, voor de normalisatie van technische teeke
ningen. 

In een van deze vergaderingen (van sub-coininissie B 1, bouwkundige teekeningen) 
waren als genoodigden aanwezig de hoeren Eras (L ips ' Slotenfabriek), <ic Vries en 
de Wild (IJzerhandelaren) en Roder (afgevaardigd door de Nederlandsche Vereeni
g ing van IJzerhandelaren). Uitgenoodigd, doch niet aanwezig waren, een meubel
fabrikant, een fabrikant van spoorwagons en de heer C. ,/. v. <l. Oord te Noord-
Beeinster. 

Mededeeling omtrent de behandeling ran dit ontwerpblad in de commissies. 

Gedurende den critioktormijn bleek, dat in bet algemeen meubelmakers en scheeps-
beschieters zich met de bepalingen volgens V 27o, uitgave A p r i l 1925, welke in over
eenstemming waren met de door de Xornieiiaussehuss der deutschen Industrie 
(Dinorm 107) en door de Handelsschiff Normenausschuss (blad Bt 1) aangenomen 
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MIJ v . . NIJVERHEID"!" K O N . I N S T . v. I N O . 

H O O F D C O M M I S S I E V O O R D E N O R M A L I S A T I E IN N E D E R L A N D 

DRaHIDLuKLH 

£inHjctraaifdf dtvr fttcSt fdwairndf dm* 

fijt Ö/atffSlet vo» 
rtehtrr otrvrvlmA 

Draaldeuro». 
Voor het fejjfcalB T * r d » d r a a i r i c h t i n g ran eon deur plaatst, 
s l e h • " l n do deuropening aat dan rug tagen den k o z l j n e t i j l 
waaraan Ja daur la fcZnSÜejJB ' 
Draal t soo gaz lan da deur 'open naar rechte , dan la i a aan rechta 
draa iend* daur ( f i g . U»M), d raa l t ze open naar l l n k a . dan la te 
aan l inksdraa iende daur. ( f lg . : . .3) 

B i j b e s t e l l i n g ran a lo ten (an ran bee leg Indian noo
dig) Toor draaideuren op t a gever. 
• 1* Of sa ba» te ad z i j n TOOT een rechts-o f TOO r een l l n k e d r a a l 

2a O 
amda deur " an 
Of d 1 e deur naaf binnen of naar bul ten opendraai t " 1) 

Als bu i tenz i j de wordt aangenomen 
a . TOOT buitendeuren da z i j de bu i tenshuis of bui tan aan 

dakopbouw op aan aohlp. 
b voor deuren, d i e aan gang of ha,l mat een kamer. Keuken 

t o l l a t o f kelder verbinden de gang -of ha l t l j de 
e. voor Te rb indingsdeuren tuaeohen twee ver t rekken, waar

b i j het n iet i s uit te maken, wat binnen of bul tan l a , 
die i n d e van waar man da deur door daw en opent. 

Schu i f -en roldeuren 
Aan een schui fdeur wordt een rechter en een lftnykerdsurTJLak on-
derechelden- Ter bepal ing h iervan p laa ts t man s'lob i 

' l n da tettM&|aaM mat den rug tegen den s t i j l , waarin de deur 

2óe geslen i s het 
wegeer 

* Rwehtardeurvlak aan de H J d e van da reohtefhand" en het l i n k e r 
deurvj\ak. aan de s l j d e van de l i n k erbarmd" • I f lg~6.) 

B i j b e s t e l l i n g van oo legs lo ten TOOT schui fdeuren op 
te geven ' o f x l j bestemd a l Ja f go j een rocht^ r -o f voor eep 
l l nka rdeu rv l ak -

(Voor oneywsnet r ieohe inataekaloten &4 voor baalag, de 
omaehTljTlng van de p laa t s i ng op de eehul fdeur, eveneens t t be
trekken op het reepter of l i n k e r deurv lak ) . 
OJPIUtRK IKG 

De boven gegeven bepalingen voor deuren, kunnen,waar 
noodig ook op ramen worden toagepeet. 

1) 11e opmerking e c h t e r t l j d e • t u 0 0 k t o e l i c h t i n g aoh te raUda . 

H A N G * E N S L U I T W E R K 
CPALING vooft H P BEGRtP R E C H T S e r 

LINKS WN DEUREN 
V270 

rogcis, konden vereenigen. Deze bepalingen bloken echter niet in overeenstemming 
te zijn met de opvattingen van de Nederlandsche slotenindustrie, den ijzerhandel en 
den woningbouw. Deze laatstgenoemde groepen houden in het algemeen de onder
staande definities van de L i p s ' Slotenfabriek aan. 

Definitie* volgens hips' Slotenfabriek: 

„Voor het opnemen der draair icht ing eener deur plaatse men zich: 
bij een buitendeur aan de straatzijde, 
hij een kamerdeur buiten de kamer, 
hij een kastdeur vóór de kast. 
Hot woord rechts en l inks wordt bepaald door de zydo waar de scharnieren zich 

bevinden". 
Opgemerkt wordt, dat voor de beoordeeling van de draair icht ing volgons deze 

definities eerst een betrekkelijk willekeurige afspraak noodig is omtrent de zijde 
vanwaar men do deur zal opnemen. Bovendien wordt voor oen verbindingsdeur tus
schen 2 kamers niet uitgemaakt, aan welke zijde men „bui ten de kanier" is. 

Het zwakke punt van deze definities is, dat de qualificatie „ r e c h t s " en „ l i nks" 
wisselt, indien men zijn stand t.a.v. de deur anders neemt, terwijl bovendien vele 
gevallen bestaan, waardoor de noodzakelijke omschrijving van den stand, dien men 
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ter beoordeeling van de deur moet innemen, door don term „b innen"- of „bui tenz i jde" 
niet bepaald kan worden. 

N u komt het er voor de zeer groote menigte sloten b.v. voor alle kastsloten en voor 
alle binnendeursloten die ter weerszijden van de deur dezelfde s lu i t inr icht ing bobben, 
alleen maar op aan, of zij voor een rechtsche of voor oen linksche deur bestemd zijn. 

V o o r deze sloten worden by toepassing van de bepalingen volgons V 270 — 2e 
editie, waarvan de grondgedachte afkomstig is van don heer C. J. v. <l. Oord te 
Noord-Beemster, alle vergissingen, die men in de aanname omtrent „b innen- of 
buitenzijde" kan maken, buitengesloten, aangezien men alleen de deur op zichzelf te 
beschouwen heeft, zonder zich te bekommeren om de vraag wat buiten of binnen de 
kamer is. Al leen voor sloten, die aan heide zijden van de deur verschillende sluit-
inrichtingen hebben, is een nadere omschrijving noodig, welke bij nadere beschouwing 
blijkt niet door een paar woorden gegeven te kunnen worden. 

Het voorstel is gedaan om de bepalingen „ b i n n e n " of „ b u i t e n " het huis of de 
kamer geheel niet te gebruiken en i n de plaats daarvan te spreken over de aanslag-
zijde en de sponningzijde van de deur. O f wel men zou kunnen onderscheiden een 
rechter en een linker vlak van de deur, waarvoor men dan, in aanslui t ing mot do 
definitie van de draair icht ing, kan aannemen, dat men gaat staan in de deuropening 
met den rug tegen den kozynstyl , waaraan de deur is afgehangen en daarbij als 
rechter v lak aanneemt, dat vlak dat zich aan de zijde van de rechter hand bevindt, 
terwyl het andere deurvlak met linker deurvlak wordt betiteld. Men kan dan altijd, 
zonder gevaar voor misverstand, een slot bestellen, b.v. „oen slot voor rechts draaiende 
deur met ferttfcsluiting aan de linkerzijde en kruksluiting met sleutelslot aan de 
rechterzijde". 

De commissie was echter van meening, dat bepalingen als „s t raa tz i jde" , „bui ten 
de kamer" enz. meer tot den timmerman zullen doordringen en dat deze plaats-
bepalingswyzen bovendien te sterk ingeburgerd zijn om ze ineens te kunnen ver
vangen. Zij nam daarom i n principe do sub 2e, a, b en o genoemde bepalingen aan. 
(Zie f iguur op achterzijde van V 270). 

Daar in alle gevallen voorzien moet worden, kan men bij sub 2e a niet eenvoudig 
spreken van straatzijde, zooals de catalogus van Lips dit doet. Ontegenzeglijk 
wordt daardoor het aantal noodige woorden niet gering. Bovendien is de aanname 
sub 2e en c i n zekeren z in wi l lekeur ig , zoodat automatische toepassing daarvan niet 
altijd te verwachten is. V o o r het gevoel van iederen meubelmaker b.v. zal de buiten
zijde juist die zijde zijn, vanwaar men de deur opentrekt. 

V o o r schuifdeuren wordt de vraag wat „ b i n n e n " of „ h u i t e n " is in vele gevallen 
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geheel plosbaar. Voor de hand liggend is ze b.v. alleen in D-treinwagons, waar 
men tie gang als buiten- en hel compartiment als binnenzijde heeft. 

In den woningbouw echter, waar schuifdeuren als suitedeuren voorkomen, is van 
ecu binnen- en buitenzijde uiel te spreken. Voor de bestelling van het slot van een 
dubbele schuifdeur komt hel er echter niet op aan, ol' men een der beide deuren 
rechts en de andere links noemt. Waar bet wel op aankomt is, of bet slot bevestigd 
is op het rechter- ol' l inker vlak van een der beide deuren. 

Het zou interessant zijn te vernemen, of men zich iu den woningbouw met de op 
V 270 gestelde bepalingen voor schuifdeuren kan vereenigen. Indien dit het geval is, 
zou het ook niet zoo'n groote stap zijn om dezelfde bepalingen van toepassing te 
maken op draaideuren. 

Het is gedurende den critiektermijn van blad V 270, eerste editie, gebleken, dat 
van vele zijtien belangstelling voor deze kwestie bestond. 

Het C . N . B . doet een dringend verzoek aan alle belangstellenden om ook deze 
tweetle uitgave zoo scherp mogelijk te willen beoordeelen, omdat het overtuigd is, 
dat de oplossing omtrent de bepaling van binnen- en buitenzijde nog niet iu alle 
opzitdden bevredigend is. 

Hi j , tlie zitdi bij de eritiek sttdt op het standpunt van tien meest onwelwillenden 
bcoordeeler, is voor de normalisatie de beste vriend en het C . N . B . houdt zich voor 
alle op- en aanmerkingen gaarne aanbevolen. 

HET R O K I N . 
Sinds het Raadsvoorstel van Mr . ( i . van tien Bergh, om alvorens verdere stappen 

te doen tot demping van het Rokin tusschen Dam en Spu i , eerst tie mogelijkheid te 
onderzoeken van verbetering in den bestaanden toestand met behoud van het water, 
is bet Rokin-vraagstuk gekomen iu het stadium der ingezonden stukken. Voor- en 
tegenstanders van tie demping laten in verschillende toonaarden hun stem hooren, 
de toon der debatten wordt allengs ietwat hooger, en gaandeweg schijnt zich in tie 
beschouwing van tien stand van zaken iets te mengen van min ol' méér opgewonden 
partijschap. Het schijnt mij dan ook in dit stadium gansch niet overbodig, aan de 
hand van een paar bed nuchtere en heel eenvoudige gegevens, de zaak, waarom het 
hier gaat, terug te brengen tot zijn ware proporties. 

Ik moet hier één axioma vooropstellen, dat ik persoonlijk als onaantastbaar be
schouw, n.1. dit, dat verkeersverbetering van het R o k i n inderdaad noodzakelijk is. 
Wie dit ontkent (en dit zijn er niet zoo weinig!) vergeet ten eenenniale, dat, pr inci
pieel gesproken, aan bet eene uiteinde van bet Rok in het Centraal Station is gelegen 
en aan tie andere zijde bet grootste gedetdte van Amsterdam. Hij verliest bovendien 
uit het oog, dat het nalaten van verkeersverbetering op dit gedeelte een hiaat zou 
doen blijven bestaan in een geheid van samenhangende verkeersverbeteringen, waar
van de verbreeding van de Vijzelstraat een der voornaamste onderdeelen uitmaakt. 
B n , om het nu eens huiselijker te zeggen: wie zich slechts éénmaal omstreeks het 
middaguur heeft verstout om zich per fiets te bewegen langs de drukke zijde van het 
Rok in van de Munt naar tien Dam, weet, dat tie toestand reeds nu, in onzen tijd van 
snel toenemend, maar nog lang zijn hoogtepunt niet bereikt hebbend aantal automo
bielen, aan het levensgevaarlijke grenst. 

Het is nutteloos, hier veel over te tbeoretiseeren. Wij hebben in diverse ingezonden 
stukken er al het een en ander over vernomen, dat de moderne inzichten op stede
bouwkundig gebied het trekken van primaire verkeerswegen door bet oude stads
centrum verwerpen, tlat de verkeersstroom om de oude statl moet worden heen
geleid. . . . aceoord, maar nog geen van tleze theoretici heeft voor Amsterdam daartoe 
den weg gewezen, nog niemand het feit kunnen wegredeneereii, dat een gestadige 
verkeersstroom zich beweegt van het Centraal Station naar tie Vijzelstraat, en van 
tie Vijzelstraat naar het Centraal Station, en dat deze verkeersstroom ruimte behoeft. 

Ik geloof dus als vaststaand te moeten aannemen, tlat aan verbreeding van de 
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verkeerswegen langs het Rok in niet te ontkomen valt. Blijft over de kardinale vraag: 
kan dit geschieden zonder demping van het Rokin tusschen Dam en Spui? 

Ter beantwoording van deze vraag heb ik. aan de hand van tie kaarten, welke 
indertijd tletd uitmaakten van het programma van de Rokin-pri jsvraag, een aantal 
profielen geteekend, betrekking hebbend op het onderhavige Rokingedeelte, en wel 
één stel over het breedste gedeelte daarvan, vlak bij tie Langebrugsteeg, ongeveer 
ter hoogte van het Leesmuseum, en een daarmee correspondeerend stel, genomen op 
het smalste gedeelte, ongeveer halverwege het gebouwencomplex van de Rotter
damsche Bank vereeniging. 

De beide profielen sub A . geven den bestaanden toestand weer, sub B. geeft het 
gedempte R o k i n weer volgens het programma van tie Rokin-pri jsvraag. Ik wijs er 
in het voorbijgaan op, dat ik niet antlers aangeef dan het naakte schema, dus zonder 
mij verder in te laten met al- ol' niet bebouwing of beplanting. 

Deze beide schema's spreken voor zichzelf. 
Sub C. nu is een poging tot verbetering van het bestaande, door n.1. de drukke 

zijde geschikt te maken voor groot verkeer in beide richtingen en de stille zijde 
onveranderd te laten. Om van het water zooveel mogelijk te behouden, bepaalde ik 
het straatprofiel van tie drukke zijde wat nauwer dan in het programma van de 
Rokin-pri jsvraag was aangegeven, maar heb mij gehouden aan het aanwezige straat
profiel tusschen Industria en Peek & Cloppenburg. E r bestaan hiertegen m.i. geen 
overwegende bezwaren, daar tie rijwegen breed genoeg kunnen worden genomen, 
desnoods ten koste van de trottoirs. Immers voetgangersverkeer is op bet R o k i n van 
ondergeschikt belang door tie aanwezigheid van een uitstekende paral lelverbinding 
in den vorm van de I\alverstraat. 

Wat zien wij nu? Ons arme water, nu op het smalste gedetdte nog 16 Meter breed, 
schrompelt samen tot een armzal ig slootje van niet meer dan S Meter breedte. Het 
is niet vroolijk! 

Sub D is een andere poging tot behoud van het water. In verschillende ingezonden 
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stukken is liet denkbeeld bepleit, dat de verkeerswegen op het Rok in nagenoeg niet 
zouden behoeven te worden verbreed, wanneer maar éénr ich t ingsverkeer zou worden 
ingevoerd. Ik heb dun ook gepoogd, een profiel te ontwerpen, waarbij dit mogelijk is. 
De drukke zijde zou dan geheel ongewijzigd kunnen blijven en moeten dienen voor 
het verkeer i n de r icht ing Dam-Spui , terwijl daarnaast, evenals nu, de tramsporen 
voor beide richtingen gehandhaafd blijven met een zeer smal trottoir ( D j a 2 M.) 
langs het water. De stille zijde zou dan dienen voor het verkeer naar den Dam toe. 
Het ligt voor de hand, ook hier te zoeken naar minimum maten, en ik heb gemeend, 
deze te moeten bepalen geheel overeenkomstig het bestaande profiel van de drukke 
zijde, doch zonder de tramsporen. Het resultaat is nog droeviger dan bij C : het 
watertje wordt inplnats van S Meter, niet meer dan 6V2 M . breed! Het slootje nadert 
nu bedenkelijk tot een open riool. Ik begeef mij nu nog niet eens in het vraagstuk, 
hoe die stille zijde dan wel voor het rijverkeer bereikbaar zou moeten worden ge
maakt. Een zeer breede brug zou voor het Spu i moeten worden gelegd, en een zeer 
breed gedeelte zou bovendien vóór Industria nog moeten worden gedempt teneinde 
scherpe knikken in de verkeerslijnen te kunnen vermijden. Behalve in de breedte, 
zou het water dus ook in de lengte aanmerkelijk moeten worden beknot. 

Het is niet aangenaam, een beweging, waarvan de drijfveeren zoo alleszins sym
pathiek zijn, op zoo hartgrondige wijze te moeten bestrijden. Maar ik kan de zaak 
helaas niet anders zien. E n het feit, dat b.v. gezaghebbende lichamen als de Ned. 
Oudheidkundige Bond, als Heemschut hun stem hebben verbeven in het koor der 
niet-dempers, maakt voor mij de zaak ernstig. Het gevaar bestaat voor het ontstaan 
van een publieke opinie, die met de boven uiteengezette eenvoudige feiten geen 
rekening houdt. A l s wij zien, dat de Eedactie van het Algemeen Handelsblad zich 
reeds tot tolk maakt van deze stemming, en gebrek aan gevoel voor verhoudingen 
verwijt aan een inzender, die demping bepleitte, als wij niemand minder dan Henri 
Polak in datzelfde blad de stelling hooreu verkondigen, dal deze demping sleehls 
het voorspel is van de demping van het heide Rokin , van (Jri 111 burgwal, van Oude-
zijds- Voor- en Achterburgwal incluis, dan moeten wij de conclusie trekken, dat hier 
het gevoel voor verhoudingen wel eenigszins is zoek geraakt. Ik acht het mijn duren 
plicht, tegen het ontstaan van een zoo weinig gefundeerd algemeen gevoelen te waar
schuwen. De groei van een stad als Amsterdam brengt nu eenmaal mede, dat offers 
moeten worden gebracht. E n laat ons eerlijk zijn: is er bier niet zelfs eenige reden 
tot verheuging, dat het offer niet grooter behoeft te zijn.' 

Ir. A . J . V A X D E E S T E U R . 

TECHNISCHE 
WONDERWERKEN. 

Daartoe behoort zeker de op 1 J u l i 
opengestelde nieuwe hangbrug over 
de Delawaï •e-rivier P iade ii. 
Vrije spanning ')'.]',) MA Hoogte boven 
den waterspiegel 41 M . Bouwtijd 4 ^ 
jaar. Kosten 7.500.000 Pond Sterl ing. 
Enz. enz. 

Een en ander den gemeentebestu
ren van Amsterdam, Rotterdam, Ni j 
megen, Maastricht, in vriendelijke 
aandacht aanbevolen. 
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Berichten. — Landhuis Kar i Sari te Haarlem, door J . P . M . -
Saóne. - Het Rokin-vraagstuk, door Arch. O. H. Posthumus M 
C. P . van Hoek. — Ontvangen boekwerken, door E . P . M . en J . P . M 

Monument te Chalon sur 
•vjes. - Titaanwit, door 

Grüne Architectur. 

B E R I C H T E N . 

R A A D H U 1 S B O U W T E H I L V E R S U M . B . e n W . van Hilversum stellen, gezien de moei
lijkheid dit jaar een sluitende begrooting te krijgen, voor, de beslissing over den Raad-
huishouw uit te stellen tot 1928. 

H E T T I E L S C H E S T A D H U I S . B . en W . van Tiel geven aan den raad een beschrijving 
van den onhoudbaren toestand, waarin het gemeentehuis verkeert. Thans is het dus zoo
ver, dat de onhoudbare toestand van het Tielsche gemeentehuis buiten de grenzen der 
gemeente wordt gehoord, zeggen B . en AV. En zij geven dan een minutieuze beschrijving 
van de situatie. 

Reeds zijn ijzeren stutbalken aangebracht in een lokaal, waarvan de zolder dreigde in 
te storten op de in dat lokaal werkende ambtenaren. Van technische zijde wordt ge
waarschuwd, dat binnen afzienbaien tijd de gevelmuur aan de tuinzijde zijn taak zal op
geven. Binnenshuis zijn er op zolder steenen muren en houten gebinten, die men niet 
vingeren nagel verpulveren kan. Aan de buitenzijde draagt het gebouw de onwedersprekelijke 
bewijzen van veronachtzaming. De archiefruimte is zoodanig en op zulk een plaats gelegen, 
dat de rijks-archivaris, belast met het toezicht op het archief der gemeente, zijn afkeuring 
uitsprak en op verbetering aandrong. De brandblusch-gelegenheid, bij de bovenbedoelde 
ligging van het archief van zeer bijzondere heteekenis, is absoluut onverzorgd. De kunst-
verlichting in het gebouw is hoogst gebrekkig. 

Eenige der vereischte voorzieningen zijn ontworpen en geraamd op f 8550, behalve 
twee meniorieposten. voor welke zeker, als het er op aan komt, nog eenige duizenden 
kunnen worden neergeteld. B . en W . meenen den raad geen voorstel te moeten doen 
om tot uitvoering dezer werken te doen overgaan. Naar hun meening is het daaraan 
bestede geld weggegooid. 

Zij vinden vrijheid den raad voor te stellen te besluiten: B. en W . op te dragen 0111. 
in overleg met de commissie voor gemeentewerken en eigendommen, ten spoedigste 
plannen te ontwerpen voor de stichting en inrichting van een gemeentehuis of voor aan
koop van een gebouw, waarvan een behoorlijk gemeentehuis ware te maken. 

B . en W . vragen ten slotte een blanco krediet ter voorbereiding van de plannen, die 
bij het nader te verwachten voorstel zullen worden aangeboden. Hbd. 

D E H O E K S P U I — N . Z . V O O R B U R G W A L T E A M S T E R D A M . — In opdracht van 
de Mij .Westduin" hebben de Vereenigde Architectcnhureaux Jan W i l s en F. L . J . Lou-
rijsen plannen in voorbereiding voor den bouw van een groot pand op den hoek van 
het Spui, Spuistraat en N . Z . Voorburgwal, waarvoor t.z.t. een 7-tal perceelen zullen 
worden geamoveerd. 

Het sousterrain zal tot bierhall, de beganengrond en eerste verdieping tot restaurant 
worden ingericht. 

De overige verdiepingen zullen voor vergader- en kantoorlokalen worden bestemd, 
terwijl het in de bedoeling ligt het platdak tot daktuin in te richten. 

Het gebouw zal vanaf Spui Spuistraat en N.Z. Voorburgwal toegankelijk zijn. II.hl. 
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LANDHUIS KAKI SARI 
TE HAARLEM. 

een kleine villa ziet 
een opgaaf niet een 

De architect van 
zich altijd tegenpve 
serie „constante factoren" geplaatst. Is 
liet niet altijd, begane grond: kleine hal 
mèt trap, woonkamer mèt serre, eet
kamer met dienluikje, 3e kamer mèt 
stilte voor de studie ol'met drukte voor 
de kinderen, en keuken mèt hijkeuken. 
Enop de verdieping slaapkamers Mevrouw 
en Mijnheer, voor de kinderen naar ach
teren gescheiden, badkamer vooral mèt 
W . C . Ten slotte onder de kap bergzolder 
en dienstbodenkamertje. 

Een puzzle-tje, als boter, kaas en eieren. 
Het zal wel hetzelfde puzzle-tje blijven, 
zoolang als een totale verandering van 
levenswijze, de constaiit-heid van factoren 
niet ingrijpend wijzigt. Want wij moeten 
niet denken, dat er wal we/.enlijk nieuws 
onder de zon is, dat de puzzle een 
schijn van een nieuwe oplossing van een 
..kuiistlerisch Problem" krijgt, wanneer 
de architect zijn subjectiviteit op gewel
dige en gewelddadige manier naar voren 
brengt. 

Dat heelt Ir. Friedhpff i n dit landhuis 
„Kari Sari" niet gedaan. Als architec
tonische uiting is het niet opdringerig 
persoonlijk, maar wel voelen wij hier en 
daar, bijv. in den tvpisohcn hoofdvorm 
van dit huis, die net niet te kort en 
net niet te lang is, en in de critisch 
overlegde plaatsing van de ramen, een 
bewuste kracht die dit eenvoudige huisje 
zijn karakter beeft gegeven. 

De oplossing van het plan-pu/.zle is 
goed geslaagd. 

Baillie Scott zou over het aangebreide 
uitbouwtje de opmerking maken dat dit 
huis hein denken doet aan een te volle 
koffer, waar nog ('en los pakje aan moet 
bengelen. Maar bij maakt geen opmer
kingen meer. evenmin als zijn mooie 
cottages; de uitbouw zit er knus aan, 
hoewel uitbouwen wel rationeeler aan 
een huis kunnen vastzitten. 

Overigens alles palmt in, en trekt 
direct onze aandacht, of zijn er tegen
woordig ook al Schwerenötersdie van die 
zoo sympathiek smerige gekalkte bak
steenmuren al at keer hebben? 

Kn voor de verhooging van de charme 
der portiek!loogjes is waarlijk geen doch
tertje des huizes noodig, al zijn wij er 
nu extra dankbaar voor dat ze er staat. 

.1. P . M . 

LANDHUIS KARI SARI T E H A A R L E M . 
ARCHITECT Iu. Ci. FRIEDHOFF b.i. 357 



I * I i A N B E G A N E GROND. 

W E S T G E V E L 

OOSTGEVEL. 

LANDHUIS KARI SARI T E H A A R L E M . 
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I M J A N V E R D I E P I N G . 

Z U I D G E V E L 

NOORDGEVEL. 

ARCHITECT In. G. FRIEDIIOFF l>. 

L A N D H U I S K A R I S A R I T E H A A R L E M . A R C H I T E C T IK . G. F R I E D H O E F b . i . 

E E T K A M E R . 

M O N U M E N T TE CI IALON SUR S A O N R 
In een Franscli Tijdschrift vonden wij een beschrijving van het nieuwe Monument aux 

Morts te Chalon sur Sanne, een kunstwerk dat „se recommande d'abord par la simplicité 
et la grandeur de la silhouette". Dit laatste is niet tegen te spreken, maar wij vragen 
ons al' met welke gevoelens je be/.ield bent jegens de beeldhouwkunst in 't algemeen en 
die van den heer Alfred Roebelle in 't bijzonder, als je zoo'n monument voor je deur 
geplaatst krijgt. Men moet daar niet licht over denken. En dan verwijten sommigen het 
Comité, dat deze vastgekleefde magere „Victoire" als symbool van de Vrede van Versailles 
heeft durven aanvaarden, de oprichting van dit monument en bagatelle te hebben be
handeld. 
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H E T R O K I N - V R A A G S T U K . 

De Gemeenteraad van Amsterdam staat binnenkort voor een zéér belangrijke 
beslissing, een beslissing, die jarenlang baar stempel zal drukken op den voor-
naamsten verkeersweg van onze binnenstad, bet R o k i n . 

De belangrijkheid van dit onderwerp bleek reeds uit de vele ingezonden stukken, 
welke, ook in dit blad, bewezen, dat de meeningen, inzake al of niet dempen van 
bid troebele water, scherp tegenover elkander staan. 

Indien er echter één punt is, waarbij de antagonisten elkander de band reiken, 
dan is het zeer zeker dit, dat over deze aangelegenheid niet kan en, in het belang van 
Amsterdam's specifiek stadsschoon, niet mag worden besiist, dan nadat deze zaak, 
van beide zijden, grondig onder de oogen is gezien. 

Vooralsnog is dit niet geschied. De voorstanders van demping hebben, in het, 
dooi' talrijke leekeningen verluchte resultaat der Rokin-prijsvraag, een krachtigen 
steun gekregen. Wat men aanvankelijk echter niet wist, was, het feit, dat bet pro
gramma dezer prijsvraag een oplossing met eventueel behoud van het water, door 
dc gestelde eischen, coupeerde. D i t valt zéér te betreuren, daar de publieke opinie, 
na het bekend worden van het resultaat der prijsvraag, zich onwillekeurig éénzijdig 
heeft georiënteerd, terwijl de voorstanders van het behoud van eenig water, zij het 
iu noodzakelijk gcwijzigden vorm, slechts als contrnmine-uilingen hunne stem hebben 
doen hooren. 

Dat de toestand op liet Rokin verandering behoeft en ingrijpende verandering 
zelfs, ook daarover zullen vóór en tegenstanders van demping bet eens zijn. Dat die 
verkeersverbetering echter zóó urgent zoude zijn, dat het voorstel van het Gemeente
raadslid, Mr. van den Bergh, tot het uitschrijven van een tweede en ditmaal vrije 
prijsvraag, wegens tijdsgebrek, achterwege zoude moeten blijven, meen ik ten sterkste 
te moeten betwijfelen. 

Zonder partij te wi l len kiezen, inzake al of niet behoud van het water, in welken 
vorm dan ook, w i l het mij voorkomen, dat dit belangrijke vraagstuk niet „au und 
lür sieh" bekeken mag worden, zonder in grooter verhand bestudeerd te zijn. Immers 
zal het R o k i n ongetwijfeld de, of althans, één der belangrijkste hoofd-verkeers-aders 
der binnenstad blijven uitmaken. Is het daarom niet te meer noodzakelijk, «lat dit 
vraagstuk sle«dits worde bezien, in verband met liet toekomstige verkeers-probleein 
der geheele binnenstad? 

Br doen zich bij het bezien van dit uiterst ingewikkelde probleem, zoovele vraag
stukken voor, die slechts in grooter verband een bevredigende oplossing zullen 
vinden, dan wanneer de bl ik ziidi verstart, op het begrip [ndustria-Munt en Munt-
I ndustria. 

Om een enkel voorbeeld te noemen, zal het toch zéér de vraag zijn, of een dubbel-
sporige trambaan, aan één zijde van dezen over-drukken verkeersweg, iu «le toekomst 
wel gehandhaafd zal kunnen worden en of, alléén b.v. reeds uit hoofde van de 
geweldige congestie van trammaterieel die men, iederen dag, baast periodiek kan 
waarnemen, geen ingrijpender maatregelen betreffende het verkeer in de geheele 
binnenstad noodzakelijk zullen maken. 

Is verder de snelheid van de train op dit traject veelal niet reeds zóódanig, dat 
men, te void gaande, de bestemming eerder bereikt? 

Gesteld voorts, dat men het bewuste deel van het R o k i n zoude dempen, zal de 
trechtervormige en plotselinge vernauwing van den verkeersweg tusschen de ge
bouwen van de fa. Peek & Cloppcnhurg en [ndustria, niet binnen afzienbaren tijd 
b.v. zoo bezwaarlijk kunnen worden, dat als consequentie het fraaie gebouw der 
[ndustrieele Club geamoveerd zoude moeten worden? E n zoo voorts. 

Concludeerende, wi l bid mij voorkomen, dat het voorstel — van den Bergh — tot 
bid uitschrijven van een nieuwe en vooral zoo vrij mogelijke prijsvraag, voor deze 
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materie inderdaad een algemeen Anisterdainsidi belang is te achten, echter niet, dan 
nadat de hoofdlijnen van het verkeersprobleem der binnenstad, waaraan reeds met 
kracht gearbeid wordt, zullen zijn vastgelegd. E r zal toch binnenkort een tijd aan
breken, dat het resultaat dezer studio's gepubliceerd zal moeten worden. Eerst dan 
is het Rokin-vraagstuk o.i. rij]), om in verband daarmede ook door particuliere 
architecten en stedebouwkundigen bestudeerd te worden, waartoe een prijsvraag in 
dit geval wel wenschelijk zal wezen, omdat: 

a. He t Gemeentebestuur van Amsterdam hiermede met der daad blijk kan geven, 
geen oud stadsschoon aan verkeers-eischen te wil len opofferen, zoolang «le nood
zakelijkheid daarvan niet is aangetoond en algemeen erkend is. 

b. De gezaghebbende stem van vide terzake kundige College's en personen, gelijk 
uit de diverse publieatie's reeds gebleken is, de meening wettigt, dat een oplossing, 
die de verkeers-eischen niet het behoud van eenig water vereenigt, niet onmogelijk 
zoude zijn. 

r. Hierdoor, zoo bij demping, als bij niet demping, aan de hand van teekeningen 
zal kunnen worden aangetoond, wat in beide richtingen mogelijk is. 

De om hare schoonheid vermaarde Amstelstad vraagt piëteit voor het oude eu 
tactvolle aanpassing aan het nieuwe. 
Amsterdam, :S1 Augustus 1926. Arch. C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 

TITAANWIT. 
door C. P. V A N H O E K . 

De min of meer politieke strijd tegen bet loodwit verbruik heeft in de laatste 
tientallen jaren het aanzijn aan menig zoogenaamd loodwit vervangingsmiddel ge
geven. Dikwij ls «leden «le fabrikanten dezer vervangingsmiddelen het voorkomen, 
alsof er van een geheel nieuwe verfstof, een gloednieuwe u i tv ind ing sprake was. Iu 
vrijwel alle gevallen bleken het evenwel mengsels van reeds lang bekende verf
stoffen te zijn, welke eigenlijk het karakter van vervalschingen droegen. Zoo heeft 
men den Nederhiudschen schilder gelukkig wil len maken niet „Ant i lood" , dat eerst 
uit lithopone en later uit vervalscbt zinkwit bestond. Slechts in enkele gevallen was 
er werkelijk sprake van een nieuwe verfstof, zooals bijv. niet antimoniumwit, basis 
loodsulfaat, tinwit e.d. Deze verfstoffen voldeden in technisch opzicht niet of waren 
te duur, waarom zij nimmer goed ingevoerd zijn. Het titaanwit — een chemische 
verbinding van het metaal t i tanium niet zuurstof, doorgaans vermengd met blanc 
fixe — is mede een van deze laatstbedoelde verfstoffen. Het is reeds meerdere jaren 
bekend, doch was aanvankelijk veel te duur voor technische toepassing. Sedert enkele 
jaren is men echter er in geslaagd, het dusdanig goedkoop te fabriceeren, «lat in dit 
opzicht aan het gebruik niet veel meer in den weg staat. 

Alhoewel men nog wel zuiver, onvermengd titaandioxyde kan bekomen, zoo is 
toch het gewone titaanwit uit den handel een mengsel van l'ö a 3(1% titaandioxyde 
en 75 a 65% blanc fixe (kunstmatig zwaarspaat). Dit laatstgenoemde bestanddeel 
heeft het titaanwit reeds bij voorbaat in discrediet gebracht. Zoo wi l b.v. Meere, «le 
bewerker van : P . H . Dartels Handboek voor schilders, om deze reden niets van 
titaanwit weten. Inderdaad is ook tegen het gebruik iu olieverven van blanc fixe, 
alsmede van gewoon gemalen zwaarspaat, veel in het midden te brengen, wat echter 
in een volgend artikel nader zal worden uiteengezet. 

De verreweg voornaamste eigenschap van het t i taanwit is zijn buitengewoon groot 
dekvermogen. In dit opzicht overtreft het nog bet om zijn aanzienlijk dekvermogen 
bekende loodwit in niet geringe mate. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door 
den Imogen brekingsindex van het titaandioxyde en verder doordat hel ti taanwit 
een mengsel is van twee verfstoffen niet verschillende brekingsindices. Bovendien 

301 



is hel t itaanwit zeer fijnkorrelig. DU groote dekvermogen mankt het voordeelig in 
hel gebruik en voor velerlei doeleinden geschikt. Zoo kan men hijv. door toevoeging 
van kleine hoeveelheden titaanwit aan grond- en dekverven het dekvermogen aan
zienlijk verhoogen. Gewoon cement niet 1(1 h 20% t i taanwit geeft een voortreffelijk 
wit cement, waar niet onvermeld mag blijven, dat titaanwit absoluut kalkecht is. 
Ook voor het gronden en afschilderen van binnenwerk kan gerust van verven gebruik 
gemaakt worden, enkel of grootendeels van titaanwit bereid. B y buitenschilderwerk 
zij voorzichtigheid echter aan te bevelen. T i taanwi t verflagen neigen tot snelle uit
tering en poederen dan geheel af. Laatstgenoemd verschijnsel is o.m. waargenomen 
door Heaton, «le secretaris der Engelsche verf fabrikanten vereeniging, bij bezichti
g ing der proefobjecten der „ T i t a n Co. A . S . " te Frederiksstad. Deze verkalk ing treedt 
sinus reeds na jaren op. Daarom wordt toevoeging van zinkwit aanbevolen, alhoe
wel men misschien beter deed hiervoor loodwit te kiezen. Het zinkwit moet echter 
uog een andere rol in de t i taanwitverf vervullen. Titaanwitverflagen blijven n.1. 
zeer week, waarom het z inkwi t dienst doet als verhardingsmiddel. 

Het week blijven der ti taanwitverflagen wordt allereerst veroorzaakt door bid 
aanzienlijke oliegehalte, dat b.v. vind grooter is dan dal van loodwit verven. In de 
tweede plaats oefent het titaanwit niet den minsten invloed uit op het drogen, 
waarbij nog komt, dat het de ontwijking van de vluchtige oxydatieprodukten dei-
lijnolie sterk tegengaat. Terwij l bij lijnolie zonder verfstof na 2011 uur ca. 24% vluch
tige verbindingen ontwijken, bleek di l bij t i taanwitverf ca. 1(1% en bij loodwitverl 
ca. 28% te zijn. 

Het wateraantrekkend vermogen van titaanwitverflagen is eveneens niel zonder 
beteekenis, daar dit van rechtstreekschen invloed is op het beschuttend vermogen. 
Hij blootstelling aan een vochtige atmosfeer nam een titaanwit verflaag 3.6%, een 
loodwitvei flang 1.3%, een zi nkwitverf laag 0.0% en een lithophoneverflaag 5.5% 
water op. Dit, gevoegd hij de neiging tot snelle uittering', maken het titaanwit voor 
buitenschilderwerk vrijwel waardeloos. In ieder geval kan het in dit opzicht het lood
wit nog geenszins vervangen, zooals van ge ïn te resseerde zijde voorgegeven wordt. 
Dit val! oonerzijds wel te betreuren, daar het titaanwit een volstrekt onschadelijke 
verfstof is. Het loodwit is daarentegen een sterk vergiftige stof, zood.it het in ieder 
geval gevaar oplevert, al moet erkend worden, dat bij voldoende zindelijkheid en 
voorzichtigheid dit gevaar niet zoo bijster groot is. 

Het titaanwit is overigens een tamelijk helder witte verfstof, die niet door zwavel
houdende gassen of andere chemische invloeden aangetast wordt. Ook de lichtecht-
heid schijnt voortreffelijk te zijn; geel worden e.d. is tof heden nog niet waargenomen. 

Alhoewel het ti taanwit volgens eigen en anderer ervar ing niet geheel aan de 
gestelde verwachtingen voldoet — althans niet wat betreft de vervanging van het 
loodwit voor buitenschilderwerk — zoo is hel niettemin een schildermateriaal, dat 
een ruime toepassing verdient. Zooals reeds werd opgemerkt, kan het binnenschilder-
werk (vermoedelijk geheel) met t i taanwitverven behandeld worden. „Vermoedel i jk 
geheel", want in hoeverre of het ti taanwit zich tot het bereiden van glasverven leent 
is nog niet bekend. Het geringe soortelijk gewicht wijst wel er op, dat deze verfstof 
zeer goed als zoodanig kan dienst doen. Overigens zal een combinatie van andere 
verven niet titaanwit iu hooge mate bijdragen tol verbetering van het dekvermogen, 
en dus besparing aan materiaal en arbeid iu de hand werken. Ook in de nieuwere 
nitrocelluloselakken kan titaanwit mei succes gebruikt worden. 

O N T V A N G E N B O E K W E R K E N . 
Constructie van gebouwen, door prof. .1. ( i . Wattjes, Deel III 2e en 3e stuk. Pr i js 

ƒ •">.— per st. l ' i t g . „ K o s m o s " . 
Verschenen zijn van deel III het 2e en 3e stuk, behandelend resp. vloeren, pla-
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fonds, gewelven en trappen. In het begin van hel tweede stuk worden nog gegoten 
en gesmeed ijzeren kolommen besproken en gewezen op het pract isch-consl ruct ieve 
nadeel van het angstvall ig doorvoeren van centrische opleggingen, waar iu Enge
land en Amer ika , (vooral in het laatstgenoemde land) in veel mindere male waarde 
aan wordt gehecht; en wie zal ontkennen dal de Amerikanen met hun steel-frame 
bui lding constructies, geen schitterende practische resultaten bereiken:' 

Daarna zijn de gowapond-botonvloeren en kolommen aan de beurt, ook weer toe
gelicht met tal van teekeningen en foto's aan de praktijk ontleend. 

Het vijfde hoofdstuk, sleenen gewelven, dooi bladerend en lezend zou ons doen 
verlangen, dat in den tegenwoordigeii tijd, behalve dan in kerkbouw, weer wat meer 
met gewelfbouw gewerkt kon worden, wat een prachtconstructies, wat een echt, 
wei-overwogen bouwen brengt dat met zich mee. De gewelfbouw wordt in dit deel 
dan ook zeer uitvoerig en niet een schat van voorbeelden en uitslagen besproken 
en toegelicht, ook de schitterende kocpeli sti noties van St. Hauls Cathedra] en de 
Dom te Florence, (spanwijdte ruim 40 M.) zijn natuurlijk niet vergeten in de his
torische afdeeling. 

Tenslotte vangt in het zesde hoofdstuk de bespreking aan van de gewapend 
beton- en houten gewelven en wordt er ook zeer lereoht (al zijn steenen gemetselde 
gewelven buileiigewi mooi) in den aanvang op gewezen, dal gewapend-beton iu 
zeer veel gevallen een zeer doelmatig materiaal is voor gewelven, maar dal de vorm 
zich dan ook geheel vrij moet maken van die historische gewelfvormeh die van bak 
of natuursteen ontstaan zijn. Met eenige foto's van toepassing van deze moderne 
gewelfconstructies eindigt het derde stuk. Voorwaar weer ecu goede aanwinst vooi 
de studie der bouwconstructies van ons zoo uitgebreid vak. E. H. M . 

Zakboekje voor landmeten en waterpassen, door prol'. Ir. Hk. .1. Heuvelink, 
prijs ƒ 1.75. ü i t g . L. .1. Veen. 

Dit boekje bespreekl in het kort allerlei onderdeden van hoekmeet- en waterpas
instrumenten, uitzetten van cirkelbogen, waterpassen, enz. en lijkt mij. al is het 
blijkbaar meer bedoeld voor beu die landmeten en waterpassen als hun I I'dvak 
hebben, ook zeer geschikt voor bouwkundigen. Misschien was het dan wel gewenst-hl 
wat illustraties of teekeningen tusschen den tekst te plaatsen, terwijl het als zak
boekje toch ook zeer beknopt moei blijven. E. P. M . 

Sprokkelingen iu Nederland. Beeks ('. Serie 5/6a. (Kerken en Godshuizen in 
Zeeland, Noord-Hrabaut en Limburg). 

Op regelmatige wijze wordl de publicatie van dit groote werk voortgezet. L e l 
laatste nummer bevat een groot aantal afbeeldingen uil den rijkdom van kerken die 
ons land bezit. De teksl is als in de andere nummers van de band van Mr. Doosjes, 
die allerlei bijzonderheden over de steden vermeldt. 

GRÜNE AROHITEOTUR. 
Kunstvormen in de natuur. Ze zijn niet onbekend meer. Maar zeldzame voorbeelden 

gal' het Juni-nummer van „Uhu", waarvan wij hier achter er een tweetal plaatsen. 
De heer Hreuer, die een kleine toelichting bij de afbeeldingen geeft, stelt de vraag, 
of de architectonische schaal, naar het heet naar den vorm en de proportie van den 
niensch aangenomen, niet in een veel diepere oorzaak wortelt; voor kort ontdekte 
levende wezens in kalk en kiezelsehelpeii vertoonen n.1. proportie systemen, die veel 
zuiverder als uitgangspunt zijn dan die van den niensch. 
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ONKRUID (4 X vergroot). MINARET MOSKEK T E DELHI. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 
Ófficieele Mededeelingen. Prof. Dr. Ir. D . F . Slothouwer, door J . P . M . Landhuis te Wasse
naar door de R. d. M . — Open brief aan de .Jury van de Prijsvraag voor liet Paleis van den Vol
kenbond te Genève, door Hruno Taut. Fornieelconstructie voor hogen, doorHooykaas& 
Lookhorst. - Ontvangen boekwerken, door Ir. G. J . Meijers en J . 1'. M . Treilende 
Gelijkenis door J . P . M . 

() F F I ( T E E L E M E D E D E E L I N G E N . 
A N T W O O R D V A N D E N M I N I S T E R O P A D R E S I N Z A K E P H I J S V R A A G V O L K E N 

B O N D . De Vereenigingen B . N . A en Architectura hebben, in antwoord op hun adres 
inzake de prijsvraag voor het Paleis van den Volkenbond te Genève, van .luli 192(5, het 
onderstaande antwoord ontvangen van den Minister van O. K. W . : 

ln antwoord op nevenvernield adres heb ik de eer U te berichten, dat het mij niet 
mogelijk is, U een Rijkssubsidie voor het daarin genoemde doeleinde te verleenen. 

Do bedenkingen tegen den op/.et van de prijsvraag, die (Hij in L'w schrijven hebt uiteen
gezet, breng ik aan mijn ambtgenoot van Biiiteiilandschc Zaken over 

(w.g.) De Minister van O. K . W . W A S Z I N K . 

A M E R I K A A N S C H B O U W S Y S T E E M . ..Aan de orde k t „Peelbelang". Weekblad 
voor Asten en Omstreken. No. 3(>. Zaterdag 4 Sept. 1926, toegezonden door het lid W. , 
bevattende de volgende, niet rood aangestreepte advertentie : Amerikaansch Bouwsysteem. 
Indien l ' ongebruikt bobt liggen oen perceel, eigen bouwgrond, land of heide, bouwen 
wij daarop Uw woonhuis, winkelhuis, landhuis, boerderij of onverschillig voor welk doel 
op de volgende voorwaarden: 1" betaalt bij den aanvang in mindering der bouwkosten 
ƒ500 , minimum, vervolgens iedere maand ƒ40 , minimum. Wij berekenen geen kosten, 
geen renten. Eigen bouwbureau, minimum bouwtijd, waardoor l 'w bezit direct rendabel 
verhuurbaar of verkoopbaar is. Aanvragen aan Bouwbureau der Firma Noë & Stelling
werf! Beintema te Ede. Kantoor Grootestraat 121. Tel. 152"'. 

De Voorzitter geelt gelegenheid tot discussie. 
De heer A . vraagt zich af waarom, als de Geschiedenis van de Bouwkunst, in pracht

band in maandelijksche termijnen kan worden afbetaald, ook de bouwkunst zelve niet op 
deze wijze kan worden afbetaald. . . . 

De heer K. vindt / '40 per maand toch waarachtig niet te v e e l . . . . 
De hoor M . acht een bouwwerk geen stofzuiger. 
De heer C. meent dat een bouwwerk niet buiten een stofzuiger, zelfs al is deze maan

delijks afbetaald, kan. 
De Voorzitter merkt op dat we het hebben over bouwwerken en niet over stofzuigers. 
Do heer K. kent het systeem : bij nalatigheid iu de maandelijksche betaling, vervalt 

iedere aanspraak op eigendomsrecht en is men het gestorte geld kwijt. 
Do heer M . waardeert het Afrikaansche systeem, waarbij na storting van de helft der 

koopsom, het gekochte in eigendom overgaat. 
De heer C. meent, als hij zich ten minste niet vergist, dat wij het hebben over het 

Amerikaansche systeem, en niet over het Afrikaansche. hoewol . . . . 
Do heer K.: dit beter is, omdat je dan mot de halve betaling het geheele bouwwerk in 

kan pikken. 
Do heer A. vraagt hoever Ede van do Poel af ligt. 
De Voorzitter: Even ver als de Peel van Ede. 
De heer A . : Dank U, M . d. V. 
De Voorzitter stelt voor do redactie te verzoeken de advertentie met eenig commentaar 

op te nemen. 
De hoor C. vraagt of ƒ 5 0 0 voor een stofzuiger. . . . 
Do Voorzitter: Niemand togen '.' Aangenomen. Volgende punt. 

Uit de notulen Bestuursvergadering. 
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Prof. Dr. Ir. I). F. S L O T H O U W E R . 
I V Staatscourant van Sept. j . l . vermeldde dc benoeming van den beer Dr. Ir. 

1). F . Slothouwer tot Hoogleeraar aan dc Technische Hoogeschool te Delft voor het 
geven van onderwijs in de architectonische vormleer en de geschiedenis der bouwkunst. 

Bij de benoeming van Prof. G r a n p r é Molière in 1924 heeft de beer Ir. A l p h . Siebers 
in „ B o u w e n " een artikel over dezen nieuwbenoemde!) Hoogleeraar geschreven, waarin 
weid uiteengezel boe de eigenaardige kwaliteiten van dezen architect hem in bet 
bijzonder geschikt maakten voor docent in de bouwkunst aan de Hoogeschool, een 
betoog, dat in karakter-analyse van den persoon even sterk uitmuntte als in de om
schrijving en detailleering van het ambt van docent in de bouwkunst. Al les klopte 
zóó precies dat men zich moeilijk meer een goed hoogloernar in de bouwkunst kon 
denken dan alleen in liet kader: karakter en functie, zooals Ir. Siebers dat aangaf. 

En terugdenkende aan dit art ikel , kan de benoeming van Dr. Slothouwer tot Hoog
leeraar geen bemoedigende vooruitzichten g e v e n . . . . Een vergelijkende analyse van 
de karakters kan zelfs bij voorbaat wel overbodig geacht worden, om dit in te zien. 
E n er zou ons weinig hoop overblijven zelfs in de mogelijkheid van een vruchtdragend 
professoraat van den nieuwbenoemde te gelooven, als niet ten slotte de wiskundige 
betoogtrant van Ir. Siebers ons zou durven doen hopen op één kleine fout in de 
zooveelste en zooveelste decimaal van zijn Spinozistische logica. 

Een minimale fout. Maar die het mogelijk zou maken een nieuw kader te vormen 
van karakter en functie, waarin de nieuwe Hoogleeraar — dé Hemel zij gedankt — 
nog wèl zou passen. 

Het zou een ganseh ander kader zijn. Welk 1? Wij kunnen het zelfs niet gissen. Maar 
in de plaats van den contemplatieven man van toen. niet Oostersche psyche, die in 
zijn intreerede niet -nalaten kon, al was het met één zinnetje, tóch Spengler's ru ter 
gang des Abendlandes aan te halen, zien wij thans den naar den geest, volbloed Wes
terling, den man van de daad. den man, niet van het levensbegrip, maar van hel 
leven zelf, zooals hel zich aan hem opdringt, zooals het hem omspoelt, den man, die 
eerder aan een restauratie van onze cultuur, met hel kraehtcement van den ouden 
Helleenschen-geest gelooft dan aan den val , waarin de golvingen van het wereld
gebeuren het Westen naar de diepte zal sleuren. 

In plaats van den beschouwenden, de diepten naspeurenden geest van de figuur 
die Ir. Siebers analyseerde, zien wij thans den snel, meedoogenloos scherp zienden 
geest, die jong nog en overmoedig, den grooten Bruno Schmitz op zijn doodsbed 
secteerde en in enkele rake sneden de stoornissen toonde waaraan de kunst van dezen 
gevierden bouwmeester, waarop half Duitsehland steunde, moest sterven; die, voor 
kort, in de beeltenisschetsen van Lutyens en Newton, den adel van de Engelsche 
houwkunst belichtte. En in de plaats van de functie van Hoogleeraar-architect zou 
misschien in dit kader, die van architect-Hoogleeraar, passen, een functie waarvan 
in het buitenland allerwegen reeds de vruchtdragende gevolgen zijn ondervonden, en 
waarvan aan de verwezenlijking in ons land thans wellicht niet meer zooals tot nu 
toe, gewanhoopt behoeft te worden. 

Een ander kader dus, waarvan wij met vertrouwen en belangstelling in de toekomst 
de vormen zullen gadeslaan en waarvan ons de aanslaande inaugurale rede wellicht 
een inzicht zal geven. 

Prof. Slothouwer heeft zich genoodzaakl gezien wegens zijn drukke werkzaam
heden — voorloopig althans — het lidmaatschap van de Commissie van Redactie neer 
te leggen, liet Bestuur heeft zijn bedanken voor deze functie aanvaard. De Redactie 
dankt hem hierbij voor de gedurende vele jaren verleende medewerking, aan hel 
Bouwkundig Weekblad verleend. J . P. M . 
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LANDHUIS TE WASSENAAR. A R C H I T E C T : In. A. M. DE ROUVILLE DE MEDX. 

L A N D H U I S TE W A S S E N A A R . 
Dil kleine landhuis werd ontworpen voor een familie, die door langdurig verblijf 

in het zuiden van Engeland, zoozeer den bekorenden invloed van de landelijke bouw
kunst ondergaan had, dat de opdracht wel moest luiden: „houwt u een cottage voor 
ons, maar vooral niet modern". 

Met de opdrachtgevers bekeek ik toen eenige landhuizen, die in zoogenaamd 
„Engelsche" stijl waren gebouwd, om daaruit hun voorkeur te leeren kennen. Dat
gene, waarin de beste dier voorbeelden overeenstemden, bleek een gesloten karakter, 
dat zoowtd door muren als dak werd uitgedrukt, verder een zekere levendigheid van 
massawerking en silhouet bij een grooten eenvoud van detailleering, waardoor het 
spontane en haast onopzettelijke behouden blijft. De keuze van terrein viel op een 
smal en diep perceel, dat van Zuid-Oost naar Noord-West loopt. Hef eikenhakhout 
langs den weg werd slechts daar gekapt, waar dit noodzakelijk was om een oprijweg 
door te laten; hierdoor ligt het buis tamelijk geïsoleerd in den Noord-Westhoek. Deze 
oprijweg loopt langs de Noord-Oostzijde van het terrein, een uitgestrekt gazon voor 
het huis vrij latend en eindigt na een kleine verbreeding voor de garagedeuren. De 
ingang werd dan ook, eenvoudshalve, in den N . O. zijgevel geplaatst, waardoor de 
eigenaar, die zelf chauffeert, als hij den auto laat stilhouden voor de huisdeur, slechts 
eenige stappen behoeft te doen om de garagedeuren te openen. 

De woonkamers hebben alle drie middagzon, terwijl bovendien de heerenkamer en 
de zitkamer morgenzon hebben evenals de groote slaapkamer. In den kelder is de 
electrische waterpompinstallatie ondergebrachl en het „ H o l l a n d " keukenfornuis zorgt 
voor de centrale verwarming en de warmtevoorziening. Het interieur is eenvoudig 
behandeld; alleen dc zitkamer heefl een eiken boekenkastbetimmering rond den mar
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LANDHUIS T E WASSENAAR. 

ARCHITECT In. A. M . DE ROUVILLE DK MKUX. 

meren schoorsteen. Hot trappenhuis is wat comfortabeler on ruimer dan in ons land 
to doen gebruikelijk is. 

De muren zijn gemetseld van ongevoegde, zeer platte handvormbaksteen, van helder 
rood tot pnnrs-grys. Het kozijnhout staat bijna met den voorkant van het muurvlak 
gelijk en is, evenals al hot houtwerk, zoowel binnen als buiten, gebroken wit ge
schilderd. Hot dak is met roode leipannen gedokt en aan do X . O. zijde doorbroken 
met oen lang serieidakvenster en oen topgevel bekleeding, beide van ongeschaafde, 
donker gebeitste, gepotdeksolde delen. Om het dakvlak zooveel 'mogelijk als één dek, 
een geheel te doen uitkomen, zijn de ki l len overal rond doorgedekt, zoodat nóch op de 
doorsnijding der hoofddaken nóch by de dakjes ol' wangen der dakvensters een 
scherpe lijn te zien is. Hierdoor vloeien deze dakvlakken eenigszins in elkaar over, 
zooals in riet nog veel gemakkelijker te bereiken is. Dit is een typisch Engelsch 
détail van bouwconstructie, dat ik tot nu nog niet op deze wijze in Hol land zag 
toegepast. R . d. M . 

OPEN BRIEF AAN DE JURY VAN DE PRIJSVRAAG VO( )R 
HET PALEIS VAN DEN VOLKENBOND TE GENÈVE. 

Het grootsche van de opgave, de schoonheid van het bouwterrein, de verlangde 
zuiverheid van de oplossing, en niet ten laatste de klank van den naam, verlokken 
alle architecten, in dit eervolle arena te treden. Hijzonder verleidelijk is hel grondige 
en zorgvuldige programma, dal reeds op zichzelf een beteekenisvollen arbeid van de 
ju ry vertegenwoordigt. 

Dit alles verplicht ons ons te verdiepen in de opgave en haar programma, doch het 
verplicht ons ook tot volle openbaarheid, wanneer het bestudeeren van het pro
gramma tot een negatief inzicht leidt, tol de conclusie, niet in dit strijdperk te treden. 
E r schijnt oen niet te loochenen tegenstelling tusschen het doel van de prijsvraag en 
de daarbij toegepaste methode te bestaan, een tegenstelling tusschen doel en vorm, 
die bij het doorvoeren van deze methode tenslotte tol een gelijke tegenstelling in het 
bouwwerk zelve zou kunnen leiden. 

Het doel is do keuze te doen van één architect uit de gezamenlijke architecten van 
58 Staten uit alle werelddeelen. Het programma eisch! van ieder van dit ongehoord 
groote aantal architecten oen ontwerp, dat, zij het voor de hoofdteekeningen op schaal 
1 a 200, mol den eisch van detailteekeningen, nauwkeurige omschrijvingen van de 
fundeering, verwarming, e.d. en mei een gespecificeerde begrooting van *_'(• pagina's, 
ongeveer een arbeidsprestatie voor het definitieve project vertegenwoordigt", en dus 
volgens de Zwitsersche h ö n o r a r i u m r e g e l i n g mei \:l'/r gehonoreerd zou moeien wor
den, d.i. bij een bouwsom van 13 mill ioen francs met 156.000 francs, waarbij de totale 
som dor prijzen slechts 165.000 francs bedraagt. Do gelukkige winnaar van den 
eersten prijs zal, wanneer er geen overeenstemming tusschen bom en den Volken
bond volgt, hoewel zijn project tor ui tvoering aanbevolen eu op voorstel van don 
Volkenbond omgewerkt zal zijn, als eenige en definitieve schadeloosstelling 50.000 IV. 
ontvangen, dus nog niet hel derde van het bedrag dat volgons het programma 
overeenkomt met de Zwitsersche honorariumregeling. Daar bovendien de bekroonde 
werken hel eigendom worden van den prijsvraaguitsehrijver, en hot begrip „ e i g e n d o m " 
niet uitdrukkelijk vastgelegd is, zoo bestaat er geen zekerheid voor de bescherming 
van het auteursrecht. 

Tot de verplichtingen van de deelnemers behoor! de overlegging van een „bewijs 
kracht ig" bewijs van bekwaamheid als uitvoerend architect. Wat geschiedt echter, 
wanneer oen geniaal ontwerp den eersten prijs mocht ontvangen, en na opening van 
den naambrief hli.jkl, dat deze architect nog in 'I geheel niet op oen zelfstandige of 
slechts o]» oen kleine praktijk kan wijzen? Het protest van een enkel j u r y l i d , zou do 
andore tot hot vasthouden aan het programma en daarmede tot de conclusie kunnen 
dwingen, «aan dezen op den voorgrond Iredenden architect hceloinaal geen pry's, 
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zelfs niet een premie van 2500 francs toe te kennen, want liet bewuste bewijs van 
bekwaamheid is een onderdeel van de prestatie. („Door de deelneming aan de prijs
vraag onderwerpen de deelnemers zich automatisch aan alle bepalingen van het 
programma De jury regelt naar goeddunken den gang van haar werkzaamheden. 
Ken beroep op haar beslissingen is onmogelijk"). 

Bovendien is hef gehéél iu tegenspraak met het steeds zoo sterk mogelijk door
gevoerde streven om de ai ymiteit zoowel van den naam als van de nationaliteit 
ten strengste te bewaren, wanneer de inhoud van den gesloten naanibricf tot een 
onderdeel van het ingezonden ontwerp wordt gemaakt. Ik veronderstel echter, dat 
al deze bezwaren door een loyaal en taktvol optreden van de Ju ry , zoowel van den 
Volkenbond zullen kunnen worden overwonnen. 

Dan blijft hel volgende echter bestaan: Het is aan te nemen dat uit de 58 Staten 
minstens 1000 ontwerpen zullen binnenkomen. Dij de strenge bepalingen van het 
programma en de I p op de opdracht, zal ieder zooveel mogelijk trachten te pres-
teeren en zonder zijn eigen arbeid iu rekening te brengen, .">—L0.000 francs contant 
geld uilgeven moeten. Dit beteekent: voor bid kiezen van één enkelen architect een 
geheel nutteloos, onproductief bedrag van 5—Kt millioen francs, zonder betaling 
van den arbeid zelf; dezen echter medegcrekcnd, wordt een veelvoud van het bedrag, 
wat het gebouw ten slotte zelf mag kosten, eenvoudig in het water gesmeten. 

Dan beteekent deze toedracht van zaken een voorrang van de kapitaalkrachtige 
en goed-gesitueerde architecten, dus een groot onrecht tegen de idee, in d i l geval de 
beste idee uit 58 Staten, want jammer genoeg heeft de idee zich nog nooit in een 
gouden gewaad gekleed. 

Dus, mijne heeren Juryleden, heeft 1' afstand gedaan van bid werk van die 
begaafden die nog niet den weg in „die Welt des Prof i ts" gevonden hebben. Maar 
welke vooruitzichten lachen U zelf toe bij het inkomen van 1000 projecten. Voor het 
eerst* (lerzoek zult 1' op z'n minst, het situatieplan, de plattegronden van de hoofd
verdieping en een perspectief van ieder project moeien ophangen; dat is voor ieder 
project rond li Meter, alzoo in totaal 0 K . M . wandlengte. Vervolgens moet het onder
zoek, al zal voor ieder ontwerp hij het eerste onderzoek slechts 5 minuien worden 
genomen, hij een S-urigen, ingespannen arbeidsdag,' totdat de engere, en daarna 
meest engere schifting, de prijsvcrdeoling, de vraag omtrent de uitvoering en het 
maken van hef rapporl afgedaan zijn, de jury minstens 4 volle weken bezig houden. 

A l zal bij dit punt niet op geld gekeken worden, toch vormt de geldkwestie en de 
kapitaalkrachtigheid een zoo intrisiek deed van hel programma, dat zij voor de 
eenheid met zijn mooie druk en zijn prijs van Hi M . samengaat, zoodanig dat de 
stijl en de aankleeding van hel programma reeds zelf aan een architectuur met 
Grieksche zuilen, friezen, guirlandes en heelden doet (huiken, zooals die internatio
nale stijl, die de tegenstelling en (le vijand is van ernstig, doch nog zeer verspreiden 
en toch hij alle volken aanwezigen strijd om „die l ïeinheil des Charakters und die 
Harmonie der Formen" in bid bouwen, zooals I' het zoo mooi in Uwe algemeene 
inleiding uitgedrukt hebt. 

Ik geloof in den geest van vele collega's te spreken, wanneer ik twijfel dat op deze 
wijze een gebouw lot stand kan komen, dat geroepen is, de vredelievende idealen 
van de 21 Ie eeuw te symboliseeren. En juist deze 1'we schoone woorden zijn bet, die 
verwachtingen wekken, die tot een niet- of zooals bier wel uitgesproken antwoord 
uitdagen, zij zijn bid, die aan velen het onderscheid tusschen de vredelievende idealen 
van de 20e eeuw en het gebrek aan geldmiddelen tol het bevredigen van hun ver
langen zullen doen voelen. 

Zou hier niet de geldkwestie van de deelnemers geheel kunnen wegvallen. Waarom 
geen gratis programma, waarom niet alleen plattegrondschetsen op 1 a 500, waarom 
niet alleen maar één eenvoudige architectuurteekciiing in enkele lijnen. I' vreest dan 
met millioenen projecten te worden overstroomd, met recht! Toch is iedere soort
gelijke prijsvraag onmogelijk, waarbij de opvatting van de meerderheid van de J u r y 
onbekend is. 

Men kieze op een ol' andere manier een bepaald aantal architecten en verlaime 
;?7(l 

niet meer dan het hierboven genoemde. Dan behoeven de prijzen niet verdeeld Ie 
worden, dan moeten alleen eereprijzen worden uitgereikt en de opdracht is de 
eerste prijs. Waarop komt het dan aan.' Niet daarop, het „mooi s t e" ontwerp te 
krijgen, maar den besten architect te vinden. „Heinhei t des Charakters, Harmonie der 
Pormen friedliche Ideale des 20 Jahrhunderts" zijn woorden, die verplichtingen 
opleggen en ook mij tot dezen brief hebben genoodzaakt. De zaak is aan den gang 
en kan niet tegengehouden worden. Mogen daarom mijne woorden alleen er toe bij
dragen dat op bet gedeeltelijk ontstemde instrument slechts de zuivere tonen zullen 
kl inken. B R U N O T A U T , 

V a n bevriende zijde werd ons verzocht dezen brief, dien Bruno Taut in de „Bau-
welt" publiceerde, op te nemen. Het onbevredigende in den opzet van deze prijsvraag, 
waaraan de minder bemiddelde architect moeilijk kan deelnemen, op grond van de 
daaraan noodzakelijk verbonden kosten, is hier Ie lande ook direct gevoeld en heeft 
geleid tot het adres van de bouwkundige vereenigingen aan den Minis ter van Onder
wijs K . en W . 

F O R M E E L O O N S T R U C T I E VOOR B O G E N . 
Het is een verblijdend tecken dat het begrip „bouwcons t ruc t i e " evolueert en zich 

los maakt van conservatieve opvattingen, welke als „alleen zal igmakend" werden 
beschouwd en over gingen van vader op zoon, gelijk Van Nelle's No. 

De studieboeken van heden verkondigen nieuwe denkwijzen omtrent de prakti
sche toepassing van het materiaal en geven nieuwe oplossingen aan. Toch kunnen 
we niet beweren dat al het nieuwe goed is, integendeel, de moderne bouwkunst biedt 
vaak puzzles ter oplossing en maar al le vaak zien we dat de door d< architect
ontwerper" bij inspiratie gevoelde vorm den „a rch i t ec t -cons t ruc teur" parten speelt. 
Vandaar de kozijnen met houtzwaarten van 20 C . M . en meer hangend metselwerk en 
in hout uitgevoerde betonconstructies, om van de aan de gevels opgehangen erkers 
in „vogc lzaadbakvor in" maar niet te spreken. 

Toch stemt het tot dankbaarheid als gevolg van de nieuwe gedachte vrij gemaakt 
te zijn van de als „Wet van Meden en Perzen" voorgehouden lectuur van eertijds, 
waaraan elk volgende schrijver zijn gegevens ontleende. 

Het is te waardeereii dat ijverige, Ier zake kundige mannen de hand aan den ploeg 
slaan en in studieboeken nieuwe methoden aangeven tot leering van anderen. 

't Val t niet te ontkennen dat vide „ o u d e " constructies bun eenmaal verkregen 
„ b u r g e r r e c h t " uiel zullen verliezen daar zij gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe 
methoden, zoodal zich ten slotte uit deze samenvloeiing van oud en nieuw een bruik-
baren vorm zal ontwikkelen. 

Een nieuwe constructie of methode heefl daarom alleen waarde wanneer zij gelijk 
of beter is dan de oude. Te r toelichting van bijgaande foto's dictie het volgende: 
Bij het metselen van groote hogen is het gebruikelijk de stijlen van de formeelen 
zoodanig te stellen dat zij, door los slaan van wiggen e.d. gelijktijdig omlaag kunnen 
zakken, waardoor het formeel zich „lost", fig. 1. Dit „ lossen" gaat echter nooit zoo 
gelijkmatig voor alle stijlen als gewenscht ( l ig . 2), hetgeen zich gemakkelijk laat 
hegrijpen. Immers moet op één moment bet geheele formeel zakken en wel zoo, dat 
de gemetselde boog zich „zet" en daarna op het formeel kan blijven steunen tot 
volledige versteening heeft plaats gehad. De grootte der zakking is echter gewoonlijk 
voor elke stijl verschillend. Wel heeft men verschillende methoden uitgedacht «mi 
regelmatige zakking te verzekeren, zooals bid stellen op zandkisten (l'ig. 4) of op 
later door te zagen onderregel (l'ig. la) . De onzekerheid is echter niet verdwenen. Op 
bijgaande afbeeldingen (l'ig. 5 en (i) is aangegeven op welke wijze een regelmatige 
„ loss ing" van hel formeel kan worden verkregen. Twee halve formeelen ontworpen 
als vakwerkl igger zijn aan de bovenzijde met voldoende tussehenriiinito op een stempel 
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gelegd (fig. 7) welke laatste door een vijzel aan de onderzijde op en neer bewogen 
kan worden. Hij dal ing van het formeel komen min den top de beide helften naar 
elkander loc. hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de vrije tusschenruiinte. Door 
di- stijfheid van elk halve formeel is een regelmatige zakking gewaarborgd. Hoven-
dien neemt de grootte der zakking naar de steunpunten af, evenredig met de ver
steening van de boog. Hij toepassing bleek de constructie uitnemend te voldoen. 

X a bet plaatsen van den sluitsteen iu den gemetselden boog werd de vijzel los 
gedraaid en bleek de boog 1 c . M . mede te zakken om vervolgens op zich zelf te blijven 
staan. Het doel was bereikt; de vijzel werd weer zoovel' omboog gedraaid tot het 
formeel den boog weer „ a a n r a a k t e " waarna de verdere opmetseling op den boog 
kon plaats vinden. 

Hij practische toepassing biedt bovenomschreven methode bovendien het voordeel 
dat hetzelfde formeel voor meerdere hogen (ook van anderen vorm) kan dienst doen, 
door op het formeel een z.g. „zade l" te bevestigen ( l ig . .">). 

De op de foto voorkomende onderregel diende voor lijdelijk verhand eu werd vóór 
de lossing verwijderd. De zijdclingsehe schoren waren zoodanig geplaatst, dat bij 

bet zakken van het formeel geen wr ing ing kon ontstaan. De open ruimte tusschen 
de formeelhelften is op de eerste foto zichtbaar en bij de detail verdwenen. 

H O O Y K A A S & L O C K H O E S T . 

ONTVANGEN B O E K W E K K E N . 
„Het ontwerpen van gewapend beton gemakkelijk gemaakt" door I'. .1. Vermaas, 

Architect te Botterdam. Uitgegeven door YY. Zwagers, Botterdam. Prijs geb. ƒ 12.50. 

Dit werk heefl ongetwijfeld zijne verdiensten, maar op een belangrijk hoofdpunt 
moeten wij hier toch wijzen. De titel van het beek toch kan aanleiding geven tot veel 
misverstaan, en daartegen meenen wij te moeten waarschuwen. M i n zou de conclusie 
kunnen trekken, dat iedere architect of bouwkundige, met dit boek gewapend, in 
staat is gewapend beton-constructies te ontwerpen. Te meer, waar het boek wordl 
ingeleid door Ir. F . .1. Vaes, die ervan getuigt, „dat bel geschikt is voor den prak-
„tischen houwer, die een hulpmiddel moet hebben, dat hij gebruiken kan zonder 
„bijzondere studie". Dit lijkt mij een gevaarlijke bewering. Om gewapend beton goed 
en economisch te ontwerpen is wel degelijk bijzondere studie en ervar ing nood
zakelijk. Dit hoek kan o.i. dus alleen ten voordeele zijn van de weinige architecten, 
die die studie en ervaring achter zich hebben, en van den beton-deskuuilige. Indien 
echter elke „p rak t i sche houwer" meent voortaan met dit wonderboek gewapend 
beton-constructies te kunnen ontwerpen, zoo zijn wij op den vei keerden weg geraakt 
en kunnen er gevaarlijke toestanden ontstaan. 

Het boek bevat niet minder dan 137 grafieken, waaruit in sommige gevallen op 
waarlijk eenvoudige en vlugge wijze de onbekende afmetingen en bewapeningen van 
gewapend beton-onderdeelen zijn te bepalen. De schrijver heeft geen gebruik gemaakt 
van de gangbare grafieken, maar bij is uitgegaan van rekenplaten, zoogenaamde 
„Homogrammen" ; hierbij staan eenige van een schaal voorziene verticalen op ver
schillende afstanden van elkaar. Legt men nu een lineaal dwars over die verticale 
schalen, dan kan men de bij elkaar behoorende waarden voor overspanningen, 
momenten, afmetingen, bewapeningen, enz. aflezen. A l s er 2 grootheden hekend zijn, 
zoo kan men de andere op het snijpunt van de lineaal en de betreffende schaal 
aflezen; soms zal men die bewerking, voor het verkrijgen van het verlangde, moeten 
herhalen door op dezelfde grafiek de lineaal een anderen stand te geven. 

Zooals het thans is, heeft iedere heton-construeteur zijn eigen hulpmiddeltjes om 
bij gegeven waarde van het buigend moment en afschuivende kracht (die te bepalen 
is meestal de kunst) de afmetingen en bewapening te vinden, leder acht zijne 
methode daarvoor de beste en vlugste. Persoonlijke opvattingen en gewoonten spelen 
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daarbij een rol. Dal alle constructeurs nu ineens deze nomogrammen zullen gebrui
ken, verwacht ik niet; maar het lijkt mij toch gewenscht, dat zij er kennis van nemen, 
om daarna hunne keuze te doen. Het principe der Homogrammen, dat overigens niet 
nieuw is, te benutten voor het bepalen der onbekenden hij sommige onderdeden van 
gewapend beton-constructies, lijkt ons een goede gedachte. 

Men vindt in het hoek rekenplaten voor vloeren en rechthoekige halken met enkele 
en dubbele bewapening, T-halken, schuifspanningen, kolommen en fundeers t róoken 
ouder muren. Daarvan lijken ons die voor gelijkmatig belaste platen en rechthoekige 
balken niet enkele en dubbele bewapening het meest praktisch. In de andere gevallen 
lijken ons de gebruikelijke berekeningen niet hulp van de alom bekende rekenstok 
met minder kans op vergissingen en vlugger tot het doel te voeren. A l erkennen wij 
de mogelijkheid, dat iemand, die de routine van het gebruik dezer rekenplaten beeft, 
er anders over denkt. Men onderzoekt' voor zichzelf. 

Om als constructeur profijt te hebben van deze rekenplaten, zullen de diverse 
Diensten van Gemeentelijk Bouwtoezicht bet gebruik ervan moeten toestaan. Daar
tegen zal geen bezwaar kunnen bestaan, indien alle rekenplaten tot in details juist 
zijn bevonden. Zulks na le gaan is een heel werk; maar vergeleken niet de hoeveel
heid arbeid, die de auteur zich heeft getroost, is het nog bescheiden. 

Fnkele detail-opmerkingen betreffende de tic rekenplaten begeleidende tekst, 
mogen hier nog vermeld worden. 

Voorop had wel gesteld mogen worden, tlat als grondslag van alle berekeningen 
zyn gevolgd de G(ewapend) B(cton) V(oorschriften) L918 van het Konink l i jk Insti
tuut van Ingenieurs. 

Hij de berekening van een baleouplaat wordt geen rekening gehouden niet tie 
mogelijkheid van het onbelast zijn van den vloer tusschen tie muren terwijl de baleou
plaat volbelast is. De eerste heeft daardoor een onvoldoende bovenwapening. 

Dij rechthoekige halken had vermeld kunnen worden, dal boven de steunpunten 
van T-balken de betonspanningen grooter dan 50 k g / c m 2 mogen worden en tlat 
aldaar geprofiteerd kan worden van dubbele bewapening. Wij begrijpen best, tlat 
de schrijver niet alle dergelijke details kan vermelden, maar dit bewijst juist , dat 
zulk ecu hoek slechts bruikbaar is voor hem. die er meer van weet. 

Hij tien op metselwerk door betonbalken uitgeoefenden druk wordt geen rekening 
gehouden met de verhoogde Huidspanningen in het metselwerk. 

Ten slotte een raad aan hen, die deze rekenplaten wil len gebruiken. Men neme 
daarbij een doorzichtige celluloid lineaal of driehoek; daarmede zal men niet zoo 
gemakkelijk een vergissing in tie aflezingen maken als niet een ondoorzichtige. 

Ir. G . .1. M E I J E R S . 

Nederlandsche Bouwmeesters. Ken reeks studies onder leiding van W. Betera Wzu . 
Uitgave van Van Minister's Uitgevers Mij . A 'dam. 

No. 1. W. Kromhout Czn . door W . Betera, prijs ƒ 1.50. 
Ken Serie monograph ieën over Ned. Architecten. 
Aangekondigd zijn W. Kromhout, Piel Kramer , M . de Kle rk , door W. Betera, 

W. M . Dudok eu A . .1. Krophol ler door Ir. D. E . ('. Knut te l en Dr. II. D. Beriage 
door .lust. Havelaar. Verschenen is als No. 1, W. Kromhout dooi' W . Betera, die in 
een woord vooraf, meedeelt „dat zijn beschouwingen meer van verklarend dan van 
ontledend karakter zullen zijn". Ol ' dit altijd lot het gewenschte resultaat zal leiden 
is wel een vraag, die vooral door de behandeling van een figuur als Kromhout sterk 
wordt onderstreept. Kromhout is als architect zeer gecompliceerd, en zijn werk heeft 
ons steeds voor onverklaarbare verrassingen gesteld. De tegenstelling tusschen zijn 
groote visioenaire kracht en zijn vaak zoo gebrekkige uitingen in de materie, vinden 
in dit boekje geen verklar ing. Wel is het een voortreffelijk overzicht van zijn leven 
en van zijn werk, en wat tiaar zoo over gezegd is. 24 afbeeldingen zijn opgenomen. 
Zeer belangrijk is het nog onbekende ontwerp van „de Bisschop" te Amsterdam, liet 
boekje is goed verzorgd. Onder de afbeelding op pag. 42 staal een verkeerd onder-

.1. P. M . 
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''Mij, 

LANDHUISJE T E UITHOORN. ARCHITECT JI. DE KLERK. 

LANDHUISJE TE STEEN WIJK ERWOI.D. 

T R E F F E N D E G E L I J K E N I S . 
Wanneer uien van Frederiksoord over Steenwjjkerwold naar Steenwgk gaat, ziet 

men, ver van de bewoonde wereld, 3 nieuw gebouwde buisjes, roehts van den weg. 
Di t laatste is betrekkelijk jammer, want als ze links van den weg hadden gestaan, 
zou bet middelste een uóg volkomener overeenkomst hebben vertoont, dan het in 
spiegelbeeld geeft, mei hel landhuisje op de teekening van wijlen architect de Klerk . 
Moot men laken of loven! Loffelijk is in ieder geval de daar op de uitgestrekte 
Friesche heide zeker niel direct verwachte bouwkunstige smaak, die uilgaal naar 
een voorbeeld als het onderhavige. ,| |> \[ 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

(ófficieele Mededeelingen. 
(Iratama. Architect B . N . A . 

I N H O U D . 

- De Architect en de huidige Bouwnijverheid, door Ir. Jan 
Hoe Erich Mendelsohn Amerika ziet, door J . M . v. Hardeveld. 

O F F I C 1 E EI i E M E D E D E IDLING E N . 

L E D E N V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N . A . OR V R I J D A G 15 O C T O B E R A . S . 
E N E X C U R S I E O P 16 O C T O B E R T E A M S T E R D A M . 

Het Bestuur deelt mede dat op Vrijdag 15 October a.s. des n.m. 2 uur te Amsterdam 
een ledenvergadering zal worden gehouden ter behandeling van: 

lo. De voorstellen van de Reorganisatie-Commissie voor het Bouwkundig 
Weekblad, welke nog nader /uilen worden bekend gemaakt. 

2o. Een iu het volgend nummer op te nemen praeadvies van het Bestuur 
van den B .N.A. over de positie van den heer Gratama, lid van den B . N . A . 
bij de Bouwmaatschappij H . A . G . A . te Amsterdam. 
De heer Gratama geeft in dit nummer over deze positie uitvoerige 
inlichtingen en beschouwingen in zijn artikel „De architect en de huidige 
bouwnij verheid." 

Na de vergadering zal een gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden. 
In aansluiting op deze — gezien de agendapunten — belangrijke vergadering zal op 

Zaterdag 16 October, een 

E X C U R S I E W O R D E N G E H O U D E N , O N D E R L E I D I N G V A N D E N H E E R 
In. A . R. H U L S H O F F , S T A D S A R C H I T E C T V A N A M S T E R D A M . 

naar de door de Gemeente Amsterdam uitgevoerde bouwwerken. 
Over het programma van deze excursie, welke een gebeden dag in beslag zal nemen, 

zullen in het volgende nummer van het Weekblad nadere mededeelingen worden verstrekt, 
evenals over de avondbijeenkomst na het diner op Vrijdag 15 October. 

Het Bestuur spreekt de verwachting uit dat een zeer groot aantal leden ter vergadering 
zullen komen en aan de excursie zullen deelnemen. 

E n nu de data tijdig vooruit zijn bekend gemaakt, hoopt het Bestuur dat vele leden 
hunne werkzaamheden zoo zullen regelen, dat zij op 15 en 16 October a.s. te Amsterdam 
aanwezig zullen kunnen zijn. 

Het Bestuur. 

H O O F D E L I J K E O M S L A G li»2<;. De Penningmeester deelt hierbij mede dat in den loop 
van de volgende week den leden een biljet zal worden toegezonden, waarin mededeeling 
wordt gedaan van bet door hen te betalen bedrag aan Hoofdelijken Omslag, en opgaaf 
van de wijze van betalen, 



R A P P O R T V A N D E COMMISSIE. S A M E N G E S T E L D DOOR D E N B.N.A. , D E O R D E 
V A N R A A D G E V E N D E I N G E N I E U R S E N DE N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
VOOH C E N T R A L E V E R W A R MIN G S-1N D l ' S T B I E. T E N E I N D E E E N O N D E R Z O E K I N 
T E S T E L L E N N A A R DE V R A A G S T U K K E N D E R S A M E N W E R K I N G O P H E T G E B I E D 
V A N D E U I T V O E R I N G V A N P R O J E C T E N V O O R C E N T R A L E V E R W A R M I N G . 

Samenstelling der Commissie. Do Commissie was als volgt samengesteld : 
Namens den B . N . A . namen zitting de heeren: C. B . Posthumus Meyjes en Pierre Cuy

pers: namens de orde van Raadgevende Ingenieurs de heeren: Ir. F . G . Unger en Ir. B . 
A . Verhey, en namens de Nederlandsche Vereeniging voor Centrale Verwarmings-industrie, 
de heeren : Ir. G . J . Braat en Ir. C. M . Slotboom. 

Op verzoek van den B . N . A . belastte de Directeur van de Ned. Vereeniging voor C.V.I . 
zich niet de oproeping voor de eerste bijeenkomsten en leidde deze verder de vergaderingen. 

Ontslaan en Doel der Commissie. Op verzoek van de Ned. Vereeniging hield haar 
Directeur in de Algenieene Verg. van den B .N .A . , gehouden te Amsterdam op 29 Nov. 1924, 
een lezing over de werkwijze der Vereeniging. Dit verzoek was gedaan, op grond van de 
overtuiging, dat omtrent die werkwijze verkeerde meeningen hadden post gevat. E n ook— 
en wellicht daarom niet in de laatste plaats—omdat de Vereeniging van oordeel was, dat 
ontwikkeling van de verwarmingsindustrie hier te lande, het wensohelijk maakt, dat meer 
samenwerking tot stand komt tusschen de architecten en de installatie-firma's. 

Naar aanleiding van deze lezing, werd tusschen den B . N . A . en de Vereeniging onder
handeld over de vraag, of men een commissie, die een en ander zou bestudeeren, wensohe
lijk kon achten. 

Hierover verkroeg men overeenstemming op deze basis, dat de mogelijkheid van samen
werking in het belang van het vak zou worden onderzocht, waarbij als leiddraad de vol
gende punten op het programma zouden worden geplaatst: 

1. Met aantal uit te noodigen inschrijvers voor eenig werk. 
2. Het al ol' niet toekennen van vergoeding voor projecten. 
3. De inhoud waaraan uitnoodigingen moeten voldoen. 
4. De beoordeeling van projecten. 
5. De gunning. 
Tijdens de onderhandelingen word do wenschelijkheid gevoeld, dat ook de Orde van 

Raadgevende Ingenieurs zitting zou gaan nemen in de Commissie, omdat ook de advi-
seerende ingenieur partij bij het onderwerp is. De Orde vereenigde zich niet deze ge
dachte, en benoemde, zooals boven bleek, hare afgevaardigden. 

Hoe de Commissie haar laak opvalle. Ten einde allé misverstand te voren uit te sluiten 
over do bedoeling van do instelling der commissie, stelt zij er prijs op mede te deelen, 
hoe zij haar taak heeft ineenen te moeten opvatten. 

Zooals ook misschien nog wel nader zal worden besproken, staat vast. dat het ver-
warmingsvraagstuk een niet gemakkelijk op te lossen probleem is, dat bovendien hier te 
lande nog maar betrekkelijk weinig is beoefend, en dat, naar de omstandigheden aanwijzen, 
een nieuwe periode is ingegaan. 

Als maatschappelijk vraagstuk heeft het nog maar weinig aandacht gevonden, al schijnt 
het dat ook hierin den kaatsten tijd verandering komt. 

Vast staat evenzeer, dat noch alleen de installatie-firma's, noch alleen de architecten of 
raadgevende ingenieurs het verwanningsvraagstuk kunnen oplossen. 

Zal dit in vide opzichten belangrijke vraagstuk nader tot oplossing worden gebracht, 
en de toepassing van centrale verwarming blijvend plaats vinden in overeenstemming 
niet wetenschap en architectuur en met inachtneming van goede economische beginselen, 
dan zal bet vóór alles noodig zijn, dat do verschillende vakgroepen samenwerken. 

Die samenwerking zal dan allereerst moeten bestaan iu oen onderzoek naar de thans 
bestaande, uit de praktijk opgekomen werkwijze; naar de verhoudingen die er nu bestaan 
tusschen opdrachtgevers en uitvoerders; in het algemeen naar don liuidigen toestand in 
de industrie. 

Uit dat onderzoek zal dan moeten blijken welke veranderingen gewenscht en i n hoeverre 
meerdere samenwerking aan te bevelen zal zijn. Zoo ja, waarin die zal dienen te bestaan, 
en de voorwaarden waarop zij kan worden verkregen. 

Dat daarbij behoud van ieders zelfstandigheid eerste voorwaarde moet zijn, mag als 
vanzelfsprekend worden aangenomen. 

De huidige toestand. De verwarmingsindustrie is nog een betrekkelijk jonge, opkomende 
industrie. We l maakt men sedert jaren verwarmingsinstallaties, maar meestal voor groote 
gebouwen en dan nog vaak met een bijzondere bestemming. 
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De aanlog van installaties voor particuliere woonhuizen is pas de laatste jaren meer 
naar voren gekomen, terwijl het maken van afstands- en blokverwarniingeii zich tot 
enkele gevallen bepaalde. 

Ofschoon de industrie dus van betrekkelijk bescheiden omvang was. vielen toch reeds 
minder gewenschte toestanden te constateeren. 

De werkwijze laat zich in hoofdtrekken aldus schetsen: 
In de moeste gevallen, waarin men een installatie verlangt, noodigt men voor de levering 

daarvan enkele firma's uit. In den regel zijn de grondslagen, waarop die uitnoodigingen 
zijn gebaseerd, niet opgesteld zooals dit wel wensohelijk zoude zijn. De oorzaak hiervan 
moet men zoeken in de omstandigheid, dat de aanvragers niet voldoende deskundig zijn. 
De firma's maken dan zelfstandig plannen voor do installatie, zoodat de aanvrager voor 
het feit komt te staan, daaruit eene keus te moeten doen. 

Ontstaat er nu tusschen aanvrager en tinna een goede verhouding; op vertrouwen 
gebaseerd, dan kan deze werkwijze wel leiden tot het krijgen van goed werk. maar veelal 
is de toestand anders en wordt'de keuze niet bepaald door oen nauwgezet onderzoek iiaar 
het beste project, maar geschiedt de gunning op grond van het laagste inschrijvmgscijler. 

Deze omstandigheid geeft er vaak aanleiding toe, dat de linna's er noodgedwongen naar 
gaan streven, zoo laag mogelijk in te schrijven, d.w.z. zij zoeken niet allereerst naar de 
beste oplossing, maar naar eene, die zoo goedkoop mogelijk is. 

Ook komt het voor, dat de aanvrager, van zijn niet volledige deskundigheid bewust, 
zich wondt tot een firma, die zijn vertrouwen heeft en aan deze het werk zonder con
currentie opdraagt. 

Bij grootore werken is het vrijwel regel, dat do inschrijving plaats vindt op een bestek, 
maai- ook dit is lang niet altijd deskundig opgesteld. Een enkele maal komt hot hierbij 
voor, dat-dit bestek tot in details aangeeft hoe de installatie moet worden gemaakt en 
welke materialen geleverd moeten worden. 

In deze gevallen hebben de installatie-firma's slechts don prijs te berekenen, anders 
maken zij ook de projecten. 

Onder'alle omstandigheden echter valt hot verschijnsel te constateeren, dat vaak een 
zeer groot aantal firma's wordt uitgenoodigd. 

Mist men bij het direct opdragen aan een firma en het laten inschrijven op een uit
gewerkt bestek het voordeel een keuze te kunnen doen uit meerdere plannen, het aanvragen 
van veel offertes verhoogt noodeloos den prijs. 

Bijzonderlijk verdient bij dit alles nog te worden opgemerkt, dat in do moest e gevallen 
bij den bouw'niet of te wéinig met het verwanningsvraagstuk wordt rekening gehouden. 
Wol dat vaak technische maatregelen worden getroffen, als het maken van den kelder, 
het sparen van gaten enz., maar niet in dien zin, dat bij den goheelen bouw niet de 
verwarming is rekening gehouden. 

Ook verdient het aanbeveling hierbij nog te wijzen op de kwestie van de vorantwoorde
lijkheid. 
' Veelal is het regel, dat de installatie-firma's geacht worden die verantwoordelijkheid te 

dragon, ook dan zelfs, wanneer zij niet den minsten invloed hebben uitgeoefend op hot 
project, indien moest worden ingeschreven op een absoluut uitgewerkt bestek. 

Dat overigens do strijd om bot laagste bedrag, zonder dat steeds wordt gelet op hel 
beste project, het dragen van verantwoordelijkheid bemoeilijkt, spreekt van zelf. 

Ook spreekt het van zelf. dat indien het werk openbaar wordt uitbesteed, hetgeen ge
lukkig zeer weinig voorkomt, de verantwoordelijkheid zich niet kan uitstrekken tot eene 
garantie voor het krijgen eener goede verwarming, maar slechts tot het garandeeren van 
de levering, die is gevraagd. 

De meening van de commissie hierover. De commissie gaat uit van het standpunt, dat 
het belang van den principaal voorop moet staan. Deze mag verlangen — indien hij 
werkelijk deskundige hulp heeft gevraagd — dat hot te bouwen pand aan alle redelijke 
eischen voldoet, ook dus, dat hot op zich zelf goed verwarnibaar is. en dat daarin een 
deugdelijke en doelmatige installatie voor die verwarming wordt aangebracht tegen rede
lijken prijs. Dit doende erkent de commissie, dat de geschetste werkwijze niet den meesten 
waarborg biedt, dat aan dat verlangen zal worden voldaan. Zoowel in technischen, als 
econoiiiischen zin, vertoonen de werkmethoden gebreken, die schade kunnen doen aan de 
belangen van den principaal en don uitvoerder, terwijl zij in hot algemeen niel bevorderlijk 
zijn voor het vak. 

Men zal er dus naar moeten stroven, in oen en ander verbetering te brengen. 
Het komt de commissie echter voor, dat men hiertoe alleen dan zal kunnen komen, 

wanneer algemeen wordt ingezien en begrepen, waarom het eigenlijk gaat. wat de warmte-
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techniek inhoudt, in welke verhouding zij staat tot het geheele bouwwerk, enhoe de toe
passing moet zijn. 

De commissie beseft echter ten volle, dat dit inzicht, dit begrijpen niet door een rapport 
kan worden bijgebracht, en dat het onjuist zoude zijn dadelijk het ideale te willen be
naderen. 

Daarom heeft zij zich na langdurige gedachtenwisseling over elkanders inzichten, op 
het standpunt geplaatst, dat men moet trachten de grondslagen aan te geven voor de 
werkwijze, die na toepassing van zelf tot verdere verbeteringen aanleiding zal geven. 

Die grondslagen zullen zelfs niet dadelijk als bindende voorwaarden kunnen worden 
opgelegd. Men zal ze slechts moeten aanbevelen in het vertrouwen, dat zij door de erken
ning van hun juistheid meer en meer zullen worden opgevolgd, en langs dezen weg „wet" 
worden. 

Zijn alle werken voor gelijke behandeling rolbaar? De eerste vraag, die na dit alles 
aan de orde kwam, was: moeten voor alle werken dezelfde bepalingen gelden? 

Hierbij werd overwogen, dat de werken van zeer uiteenloopenden aard zijn. Bijv. komen 
naast het maken van installaties in nieuwe gebouwen, niet verschillende bestemmingen, 
veelvuldig gevallen voor waarbij het gaat om de verwarming van bestaande gebouwen 
van allerlei aard. grootte en hoedanigheid. 

Deze verscheidenheid van werken moet er van zeli' toe leiden, dat ook verschillend 
wordt gehandeld bij de uitvoering, zoodat aan het geven van voorschriften, bij die uit
voering in acht te nemen, moet voorafgaan een rubriceering der werken. 

Hoe zijn de werken in le deelen. Dit rubriceeren stuit echter op groote moeilijkheden, 
maar schijnt vooralsnog ook niet ten volle noodig. wanneer men maar weer op doelmatige 
wijze uitdrukking kan geven aan wat de commissie meent dat moet worden nagestreefd. 
Zij meent dit te kunnen bereiken, door de werken-aldus te splitsen: 

a. werken van zoodanigen aard, dat zij kunnen worden uitgeschreven enkel met inacht
neming van eenige algemeene bepalingen; zij zijn als normale gevallen aan te merken, 
waaromtrent in de praktijk voldoende ervaring is opgedaan. 

I). werken van zoodanigen aard, dat niet volstaan kan worden met algemeen geldende 
bepalingen, omdat in verband met het gebouw verschillende voorbereidende maatregelen 
moeten worden genomen ten behoeve van de verwarming. 

Uit deze omschrijving valt af te leiden, dat de commissie eenerzijds wil streven naar 
een zoo eenvoudig mogelijke behandeling, ook om den prijs van het product niet hooger 
te maken dan noodig is. maar anderzijds de noodzakelijkheid van eene deugdelijke weten
schappelijke voorbereiding scherp naar voren wil brengen, overtuigd als zij is, dat de 
kosten daaraan verbonden volkomen verantwoord zijn. Ken en ander kan een scherpere 
formuleering vinden door het beantwoorden van de volgende vraag: 

Uitgaande van de meening, dat architectuur, warmte-techniek en economie de samen
werkende krachten moeten zijn, welke plaats komt dan bij de bovenvermelde splitsing 
van de werken toe aan den architect, den adviseur en de installatiefirma? 

Alvorens deze vraag te beantwoorden, zij er de aandacht op gevestigd, dat ook inl iet 
veivvanningsvak — en wellicht in meerdere mate dan bij andere vakken — vaak de 
beste oplossingen worden verkregen, zoowel technisch als economisch, door niet een
zijdig voor elk voorkomend geval een beslissing te nemen, maar door het inzicht van 
meerderen tegen elkander te laten opwegen. 

Waarbij het dan vooral weer aankomt op de voorbereiding, zoowel van het bouwwerk 
als van de eischen, waaraan de verwarmings-installatie moet voldoen. 

Een en ander zou er wel toe moeten leiden, dat steeds de drie vernielde krachten 
samenwerken, zij het dan ook, dat die samenwerking verschillend zal moeten zijn. 

Ook bier echter zal — zooals eerder opgemerkt — voorloopig met minder dan het wensche-
lijke moeten worden volstaan, waarom de commissie tot de volgende formuleering kwam. 

A . voor de gevallen onder a hierboven bedoeld: 
Vrije inschrijving door de installatie-firma's op systeem, materialen en constructie. 
De gunning geschiedt door den architect. Wanneer hierbij de medewerking van den 

adviseerenden ingenieur wordt gewenscht, dan behoeft als regel zijn werkzaamheid niet 
verder te gaan, dan tot het beoordeelen van de projecten en het doen van keuringen. 

B . voor de gevallen onder b hierboven bedoeld: 
inschrijving door installatie-firma's op een programma, opgemaakt door den architect 

al ol' niet in samenwerking met den adv. ingenieur. Dit programma zal, behoudens in 
bijzondere gevallen, waarin een tot in details uitgewerkt bestek noodig moet worden 
geacht, niet verder gaan dan noodig is, om zooveel mogelijk ruimte te laten voor een 
uitschrijving als onder A bedoeld. 
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De gunning geschiedt door den architect. 
De voorgestelde splitsingen hebben ten doel. aan te geven, hoe de commissie de gang-

van zaken gaarne in de praktijk geregeld zoude zien. Zij acht echter het geven van bin
dende voorschriften daarvoor vooralsnog niet mogelijk. Voorloopig althans wil zij alleen 
trachten het in die richting te sturen, door op een en ander de aandacht te vestigen 
en aan te geven welke de taak van elk der partijen eventueel zal moeten zijn. 

Met opzet zij hierbij nog aangeteekend, dat de commissie bet wenschelijk oordeelt.dat 
vaststaat, wie 'met de'leiding van het geheele werk zal zijn belast, zoo meerderen daarbij 
zijn of worden betrokken. . 

' D e commissie is van meening. dat deze leiding vanzelfsprekend bij den architect behoort. 

Algemeene en Bijzondere bepalingen. De thans geldende werkwijze doet zien. dat veelal 
door architecten een programma wordt ontworpen voor eene te houden inschrijving. Ook 
wordt wel op eenvoudiger wijze gehandeld, wanneer de architect zich wendt tot een 
installatie-firma. Deze geeft dan' eenige aanwijzingen voor de inschrijving. 

Er naar willende streven, dat de gemaakte kosten, zoo efficient mogelijk zijn, komt 
het de commissie voor, dat men vooral hier verbetering, die tevens zuiverend zal werken, 
in den bestaanden toestand kan verkrijgen. 

Vasthoudende aan de splitsing onder a en b aangebracht, schijnt het voldoende, dat 
voor de «-werken een zeer eenvoudig programma wordt opgemaakt De bedoeling daarvan 
is dan, dat bij het aanvragen van offertes dit programma,-na invulling van enkele gegevens, 
kan worden de voorwaarde voor de inschrijving. 

Een bestek, of hoe men het stuk ook wil noemen, is dan niet meer noodig. 
Dit programma biedt bovendien bet groote voordeel, dat de inschrijvers nu van eenzelfde 

basis moeten uitgaan, terwijl de ontwerpers van de projecten toch naar eigen inzicht 
kunnen werken. Ook dwingt dit programma als van zelf er toe. dat bij de beoordeeling 
van de projecten allereerst zal worden gelet op de technische hoedanigheden daarvan. 

Met zoodanige bepalingen kan uien evenwel niet alles bereiken. Hij de grootere werken 
die onder b vermeld — behoeven zij zeker aanvulling en uitbreiding. Maar bovendien zal 
men zich nog niet kunnen richten' naar algemeene aanwijzingen en bepalingen in den 
geest der bekende A. V. van het Departement van Waterstaat. 

Toch mag men de vraag stellen, of dergelijke algemeene voorschriften niet bevorderlijk 
zouden kunnen zijn aan de vereenvoudiging van de werkwijze en tegelijk aan de kwaliteit 
van het werk, alsook aan een zoo laag mogelijken prijs. 

Hij het overwegen van deze vraag, is de commissie tot de overtuiging gekomen, dat 
zij bevestigend moet worden beantwoord. E n niet alleen op grond van de reeds vermelde 
overwegingen, maar ook omdat men in het samenstellen van die A. V. een doelmatige 
omstandigheid kan vinden, voor verdere samenwerking in het belang van het vak. aan
gezien die voorschriften geregeld aanvulling en wijziging zullen behoeven. 

Aantal uitnoodigingen. Indien nu, op bovenvermelde wijze, goede grondslagen, waarop 
de aanbiedingen moeten steunen, worden gegeven, en waarborgen zijn gevonden voor de 
beoordeeling der ingekomen offertes, op kwaliteit en prijs, moet men het dan iet raad
zaam achten het aantal offertes te beperken'.' 

De commissie beantwoordt de vraag bevestigend. De oorzaken, waarom men nu vaak 
zooveel aanbiedingen vraagt, en ook verkrijgt, zijn reeds in den aanvang gememoreerd. 
Vast is komen te staan, dat daardoor de kosten niet onbelangrijk worden beïnvloed, en 
dat veel onnoodig werk wordt verricht. 

Wijziging hierin zal het vak dus ten goede komen. 
N u bovendien de inschrijvingen veel meer dan tot nu toe aan bepaalde regelen onder

worpen zullen zijn. komt het de commissie voor, dat men het aantal uit te noodigen 
firma's belangrijk behoort te verminderen. 

Zij meent, (kit men voor de a (normale) werken kan volstaan met hoogstens drie, voor 
de b (groote en grootere werken) met hoogstens vijf. 

(Wordt vervolgd). 
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D E ARCHITECT E N D E H U I D I G E BOUW
N I J V E R H E I D 

door Ir. J A N G R A T A M A , Architect B . N . A . 

De woningbouw is een der- belangrijkste onderdeden van de huidige bouwnijver
heid. De architect, die zijn lusl en werkkracht aan dezen woningbouw wijdt, is 
verplichl na te gaan, hoe de ver-houdingen op zijn arbeidsveld in den laatsten tijd zijn 
veranderd en welk aandeel hij in het bouwen nog kan nemen. 

Gedurende eenige jaren werd de woningbouw op belangrijke wijze gesubsidieerd 
door' de overheid, waardoor de gangbare methode van architect en aannemer de juiste 
was. Toen echter deze steun steeds verminderde én de regeering de hulp van de 
particuliere bouwers inriep om den woningnood mee te helpen lenigen, kwam en 
komt het bouwen meer -en meer1 in handen van eigenbouwers en bouw-rnantsehappijon. 

De overheid heeft eischen van degelijkheid en welstand gesteld, waar-door-, prac
tisch gesproken, het wel noodzakelijk was een architect met ontwerp en leiding van 
den houw te belasten. De particuliere bouwer- is in dit opzicht veel vrijer; voor de 
slraatgovels heeft hij alleen den architect noodig en dat nog maar alleen iu die 
plaatsen, waar een z.g. Schoonheidscommissie of een aesthetiseh-voelend Inspecteur 
van de Volksgezondheid een waakzaam oog houdt op de gevel-ontworpen. Het gevolg 
is, dat de architecten-functie van do volle leiding tijdens den overheids-steun terug
gebracht is tot de niet-belangrijke, ja zelfs min- of meer- onwaardige positie van 
„gevel-schor t jes" maker. Er ' zijn wel enkele uitzonderingen, waarbij de architect 
belast wordt met hot geheele ontwerp, waarbij hij dus ook de plattegronden, don 
achter-gevel en do detailleering verzorgt; maar het komt nog niet voor-, naar- ik meen, 
dat hij daarbij ook .leiding en macht kan laten golden hij do uitvoering. In het alge
meen kan men zeggen, dat de juist sociaal zoo belangrijke elementen: plattegronden 
eu kwaliteit van den bouw, benevens de detailleering van trappen, betimmeringen 
enz. in do laatste paar jaar achteruit zijn gegaan. 

Do oorzaak van oen en ander is, dat de eigenbouwer geheel baas w i l blijven op zijn 
terrein; dat hij, al is hij niet moei' zoo hang voor een architect als vroeger hot geval 
was, toch maar liever zijn eigen gang gaat, al zijn ook hier weer enkele uitzonde
ringen: en dat de architect ton slotte in de kwaliteit van hot werk geen positieven 
invloed kan laten geldon, en omdat hij meestal alleen den gevel ontwerpt, en omdat 
de bouwer tevens zijn „ o p d r a c h t g e v e r " is. 

Dat deze toestand ongewenscht is, ten opzichte van sociale en architectonische 
belangen, behoeft geen betoog. 

Ik schat, dat do woningbouw zeker wel 80% is van alle bouwerij tezamen; als er-
dus één onderwerp 's> waarbij de architect moot zorgen dat zijn taak en intelligentie 
vruchtbaar zal blijven, dan is het toch zeker wel de woningbouw! De vraag stollend, 
hoe dit.te bereiken zou zijn, meen ik, dat hot antwoord alleen kan luiden: de architect 
moei opgenomen worden als mede-bouwer in hot groote bouwbedrijf. W a a r do bouw 
in het algemeen nog te duur- is in verhouding tot do inkomsten der- bouwers, maakt 
alleen oen zooveel mogelijk genormaliseerde, scherp-economische bouw het mogelijk, 
dat self-supporting huizen ontstaan. Dit kan alleen het groot-bedrijf, want alleen hot 
groot-bodrijf is in staat zoo economisch mogelijk te bouwen en toch de hooge algo-
moene onkosten te betalen, die aan een dergelijk schor]) uitwerken en uitvoeren dor 
plannen door goede krachten ver-bonden zijn. 

Het groot-bedrijf in den bouw wordt beheerscht door drie krachten: de architec
tonische, do uitvoerings- en do financieele kracht. Daar hot bedrijf te groot is, kunnen 
niet allo krachten in een persoon vereenigd zijn; dus hoeft men drie specialiteiten 
noodig. Deze moeten oen drie-eenheid vormen, en allo drie moeten zij onderl ing van 
vrijwel dezelfde macht zijn. M.a.w. niet de financieele man moet de haas spelen over 
:;S2 
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de beide andere; evenmin moei de architect de heerscher willen zijn. A l l e drie moeten 
tut grond-principe hebben: goed en economisch werk te maken, hetgeen alleen bereikt 
kun worden door het uitnutten van elk der drie krachten, in onderlinge samen
werking. 

Sedert twee jaar hen ik opgenomen in een dergelijke combinatie: de X . V . Bouw
en Exploitatie Mij . H . A . G . A . Mijn positie hierin is volledig die van een architect. 
Xiets wordt geëntameerd en gebouwd, ol' ik word daarin gekend; ik heb de volle 
architectonische verantwoordelijkheid, terwijl ik tevens hoofdtoezicht houd tijdens 
den houw. De honoreering is geregeld op een wijze, die gelijk stunt met de volle 
honoreering volgens de tabel van den B .N .A . ; terwijl mij tevens als belooning voor 
de medewerking in de oprichting, dus voor de z.g. goodwil l , aandeelen in de N.V. 
zijn gegeven. 

Voert de H . A . G . A . werken van anderen uit, dan gaal dit, wat de practische uit
werking betreft, huiten mijn bemoeiingen om. Door I I .A .G .A . zijn gebouwd 572 
arbeiderswoningen met winkels voor de Gemeente Amsterdam, gelegen tusschen de 
Olympia kade en den Olympia weg hij het Stadion. Het Gemeentebestuur van 
Amsterdam en diens adviseur, de Woningdienst, wensehtcn met deze nieuwe methode, 
waarbij dus de gewone aannemerij vermeden was, proeven te nemen, ook al , omdat 
het met de gewone werkwijze: Woningbouw bestuur, architect, opzichter, aannemer, 
niet in alle opzichten tevreden was. De Gemeente-woningen zijn gereed en bijgaande 
afbeeldingen vertoonen enkele aspecten ervan. Deze 572 woningen en winkels zijn in 
ongeveer IS maanden gebouwd. Onder handen is een complex van 34 eengezins-
middenstandswoningen, waarvan de bouwtijd een kleine 7 maand zal bedragen. 
Hieronder zijn 7 stuks, direct voor particulieren gebouwd. Deze 7 particulieren, en 
evenzoo de gemeelde Amsterdam, hadden de bepaling gemaakt dat architect Gratama 
een verklar ing voor Oplevering der woningen moest geven. Hierdoor was mijn positie 
in den H . A . G . A . bijzonder versterkt en was levens een goede gelegenheid geschapen, 
te controleeren of de nieuwe bouwmethode levensvatbaar en vruchtbaar kan zijn. Na 
twee jaar van ondervinding kan ik verklaren tevreden te zijn en op den ingeslagen 
weg verder te willen gaan. 

De voordeden aan deze bouwmethode verhouden, zijn duidelijk: 
'Pen eerste wordt de bouw zoo economisch mogelijk. Enkele architecten meenen, 

dat zij de economie van het houwen evengoed onder de knie hebben als de aannemers 
en houwers, maar ik heb hef zoover nog niet gebracht en ik geloof dat de meerder
heid der collega's net zoo ver is als ik. Deze economie betreft niet alleen de prijzen 
der materialen en de loonen, maar ook de < nomie der constructies. Om precies te 
widen, waarom een voordeur duur is, en een ander, die bijna precies dezelfde is, veel 
goedkooper, moet men doorkneed zijn in de geheimen van een timmerfabriek, wat 
een goed-onderlegde practische uitvoerder wel kan zijn, maar dat men niet van een 
architect volledig mag verwachten, duist een uitvoerig bespreken van de door den 
architect gemaakte schets met de uitvoerings-specialiteit, teneinde een goede en 
economische oplossing te verkrijgen, en eerst daarna definitief te gaan ontwerpen, 
maakt een goedkooperen houw mogelijk. Deze methode is echter hij de gewone aan
besteding uitgesloten. Men kan niet eerst met den aannemer gaan overleggen, eu 
daarna de zaak gaan uitwerken. Het gevolg is, dat de architect iets ontwerpt, dat 
zeer vermoedelijk inccr-ceononiiscli zou kunnen zijn bij eenige omwerking, zonder iu 
kwaliteit te dalen; de aannemer rekent echter naar bid bestek en de teekeningen. 
waardoor de bouw dus duurder wordt dan strikt idig is. Daarenboven moet de 
aannemer een belangrijke post risico opnemen, omdat hij niet weet of de directie erg 
lastig is en beeft ten slotte niet hij, maar de directie (le kwaliteit van werk eu mate
rialen te beoordeelen. 

Ongetwijfeld is daarom deze bouwmethode duurder dan de door mij met de 
H . A . G . A . gevolgde. Men kan zeggen, dat de architect tijdens den houw vereenvoudi
gingen met den aannemer kan bespreken. Dit gebeurt dan ook, maar het resultaat 
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komt dan meestal te staan op den post: „ m i n d e r werk" en daarom maken èn de 
architect èn de aannemer er zich niet druk over. 

Hef is in de mcthode-H.A.G.A. een zeer aangenaam gevind, min of meer baas op 
eigen terrein te zijn. Kle ine en zelfs grootere wijzigingen kunnen gemakkelijk en vlot 
onderling besproken worden; men behoeft niet steeds zijn belanghebbenden opdracht
gever te raadplegen. De onwillckourig-onnaiigenainc verhouding: architect en op
zichter eenerzijds, en de aannemer, die iets komt verzoeken, anderzijds, met het 
wederzijdseh idee vaak of men „ g e n o m e n " wordt, is natuurlijk geheid afwezig. Ge
maakte fouten worden hersteld, zonder drukte naar buiten; de vervelende verrekening 
met een aannemer vindt niet plaats. 

De verhouding bij den houw is duidelijk: de architect is de leider voor het archi
tectonische; de uitvoerder is de leider voor de uitvoering, met een algemeen hoofd
toezicht van den architect. 

Strafrechterlijk gesproken is de architect aansprakelijk voor verkeerd aangegeven 
constructies, de uitvoerder aansprakelijk voor eventueele verkeerde uitvoering van 
een goede constructie. 

Een zeer groot voordeel is verder, dat de architect de macht van initiatief heeft. 
Zooals gezegd, alleen groot-bedrijf kan de nieuwe methode toepassen. Dit w i l dus 
zeggen, (lat er flink „werk aan den winke l" moet zijn. Is er geen werk, dan moet er 
gezocht worden. De kaart moet bestudeerd worden om na te gaan, waar en hoe een 
nieuwe houw gezonde kansen van slagen heeft. De architect verlaat hier zijn lijdzame 
positie, waarbij hij afwacht of er ook een opdracht binnenkomt; zijn intelligentie en 
zijn practisch en sociaal inzicht worden benut voor de keuze van nieuwe bouw
mogelijkheden. De werkkr ing van den architect, die niet slechts bouwer maar ook 
een kenner der samenleving moei zijn, wordt hiermede zeer verruimd. 

Ongetwijfeld zijn enkele bezwaren aan de nieuwe werkwijze verbonden, al over
wegen m.i. de voordeden zeer zeker. De bezwaren lijken bij nader beschouwen kleiner 
te zijn dan zij aanvankelijk schenen. A l s een bezwaar is genoemd, dat de bouwheer 
gedwongen is, al zijn belangen geheid toe te vertrouwen aan de houw-iuij. Di l is niet 
juist. De bouwheer kan een deskundige benoemen, die namens hem controleert, zooals 
'dan ook de Gemeente Amsterdam heeft gedaan hij den bouw der 572 woningen, door 
:\ inspecteurs van den Woningdienst op het bouwwerk te plaatsen. Men begnjpe 
echter wel, dat deze controleurs wel krit iek op, maar geen leiding in den bouw 
mogen hebben. Bij de 7 middenstandswoningen, voor particulieren gebouwd, hebben 
deze geen controle geeiseht, maar het volle vertrouwen gegeven aan den architect 
van de H . A . G . A . Di l was een reden te meer voor de H . A . G . A . haar beste beentje vóór 
te zetten. Ik vraag mij al', of een bouwheer zich minder overgeeft, wanneer hij de 
oude methode: de architect eenerzijds en de aannemer anderzijds, volgt. Hierbij hangt 
bet mede van de kwaliteit van den architect af, of het resultaat goed zal zijn. Evenzoo 
geeft de kwaliteit van de houw-mij. de waarde aan het gebouwde. Deugt de architect 
niet, dan is hij „e ru i t " ; hetzelfde geldt voor de houw-inij.; en voor beide bestaal 
dezelfde prikkel goed werk te maken. 

Ten slotte kan de bouwheer behoorlijke waarborgen krijgen door de teekeningen. 
het bestek en een verwijzing naar de kwaliteit van bestaand werk, en tevens door 
een arbitrage-bepaling bij geschil van meening. 

Neemt men het geval, dat de houw-mij. op eigen risico bouwt, dan wordt de positie 
van den architect iets minder sterk; maar ten eerste beseft iedere goede bouwer wel, 
dat minderwaardig werk ten slotte duur is, daar het zijn waarde niet houdt, en dal 
behoorlijk bouwen niet duur behoeft te zijn; en ten slotte kan de architect de com
binatie verlaten, als hij haar niet voldoende in de goede r icht ing kan leiden. 

Het komt er dus op aan, (le goede en bonafide krachten te vinden. D i l is inderdaad 
bet zwaartepunt. Niet iedere bouwer, niet ieder financier en niet elk architect is 
hiervoor geschikt. De architect moet beseffen, dat voor het werkelijke houwen vóór 
alles een economische bouw-mogelnkheid moet zijn. Hij moet dus niet halsstarrig vast

us:, 
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houden aan zijn vormgeving, als hel redelijk blijkt, dal deze te duur is. Hoever hij 
hierin moid gaan, hangt af' van zijn eigen karakter, maar nooit moet hij iets toestaan 
waaraan hij zijn naam niet zou wil len verhinden. De wenseh: goed werk, moet hij 
allen voorzitten. De financier moet de architectonische belangen, de architect de 
financieele belangen begrijpen. 

Ten slotte is als een ernstig bezwaar genoemd het feit, dat ik aandeden heb in de 
N . V . H . A . G . A . Men achtte dit te zijn in strijd met de Eere code van den B . N . A . De 
bepaling, die hierop betrekking heeft, luidt: „Zij (de architecten) ontvangen als be
looning voor hun arbeid een honorarium, waarvan het minimum is vastgesteld in 
de door den B . N . A . erkende honorariumregelingen. Zij ontvangen geenerlei provi
sion, percentages ol ' andere belooningen of voordeden, direct of indirect in betrek
king tot de onder hen directe in uitvoering zijnde werken. Zij belasten zich niet met 
bestellingen en betalingen, tenzij zij een bijzondere opdracht daartoe ontvangen van 
hun lastgever". 

Men heeft m.i. hierbij te onderscheiden, dat dit alles terecht geldt voor den 
architect-adviseur, maar niet voor den architect-bouwer. In de eerste functie, dus 
als uitsluitend behartiger van de belangen van den bouwheer tegenover aannemer en 
leveranciers, is het aannemen van provisie of percentage natuurlijk omkooperij, en 
dus in alle opzichten verwerpelijk. Is de architect een onderdeel van de houw-mij., 
dan weet de bouwheer dit van te voren; hoe deze mij. en de architect financieel reilen 
en zeilen gaat den bouwheer niets aan; de laatste verlangt zijn bouwwerk van bepaalde 
kwaliteit en tegen den vooraf vastgestelden prijs, waarbij hij niets te maken heeft 
met architecten honorarium en kosten van uitvoering. 

Hierbij is dus van omkooperij geen sprake; ja het mag een voordeel genoemd 
worden, dat omkooperij van den architect hierbij uitgesloten is, omdat het geen zin 
heeft. Men kan de mogelijkheid opperen, dat de architect, met hel oog op grootere 
winst, zijn werk minder-waardig maakt. Inderdaad is dit mogelijk, maar dan is daar
mede tevens de naam van de houw-mij. en daarmede haar bestaansmogelijkheid, 
ernstig bedreigd. Mocht het op de een of andere manier toch mogelijk zijn, dat de 
architect slecht werk toelaat, dan moet de B . N . A . hem royeeren. 

De architect zou van zijn aandeden in de houw-mij. kunnen afzien, en dan in de 
gewone positie van architect-adviseur komen. M . i . is dit niet wenschelijk. Immers, 
dan vervalt de grondgedachte van drie gelijkwaardige, maar ook gehjk-machtige 
krachten. De architect zou dan in de positie van loondienst komen, en dus niet vol-op 
meedoen in de leiding. Het is juist hijzonder goed, (lat de architect desnoodig een 
positieve aandeelen-macht kan laten gelden, bijv. tegenover een financieel overwicht 
in de bouw-leiding. Ook de houw-mij. zou het niet toejuichen, wanneer de architect 
de aandeelen weigerde. Zij zou, misschien ten onrechte, meenen, dat de architect dan 
minder verantwoordelijkheid voelt om de uiterste grenzen van architectuur en econo
mie te wil len hereiken. In iedere houw-mij. is de aandeelhoudersvergadering zeer 
belangrijk. Daarin moet de meening van den architect met volle kracht gelden. 

M . i . is de eerecode niet in strijd met de functie van den architect-houwer. Wan
neer, naar ik hoop de B . N . A . den architect-houwer als lid toelaat, zou de Eerecode 
als volgt moeten worden aangevuld: 

Ten eerste moet een bepaling gemaakt worden, dat de functie van den architect 
kan zijn die van adviseur, optredend voor de belangen van den bouwheer, en die van 
architect-houwer. V o o r beide gevallen gelden de volgende bepalingen. Volg t de 
bestaande Eerecode. Aan de bepaling betreffende bet niet ontvangen van provisie 
of percentage gaat vooraf' de z in : Wanneer de architect optreedt als adviseur, ont
vangt hij geenerlei provisie, percentage enz. 

Ten slotte moet een bepaling gemaakt worden, dat, wanneer de architect-bouwer 
werk maakt van onvoldoende kwaliteit, hij door den B . N . A . geroyeerd kan worden. 
De wijze waarop valt later te hespreken. 
:?ss 

Ik geloof, dat wanneer de evolutie iu de samenleving de functie van den architect 
wijzigt of verruimt, het de plicht van den B . N . A . is, niet halsstarrig aan een verouderd 
eenzijdig inzicht vast te houden, maar zich moet aanpassen bij de nieuwe mogelijk 
heden, opdat de architect vóóraan blijve staan in bet bouwbedrijf. E n waar de woning
bouw als gespecialiseerde houw een zoo belangrijke plaats inneemt in ons vak en nog 
grootendeels bebeerseht wordt door niet-volkonien bevoegden, meen ik, dat de archi
tecten zich niet moeten neerleggen hij het z.g. „schor t j es" maken. Integendeel. De 
B . N . A . moet meewerken tot het verkrijgen van krachtige organisaties in den zin 
als boven omschreven, zoodat de architect als leider niet een onderdeel, maar het 
geheele bouwwerk mee bebeerseht. Men bedenke, dat in korten tijd onze steden groote 
uitbreidingen verkrijgen. Hierbij moet de architect niet achteraan, maar vóóraan 
staan. Het is zijn plicht te zorgen, dat hij hierbij een belangrijke rol speelt. Het groot
bedrijf beeft bierbij het heft in handen; welnu laat hij zorgen, dat hij een der mede
leiders van dit groot-bedrijf wordt. 

Terecht heeft het Bestuur van den B . N . A . besloten bet onderwerp: K a n een 
architect-bouwer l i d blijven van den B . N . A . ? te doen behandelen op een Algen i . Leden
vergadering. Vandaar bovenstaande, misschien te uitvoerige, uiteenzetting van mijn 
meening. 

H O E E R I C H M E N D E L S O H N A M E R I K A ZIET. 
Erich Mendelsohn heeft ecu bezoek gebracht aan A m e r i k a en zijn indrukken neer

gelegd in een rijk ge ï l lus t ree rd en typografisch goed verzorgd boekwerk, hetwelk 
hij genoemd heeft „ A m e r i k a " Bilderhucb dues Archi tekten", uitgegeven door 
Rudolph Mosse te Berlijn. 

Het boek bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit photo's niet kernachtige onderschriften. 
Alleen in een kort voorwoord heeft de Heer Mendelsohn zijn meening, in den hem 

eigen merkwaardigen schrijftrant, neergelegd. 
De eerste indruk van Amer ika , zegt hij, is verbijsterend, doch na korten tijd komt 

de bezinning en ziet men, dat veel, waar men eerst tegen op gezien heeft, zonder 
waarde is. 

Voor den onbevangen beschouwer is het duidelijk, dat Amer ika een cultuur mist. 
Wat A m e r i k a tot stand bracht op architectonisch gebied, is het gevolg van de 
dwingende macht van het geld en de op de spits gedreven inaterieele behoefte. 

Amer ika is een land zonder verhoudingen, omdat de mogelijkheden zich onbe
grensd uitleven. 

In A m e r i k a hebben de primit ieve krachten nog vrij spel en worden nog door geen 
dieper leven bebeerseht. W e l constateert men hier en daar nog den invloed van de 
erfenis van de Europeesdie cultuur, doch deze is dan geheel uit elkaar gerukt. 

Toch zijn ook in de uitingen van deze ontwrichte levensverhoudingen dc merk-
teekenen van een nieuwen tijd aan te wijzen. 

Om deze tot ontwikkel ing te brengen zullen zeer zeker de Westersebe beschaving 
en Oosterse!) fatalisme hun opbouwenden invloed moeten uitoefenen. 

Zijn slotsom is dus „Dieses Land gibt alles, sehleehteste Ahlagern Europas, Z i v i l i -
sations Ausgeburten, aber auch Hoffnungen einer neuen Wel t . 

.1. M . v. H A R D E N ' E L D . 
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NEW-YORK. BROADWAY KINGANG. 

Bewundere auf kleinstem Haimi die grosste Dimension als Mensrlienwerk aber sic nimmt Dir 
/.uglebdi den Glauhen an Menschenwert. 

Penn niclit liiclir in dei' Gewalt des Bciiiipt'erischen Geistes treild Dieh das iingexiigelta Leben, der 
Triebsand der Mc nsclicnliitutiiiig in den Triohter der Zentrifugalkraft Geld. 5— 1 TiÜOO Menschen 
durchschnittlich in jedem Haus —600.000 Menschen auf 150.000 qm. 

Uit Erich Mendelsohn: Amerika. 
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NEW-YORK. NKHK.NSTÜASSK I,. 

Die Bodenspekulation liat die kleinen Bürgerhauser gefressen. Aus dem individuellen Oesicht 
sind unpersönliche Passaden geworden. Breitspurig, weltmilnniscb and blasiert. 
Typisches Bilddersprunghaften, spekulativen Entwicklung. Milten durchs Haus geht der Schnitt, 
wenn die Berpclmung das Halt geiuueht wird. 
Stadtteil auf Stadtteil weehselt sein Oesicht. 
Selbst Wallstreet bleibt niebt ewig Manhattan down town. l i t Erich Mendelsohn : Amerika. 

39] 



NEW-VORK. KHEI/rON-HOTEL. 

Das Ornament führl nur noch ein Scheinleben. Entscheidend 
iillein die Gegenbewegung der Baumassen, die den Sehluss-

trakt mit grandioser Wuclit aus sicl, heraussprechen. 

Uit Erich Mendelsohn: Amerika. 
Hilderbinli eines Anhiteklen. 

NEW-VORK. 6 A V E N U E . 

Gelingt es dem Einzellmn. sich solche Nachbarn anzugliedern, 
die alle mehr oder weniger seinein struktiven Aufbau folgen, 
wiichst er aus verwandten Keinizellen zu miirlitigen Eigenleben 
dann erliiilt die gleichwertige Reihe ihren organiscl Gipfel. 
80 stark wird die Wirkung seiner geoidneten Massen,dasssie 
mit der Herrschaft iiber sich selbst vorbereitet die Herrschaft 
fiber Stadtteil and Stadt. Ktthn nnd nen genug, 11111 einmal 
selbstandiger Ausdruck dieses neuen Lebens zu werden. 

25 SEPTEMBER 1926 NUMMER 39 

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

I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen. — Verbouwing Postkantoorbal te Semarang. door Ir. G. J . P . 
M . Bolsius, Ingenieur voor de Landsgebouwen. — De Architect en de huidige bouwnijver
heid, door O N . van Goor. — Winkelhuis te Hilversum, architect .1. van Laren. — Uit 
buitenlandsche tijdschriften, door G. F . — Wi l l em C. Brouwer 1901, 1 October 1926, 
door L . H . E . v.' H . V . 

() F FI ( ' I E E L E M E D E 1) E E L 1 N G E X . 
L E D E N V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N A . O P V R I J D A G 15 O C T O B E R A . S . 

E X E X C U R S I E O P Hi O C T O B E R T E A M S T E R D A M . 
Zooals reeds in het vorig nummer is medegedeeld zal op Vrijdag lö October a.s. des 

n.m. 2 uur te Amsterdam een ledenvergadering worden gehouden. 
Op de agenda staan de volgende hoofdpunten: 
lo . De voorstellen van de Reorganisatie-Commissie voor het Bouwkundig Weekblad 
2o. De bespreking van de vraag of de positie van den heer Ir. Jan Gratama, als 

architectonisch leider van de Bouw Maatschappij „H.A.G.A.", vereenigbaar is met 
het lidmaatschap van den B . N . A . 

Zoowel de voorstellen van de sub 1 genoemde Commissie als de praeadviezen van 
het Bestuur over punt 1 en 2, zullen in het begin van de volgende week in een afzon
derlijke mededeeling aan de leden worden toegezonden. 

Na de vergadering zal — van half acht tot zeg 12 uur. hall' één — een diner worden 
gehouden. 

In aansluiting op deze vergadering zal op Zaterdag KJ October plaats hebben: 

E X C U R S I E , O N D E R L E I D I N G V A N D E N H E E 1 ! [ E . A . R. H U L S H O F F , 
S T A D S A R C H I T E C T V A N A M S T E R D A M , 

naar de door de Gemeente Amsterdam uitgevoerde bouwwerken. 
Over het programma van deze excursie, welke een geheelen dag in beslag zal nemen, 

zullen in het volgende nummer van bet Weekblad nadere mededeelingen worden verstrekt, 
evenals over de avondbijeenkomst na het diner op Vrijdag 15 October. 

Het Bestuur spreekt hier nogmaals zijn verwachting uit dat een zeer groot aantal leden 
ter vergadering zullen komen en aan de excursie zullen deelnemen. 

En nu de data tijdig vooruit zijn bekend gemaakt, hoopt het Bestuur dat vele leden 
hunne werkzaamheden zoo zullen regelen, dat zij op 15 en 10 October a.s. te Amsterdam 
aanwezig zullen kunnen zijn. Het Bestuur. 

R A P P O R T V A N D E C O M M I S S I E . S A M E N G E S T E L D DOOR D E N B . N . A . . D E O R D E 
V A N R A A D G E V E N D E I N G E N I E U R S E N DE N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
VOOR C E N T R A L E VERWARMIN<JS-1NDUSTR1E. T E N E I N D E E E N O N D E R Z O E K IN-
T E S T E L L E N N A A R DE V R A A G S T U K K E N DEB S A M E N W E R K I N G O P H E T G E B I E D 
V A N D E U I T V O E R I N G V A N P R O J E C T E N V O O R C E N T R A L E V E R W A R M I N G . 

(Slot van pag. 3<S1). 
Geen nn-aancragen (lis reach Verschillende omstandigheden geven thans aanleiding, 

dat men nog offertes vraagt nadat voor de eerste maal uitnoodigingen daarvoor werden 
verzonden. 

De oorzaak hiervan ligt voor een groot deel bij de firma's, die door hun vertegen
woordigers den architect doen bezoeken en dan moeite doen alsnog een offerte te mogen 
maken, ook al zijn die van de concurrenten reeds ontvangen. 
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Deze omstandigheid misbruikt men dan zelfs wel door mededeelingen te doen omtrent 
de cijfers, in de verwachting dat daardoor nóg lager zal worden geoffreerd. 

Het belaadt wel geen betoog, dat de/.e toestand is te veroordeelen, omdat bij ten slotte 
toch prijsverhoogend werkt, de kwaliteit van het werk vaak benadeelt, maar bovenal 
omdat hij verhoudingen en handelingen in de hand werkt die, ook uit algemeen oogpunt 
bekeken, niet verdedigd kunnen worden. 

Ken afdoend middel tegen dat alles meent de commissie te zien in den regel, dat de 
architecten, wanneer zij een werk gaan uitschrijven, dadelijk het aantal deelnemers vast
stellen en geen na-offertes vragen noch ontvangen. 

Alleen wanneer de omstandigheden meebrengen, dat men bij het wijzigen van het pro
ject, met de ingekomen offertes geen genoegen kan nemen, zal men nieuwe andere uit-
noodigingen kunnen verzenden. 

Project-vergoedingen. Een belangrijke vraag is ook, of, indien deze regelingen worden 
aanvaard en ook zelfs bij behoud van den huidigen toestand, de projecten geldelijk moeten 
worden vergoed. 

Naar het bleek, heeft deze vraag destijds aanleiding gegeven tot het in het leven roepen 
der Vereeniging. 

Moeten nu, zoo werd overwogen, de projecten op zich zelf worden betaald, of wel 
verdient bet aanbeveling dat men deze kosten in de algenieene onkosten opneemt, in 
welk geval zij dus over het geheele bedrijf worden omgeslagen. 

Eenerzijds werd betoogd, dat afzonderlijke betaling de zuiverste verhouding zal scheppen 
waarbij men er nog op wees. dat in die betaling een zelfwerkende rem kan zijn gelegen 
voor het aanvragen bij vele firma's. Anderzijds vestigde n er de aandacht op, dat de 
opdrachtgevers, uit onwetendheid met den werkelijk aan het maken van projecten ver
bonden arbeid, de betaling onredelijk zullen vinden, terwijl men in die betaling ook een 
belemmering kan zien voor den architect om zelfstandig te beslissen hoeveel offertes hij 
zal vragen. 

Bovendien kan men niet ontkennen, dat in de regeling, zooals die thans door de Ver
eeniging wordt toegepast n.1. dat niet een constant percentage voor de projoctenvergoo-
ding wordt rekening gehouden, iets goeds is gelegen. De totale kosten worden over alle 
werken omgeslagen, zoodat zij het product regelmatig belasten. 

Na ampele overweging meende de commissie dan ook, al vreesden een paar barer 
leden dat men do bezwaren daarmede niet geheel zal wegnemen, dat eene regeling als 
hierboven geschetst, handhaving verdient. 

Werkwijze der Vereeniging. Ten slotte heeft de Commissie de thans geldende werk
wijze van de Nederlandsche Vereeniging voor Centrale Verwarmings Industrie behandeld 
Een schets van die regeling is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

Speciaal de leden, die niet door genoemde Vereeniging werden afgevaardigd, hebben 
de/.e werkwijze met ernst nagegaan. 

Erkend wordt, «kit haar grondslagen er op zijn gericht de belangen van het vak, den 
principaal en den uitvoerder te behartigen: erkend wordt ook, dat trouwe opvolging 
goede verhoudingen in het vak zullen bevorderen: eveneens dat zij ten doel hebben een 
billijke vergoeding voor gedanen arbeid te waarborgen. Echter zal alles afhangen van de 
toepassing der voorschriften, zoodat eene deugdelijke controle op de naleving niet kan 
worden gemist. In het bestaande bureau achtte men thans die waarborg wel aanwezig, 
maar toch meende men, dat daaraan in zooverre uitbreiding moet worden gegeven, dat 
ook de architecten gelegenheid kunnen krijgen zich van eene juiste toepassing der voor
schriften te overtuigen, terwijl men het eveneens raadzaam zou vinden, dat de verschillende 
percentages gemeenschappelijk worden vastgesteld. 

Een en ander, zoo concludeerde men. zal verwezenlijkt kunnen worden, indien wordt 
besloten tot de instelling eener kleine permanente commissie. 

De leden van den B N . A . kunnen zich dan tot haar wenden om inlichtingen, en kunnen 
eventueele klachten of vermoedens aan haar overbrengen, terwijl de commissie het recht 
bekomt bij den Directeur van het Bureau de noodige inlichtingen te vragen, zoonoodig 
onder- overlegging van de bewijzen hunner juistheid. 

Aan deze commissie zou men dan tevens opdracht kunnen geven, zich regelmatig met 
de andere partij te verstaan over eventueele wijzigingen in de regeling, terwijl het aan
beveling verdient, dat ook de Orde van Raadgevende Ingenieurs tot de samenstelling 
van die commissie medewerkt. Dit zou ook daarom wenschelijk zijn, omdat deze Orde 
zich heeft beziggehouden met het vaststellen van tarieven err verdere tariefregeling beoogt. 
Wellicht kan de samenwerking er toe leiden en zal het bevorderlijk zijn voor het vak. 
wanneer ook omtrent die tarieven overleg wordt gepleegd. Waarbij dan ook ter sprake 
kan komen in hoeverre andere tarieven wijziging behoeven. 
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Resumtie. Resumeerende, heeft de commissie als vrucht van hare verhandelingen, de 
volgende punten met algemeen goedvinden aanvaard: 

l e . Gezien de thans heerschende toestanden in de verwarmings-industrie, in aanmerking 
nemende de snelle ontwikkeling van die industrie en rekeninghoudende met het maatschap
pelijk belang, dat daarbij is betrokken, moet het wenschelijk worden geacht, dat men waar
borgen zoekt voor een werkwijze, die het vak beschermt en de beoefenaars daarvan steunt. 

2e. Het vraagstuk der lokaal-verwarming beperkt zich niet tot de daarvoor benoodigde 
installatie, maar strekt zich althans in vele gevallen ook uit tot het gebouw. Bij haar 
oplossing zal rekening zijn te houden met deze drie factoren: 

architectuur, warmte-tèchniek en economie. Op deze overwegingen steunt de meening 
dat — in het algemeen gesproken — de zooeven bedoelde waarborgen alleen zijn te 
verkrijgen bij eene doelmatige samenwerking tusschen architecten, adviseerende ingenieurs 
en installatie-firma's. 

3e. Die samenwerking kan er niet op zijn gericht, althans nog niet, bindende voor
schriften te formuleeren en deze langs organisatorischen weg als dwingende bepalingen 
toe te passen en te handhaven. 

Veeleer zal zij ten doel moeten hebben een werkwijze te formuleeren en de/.e als 
wenschelijk aan te bevelen, daarbij vertrouwende, dat zij, door het verbreiden van betere 
inzichten omtrent het vraagstuk der verwarming, meer en meer zal worden gevolgd. 

4e. Die werkwijze zal moeten uitgaan van de overwegingen: dat het vak zich vrij kan 
ontwikkelen, dat de voor de objecten meest passende installaties worden uitgevoerd, dat 
de kosten redelijk zijn. 

5e. Daarom komen de volgende maatregelen in aanmerking: 
a. splitsing der werken. 
h. aanwijzing hoe in het algemeen de werken dienen te worden voorbereid, uitgeschreven, 

gegund en uitgevoerd. 
c. Ontwerpen van bepalingen welke in het algemeen en altijd in acht moeten worden 

genomen, met gelegenheid voor aanvulling in daarvan afwijkende gevallen. 
6e. Bij aanvaarding van zoodanige werkwijze, kan het aantal uituoodigingen voor eene 

inschrijving worden verminderd, maar dient dit ook te gebeuren ter wille van de ge
wenschte bezuiniging op algenieene kosten. Na-aanvragen — reeds altijd ongewenscht 
zijn te veroordeelen. 

7e. Doorvoering van het beginsel, dat geleverde arbeid in den vorm van het maken 
van projecten direct door den opdrachtgever moet worden betaald, is ten aanzien van 
door installatie-firma's gemaakte ontwerpen practisch gesproken, in het algemeen niet 
mogelijk, noch in het belang van het vak vereischt. 

Wel moet het noodig worden geacht, dat voor de delging dezer onkosten eene contro
leerbare regeling wordt ontworpen. 

8e. Bescherming van deze projecten — als zijnde het geestelijk eigendom van de ont
werpers — verdient aanbeveling. 

Voorstellen van de commissie. Eenparig stelt de commissie voor: 
le. dat de drie organisaties de wenschelijkhoid zullen uitspreken van het tot stand komen 

eener samenwerking tusschen partijen als hierboven is aangegeven. 
2e. Als uitvoering van dat besluit in het openbaar eene gemeenschappelijk opgestelde 

circulaire, onder toevoeging van een enkele bijlage te verspreiden. 
Deze bijlagen kunnen zijn: 
a. Algenieene voorwaarden welke zullen gelden bij de aanbesteding en uitvoering van 

Centrale Verwarmings-Installaties. 
b. Algemeene bepalingen, te verwerken in aanvragen en offertes voor Centrale Ver

warmings-Installaties, 
c. Wenken, waarvan opvolging in overweging wordt gegeven, zooals het aantal uit te 

noodigen firma's, het onderzoek der ingekomen offertes, de gunning enz. 
3e. Voorts in deze circulaire te bespreken de werkwijze der Vereeniging. niet bijvoe

ging van zoodanige mededeelingen, als nader gemeenschappelijk worden vastgesteld. 
4e. De drie organisaties uit te noodigen, mede te willen werken tot het samenstellen 

eener permanente commissie, aan welke zal zijn opgedragen: 
a. de ontwikkeling van het vak te volgen en zoodanige voorstellen te doen, als zij in 

verband daarmede wenschelijk zal achten. 
b. na te gaan in hoeverre de aanbevolen regels in de praktijk worden opgevolgd, en 

tot welke wijzigingen daarvan die praktijk aanleiding geeft. 
c. klachten te onderzoeken over niet juiste toepassing van overeengekomen tarieven, 

regelingen enz. 
Het is vanzelfsprekend, dat deze commissie dan ook het recht van onderzoek bij de 

Vereeniging zal moeten worden toegekend. Een en ander valt nader te regelen. 
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O M S C H R I J V I N G V A N D E W I J Z E W A A R O P D E N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
VOOR C E N T R A L E V E R W A R M 1 N G S - I N D U S T B I E T H A N S W E R K T . 

De vereeniging werkt door middel van een door haar geschapen orgaan: het bureau 
van aanmelding. Aan het hoofd hiervan Staat een Directeur, die overeenkomstig de 
Statuten de vereeniging best mirt. onder toezicht van een Bestuurscollege. 

Het doel van de vereeniging is in die Statuten aldus omschreven: 

Doel. Zij heeft ten doel de behartiging van de economische belangen van de Centrale 
Verwarmings-Industrie in het algemeen, en van haar leden in het bijzonder. 

Middelen. Zij tracht dit doel langs wettigen weg te bereiken door: 
a het bevorderen van de verheffing van het vak in technischen zin en het tegengaan 

van verkeerde handelingen door de beoefenaars van het vak; 
b. het bevorderen van goed vakonderwijs voor allen die in de Centrale Verwarmings 

Industrie werkzaam zijn; 
c. het doen behandelen van wetenschappelijke vraagstukken met betrekking' tot de 

Verwarmings-Industrie; 
d. het vaststellen van leverings-voorwaarden; 
e. het geven van bepaalde voorschriften omtrent onkosten- en winstberekening enz. bij 

het doen van prijsopgaven : 
f. het opleggen van verplichtingen aan de leden in verband niet het onderhouden van 

getroffen regelen; 
g. het voeren van rechtspraak met toepassing disciplinaire maatregelen in de gevallen, 

waarin verplichtingen aan de leden opgelegd, niet worden nageleefd, of waarin hande
lingen door leden zijn verricht, die schade kunnen doen aan de vereeniging. of aan de 
belangen die zij voorstaat; 

h. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
Hieruit blijkt, dat niet enkel wordt gestreefd naar behartiging der inaterieele belangen 

barer leden. 
In het bevorderen van het vak. en al wat daarmede verband houdt, wordt allereerst 

de voorwaarde gezien van het bestaansrecht der vereeniging. 

" De prijs van het product wordt gevormd door: 
a. de waarde van de materialen. 
b. de kosten van de montage. 
c. de algenieene onkosten van het bedrijf. 
d. de winst. 

Voor de materialen geldt een prijslijst, die de normale marktwaarde aangeeft. 
Voor de montage (de arbeidsloonen zijn bij collectief contract geregeld) zijn schalen 

ontworpen, gegrond op de praktijk, en waarbij rekening wordt gehouden met den aard 
van het werk (villa's, scholen, fabrieksgebouwen, kerken, schouwburgen enz.). 

Voor de algenieene onkosten (waartoe gerekend worden te behooren alie administratieve 
en bureaukosten, teekenkamer, reizigers, magazijn, bankkapitaal enz. enz.) is een percen
tage vastgesteld, dat als gemiddelde is gevonden na bestudeering van de onkosten eener 
groote. middelmatige en kleine zaak; (ter voorkoming van misverstand zij hierbij opgemerkt, 
dat de boegrootheid van de kosten niet uitsluitend wordt beheerscht door den omzet). 

Voor de winst is een minimum en een maximum vastgesteld, waar binnen de leden vrij 
kunnen bepalen, welke winst zij wenschen te rekenen. 

Elke offerte, die wordt gedaan, moet volledig worden uitgewerkt in een begrooting, waar
van het formulier door het bureau wordt verstrekt. 

De „wedstrijd" wordt derhalve beheerscht door drie punten: 

a. den opzet van het werk, en daarbij de keuze en hoeveelheid van materialen; 
b. de wijze van werken bij de uitvoering, welke immers van invloed is op de montageschaal; 
c. de winstmarge, die mede afhankelijk is van de economische wijze van werken der 

verschillende firma's. 
Alle verzonden offertes worden gecontroleerd vanwege het bureau, dat het recht van 

volledige inzage beidt van alles, wat daarop betrekking kan hebben, en zelfs die stukken 
kan opvragen voor vergelijking met die van anderen. 

Van de aannemingssom van elk opgedragen werk, wordt een percentage afgedragen aan 
het bureau. (I )it percentage vormt een deel van dat. vastgesteld voor de algenieene onkosten; 
het wordt dus niet extra berekend, maar zit in de boven omschreven calculatie.) 

Deze afdracht wordt verdeeld in drieën: een deel dient tot dekking van de kosten van 
het bureau (contributie wordt niet betaald), een deel dient tot vorming eener reserve, welke 
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wordt aangewend voor doeleinden, bevorderlijk voor het vak en de vereeniging. een deel 
(verreweg het voornaamste) wordt gestort in de projeetonkas. Deze kas wordt per kwartaal 
onder de leden verdeeld in verhouding tot het bedrag, waarvoor offertes zijn afgegeven. 
Dit is dus die middellijke vergoeding voor de projecten, welke vergoeding is gefixeerd in 
de algenieene onkosten. 

De prijslijst, de vergoeding voor de algenieene onkosten, de winstmarges worden regelmatig 
op hunne juistheid gecontroleerd en zoo noodig herzien. 

Het geheid is te kenschetsen als een gereglementeerde concurrentie. 
Aan het bureau is een technische afdeeling verbonden, waar zooveel mogelijk de trans

missieberekeningen worden uitgevoerd en de lichtdrukken worden vervaardigd, alsook heel 
vaak de revisieteekeningen. 
Doel hiervan is te bevorderen, dat dezelfde arbeid éénmaal wordt verricht. 

I N S T A L L A T I E S V O O R L O K A A L V E R W A R M I N G . 

Aanvrage. Algemeen schema der op te nemen gegevens en aanwijzingen. 
Voor zoover deze (kunnen) berusten op algenieene voorschriften, zij daarnaar verwezen 
met de aanduiding A . V . 
Bouwteekeningen A . V . 
Type van de installatie. 
Te verwarmen lokalen A . V . 
Verlangde binnenteinperaturen A . V . 
Omschrijving der bouwmaterialen en constructies en bouwkundige details ') A . V . 
Omschrijving der verwanningstijden A . V . 
Aanwijzing der plaatsruimte beschikbaar voor diverse onderdeden zooals toestellen en 
leidingen A . V . 
Omschrijvingen der werkzaamheden te verrichten door derden -) A . V . 
Aanwijzingen voor de opstelling der onderdeden :1) A . V . 
Voorschriften voor installatie-onderdeden *) A . V . 
Voorschriften voor de uitvoering A . V . 
Voorschriften voor de oplevering A . V . 
Termijn voor inleveren der aanbieding. 
Termijn voor de montage. 
Termijn voor het onderhoud. 
Revisieteekeningen. 

I N S T A L L A T I E S V O O R L O K A A L V E R W A R M I N G . 
Aanbieding. Algemeen schema der te verstrekken opgaven en toelichting. 
Voor zoover deze (kunnen) berusten op algenieene voorschriften, zij daarnaar verwezen 
met de aanduiding A . V . 
Omschrijving van den aangenomen weerstoestand A V . 
Omschrijving der inbegrepen werkzaamheden A . V . 
Omschrijving der inbegrepen leveringen A . V . 
Aaniluiiiing der berekende warmtehoeveelheden A . V . 
Omschrijving van het verwarmingsbodrijf A . V . 
Aanduiding van de plaatsing der onderdeden. 
Hoeveelheden, kwaliteit, fabrikaat, capaciteit en afmetingen der onderdeelen A . V . 
Teekeningen en afbeeldingen der onderdeden. 
Omschrijving van de algenieene uitgangspunten van het project. 
Aanduiding der veiligheidsinrichtingen A . V . 
Omschrijving der uitvoering A . V . 
Termijn van geldigheid der aanbieding. 
Begin der montage. 
Duur der montage. 
Omschrijving der oplevering. 
Garantiebepalingen A . V . 
Onvoorzien A . V . 
Betalingsvoorwaarden A . V . 
Aanduiding van afwijkingen der A . V . 

') Bijv. peilen der afgewerkte vloeren, schoorsteeiiniateii. dekstukhoogten; 
*) Bijv. Verfwerk; 
•') Bijv. Verwarmingstoestellen met omkleedingen; 
4) Bijv. Kegelatsluiters met verkappingskap. 
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V E R B O U W I N G POSTKANTOORHAL 
TE S E M A R A N G . 

door Ir. (i. .). I'. M. B O L S I U S , Ingenieur voor de Landsgebouwen. 

Ht't was een naar alle zijden gesloten hal. Het contact niet liet publiek gebeurde 
door wat deuren, ramen en kleine vierkante gaatjes. E r was een gezamenlijk tocht-
portaal voor de 3 toegangsdeuren, dat erg veel plaats innam; ergens in de hal stond 
een losse telephooncel, een onoogelijke schrijftafel en nog een paar tafeltjes, om aan 
te plakken en zoo, 'in ieder geval waren er niet genoeg loketten of wat daar voor 
doorging, het personeel achter de loketten kreeg te weinig licht en verder hadden de 
chefs onvoldoende overzicht. Om vooral aan de laatste drie euvels afdoende een einde 
te maken werd van postorijzijde voorgesteld om de drie binnenmuren der hal een
voudigweg over de volle hoogte af te breken; de daarop rustende spanten zouden 
dan worden opgevangen door ijzeren binten, bier en daar ondersteund door gecon
strueerd ijzeren kolommen, die 7.50 M. lang zouden worden. De inspiratie tot dit 
voorstel werd geleverd door het telegraafkantoor, 't geen indertijd een dergelijke 
behandeling onderging. De betreffende autoriteiten konden er van worden overtuigd, 
dat het op die manier heelemaal niks zou worden, aangezien de architectonische kwa
liteiten van de omringende ruimten niet van den aard waren om aan de blikken van 
het Schönheitsbediirftige Publikum prijs te kunnen geven. E r werd hun voorgesteld 
om de zaak wat minder doortastend aan te pakken, de halruimte als zoodanig intakt 
te laten en ze een geheel eigen aanzien te geven. Zoo gebeurde het, dat de onder
vangende balken op 3 j\l. hoogte boven de vloer werden aangebracht, deze werden 
ondersteund door kolommen op dubbele loket afstand eh door eenige overgebleven 
inuurgedeelteii. Jammer genoeg werden er buiten de IS loketbreedten, die aldus 
ontstonden, nog 2 loketten gevraagd voor postzegels enz. die in de hal een plaats 
moesten vinden, waar zij vrij primitief tegen de middelste toegangsdeur en in ver
binding met de beide houten brievenbussen werden opgesteld omdat er voor ver
bouwing van den voorgevel geen geld beschikbaar was. 

E r werd druk gewerkt met terrazzo producten uit de fabriek Gembong ter plaatse; 
alle metselwerk onder de 3 M. werd bekleed met groene tegels in dit materiaal, zoo de 
vloer met crèmekleurige en zwarte; ook de loketplaten zelfs de kolombekroningen 
werden er in gemaakt; de kleuren der beide laatsten zijn resp. crème en zwart. Alle 
houtwerk is roodachtig bruin gepolitoerd; het natuurlijke zilvergrijs van het gegal
vaniseerde loketgaas contrasteert bier heel fijn mede. In den bovenniuur werden beton-
31)8 

POSTKANTOORHAL T E SEMARANG. A R C H . IK. G . .1. P. M . B O L S I U S . 

roosters geplaatst, elk opgebouwd uit 16 kleinere eenheden. Hel bestaande ijzeren 
plafond Averd vervangen door een van ctcrniet in houten lijstwerk. In dit plafond is 
een bovenlicht opgenomen in den vorm van een hak, die doorhangt en die daaronder 
de proportioneel te groote hoogte der ruimte schijnbaar vermindert. Zooals uit boven
staande blijkt is er zooveel mogelijk gewerkt met materialen, die ter plaatse konden 
worden aangemaakt. Het meubilair bestaande uit lessenaar, klokken en lampen kon 
tegelijkertijd worden vernieuwd. Jammer dat de fotograaf er niet aan dacht om dat 
storende plakkaat even van den lessenaar af te nemen. 399 



D E ARCHITECT E N D E H U I D I G E 
B O U W N I J V E R H E I D . 

Ongetwijfeld zullen vele leden van den B . N . A . evenals ondergeteckende, niet be
langstelling kennis hebben genomen van de verhandeling, die de Heer Gratama 
onder bovenstaaiiden titel in het vor ig nummer van liet B . W . publiceerde. 

Wij worden hiermede, in eens, geplaatst middenin een architectonisch sociaal-
economisch probleem van ongemeen belang van den architect en zijn vakvereeniging 
den B . N . A . Het is niet mijne bedoeling om op alle punten van het uitgebreide stuk 
van den Heer Gratama in te gaan, doch slechts enkele opmerkingen, waartoe eene 
eerste lezing van het stuk mij noopte te maken. 

Op de verdediging van het standpunt dat de Heer Gratama eenmaal heeft inge
nomen, zou wel het een en ander zijn aan te merken: daarin wordt veel goed gepraat 
van wat, tot nu toe, als niet goed van uit een bona fide architectenstandpunt gezien, 
werd aangenomen. 

Di t neemt echter niet weg dat het verkeerd zou zijn indien de architecten, in hunne 
denkbeelden en in bun verhouding tot de samenleving, niet bereid en zoo verstandig 
zouden zijn, om in hun eigen belang bun bakens te verzetten wanneer het verloop van 
het getij dit onvermijdelijk maakt. 

De vastheid van de overtuiging van den schrijver, dat dit al zoo ver is, blijkt uit 
zijne waarschuwing dat de architecten niet halsstarrig aan een verouderd en een
zijdig inzicht moeten vasthouden, doch ik waag bet te betwijfelen of die overtuiging 
van den Heer Gratama wel zoo algemeen gedeeld wordt en of dit alleen zou voort
komen uit halsstarrigheid en hang aan het verouderde. 

Het moge waar zijn, (bewezen is dit nog niet) dat een goede woningbouw alleen 
in een grootbedrijf zou zijn tot stand te brengen en het moge wenschelijk zijn (dit 
behoeft niet bewezen te worden) dat de architect daarbij de architectonische leiding-
heeft, het zal toch wel duidelijk zijn dat het voorrecht van eene positie als die dooi
den Heer Gratama wordt ingenomen, slechts aan een uiterst klein aantal architecten 
kan te beurt vallen. De bouwmaatschappijen als H . A . G . A . groeien niet als gras uit 
den grond en kunnen voor loópig , uit den aard der zaak alleen in een grootestads-
mil ieu bestaan. 

A a n het gros der architecten zal het wel beschoren zijn in afzienbaren tijd, hun 
beroep op dc tot nu toe gebruikelijke wijze uit te oefenen. 

Maar een andere vraag is of een collega als Gratama uit den Bond zou moeten 
worden gezet als hij op een andere wijze zijn beroep uitoefent als voor de leden van 
den Bond is voorgeschreven wanneer die andere wijze niet in eenig opzicht het aan
zien van het beroep zou schaden en architectonisch aan een zoo gewichtig doel als 
een weiverzorgden woningbouw, zou ten goede komen. 

Het komt mij voor dat daarover valt te praten en, dat, indien daarvoor een goede 
regeling zou kunnen worden gevonden, zonder schade voor bid aanzien van den 
Bond en het beroep, daarnaar gezocht behoort te worden. (Werk voor de Statuten
commissie). Dit zal echter niet moeten geschieden door wijz iging van de Eerecode 
of eigenlijk van § 5 der Statuten en A r t . 1 der A . R. , doch door de mogelijkheid te 
scheppen voor uitzonderingsgevallen, die elk voor zich onderzocht en behandeld 
dienen te worden opdat de deur niet worde geopend voor eene invasie in den B o n d 
van werkelijk niet gewenschte (dementen. 

Waar het beroep voor het overgroote deel der architecten, voor loópig nog wel op 
de huidige wijze zal moeten worden uitgeoefend, inoefen de regelen waarnaar dit 
geschiedt, zich daaraan blijven aanpassen en in principe niet gewijzigd worden. 

Voor loóp ig w i l ik het bij deze opmerkingen die bet principe van de zaak betreffen, 
laten, mogelijk, dat er later aanleiding bestaat op de details van het stuk van den 
Heer Gratama terug te komen. 

Rotterdam, 21 September 1<)2G. C. N . V A N G O O R , 
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W I N K E L H U I S TE H I L V E R S U M . 
A R C H I T E C T J . V A N L A R E N . 

De opdracht hield in het bouwen van een Winkelbouw niet afzonderlijke ruime 
werkplaatsen en een geriefelijke bovenwoning. De bouwsom mocht het totaal
bedrag van /' 12.000, niet te boven gaan, alles inbegrepen. 

.1. v. L . 
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GOLOSSOF E N OULIN1TZ. O N T W E R F VOOR E E N T E X T I E L - C E N T R A L E . 

ÉCOLE SUPERIEURE D'ART ET D'INDUSTRIE T E MOSKOU. 
ONTWERP VOOR E E N FABRIEKSGEBOUW. 

A F B E E L D I N G E N UIT E'ARCHITECTURE V I V A N T E . 

UIT B U I T E N L A N D S C H E T I J D S C H R I F T E N . 
L'architecture Vivante. Printemps 1926. 
Een nummer gewijd aan de moderne internationale kunst met een uitvoeriger 

beschouwing van de Russische door Jean Badoviei . Hierui t nemen we "t volgende 
over: 

Wat de Russen onder regelmaat van de ruimte (discipline de 1'espace) verstaan is 
een wetenschap, die architectonische motieven speciaal met betrekking op hun 
werk ing in de ruimte tot studie-object neemt, ze zoowel tegen elkaar afweegt als 
tegen de ruimte waarin ze zich ontwikkelen en waarvan ze afhankelijk zijn. Ze tracht 
den bezoeker een evenwichtigen makkelijk ontleedbaren indruk te geven, van een 
geheel van uiterste zakelijkheid, waardoor de architectonische vorm karakter krijgt. 

Deze wetenschap en zijn toepassingen zijn door den architect Prof . Ludovsky i n 
samenwerking met de hoogleeraren Docoutchaeff en K r i n i s k y ingevoerd op de 
afdeeling voor architectuur aan de school voor schoone- en toegepaste kunsten te 
Moskou. 
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Na de organisatie van de „afdee l ing der grondbeginselen", waarvan 't programma 
de elementaire kunstbeginselen bevat volgens dezelfde methoden die in de tweede 
sectie van de architectuurafdeeling gevolgd worden, ware in 1 ï>24 hieraan de ..disci
pline de l'ospaoe" toegevoegd. Het eerste semester behandelt de abstracte problemen 
die verplicht zijn voor alle 8 faculteiten. Het 2e semester behandelt de zuivere archi
tectonische problemen speciaal voor de architecten. 

De revolutie wier]) niet alleen het economische en politieke leven omver doch 
eveneens de ideale waarden en deed de nieuwe elnssist isohe r icht ing bruast eindigen. 
Toen werd de „cons t ruc t ieve logica" geboren. Ken nrbeidsverdeeling zooals men nog 
nooit gekend had deed een nieuwe kunst ontstaan. De analiseerende geest trachtte de 
wetenschappelijke basis van deze kunst te vinden. Men daalde al ' tot tie eerste begrip
pen. Men zag een wetenschap groeien der massa's, van de volumen, rythmen, ver
houdingen en men trachtte te scheppen naar de eischen van de nieuwe materialen en 
<le moderne behoeften. Fabrieken, werkplaatsen, elevatoren; men aanvaardde zonder 
eenige reserve de vormen ontslaan uit de moderne beschaving en men probeerde dit 
langs zuiver mechanischen weg te verkrijgen. De periode \'an onderzoek iu analyse 
is nog niet geë indigd , maar reeds zijn werken ontstaan, waarvan de kracht bewijst 
dat ze uit hun tijd gegroeid zijn. 

De scheppers van deze nieuwe beweging hebben begrepen, dat iedere groote 
architectuur met opzet alle geleerdheid en iedere zorg voor traditie verwerpt; dat hel 
werk alleen door de zuiver abstracte idee en door de technische voorwaarden kan en 
moet ontstaan. Zij wilden dat de kunst zij levensorganisatie en geen simpele speels* he 
franje; en met bewonderenswaardige energie hebben ze hun techniek in dienst van 
de nieuwe ontwikkel ing gesteld. 

Men onderscheidt iu Rusland drie richtingen. 
le. De symbolisten die het oude academisme in den nieuwen geest hebben omge

werkt: ze onderzoekt de schematische vormen, de Oppervlakten,-zooals de Amerikaan
sche wolkenkrabbers, maar ze houden zich op en in hun werk vindt men herinne
ringen aan de decadente kunst. 

'_'e. De constructionisten, romantische en gloedvolle technici die een mystiek 
enthousiasme in hun werk brengen, ge ïnsp i ree rd óp de ingenieursconstructies. De 
zuiversten in de leer ontkennen dat de aesthetica builen de zakelijkheid ook maar één 
ander sentiment mag bezitten. 

3e. De rationalisten eindelijk hebben de wetenschappelijke kant gekozen en houden 
zich slechts met de werkelijkheid bezig. Ze wijzen alles wat niet mei pure intellect 
verband houdt af. 

Hel is een gemeenplaats om te zeggen dat hel verstand alleen niet voldoende is om 
ecu kunstwerk tot stand te brengen. Dit wordt mei een meestal instinctief gebaar 
geboren en de rol van het intellect is slechts die van de critiek. Maar er is een diep 
onderscheid tusschen den Russisehen en den Westerschen geest: de Russische geest is 
doortrokken van zinnelijkheid en de onderzoekingen op hel gebied der zuivere 
abstractie bidet niemand om krachtig aan te pakken en de omringende werkelijkheid 
hartstochtelijk te beminnen. 

Zooals alle instinctieve reacties tegen een te lange dienstbaarheid schieten ze eerst 
hun doel voorbij. We moeten de tegenwoordige werken als schema's voor de toekomst 
beschouwen, als een grootsche basis waarop misschien de komende kunst gebouwd 
zal worden, met zijn eigenaardigheden, als een wetenschappelijk plan, binnen wier 
grenzen zich (le vreugde van het hervonden fijne gevoel zullen ontwikkelen. (!. F, 

W I L L E M C. B R O U W E R 1901, 1 OCTOBER 1920. 
Inderdaad, 'n kwart eeuw geleden begon hij, de sierkunstenaar. Het was verglaasd 

aardewerk aanvankelijk, — pullen, vazen, schotels. Velen herinneren zich nog zijne 
van geest en leven bruisende voordrachten — in Architectura en elders. Hoe bij. zich 
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•naar houdende aan de techniek, „het handwerk", maar dan zóó, als 'n door „de 
schoonheid" aangeraakte, dat beoefent, ons zijn eerste voortbrengselen toonde. E n 
al dra was het „aardewerk", gebakken klei ook voor andere doeleinden. Maar altijd 
was het sieraad, sieraad voor den tuin, voor liet trappenhuis, — voor de buiten- en 
binnenzijde van eenig gebouw, en maar weinige architecten zijn er die niet voor één 
of meerdere hunner belangrijker scheppingen de medewerking van den diepvoelenden, 
goed kunnenden art iest-Brouwer hebben genoten. 

Het tijdstip waarop zijn werk volledig kan worden beschreven en gewaardeerd, 
schijnt mij nog niet aangebroken. H i j die over nogmaals 2."> jaren een „geschiedenis 
der Xederlandsche Bouwkunst over de laatste 100 jaren zou sehrijven, zal er echter 
niet aan kunnen ontkomen aan het werk van Brouwer, speciaal aan zijn „Bouwaarde-
werk" een belangrijke plaats in te ruimen. Reeds het feit dat ons land géén natuur
steen oplevert, en dat 't door dit bouw-aardewerk mogelijk geworden is onze, in de 
uitheemsche gebakken steen gebouwde werken, te verrijken met ornament, eveneens 
in 't inheemsche materiaal, — dit feit is voor m.i. verstrekkende beteekenis. 

Ik voel en denk absoluut internationaal. V o o r mij is een Franschman, Duitscher, 
Kngtlschinau, Noor, of wie ook — mits hij is 'n „fatsoenlijk man" van even groote 
of kleine waarde als een Nederlander. De wijze waarop de gezinnen, de besturen van 
handels- of industrie ondernemingen, de organen van gewestelijk en ander bestuur 
enz. zullen wonen, „gehu i sves t " worden, zal vermoedelijk een allengs grootere over
eenkomst vertonnen. Het interieur van een hotel, kantoor of' woning in Amsterdam, 
verschilt allengs minder van dat in Londen, Parijs, Berlijn, Hamburg, enz. Het 
verkeer maakt, dat ook de meest conservatieve nationalist, kosmopolitisch gaat leven, 
en — ondanks zich zeiven — gaat denken. 

Maar er zijn factoren die door den aard en de producten van den bodem bepaald 
worden. In een land of landstreek waar de „gehouwen steen" voor 't grijpen ligt, 
zal de architectuur zich onwillekeurig anders ontwikkelen als in de omgeving van 
aan timmerhout rijke bosschen. Kn zoo zal ook in een land waar overvloedig klei ge
vonden wordt en waar kunstenaars aan deze klei vorm „ges ta l t e" weten te geven, haar 
tot Bouwaardewerk kunnen hakken. — dit is in de bouwkunst tot u i tdrukking komen. 

Hoe grooter nu des kunstenaars „ k u n d e " hoe dieper zijn denken — des te meer zal 
zijn plastisch beeldend vermogen zich bedienen van wat in vorm en materiaal in de 
planten, de dieren, de menschenwereld gegeven is. 

Brouwer nu weet van dat „gegevene" in hooge mate gebruik te maken. Voor zijn 
tuinsieraden studeert hij op geheel individueele wijze allerlei planten en dieren. Voor 
den volkswoningbouw past hij verscheidene motieven toe als symbool van wat daar 
binnen, in die omsloten ruimten leeft — of geleefd worden kan. Voor scheepvaart-, 
cl ' handelsgebouwen, scholen en kerken, en overal daar, waar ten behoeve van de 
uitbeelding eener i/hc de vormen van plant ot' dier niet volstaan, neemt bij den 
mensch in velerlei gestalte, en naast dezen de symbolen die als gewrochten van 
menschengeest-en-hand de uitbeelding eener idee versterken. 

Nu is "t best mogelijk dat in vroeger werk Brouwer 's kennis van de anatomie 
soms even den schijn heeft van niet voldoende tot zyn recht te komen. Maar nog 
nimmer bleef de indruk dien hij met een of andere voorstelling bedoelde te geven, 
achterwege. Al t i jd gaat er iets uit van zijn werk. Al t i jd is in zijn figuren het type 
met raakheid gegeven. E n dan mag men er al even critiscb tegenover s t a a n . . . . er 
voorbij loopen zonder dat 't 1' even ontroerde, doet men niet licht. 

A i s Brouwer straks, nadat hij in rustiger — ook schooner omgeving dan zijn 
atelier en zijn woonplaats hem geven, herstel van geschokte gezondheid en ver
nieuwing van arbeidskracht gevonden heeft — met frisschen moed herbegint, dan 
verdient hij opnieuw onze belangstelling. A l s één die met zijn geest onmiddellijk de 
kern, de bijzondere en algemeene beteekenis van een bouwwerk te vatten weet. E n 
als één wiens rijke fantasie en scherp speurend verstand vele onzer openbare of 
bijzondere gebouwen, met zijn Bouwaardewerk mogesieren. L . H . E . v. H . V . 
4d-l September 1!>2<>. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen. — Twee Landhuizen, door C. M . van Moorsel Pzn. Riool
bemaling en het droogleggen van houten fundeeringen, door Ir. A . Meijers. — Café-
Restaurant „Bordelaise" te Amsterdam, door G. A . Roobol. — Nieuwe Bouwsystemen. — 
Ingezonden, door Boeijinga. — Aan Arch. Ir. G. J . P . M . Bolsius, door C. B . P . 3VL 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

L E D E N V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N . A . O P V R I J D A G 15 O C T O B E R A . S . 
E N E X C U R S I E O P 16 O C T O B E R T E A M S T E R D A M . 

Zooals reeds in de vorige nummers is medegedeeld zal op Vrijdag 15 October a s. des 
n.m. 2 uur te Amsterdam een ledenvergadering worden gehouden. 

A G E N D A . 
1. Notulen van de vorige vergadering. 
2. Mededeelingen. 
3. Ingekomen stukken. 
4. De voorstellen van de Reorganisatie-Commissie voor het Bouwkundig Weekblad. 
5. (Fac.) Benoeming van 3 leden in de Commissie van Redactie. 
6. De bespreking van de vraag of de positie van den heer Ir. Jan Gratama, als 

architectonisch leider van de Bouw Maatschappij „H.A.G.A.", vereenigbaar is met 
het lidmaatschap van den B . N . A . 

7. Rondvraag. 
De toelichtingen op de punten 4 en 6 zijn aan de leden in een afzonderlijke mededeeling 

toegezonden. In het volgend nummer zal het praeadvies van het Bestuur op punt (5 ge
publiceerd worden in het Weekblad. 

Na de vergadering zal — van half acht tot zeg 12 uur, half één een diner worden 
gehouden. 

In aansluiting op deze vergadering zal op Zaterdag l( i October plaats hebben: 

E X C U R S I E , O N D E R L E I D I N G V A N D E N H E E R IR . A . R . H U L S H O F F , 
S T A D S A R C H I T E C T V A N A M S T E R D A M , 

naar de door de Gemeente Amsterdam uitgevoerde bouwwerken. 
Over bet programma van deze excursie, welke een geheelen dag in beslag zal nemen, 

zullen in het volgende nummer van het Weekblad alle mededeelingen worden verstrekt, 
evenals over de avondbijeenkomst na het diner op Vrijdag 15 October. 

Het Bestuur spreekt hier nogmaals zijn verwachting uit dat een zeer groot aantal leden 
ter vergadering zullen komen en aan de excursie zullen deelnemen. 

E n nu de data tijdig vooruit zijn bekend gemaakt, hoopt het Bestuur dat vele leden 
hunne werkzaamheden zoo zullen regelen, dat zij op 15 en 16 October a.s. te Amsterdam 
aanwezig zullen kunnen zijn. Het Bestuur. 

O P H E F F I N G V A N H E T L I D M A A T S C H A P B . N . A . 
De heer Jaap Molenaar heeft bet Bestuur bericht dat hij de aannemerszaak van zijn 

vader heeft overgenomen en dus niet langer meer l id kan zijn van den B . N . A . 
Het Bestuur heeft den heer Molenaar van de ledenlijst afgevoerd. 

40."» 



A. LANDHUIS T E UTRECHT. ARCH. G. RIETVELD. 

TWEE L A N D H U I Z E N . 
Bij de landhuizen van Arch. Kropholler, schreef Dr. Berlage eens: „Zoo lang er 

toch waarde wordt gehechl aan een volkomen pretentielooze verwerkelijking der 
bouwkunstige idee, zal ook liet werk van Kropholler van « a a r d e blijken te zijn. 
Want Kropholler versmaadt elke bizondere vorm; het meest algemeené middel is 
hem voldoende ter bereiking van zijn doel. E n dat doel is de klare omgrenzing der 
bouwmassa binnen de uiterste beperking der practische noodzakelijkheid; een ven
ster-doorbreking zonder rythmische gebondenheid, maar die op plaats en in vorm 
Wordt aangebracht, daar waar deze wordt vereischt". Wordt er dooi' sommigen 
waarde gehecht aan een dergelijke volkomen pretentielooze verwerkelijking der 
bouwkunstige idee, het andere uiterste heelt wellicht meer aanhangers! Wat daar 
lussen is, kunnen we rustig laten rusten! 

Ik moet eerlik bekennen, dat ik het werk van architckt Rietveld steeds een be
langrijk verschijnsel helt gevonden in onze hollandse architektuur. Rietveld neemt 
geen allure aan, wat veel van de zogenaamde „ In t e rna t i onaa l - a r ch i t ek tuu r " - a r ch i -
tekten wél doen. 

In no. 1 van de Bauhausbticher is behalve dat van Rietveld, werk van hollandse 
(en ook buitenlandse) architekten opgenomen, wat niets meer of minder is dan een 
allure! Modern willen zi jn! 

Rietveld wil niet modern zijn, maar hij is het. Maar hy is het niettegenstaande 
zijn werk. 

Wat is modern? A l b . Verwey zei, dat het eigenlik moderne in onze tijd „de be
zonnenheid" is. E n Marie Dormoy kwam door bezinning tot dit te zeggen: „Avan t 
d'etre une question d'esthétique, 1'architecture est une question de technique, et les 
deux seuls facteurs du problème posés sont lo climat et les niatcriaux." 

Voor Rietveld is architektuur op de eerste plaats een kwestie van estetiek, en hy 
verwaarloost de techniek geheel en a l . — lk voorzie wel, dat Rietveld zelf en velen 
met hem mij dit betwisten, maar ik kan het niet anders zien. — W i e zich heeft ge
oefend iu hel smaken van kunstwerken, ervaart plotseling de estetiek van het landhuis 
106 

li. LANDHUIS T E WASSENAAR. ARCH. li. .1. KOL DEW EV. 

A . Niet, dat elk onderdeel estelies verzorgd is, zoals de Bazel dit zocht te doen. Het 
onderdeel is hier niet, wat men noeml „verzorgd", maar voor-de-hand-weggenomen 
uit hetgeen er op dit ogenblik geproduceerd wordt. Zelfs dit nog: in de loggia's in 
de balkons, in al die verschillende delen welke een huis uitmaken, is niet een zekere 
manier ol' wijze uitgezegd. Rietveld heeft algemene dingen wil len geven; maar willen 
geven, en zelfs in dit „wi l len" , wat altijd persoonlik is, is het estetiese te herkennen. 

Een onderdeel is dan ook niet aangebracht, of het inoesl van de moderne produk-
t i ewüze getuigen, ten eerste. *) Ten tweede werden z ee l ' veel onderdelen zo ge
maakt, om estetiese redenen: het te brede draairaam op de eerste verdieping; het 
bedekken van het regelwerk van een deur door een overdekkende plaat; liet ver
plaatsen van een hockpeiiant; het diclit-lalen van de betonnen voor-plaat (die een 
gedeelte van hel huis verborgen houdt); het los naast of tegen elkaar stellen van 
de dingen, alleen om een bepaalde estetiese werking; de kleur. 

Want . om een paar dingen te noemen, een balkon is mèèr dan een horizontaal 
vlak op zekere hoogte boven de grond, waar men dan op kan gaan zitten of staan; 
een gesloten muur is mèèr dan dat, want tegelijk een afs lui t ing van het binneii-
inuurse! Zodra men verlangt achter een muur te zien, om hel huis te bekijken, is het 
mis! De muur moet niet alleen muur, of muurvlak maar niet in het minst huis-deel zijn. 

Peitelik zijn alle onderdelen hier, niet als delen-van-een-huis, maar niettegen
staande het huis, iu een esteties wel overwogen verhouding tégen elkaar. 

Bouwen is, in eerste aanleg, het voldoen aan een nuttigheidseis. Omdat hel leven 
gebouwen nodig maakt, worden ze gebouwd. Niet uit luxe dus, maar uit noodzaak. 

Bouwen is dus, op een technics juiste wijze, voldoen aan die nuttigheidseis, die het 
leven zelf stelt. Bouwkunst is dan, het op de wijze der schoonheid voldoen aan die 
eis. Maar het blijft een voldoen aan nuttigheidscisen en wie los daarvan bouwen w i l , 
maakt architektuur van de tekenplank! 

De eerste oto was lelik, omdat vorm en bestemming niet in evenwicht tot elkaar 

*) Niet dus. zoals bij Kropholler, versmaadt hij elke liiezoinlere vorm. en is het meest algemene middel 
hem voldoende, maar hij zoekt de algemene middelen van moderne produktie, en wil niets dan dat. Hierbij 
valt ())> te merken, dat Rietveld die ..algemene middelen" niet eens behoeft, om modern-esteties te zijn! 
Hij zou het ook zonder zijn! 
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stonden. De race-wagen van nu is goed, omdat de vorm er van onomstotelik bepaalt, 
wat er met dat d ing gedaan kan worden, waartoe het gemaakt is en dient. Het drama
tics element, meneren! Maar daar w i l de „ I n t e r n a t i o n a a l - a r c h i t e k t u u r " vooropgezet 
niet van weten! 

(Bnroc is eveneens vooropgezet! Staan tenslotte, i n wezen hoe ook verschillend, 
internationaal-architectuur en Amsterdamse-school dan niet zo heel ver van elkaar?) 

Vincent van Gogh heeft het in een van zyn brieven over iets, dat zo vanzelf
sprekend is als „een turf (die) van de ene plek naar de andere rolt. Eventjes en hij 
ligt weer doodstil, en geen mens kijkt er meer naar om". Zo is het landhuis B niet. 
Een oude boerenwoning zou dat kunnen zijn, maar bij Koldewey zijn de raam
openingen wel rythmics geplaatst, is de dakhelling meetkundig bepaald, het niets 
en het iets (de massa en de ruimte) in verhouding gemeten. Toch wordt bij Kolde
wey's landhuizen dat alles bepaald door eisen van gebruik. **) 

Een groot element is hier de u i tdrukking van dienstbaarheid, en dit mist men bij 
het landhuis A , geheel. 

E n hier treffen we de grote scheiding tussen beide landhuizen, maar tegelijk tussen 
deze twee opvattingen van kunst: „kuns t is doel" en „kuns t is middel!" Bij A is het 
kunstwerk doel van de handeling bij de maker, bij B is het kunstwerk een middel tot 
dienstbaarheid. 

Naar het mij toeschijnt is het voor iedere bouwmens nuttig, zich eens klaar en 
duidelik voor ogen te stellen, naar welke van deze twee polen hij zich richt, wil len 
wij niet in een geharrewar van cottages-beminnelikheid, of' aan-bouwon-oneigenc-vor-
men-adoratie, dekoratieve-opvroliking-van-de-bouwkundige-noodzakelikheid, rechte-
lijn-dwepcrij, of wat dies meer is, vergaan. Pier-dood gaan zou je moeten zeggen! 

Voorburg. C. M . V A N M O O R S E L P z n . 

RIOOLBEMALING EN HET DROOGLEGGEN 
VAN HOUTEN FUNDEERINGEN. 

In het nummer van 10 .Juli j.1., dat mij eerst dezer dagen onder de oogen kwam, 
verscheen van de hand van den heer v. d. Berg een artikel onder bovenstaanden titel. 

Het komt mij niet ongewenscht voor, daarop thans nog terug te komen, omdat 
in dat artikel eenige opmerkingen over rioleeringen voorkomen, die in hun algemeen-
beid onjuist zijn. Doordat ze bijna als axioma medegedeeld worden, zouden daardoor 
bij leeken op rioleeringsgebied al zeer gemakkelijk foutieve denkbeelden over dit 
onderwerp ontstaan. 

In dit artikel wordt toch o.a. vermeld: 
„Of de aansluitingen door de k ru in óf door de zijwanden van het riool plaats 

„hebben, maakt geen verschil, omdat niet eene verbinding aan betonriolen water-
pl icht is of blijft. Zelfs de onderlinge verbindingen van de rioolbuizen zijn niet water-
„dicht te houden, omdat de riolen altijd ongelijkmatig zakken. Over het algemeen is 
„dat geen bezwaar, indien er maar geen fijn zand in de riolen kan komen, doordat 
„zij omgeven zijn met een klei- of veenachtigen laag grond". 

A a n een ongeveer 6-jarige ervaring op rioleeringsgebied meen ik het recht te 
mogen ontleenen, tegen deze mededeelingen op te komen. Bij een goed gelegd en zoo 
noodig (afhankelijk van den grondslag) behoorlijk gefundeerde rioleering mag, even
min als bij een goed gefundeerd huis, verzakking voorkomen, en zyn de onderlinge 
verbindingen waterdicht te houden. U i t de praktijk van de Haagsche rioleering 
blijkt dan ook dat lekken van de verbindingen tot de uilzonderingen behoort, niet
tegenstaande in tegenstelling met hetgeen de heer v. d. Be rg mededeelt, de aan
vu l l i ng van de riolen bier nooit met klei- of veenachtige grond, doch alli jd niet zand 
(uit den aard der zaak vrijwel uitsluitend fijn duinzand) plaats heeft. Zelfs als de 
rioolsleuf in klei- of veengrond ontgraven wordt, heeft de aanvul l ing niet met de 

**) Als grond-gedachte vinden we dus hier de wijze van bouwen van Kropholler terug, ofschoon anders 
uitgezegd. 
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uitgegraven grond plaats, doch met zand, om het nazakken van de rioolsleuven 
zooveel mogelijk te beperken. V a n verzanding van de riolen door lekkende verbin
dingen is nimmer sprake. A l s een enkele maal bij controle van voltooide rioleeringen 
(tot 3 en 4 M . onder grondwater liggende) een lek gevonden wordt beperkt zich dat 
meestal tot een paar druppeltjes of een heel fijn straaltje. Het maken van de aan
sluitingen in de k ru in of in de zijwanden van het riool maakt wel degelijk verschil . 
Aanbevel ing verdient bet de aansluitingen te maken in de kru in van het riool via 
een speciaal rioolstuk met inlaat. Op deze inlaten kan dadelijk bij het leggen van het 
riool, dus in den droge, zoo nauwkeurig mogelijk een pothuis met spruitstuk gesteld 
worden, tot boven het grondwater reikende, waarop dan later de huisaansluit ing in 
den droge kan plaats hebben. De aansluitingen in de zijwanden daarentegen zullen 
in het algemeen ingehakt worden (kans op beschadiging) terwijl dan veelal de aan
s lui t ing onder grondwater moet plaats hebben, waardoor al weer de kans op een 
onvoldoende uitvoering en dus lekkage, vergroot. 

De verdere regels die de heer v. d. B e r g over het ontwerpen van rioleeringen 
geeft zijn al evenzeer sterk aanvechtbaar; inderdaad op dit terrein liggen „vele voet
angels en klemmen" en ik vrees ernstig dat de heer y. d. Berg daarin is vastgeraakt. 

Wanneer de gebouwen op houten fundeeringen rusten, vindt hij het zelfs vanzelf
sprekend, dat de waterstand in de riolen niet lager mag zijn dan de bovenkant van 
die fundeeringen. E e n dergelijke regel zou in de praktijk bijna nooit aan te houden 
zijn. De riolen zouden dan met hun bodem op of hoogstens een weinig beneden het 
grondwaterpeil ontworpen moeten worden. 

W a a r in vele steden de straten zeker niet veel hooger dan 1 i i 1,5 M . boven grond
water gelegen zyn, wordt door de eischen van den heer v. d. Berg, gecombineerd met 
een behoorlijke gronddekking, slechts bet gebruik van kleine profielen met praktisch 
geen hel l ing van den rioolbodem, mogelijk. Zelfs by een geringe hell ing van 1 : 10011 
van den rioolbodem zou, indien het riool bij het begin op ongeveer grondwaterpeil 
lag, na 1 K . M . de rioolbodem alweer 1 M . onder het grondwater komen. 

Het gebruik van wijde profielen (de heer v. d. Berg spreekt zelfs van overdekte 
kanalen) zou tot zeer groote kosten leiden en bovendien veel onderhoud eischen. 
Het eenvoudige eiprofiel blijft nog steeds het meest aan te bevelen profiel , dat 
zoowel bij geringe als by grootere afvoeren een goede doorsnede biedt. 

Verder uitvoerig op het artikel van den heer v. d . Berg in te gaan komt mij voor 
te vallen buiten het kader van dit tijdschrift. 

Doel van dit artikel blijft slechts de aandacht van de lezers er op te vestigen, dat 
een goed ontworpen en met zorg uitgevoerde rioleering, ook al ligt die die]) onder 
het grondwater, geen verlaging van den grondwaterstand met de daaraan verbonden 
gevaren voor houten fundeeriiigen, behoeft te veroorzaken. 

Den Haag , September 1926. Ir. A . M E I J E R S . 

CAFÉ-RESTAURANT „BORDELAISE" TE AMSTERDAM. 
Het ca fé - res tauran t „Maison Bordelaise" is door de firma Z. Deenik & Zn . in 

eigen beheer uitgevoerd. Alleen het exterieur, waarvoor overeenstemming met de 
schoonheidscommissie noodig was, is d o o i - ondergeteekende ontworpen. De begane-
grond en 2 bovenverdiepingen zyn voor ca fé - res tau ran t ingericht, terwijl hierboven 
zich de woning van den g é r a n t bevindt, en de benoodigde droogzolders. 

Het verticale accent aan den gevel is benut voor ventilatie, de kleine ramen 
hiernaast, geven u i td rukking aan kleine ruimten grenzend aan de groote zalen. De 
gevel is gelykstraats in blauwe müsschelkalk uitgevoerd, de groote schuiframen, 
die geheel in den kelder kunnen schuiven, zijn gemaakt van een stalen kern met 
bronsbekleeding. L i n k s boven den ingang is een lantaarn aangebrachl die 's avonds 
den firmanaam verlicht. Verder is aan dit ondergedeelte een stukje beeldhouwwerk 
van A . M . Stolz opgenomen. De gevelsteen is een k leur ig hardgrauw van Opijne. Het 
dak is met zwarte romaanscbe pannen gedekt. Op bepaalde plaatsen is een stukje 
smeedwerk als versiering aangebracht. (1. A . R O O B O L . 
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CAFE-RHSTAURANT „MA1S0N BORDELAISE" T E AMSTERDAM. ARCHITECT G. A. ROOBOL. 

N I E U W E B O U W S Y S T E M E N . 
Uit het over 1925 uitgebrachte verslag van het Bouw- en Woningtoezicht lichten wij 

hier het hoofdstuk uit over: 

Nieuwe bouwsystemen en bouwmaterialen. Systeem Hnndl. Door den heer E . Hand! 
werd een nieuw bouwsysteem uitgedacht, bestaande uit een samenstel van ijzeren halken 
en kolommen, waarbij de binnenmuren niet worden gemetseld, doch gestort van zeer 
lichte beton (bereid met z.g. droog gegranuleerde hoogovenslakken). Het systeem verwierf 
de goedkeuring van de Commissie bedoeld in art. 54 der Bouwverordening en kwam in 
uitvoering bij den bouw van woningen aan de John Franklinstraat (West). 

Sinrermij. De naaml. venn. „Sinvermij" introduceerde haar betonhouwsteen bestaande 
uit gemalen locomotiefsintels met cement. 

Up een excursie, waaraan o.a. het hoofd der Afdeeling Bouwtoezicht deelnam, werden 
tal van uitgevoerde werken in Frankfurt a.M. en omgeving bezocht. De verkregen indruk 
was gunstig. 

Tot uitvoering in Amsterdam kwam het nog niet. Mede in verband met een rapport 
van den Commandant der Brandweer, die constateerde, dat het verhitte materiaal bij 
blussching geheel uiteenvalt, kon nog slechts toestemming worden verleend voorliet ver
werken van den steen in niet-balkdragende binnenafscheidingen. 

Bimsplaten voor dakbedekking. Een proefbelasting van gewapende bimscementplaten 
op het terrein der Kromhout Motorenfabriek aan de noordzijde van het IJ had gunstig 
resultaat, zoodat het gebruik van dakconstructie kon worden toegestaan. 

Vloeren van hollen steen. Twee systemen van vloerconstructies bestaande uit Indien 
baksteen, versterkt met ijzer, werden beproefd. Eén systeem bleek daarbij volkomen on
toelaatbaar, het andere voldeed ruimschoots aan de te stellen eischen. Tot de uitgebreide 
uitvoering die oorspronkelijk in het voornemen lag. is men echter niet overgegaan. 
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Hoogovensteen. Het gebruik van hoogovensteen (samengesteld met hoogovenslakken) 
werd toegestaan voor binnenmuren en fundecringwerk inits een vastheid van 150 K G . / c M 2 . 
wordt gegarandeerd. 

Bovendien worden de hoogovenslakken verwerkt in steenen en platen analoog met 
drijfsteen en bimsplaten, voor binnenwanden, en in lichte beton (zie systeem-Handl), 
hetgeen toelaatbaar is. 

Celotex. Door belanghebbenden werden pogingen gedaan om het materiaal Celotex, 
bestaande uit geperste suikerrietvezels, in te voeren, o.a. voor plafondconstructies. Door 
zijn zeer groote brandbaarheid mag dit materiaal echter niet tot constructies worden 
verwerkt, maar uitsluitend als bekleeding van een reeds op zichzelf brandvrije constructie, 
ten behoeve van geluid- of warmte-isolatie. 

Houttveef'Nelplafonds. Eveneens kwamen de houtweefselplafonds weer ter sprake. Een 
gemaakt proefplafond gaf geen al te beste ervaring en dit gecombineerd met de weinig 
aantrekkelijke resultaten van een bij bestaande constructie ingesteld onderzoek, was aan
leiding het materiaal te weren. 

Materiaalbeproevingen. In twijfelachtige gevallen werden monsters van bouwmaterialen 
getrokken en beproefd en wel : vijfmaal van cement, waarvan één monster werd afgekeurd; 
vijfmaal van baksteen, waarbij alle uitslagen gunstig waren; éénmaal van beton, niet 
gunstigen uitslag; éénmaal van kalkzandsteen met ongunstigen uitslag. 

Beproeving beton plan West. Bovendien werden vierentwintig maal betonblokken of 
betonsteenen beproefd, te bezigen bij den bouw in plan-West. 

Slechts één monster betonsteen gaf onvoldoende resultaat. 
Een monster van een andere partij, dat eveneens onvoldoende was, bleek veertien dagen 

later voldoende naverhard. 

I N G E Z O N D E N . 
Geachte Heer Redacteur. 

In uw korte inleiding tot de bespreking van het werk van den architect Boteron-
brood in hel tuindorp Nieuwendam, in No. 32 v. h. B . W . , zijn enkele feiten onjuist 
weergegeven en het gereproduceerde totaalplan geeft niet het juiste beeld van het 
ontworpene. Een en ander leidt tot conclusio's en beschouwingen, die deels ook on
juist, deels wellicht by nadere kennisname van de juiste gegevens niet gehandhaafd 
kunnen worden. In plaats van hierop nader i n te gaan, lijkt het mij beter om over het 
ontstaan van dit „ T u i n d o r p - p l a n " iets te schryven. 

Om een harmonische eenheid te verkrijgen in een nieuw te bouwen stadsdeel, 
worden tegenwoordig allerlei „methodes" beproefd. A l s zoodanig is voor het ont
werp „ t u i n d o r p Nieuwendam", op ini t iat ief en in opdracht van den Heer I r . A . 
Keppler , als Directeur van den Gemeentelijken Woningdienst de volgende werk
wijze toegepast. 

Nadat een compleet bebouwingsplan was vastgesteld, zie f ig . 1 en 2, waarbij de 
grootte der blokken, onderlinge afstand, type van woningen met aantal van elk was 
bepaald, werden een viertal architecten uitgenoodigd om architectuur schetsen te 
geven voor een bepaald bouwblok (voor allen hetzelfde). Hierbi j werd getracht voor 
enkele onderdeelen genormaliseerde typen te verwerken. A a n de hand van de inge
komen schetsen werd naar een karakteristieke verdeeling gezocht, die in dit geval 
gemakkelijk werd gevonden. E r waren duidelijk sprekende factoren voor toewijzing 
aan elk der architecten, van een speciaal gedeelte van het bebouwingsplan. Zoo 
kreeg Boterenbrood de Noord-West hoek, met de kronkelende straatjes, Roodenburg 
de rechtlijnige blokken aan de Noordzijde, Zielsina het Zuidelyk gedeelte tegen den 
dijk, Mulder de open blokken die als een krans de hoofdwegen omgeven, terwijl het 
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FIG. 3. SITUATIE VAN HKT IN AANBOUW ZIJNDE TUINDORP NIEUWENDAM. 

hart van hei plan (winkels en poortwoningen) door, mij word ontworpen. Hel Oos-
telijk gedeelte en enkele hoeklerreineii bleven gereserveerd. 
. A a n den Heer Boterenbrood werden nadere gegevens verst rekl voor een „hof 

voor ouden van dagen" (tegenover de geprojecteerde kerk), waardoor hij het be
bouwingsplan ter plaatse moest wijzigen: op zijn voorstel was de straat die daarheen 
leidt in plaats van recht, Hauw geknikt (zie l i g . .">). Ook werd zijn voorstel voor een 
ander, dooi' hem ontworpen woningtype geaccepteerd. 

Op de voornaamste knooppunten zijn nog terreinen gereserveerd. Voornamelijk 
werd (lil gedaan om, als het nu onlworpene gereed is, de juiste vormgeving (lezer 
punten beter le kunnen beoordeolon. Hiermede wordt levens verkregen, dal voor 
allerlei doeleinden, die echter niet vooraf kunnen worden vastgesteld, nog behoor
lijke terreinen in het dorp te vinden zijn. 

In f ig . .'! is hel aldus verkregen plan afgebeeld. 
Hel ontwerpen van hel bebouwingsplan en de architectonische leiding bij indee-

ling, enz. was aan mij opgedragen. Ik deed di l in samenwerking met den Heer 
Flipse, architect, hoofd van de technische afdeeling aan den Woningdienst, die ook 
verder de uitvoering der plannen leidt. B O E I J I N G A . 

A A N A R C H . IB . ( i . J . H. M . B O L S I U S . 

Zie B . W . 1926 nr. 39 bladzijde 399, laatste regel. 
„ J a m m e r , dal de fotograaf er niet aan dacht om dal storende plakkaat van don 

lessenaar af te nemen". 
Hees: 
Jammer, dal de architect er niel aan gedacht heeft, om voor storende plakkaten, 

een passende gelegenheid te maken, teneinde dergelijke plakkaten op niet stotende 
wijze in de vormgeving van het geheel op te nemen. C. B . P . M . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 
Ófficieele Mededeelingen. — Dubbel Landhuisje in het Hark „Be Kievi t" te Wasse

naar, door Dr. Ir. J . H . Plantenga. Het Rokin te Amsterdam, door G. van der 
Haast. - De steenen brug te Maastricht, door Ir. F. P. J . Peütz. Gietijzeren Stal-
ramen, door Ir. P. II. Endt. 

O F P I C ] E EI i E M E D E D E K L I N G E N . 
L E D E N V E R G A D E R I N G V A N D E N B . N A . O P V R I J D A G 15 O C T O B E B A.S. 

D E S N . M . 2 U U R P R E C I E S IX D E I X B I S T R I K E L K ( H U B T E A M S T E R D A M -
A G E N D A . 

1. Opening van de vergadering. 
2. Notulen van de vorige vergadering. 

Mededeelingen. 
4. Ingekomen stukken. 
5. De voorstellen van de Beorganisatie-Commissie voor het Bouwkundig Weekblad 
0. (Fac.) Benoeming van 3 leden in de Commissie van Redactie. 
7. De bespreking van de vraag of de positie van den heer Ir. Jan (iratama. als 

architectonisch leidei - van de Bouw Maatschappij . . H . A . G . A . " . vereenigbaar is met 
het lidmaatschap van den B . N . A . 

8. Rondvraag. 
De toelichtingen op de punten 1 en 7 zijn aan de leden in een afzonderlijke mededeeling 

toegezonden. 

DIN KR IX 11 ET Y - P A V I L J O E N OP V R I J D A G 15 O C T O B E B DES N . M . 7.30 U U R . 
De Kring „Amsterdam", die de leiding van het diner op zich beidt genomen, heeft 

dienaangaande een afzonderlijke circulaire aan alle leden toegezonden. I let Hestuur hoopt 
dat de verwachtingen van den Kring op een zeer groote opkomst (er is plaats voor 250 
personen) niet zullen worden teleurgesteld. 

De biljetten van opgaaf van deelname, zoowel voor het diner als voor de excursie, 
worden zoo spoedig mogelijk ingewacht Bureau B . X . A . 

E X C U R S D 3 , O N D E R L E I D I N G V A N D E N H E E R IR . A . R. H U L S H O F F , 
S T A D S A R C H I T E C T V A X A M S T E R D A M . O P Z A T E R D A G 16 O C T O B E B A.S. 

Zooals reeds is medegedeeld zullen op Zaterdag 1(1 October 1926 de leden van den 
B . N . A . in de gelegenheid worden gesteld verschillende nieuwe Bouwwerken, door de 
Gemeente Amsterdam in de laatste jaren gesticht, gezamenlijk te bezoeken, onder leiding 
van den Stadsarchitect, den lieer Ir. A . R. Hulshof!'. De rondrit in autocars wordt aange
boden door bet Bestuur van don B . N . A . De rondrit vangt aan des morgens 9.30 uur 
vóór het American Hotel aan het Leidscheplein. l iet biljet van opgaaf van deelname 
is bij de afzonderlijke circulaire van het Kringbestuur ingesloten. 

De rondrit duurt tot 's middags 1 uur. 

Om I uur, Ontvangst op hot Raadhuis door den Burgemeester van Amsterdam. 

Daarna eenvoudige lunch op het Raadhuis in de koffiekamer van de ambtenaren, welke 
hiervoor door het Gemeentebestuur bereidwillig ter beschikking is gesteld. 

Rondgang door het nieuw-gebouwde deel van het Raadhuis. 
3.30 uur. Gezamenlijk theedrinken iu de koffiekamer van de ambtenaren, waarbij af

scheidswoord van den Voorzitter. Hot Bestuur van den B . X . A . 
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P R A E - A D V I E S V A N 11 KT B E S T U U R V A N D E N B . N . A . B E T R E F F E N D E D E V R A A G 
OF DE POSITIE V A N D E N H E E K Iu. J A N G R A T A M A , A K S A R C H I T E C T O N I S C H 

L E I D E R BIJ DE B O U W M A A T S C H A P P I J ..II A G A . " T E A M S T E R D A M . 
V EK K E N K i K A A K IS M E T H E T L I D M A A T S C H A P V A N D E N B N . A . 

Reeds in het begin van liet vorig jaar héefl hei Bestuur eene bespreking gehouden 
met <leu beer Gratama over zijn positie bij de Bouwmaatschappij „ H . A G . A . " 

liet Bestuur was toen reeds van gevoelen «lat deze positie niet geheel in overeenstem
ming was met de beginselen der vakbeoefening van architecten B N A , zooals die in de 
Statuten van den B N . A . zijn vastgelegd. 

()]> grond echter van de omstandigheid dat de werkzaamheid van den heer Gratama 
bij „H.A.G.A." nog in een ontwikkelingsstadium was. waarin hij zelf nog niet geheel de 
juiste verhoudingen, en de gevolgen daarvan kon overzien, werd den heer Gratama, op 
zijn verzoek, gelegenheid gegeven, voorloópig als lid van den B . N . A . in de door hem 
gekozen richting werkzaam te blijven, om na verloop van een jaar de al-of niet-mogelijk-
heid van zijn lidmaatschap van den B . N . A . nader onder de oogen te zien. 

In Mei en Juni van dit jaar hadden wederom besprekingen plaats met den heer Gratama. 
Het Bestuur, dat het persoonlijk streven van den heer Gratama, om zich zoo intensief 

mogelijk aan het architectonisch belangrijke vraagstuk van den woningbouw te willen 
wijden, zeer zeker waardeert, acht niettemin dc huidige positie van den heer Gratama 
niet vereenigbaar met het lidmaatschap van den B .N.A. 

Volgens de Statuten van den B .N.A. is de architect B .N .A. , de adviseur van zijn 
principaal De opdrachten, die hij uitvoert, worden hem door zijn principalen verleend. 
Zijn l'uiancieele positie is er dus een, die uitsluitend van buiten af wordt bepaald. Onder 
de vide factoren, die den omvang van zijn werkkring bepalen, is het slechts zijn bekwaamheid 
als architect, die zijn invloed daarop is. 

In de positie, die de heer Gratama bekleedt bij de Bouwmaatschappij „H.A.G.A." be
hoeft het werk dat hij uitvoert, hem (als lid van de leiding der combinatie) niet uitsluitend 
als opdracht verleend te zijn. Hij heeft de gelegenheid uit eigen initiatief werk te scheppen 
en uil te voeren, (zie pag. 385, 4e alinea v.b.). 

Zijn l'uiancieele positie is er dus een, die niet uitsluitend van buiten af wordt bepaald. 
Zijn invloed op den omvang van zijn werkkring, is dus niet alleen zijn bekwaamheid als 
architect, maar kan ook — vooral onder drang van zijn mede-leiders het gevolg zijn 
van financieele overwegingen. 

Dit nu, acht het Bestuur van den B . N . A . . in strijd met de bedoelingen van de Statuten 
van den B .N .A . en op grond daarvan de positie van den heer Gratama bij de Bouw
maatschappij . . H . A . G . A . " onvereenigbaar met het lidmaatschap van den B . N . A . 

Het Bestuur van den B . N . A . 

H O O F D E L I J K E O M S L A G . De Penningmeester brengt ter kennis dat nog niet alle 
leden hun H.O. door storting op postrekening 7151S hebben voldaan, en verzoekt hen 
dit alsnog omgaand te -villen doen. Na 15 October e.k. zal over de met-betaalde posten 
worden gedisponeerd niet een verhooging van incasso-kosten ad f (1.50. 

N I E U W E L E D E N V A N D E N B . N . A . 

Met ingang van ('» October 1926 zijn als lid van den B . N . A . toegetreden de heeren: 
Jan Mol Jr., Architect te 's Gravenhage en J . A. Visser. Architect te Vught. 
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DUBBEL LANDHUISJE IN HET PARK „DE KIEVIT" 
TE WASSENAAR. 

Het dubbele landhuisje, waarvan hierbij de afbeeldingen gaan, is in den winter 
1925—1926 gebouwd in het Park „de K i e v i t " . Door de geringe breedte van het terrein 
en het gehouden zijn aan de minimum-afstand uit de zijscheidingen, moesten ook de 
maten van het huis tot een minimum teruggebracht worden. 

Over de plattegronden is niets bijzonders te zeggen. Een eisch was, dat de heide 
huizen ook voor grootere gezinnen dan twee personen en één dienstbode zouden 
gebruikt kunnen worden. Daarom is van de grootste slaapkamer met een kleinere 
(eventueel kinder-) slaapkamer en de badkamer (met vaste waschtafel) één groep 
gemaakt. De zolder is zoo ruim, dat daarvan gemakkelijk een kamer kan worden 
a f geschoten. 

De kleuren zijn als volgt: het plint is zwart geteerd, de muren wit, de beschieting 
van de toppen is blauw-groen gebeitst. Kozijn en raamhout zijn ged. Het houtwerk 
langs de toppen is geel, oranje en zwart. Lui fe l en goten zijn blauw --grijs geschilderd. 

Dr . Ir. .). H . P L A N T E N G A . 
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DUBBEL LANDHUISJE TE WASSENAAR. ARCHITKCT Du. IK. .1. H. PnANTENGA. 

H E T ROK IN TE A M S T E R D A M . 
A l s deelnemer aan de Rokin-prgsvraag zon ik de Redactie graag eenige ruimte 

vragen, naai' aanleiding van verschillende opmerkingen, welke zoo voor en na over 
de verbetering van den verkeersweg langs liet Rokin gemaakt zijn. 

In liet programma voor bovengenoemde prijsvraag was de breedte voor dezen weg 
vastgelegd. De deelnemers hadden dus geen vrijheid van een andere Opvatting blijk 
Ie geven, wilden ze niet gevaar loopen, dat hunne ontwerpen terzijde gelegd zouden 
worden. De voorgeschreven breedte bedroeg 2.1 M . , niet een trottoir langs de huizenrij, 
breed 5 Al., en een trottoir langs de waterzijde breed 4 M . (F ig . 1). Demping was 
dan wel de eenige goede oplossing. 

Moet deze weg echter zoo breed worden? Is om te beginnen, een dubbel trottoir 
wel noodzakelijk? Het voetgangersverkeer bijv. langs het Damrak—Rokin is uit den 
aard dei' zaak eenzijdig. Dat heelt tweeërlei redenen; ten eerste ontbreekt bij het 
Damrak grootendeels, en bij het Rokin geheel, aan de eene zijde een aaneengesloten 
(winkel)bebouwing, wat de voetgangers kan trekken, en ten tweede ligt de hoofd-
ader van het voetgangersverkeer, de Nieuwendi jk—Kal verstraat, onmiddellijk achter 
het Damrak—Rokin , en evenwijdig daaraan. E n juist aan die zijde van laatstge
noemden weg, die ook nu reeds den voetganger de meeste afwisseling biedt, de winkel-
zijde. Die invloed is zoo sterk, dat de Kalvcrstraat op het oogenblik nog zoo goed als 
niet door het Rok in ontlast wordt. Aan een tweede trottoir op het Rokin zal dus 
binnen afzieiibaren tijd nog geen behoefte zijn. Na aftrek hiervan zou er volgens 
F i g . 1 een weg, breed 21 M . overblijven. Nu is de breedte van de opening tusschcn 
Peek en ( ' loppcnburg en Industria, genieten op de teekening, ongeveer 23 M . Na 
aftrek van een trottoir langs de huizenrij, breed 5 M . , en langs Industria, breed 
± 4 Al. blijft daar ter plaatse voor rijbaan ± 14 M . beschikbaar. Vergeleken met bet 
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Damrak, dat na aftrek van twee trottoirs van ."i M. nog ongeveer 17 Al. rijweg
breedte overhoudt, geeft dit een verschil in rijwegbreedte van ± 3 M. N u ligt het 
Damrak wel in het verlengde van het Rokin , maai' moet bovendien het verkeer, 
komende langs het Paleis en uit de Damstraat, opnemen, zoodat eenige meerdere 
breedte hier wel gemotiveerd is. 

De weg langs het Rokin zou dus een breedte kunnen krijgen van "> + 14 = 1!) M., 
zonder dat er ter plaatse van Industria sprake behoeft te zijn van insnoering. Van 
het R o k i n (water) wordt dan aan de eene zijde een strook afgenomen, ongeveer 
zooals dat in F i g . 2 in zwart is aangegeven. De ingeschreven breedten zijn die van 
den bestaanden weg. Wat er dus bij moet om op 1!) M. te komen, gaat er van het 
water af. F i g . 3 laat den nieuwen toestand zien, en geeft een duidelijker beeld van 
de verhouding tusschen water en weg. 

Bovenstaande bleef bij de beantwoording van de prijsvraag in de pen, om reeds 
in den aanhef van dit art ikel genoemde redenen. Misschien kan het nu nog bijdragen 
tot een voor alle meeningen meer bevredigende oplossing. 

( i . V A N D E E 6 A A S T . 
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D E S T E E N E N B R U G TE MAASTRICHT. 
IR . F . P. J . P E U T Z . 

Het verschijnen in liet Bouwkundig Weekblad van een artikel van W . J . Sandhövel 
over de Maastrichtsche Maasbrugkwestie is mij aanleiding ook enkele regels over het 
onderwerp te .schrijven. 

Ik schrijf niet zonder eenige aarzeling. Emmers men verwacht allicht een enthousiaste 
verdediging van liet oude monument, wat, vóór ik voor goed kennis maakte met stad 
en gouw der Maas, me misschien gemakkelijk was gevallen en me nu niet zonder meer af wil. 

De brug is vermaard buiten Limburg. Op de scholen in de uithoekjes van ons land 
leert men het ongeziene' bouwwerk vooral om de reden van eenigste en mooiste, oude 
steenen brug van ons vaderland bewonderen en liefhebben. Maar hier. waar we de kleine 
lasten dagelijks, de groote jaarlijks voelen, krimpt onze. aanbidding in. En daarbij komt, 
dat de schoonheid van het monument, bij de eerste en na de herhaalde aanschouwing 
in sterke mate teleurstelt. De beuzelarij van een correspondent der Maasbode, den dichter 
Kemp, die op weg naar Monaco Avignon aandeed, verleidde een zoo'n serieuzen vakman 
als Ir. Joseph Cuypers (ik veronderstel in het felste van zijn verdediging der brug-Voor-
dracht voor het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap'te Maastricht op 28 Apr i l 1926) 
tot de tirade van: mooiste brug van Europa, mooier dan de Pont St. Bénézet (Avignon), 
mooier dan al die Romeinsche en Romaansche bruggen, waarvan toch geen het gracieuse 
van de Maastrichtsche heeft. 

Voor wie de feiten nuchter beschouwt klinkt zoo iets als een lyrische nonsens. Toe
gegeven, de brug is mooi, is heel mooi, maar ik acht haar waardevol meer om het zijn 
van de eenigste dan om het daarom ook zeer betrekkelijke mooiste oude steenen brug 
van Nederland. En ik poneer tegen Cuypers beweringen in, dat er Romeinsche zoowel 
als Romaansche en Gothische steenen bruggen bestaan van grootere, architectonische 
schoonheid dan de Maastrichtsche. 

Maar over het schoon nader hierna en terzake. 
Het op het oogenhlik zeer ernstig bedreigde monument is naar het verslag „Eener 

commissie ingesteld door de Afdeeling B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg": 
Het vraagstuk van de Maasbrug te Maastricht, verschenen bij de Gebrs. van Aalst te 
Maastricht in 1925, gebouwd van 1280 tot 12!>6 (in het vervolg'aangeduid door M . C ) . 

Waarschijnlijk bestond het ook oorspronkelijk uit een steenen (pier) en een houten 
deel; het steenen deel aan den kant der stad. 

De houten brug (aan Wijk's zijde) is in 1827 vervangen door een elliptische steenen 
boog. Aan het steenen deel is in den loop der tijden zooveel hersteld en allerwaarschijn
lijkst gewijzigd, dat men hoogstens in den hoofdvorm der brug het oude Romaansche 
bouwwerk mag terugzoeken. 

Een der oorspronkelijk in aantal negen halfronde steenen bogen, van Maastricht uit 
de eerste, is toegemetseld kort na 1640. Finaal ruimde men hem op, toen de Zuid-
Willemsvaart werd aangelegd tusschen stad en Maas Het was de volkomen vernieling 
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l )c Maasbrug vóór de verbouwing in 1S27. 

van het landhoofd, aesthetisch de knak van den aanloop der welllijn, het element der 
schoonheid, door de Monumentencommissie zoo gewaardeerd. Het was de breuk in den 
aanzet van den pier, de Maas in naar Wijk. De opvolgende boog werd in 1683 hersteld 
door den beroemden Dominikaanschen kloosterbroeder Franciscus Romanus, die zooveel 
eer van zijn werk haalde, dat hem de Zonnekoning naar Parijs riep voor de voltooiing 
van den Pont Royal. En geleidelijk werden alle bogen hersteld. In den Franschen tijd 
veranderde men de IJsbrekers, die stroomopwaarts de pijlers beschermen. Üe steenen 
borstwering is in 1836 vanaf den 3en tot en met den 8011 boog vervangen door een 
ijzeren hek met lantaarns! (M. C.) zie afb. pag. 250 B .W.) . 

Met de totale verwoesting, met een afbraak, als nu weer is voorgesteld, werd de brug 
bedreigd voor het eerst naar bekend is in 1896, toen de Maastrichtsche burgemeester 
Pyls den Minister van Waterstaat vroeg onder welke voorwaarden de Regeering bereid 
zou zijn de Maasbrug te vervangen door een nieuwe ijzeren. Pijls' aanslag mislukte door 
de actie vooral van Victor de ötuers en de bestrijding in den Maastrichtschen Gemeente
raad van wijlen het raadslid Schaepkens van Riemst. 

De naam van den kaatsten verplaatst ons direct in den huidigen oorlogsteer. Want ook 
het huidig raadslid Schaepkens van Riemst is een felle tegenstander van afbraak en een 
die weet zijn contre attaque te organiseeren. 

Na een kwarteeuw rusten kwam de kwestie weer aan de orde. De plannen belichaamd 
in het wetsontwerp tot verbinding van Horn met Maastricht (Juhanakanaal) aan de 
Tweede Kamer ingezonden bij Koninklijke Boodschap van 7 Februari 1921 (wetgeworden 
28 Jul i 1921) hielden, inzonderheid door de eischen van het scheepvaartverkeer en de 
daarvoor noodige verhooging van den waterstand in gewone gevallen, tengevolge van 
den aanleg eener stuw bij Borgharen, een bedreiging in, waarachter 't vertoon van macht 
niet alleen stond maar dé macht zelve met de knots der noodzakelijkheid. De pers werd 
gealarmeerd, diverse kunstlievende en oudheidkundige genootschappen en een zee van 
protesten kwam at' op Rijkswaterstaat, over 't gansche van zoo'n toon alsof een bar-
baarsche vernieling alleen en niet een. zij dan uiterst zakelijke behartiging van land- en 
stadsbelangen achter den toeleg lag op het hinderlijk gesitueerde monument. De atdeeling 
B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg kwam tot de instelling der commissie 
bovengenoemd. Zette ze iu den beginne geen haast achter haar werk. het verschijnen in 
Juli 1925 van het Rapport eener door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het 
district Maastricht en Omstreken ingestelde commissie ter bestudeering van het vraagstuk 
van den havenaanleg aldaar, in verband met den scheepvaartweg van Horn naar de .Maas 
te Maastricht en de verbinding van dezen scheepvaartweg met het kanaal Luik-Maastricht 
deed haar verslag verschijnen eerder dan eigenlijk haar bedoeling was. Hij Boosten en 
Stols te Maastricht verscheen onmiddellijk op het hare, „Het Maasbrug-Vraagstuk te 
Maastricht", de studie van de Heeren I'. Hegout J r . Ir. 11. A. H . de Runde en A. Th. 
Bloem in opdracht van het Departement Maastricht tier Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel, door mij verder kortweg genoemd D. R. (Departementsrapport) 
De M . C. komt tot de conclusie, dat, terwijl alle belangen kunnen worden behartigd, bet 
behoud van de bestaande brug, zij liet. met enkele veranderingen, zeer wel mogelijk is. 
Het D.R. besluit: .De bestaande Maasbrug z a l . . . . moeten worden vervangen door een 
nieuwe". 

Vergaderingen volgden. De strijd om de brug ontbrandde met een buitengewone heftigheid. 
Ik kan al het geschrevene niet meinoreeren noch vermelden, zelfs geen tiende van al 

de verzoekschriften, protesten, redevoeringen pro en contra afbraak of zegge behoud. 
423 



Het is trouwens genoegzaam bekend. Men is nu voor of' men is tegen afbraak of be
houd, en door het op de spits drijven is men gedwongen (weifelt het hart ook wel eens) 
bij zijn eens aangenomen standpunt te verblijven. 

In den winter kwam de vreeselijke watervloed af, die, we zullen zien waarom, de brug 
voorgoed vele sympathieën verliezen deed. 

Ir. Baucke, hoofdingenieur van Waterstaat, stuurde aan de stad, als gelukkige eigena
resse van de brug. zijn schrijven met zooveel als een eisch tot afbraak. Verontwaardiging 
felle protesten van de zijde der bruggeverdedigers, merkwaardig genoeg gericht vooral 
op Ir. Klink, den ingenieur belast met de leiding der Maaswerken, den opsteller van het 
Baucke's schrijven begeleidend rapport, dat met zooveel feiten, noch om, noch scheef 
gepraat, het funeste van den oogenblikkclijken bruggetoestand aantoont. 

Het droevige was men insinueerde, wat, toen op 17 Apr i l 1.1 een gedeelte van een 
bruggepijler instortte en daardoor een van Klinks veronderstellingen bewaarheid werd, 
zeer velen, alle Klink's conclusies, waaronder misschien ook wel aanvechtbare aannemen 
deed. 

Ue raad besloot dan op Maandag 10 Mei den Rijkswaterstaat vrij te laten het monu
ment sieraad, kroon, trots en nog al wat van de stad der sterre af te breken. 

II. 
Dus zou over de brug definitief beslist zijn, als niet de Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen zich het, lot der veroordeelde had aangetrokken. Zijne Excellentie ver
klaarde pertinent zich tegen afbraak te verzetten als niet onomstootelijk kon worden 
aangetoond, dat het offer der Maasbrug gebracht moest worden. 

Zoo houdt hij de zaak nog een weinig sleepende; maar elk sleepen, elk talmen brengt 
ons nader tot het ingrijpen van een andere dan menschelijke kracht. 

Onomstootelijk staal vast, dat de brug bouwvallig is en zonder grondige, dure reparaties, 
waarvoor de stad Maastricht hartelijk zal moeten bedanken '), binnen afzienbare tijden 
te gronde gaat. Of nu het een, of het andere: afbreken of aanstonds volledig en uit 
ruimere beurs dan de Maast richtsche restaureeren. Niet wachten, als men meent dat 
de noodzakelijkheid van offeren niet bewezen is, op wat, bij dezen stand van den strijd, 
toch nooit door elke autoriteit voor bewijs zal worden aangezien. 

Ieder trouwens deelt 's ministers standpunt, ook wie morgen voor den dag de koevoet 
in de bogen wil zetten. Maar deze apprecieert de feiten nu eenmaal anders dan zijn 
tegenstander Ze zijn : 

A . Vroeger liep een vertakking van de Maas om Wijk. Op de .,kopere plaat van B . Picart" 
uit „Het Leven van Frederik Henrik. Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. enz. enz. 
beschreven door (In 's Gravenhage, Bij Ottho 'en Pieter van Thol 1737), ge
stoken 1732: „Mastricht belegert 10 Juny genomen den 22 August: 1(532.", is de situatie 
aangegeven. Bij was van het water ontlastte de vertakking zeer sterk de huidig alleenigeMaas. 

Het in 1640 toemetselen van een boog (zie boven) verminderde het waterdoorlaatver-
mogen niet onbelangrijk, zoodat het begrijpelijk is, zoodat het haast misdadig lijkt dat 
men naderhand den Wijkschen tak. het natuurlijk loozingskanaal van het. te overvloedig 
Maaswater, dempte. Oogenblikkelijk is tie brug dè oorzaak van de jaarlijksche ellende in 
Heughein. Liniinel en Itteren. Ze moet al het water, wat vroeger verdeeld afstroomde, 
loozen. Haar doorstroomingsprofiel is belangrijk kleiner dan bet bovenstroomsche dwars
profiel, is zelfs veel kleiner dan het normale rivierprofiel. Gevolg opstuwing en de voor 
haar fundament gevaarlijke stroomversnellingen. 

B. De verkeerscapaciteit van het monument, als brug, de verbinding van stad en enclave 
met het achterland is onvoldoende. A l zegt dan ook Berlage het tegendeel en heeft inder
tijd Victor de Stuers in zijn strijd voor het behoud een argument als Berlage nu gebruikt, 
waar is : sommige hoofdstraten van Maastricht zijn smaller dan de brug, maar geen der 
hoofdstraten boeit alle verkeer op te nemen, wat de brug de als eenigste middel voor 
over den gang der rivier (de voetbrug bij de spoorbrug mag ik gevoegelijk voor de ont
lasting uitschakelen) wel degelijk moet doen. Wie dagelijks de passage maakt, weet, 
hoe uiterst gewrongen de doorgang zijn kan. 

('. De brug staat zoo goed als geen scheepvaartverkeer op de Maas toe. De doorvaart-
openingen zijn te klein terwijl de toegangen door de zich na eiken was der rivier zich af
zettende kiezel- en zandbanken ook voor schepen van een kleine tonnage heel gevaarlijk zijn. 

Repareert men zonder belangrijk te wijzigen aan de brug en neemt men ook geen 
(tuttere maatregelen, lik kom er op terug) dan laat men niet alleen de feiten onder A , 
B en G zooals ze in al hun funestheid zijn. maar legt men meteen weer de oorzaak vast 
voor een hernieuwd snel verval. Klink constateert „tengevolge van d e . . . . stroomver-

*) Waar dit meer dan con Maastrichtsen belang is /.uilen de tinantieele middelen zeker niet alleen van 
Maastricht moeten kennen. (Red.1 
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snellingen (hel opstuwen voor de brug van het afkomend water) ontslaan onmiddellijk 
beneden de brug uitkolkingcn. welke een diepte hebben tot M. 7,50 onder den middel
baren rivierstand. De brugpijlers staan op heuveltjes niet een beloop tol 11 •_• op 1 
afgaande tot in bovengenoemde uitkolkingen in den bodem en leveren een doorloopend 
gevaar op voor instorting van het bouwwerk tijdens of na een hoogwaterperiode". 

Het zonder meer herstellen is door den Directeur van Gemeentewerken geraamd op 
globaal /' 800.000,—. Het bedrag is heel respectabel als men weet vooral dat het het 
laatste niet zijn zal. 

Blijft over dus of A . Afbraak en vervanging door een nieuwe op dezelfde plaats ol 
B. Wijziging "mei of alleen C. andere maatregelen. 

A. Afbraak en vervanging door een nieuwe brug zou. wanneer niet het, feit van monument 
zijn bestond de minst geforceerde oplossing der kwestie zijn. De M. C. voert weliswaar 
aan dat een nieuwe brug op de oude plaats om de vereisente hoogte, die op phn. 3 0 M . 
uit het midden (der doorvaartopening) bereikt moet worden door haar opritten dergelijke 
onteigeningen vercisrht. dat er linantieel niet aan te denken is. ook, dat ze een groot 
deel stadsschool! vernielt. Echter een barer eigen plannen verwoest cd' neen. onteigent 
evenveel en zij spreekt van „bet stadsbeeld ter plaatse te verfraaien." Waarbij ze niet 
afkeerig is van het bijbouwen eener nieuwe brug op een plaats meer stroomafwaarts, 
waar de Wilhehninasingel op de Maas uitloopt. 

Finantieel zal een totaal nieuwe brug op de oude plaats, een brug. die aan alle eischen 
kan voldoen, die van land-, die van scheepvaart, die van afvoer van water zeker zoo goed 
te dragen zijn als de instandhouding van de oude. gewijzigd, zoo goed mogelijk, naar 
diezelfde eischen. 

B . en <J Wijziging met of alleen andere maatregelen. 
Bij wijzigen is het moeilijke: Wijzig je veel, dan verander re zeer je het monument 

en kon je beter breken: wijzig je weinig dan ligt er geen baat in. 
Kr is een regeeringsplan geweest en er is een plan van Ir. .los. Cuypers. Het eerste 

havent zoo geweldig de brug, het tweede verandert zoo bet karakter dat op het ©ogenblik 
geen meer de verdediging van een van beiden op wil nemen. 

De M . G. stelt nu dezen voor: 
I. De bestaande brug te verbreeden tot 13 M . baar te verlengen (door het uitspringende 

Wijksche landhoofd te bekorten). Aan de ontstane opening + 40 M . aan den rechter
oever toe te voegen één boog (plus de tusscbenstaande pijler). 

Een scheepvaart opening ontstaat van 52,3 O.M., desnoods 56 M . niet ecu vrije hoogte 
onder vast dek 50.77 + N . A . P . voldoende) zegt ze. als de vaart door de brug voor twee 
tons scheiien bij leegvlot gesloten wordt bij hoogste vaarpeil, wat practised neerkomt op 
een sluiting van het scheepvaartverkeer gedurende gemiddeld (i dagen per jaar. wanneer 
door de stroomsnelheid de scheepvaart van zóó groote schepen toch haast onmogelijk is. 

De hoogte (maximaal dus aan den rechteroever) eischt een oprit van ongeveer 120 M . 
lengte, reikend tot een eind over de kruising der Rechtstraat. (een straat in Wijk, parallel 
aan de rivier), waarvoor niet alleen in de W ijker Brugstraat, doch ook in de Rechtstraat 
moet worden onteigend. 

„Wij ontveinzen ons niet", (zegt de M . O) „dat de hierbedoelde oplossing althans voor 
zoover de verandering der bestaande brug betreft — duurder is dan de andere plannen, 
wegens de ermede samenhangende werken en onteigeningen aan de Wijkerzijde. Daardoor 
wordt echter tevens gelegenheid geboden om de toegangen tot de brug. die niet te ruim 
zijn. te verbeteren, den trechterloop vanaf de Stationstraat naar de brug te verruimen en 
zoo het stadsbeeld ter plaatse te verfraaien." 

II. Het bouwen van een nieuwe brug, als boven omschreven, maar in plaats van een 
vast bruggedek over de nieuwe opening een hefbrug ter plaatse. Vaste voetbruggen. 

De maximale hoogte der opritten, dus de lengten kunnen worden gereduceerd, waar
door het plan. althans van aanleg, linantieel gunstiger is. Het maken van een bewegelijk 
deel, een barrière dus voor sommige tijden is van zoo'n groot bezwaar op dit punt, dat 
er daarom al niet aan gedacht mag worden. 

Het alleen door andere maatregelen de kwestie oplossen bestaat in wat door de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten is voorgesteld : 

Het scheepvaartverkeer vrij houden van de brug door het te leiden door een kanaal, 
dat een punt stroomopwaarts van de brug zou verbinden aan een punt stroomafwaarts. 

Men zou bijvoorbeeld een kanaal om de voorstad Wijk heen kunnen voeren, of het 
Julianakanaal kunnen laten beginnen inplaats van Noordelijk. Zuidelijk van de brug. Met 
het oog op den waterafvoer zou een (gunstige) toestand als vroeger worden verkregen, 
zoo tie kanalen ook mochten loozen. Maar al om bet gekozen Peil van het Julianakanaal 
moet dit (eerste) denkbeeld verlaten worden. De traversen van sporen en \oornameland
wegen vormen in verband daarmede bet bezwaar. (Wordt vervolgd). 
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GIETIJZEREN STAL H A M E N . 
Ken van de meesl verwaarloosde stiefkinderen der architectuur is wel hol gegoten 

ijzeren raam. Geboren in een tijd van overschatting van hot toenmaals nieuwe mate
riaal gietijzer, is het opgegroeid te midden van de verwildering en stijlloosheid dor 
midden-negentiende eeuw, en zijne vormgeving toont hiervan nog steeds de duide
lijkste bewijzen. Niettemin heeft bet artikel zich, vooral ten plattelande, tot den 
huidigen dag kunnen handhaven, dank zij zijn goedkoopte en zijne speeiaa! voor stal-
ratnon eigenaardige voordoelen. Het gietijzeren raam is een catalogus-artikel ge
worden, dat de dorpstimmerman tegelijk mei hang- en sluitwerk bij zijn ijzerhande-
laar bestelt, en dus ziel men in deze catalogi nog steeds dezelfde beroerde modellen 
van vóór 50 jaar. 

Een schoonheidscommissie die ten plattelande werkt, kan wad hel gebruik- van 
gietijzeren ramen voor woonhuizen zooveel mogelijk tegengaan, maar voor stallen 
kan zij dit niet verbieden, omdat houten ramen op deze plaats niet geheel gelijk
waardig zijn. Om hier vei betering te kunnen brongen, moest dit in verbetering der 
bestaande modellen gezocht worden. Ik heb daarom namens de Provinciale Gelder: 
sche Schoonheidscommissie hel initiatief geaomen eri een serie stalramen ontworpen 
volgens nevensgaande afbeelding, die thans door de Ijzergieterij Vulcaansoord te 
Terborg in don handel gebracht worden. 

Ik heb in de eerste plaats geineend, bij het ontwerpen hiervan le moeten vast
houden aan den karakteristieken getoogden bovendorpel. He landman is behoudend 
van aard en gewend aan zijn oiitlastingsboogje. Zou men den bovendorpel recht 
maken, dan zou men er als gebruiksaanwijzing wol bij mogen zoggen, dat hot raam 
door een betonlateitje ol' iets dergelijks ontlast moei worden; maar dan loopt men bet 
voel grooter gevaar, dat de beton in bet gezicht gelaten wordl . Men komt het verste, 
wanneer de boer niet in do gelegenheid komt 0111 ongerechtigheden te begaan! 

Verder is de breedte van hel raam steeds koppenmaat, do straal van don boven
dorpel staat in 00110 vaste verhouding tot de breedte van bet raam, eu lengte en 
breedte dor ruiten verbonden zich als 4 : '3. Daardoor kunnen de ramen van deze 
serie naast elkaar gebruikt worden, al is de absolute riiitgrootte der verschillende 
overeenkomende raamtypen niet volkomen gelijk. De ramen kunnen mot tocht
schermen geleverd worden, op de wijze zooals de Landbouwhoogesehool dit al vele 
jaren propageert. We bezitten nu ten minste modellen, waarvan het gebruik zonder 
voorbehoud kan worden aanbevolen en die in bandon van onbekwame ontwerpers 
geen kwaad kunnen. 

Voor een bizonder markante en individueele architectuur zal 111011 ze te „gewoon" 
vinden, maar dit is een voordeel. Landelijke architectuur kan niet onopvallend genoog 
zijn: wee het landschap als de boeron-tiininernian origineel gaat worden! E n voor 
do dood-enkele maal, dat oen architect stalramen noodig hoeft, zijn de modolkosten 
voor eigen modellen waarlijk zoo hoog niet! Ir. P. IL E N D T . 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

De Nieuwe Vleugel van het Raadhuis te Amsterdam, Afdeeling Gebouwen Publieke 
Werken, door J . P . M . 

D E N I E U W E V L E U G E L V A N H E T R A A D H U I S 
TE A M S T E R D A M . 

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

Hot nieuw gebouwde gedeelte van het Raadhuis te Amsterdam, gelegen aan de 
Oude Zijds Voorburgwal is thans voltooid en in gebruik genomen. Hij de beschou
w i n g en de beoordooling van dit werk moet zeer sterk rekening gehouden worden 
met oen factor, die bij hot ontwerpen van dit gebouw leidinggevend was. Het is 
bekend, dat deze nieuwe vleugel van hot raadhuis oen offer vroeg, do verdwijning 
van enkele fraaie steenen uit do schitterende juweelenkroon, die Amsterdam in zijn 
grachten nog steeds siert. 

E r moest een stukje Oud-Amsterdam verdwijnen, thans niet voor hot verkeer 
voor do hoofdstad, maar voor haar beheer. E n waren de huizon die hier verdwenen 
al afzonderlijk niet allo van groote waarde, tezamen gaven zij oen brokje architectuur 
van dat fijne sentiment, dat Oud-Amsterdam alleen eigen is. 

Het besef in de nieuwe architectuur althans te trachten dit sentiment voor het 
geheele stadsbeeld zooveel mogelijk te behouden, is voor de architecten leidinggevend 
geweest. E n hoewol hot feitelijk niet moer dan natuurlijk mag worden genoemd, dozen 
factor in do conceptie voor elk nieuw werk in de oude stad te betrekken, brengt zij 
zooveel moeilijkheid moe, dat iu de qualificatie van dezen factor als tegennatuurlijk 
dikwijls — misschien te dikwij ls — een excuus wordt gevonden om de moeilijkheid 
te ontgaan. Het gaat erom do sfeer van hot oude te behouden in het licht van hot 
heden. Het bouwen van oen onkel nieuw huis in Oud-Amsterdam is daarom wellicht 
moeilijker dan het volbouwen van geheel Z u i d en West te zamen. 

Zonder nu op details iu te gaan kan gezegd worden dat het nieuwe gedeelte van 
hot Raadhuis waardeering verdient voor de wijze waarop rekening is gehouden met 
de schoonheid van do oude gracht, en uit het geheele werk blijkt nadrukkelijk dat do 
ontwerpers niet voor de moeilijkheden van het vraagstuk uit den weg zijn gegaan. 
Het vraagstuk draagt — in dozen tijd — oen dualisme in zich. Dit spiegelt zich ook 
ai' van dit gebouw. Maar dit dualisme tusschen do horizontale dominant van do 
raam-reeksen, die in oen gebouwenstructuur als die van do onderhavige, onver
mijdelijk is en hot verticale accent dat in ecu grachtenhuis-gevel moet spreken, is 
hier weggesmolten in een bevredigend harmonisch geheel; oen geheel dat in zijn 
hoogte juist oen karakteristieke eigenschap der oude huizen beidt behouden, op 
moderne schaal. Oud-Amsterdam is immers een stad van hoogbouw! 

l n het behouden van den ouden grachtwand ligt de voornaamste algenieene appre-
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NIEUWE V L E U G E L VAN HET RAADHUIS T E AMSTERDAM. 
IIOEKBEBOUWING A A N DE AGN1ETENSTRAAT. 

ciatie van di l bouwwerk. Pa l er voor bel overige in dit gebouw, dat naast zijn 
ut i l i ta i r karakter ook eenigszins representatief moest zijn, vide details opmerk
zaamheid verdienen ligt voor de hand. De hierachter volgende afbeeldingen mogen 
daarvan eenig denkbeeld geven. 

A l is Amsterdam mei dit gebouw nog geen nieuw raadhuis, barer waardig, rijker, 
op een comfortabel en architectonisch verzorgd huis barer administratie kan zy 
thans met eere bogen. J . P. M . 
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23 OCTOBER 1926 NUMMER 43 

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

I N H O U D . 

( M'licioele Mcdedeelingon.— De drie koepels der „Oesolei". door AMi. Otten. De steenen 
brug te Maastricht, II (slot), door Ir. F. 1'. -I. Peutz. —- De Volkenbond-prijsvraag, door 
een Mededinger. - Xog een opmerking over de prijsvraag Volkenbondspaleis. Prijs
vragen.-- Riool-bemaling en het droogleggen van bouten furideeringen, door PI. van den 
Berg.- Rectificatie. 

O F F I C ï EI-: I i E b I E D E D E E L I N G E N. 

V E R S L A G V A N D E L E D E N V E R G A D E R I N G OP V R I J D A G 15 O C T O B E R 1926. 
De vergadering was zeer druk bezocht. Het Bestuur was voltallig aanwezig: 72 leden 
teekenden de presentielijst. De Voorzitter, de heer P . G . Buskens, verwelkomde het nieuwe 
lid Jan Mol Jr . en feliciteerde Prof. Slothouwer met zijn benoeming. De notulen van de 
Jaarvergadering werden voorgelezen, goedgekeurd en gearresteerd. Daarna deelde hij mede 
dat de P. P . O aan bel Bestuur verzocht heeft een afgevaardigde van liet Bestuur te be
noemen in een commissie, die niét de P. P . C , de organisatie van de actie tot het be
reiken van een internationale prijsvraag-regeling zal overwegen. Benoemd werd de heer 
I'. ( i . Buskens. Op voorstel van den Voorzitter benoemde de vergadering den h e e r C . N . 
van Goor tol lid van de Commissie voor de statutenwijziging, in de plaats van prof. Slot
houwer, die wegens drukke werkzaamheden heelt moeten bedanken. 

Daarna stelde de Voorzitter de behandeling van het rapport tot reorganisatie van het 
Bouwkundig Weekblad aan de orde. 

liet debat over dit onderwerp was kort. Eenige leden drongen aan het nieuwe blad 
één naam te geven en wenscliten daarover een beginseluitspraak. De vergadering heelt 
zulks niet gedaan, omdat de Voorzitter deed uitkomen dat de naam-kwestie nauw ver-
li len is aan het contract mei den uitgever, en dus een uitspraak ten opzichte van den 
naam later bij het sluiten van een contract belemmerend zal kunnen werken. Inmiddels 
stipuleerde de Voorzitter de wenschelijkheid om tot één naam te komen. Enkele leden 
koppelden aan de naam-kwestie ook de schade-regeling bij opheffing der fusie vast, in dien 
zin. dat wanneer het blad één naam krijgt, die schaderegeling zal kunnen vervallen. Van 
deze opmerkingen werd nota genomen. De voorstellen in liet rapport werden met alge-
iiieone stemmen aangenomen. De Voorzitter dankte de Commissie voor haar vluggen en 
zorgvuldigen arbeid. 

Hierna was aan de orde de benoeming van '.\ leden der redactiecommissie, voor hel 
nieuwe weekblad. 

Het Bestuur diende de volgende voordracht in : 
1. .1. C. Meischke. A . Otten: 2. Ir. A. J . v. d. Steur. M. Plate; :!. C. B. Posthumus 

Mev.jes. .1. v. Hardeveld. 
Hij de eerste stemming werden gekozen de hoeren: J . C. Meischke. Ir. A. J . v. d. Sleur 

en C. B . Posthumus Meyjes, die allen hun benoeming aanvaardden. 
Aan de orde kwam thans punt (i van de agenda, de „kwestie H . A . G . A . " In het uit

voerige debat kwamen eenige nieuwe gezichtspunten naar voren. Ten eerste bleek dat dé heer 
(iratania in zijn positie van architect-bouwer niet alleen staat Andere architecten hebben 
een soortgelijke positie als de heer Gratama bij Haga. Ten tweede bleek dat de ovor-
groote meerderheid der aanwezigen niet de opvatting van den heer Gratama deelde, 
als zouden de statuten van den B. N . A . aan de leden naast hun positie van architect
adviseur, ook die van architect-bouwer openlaten. 

De vergadering stond voor een dilemma. Het eerste gezichtspunt deed de neiging 
versterken, in dit stadium van ontwikkeling van nieuwe nlogelijkheden voor den architect, 
een afwachtende houding aan te nemen en in te gaan op het in het Bouwkundig Week
blad gelanceerde voorstel van den heer v. (Joor om door een statutenwijziging den heer 
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Gratama (thans de groep Gratama) in den B . N . A . te behouden. Het tweede gezichtspunt 
maakte liet moeilijk, vooral onder den drang van enkele die hards, met de statuten en de 
eerecode te gaan transigeeren, zelfs al zou een statutenwijziging daar eencorrectenvorm 
aan geven. Daarnaast stond nog de heer Gratama zeil', die met klem betoogde, dat het 
karakter van de eerecode naar zijn prinHpe moet worden gewijzigd, wil de architect 
binnen eenige jaren niet geheel uit de bouwwereld uitgeschakeld zijn. 

Tenslotte werd in de richting v. Goor een oplossing gevonden. Het Bestuur werd ge
machtigd indezen tijdelijk van de statuten te kunnen afwijken, om.de zaak te onderzoeken. 

Nadrukkelijk werd hierbij gestipuleerd dat hierin niet besloten ligt, dat de statuten 
in elk geval zullen worden gewijzigd. 

Ten slotte stelde de Voorzitter namens het Bestuur voor. onder bepaalde door het 
Bestuur aan te geven voorwaarden o.a. het goedkeuren van de begrooting door het 
Bestuur van den B . N . A . . een voorschot van ƒ 8 0 0 0 ter beschikking te stellen van het 
Comité Permanent des Architectes, ter bestrijding van de kosten van voorbereiding van 
het Internationale Architectencongres in l'.rJT in Haag, Amsterdam. Di t voorstel wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. 

De vergadering wordt hierna gesloten. 

H E T D I N E R IN H E T Y - P A V I L J O E N . Het heelt geen zin den 80 deelnemers aan dit 
diner in pijnlijke nauwkeurigheid een relaas te geven over wat zij in heerlijk gloeiende 
neyelstemming hebben doorleefd. Die nauwkeurigheid zou zelfs geen pas geven. Ik richt 
mij daar tot de afwezigen met het volgende: 

Het Y-paviljoen ligt 5 uur varens aan de andere zijde van het Groote Meer. Daar, 
rijst uit (Ie wazige verte de statige pagode op. De zaal zelf. is louter lak met zilver. 

De tafel zweeft aan draden van kwarts Zij was bedekt met orchideeën, die in ' t duister 
phosforenceeren. 

Met orkest is meer Huoresceerend dan ïnusiceerend, 
De borden zijn er alle van zuiver doublé. De tafelpresident drinkt uit een bokaal van 
lachiet, en sprak schoone taal in Sanskriet. 

Naast hem zit de Emir zelf. Op het zacht geurende tafeldamast teekenen zich de van 
goud versierde blaadjes der ivoorkleurige spijskaarten af. Aan dezen disch scharen zich 
de 800 coripheeën der vaderlandsche bouwkunst met hunne dames. Oogverblindend is de 
pracht barer bekoorlijke gewaden Koninklijk is de klank van hun stemmen, rein is de 
hartelijkheid van hun lach. Kostelijk zijn de spijzen, geestrijk de dranken. Rvtlnnisch is 
het rvthme. De tafelbel is zoo zuiver als goud en van goud. Zij kondigt den dans aan 
van Eudodidodoctia, den zang van Kasjhamazo. het duivelsspel van Diddv. Diddy, 
verdoemde Diddv! Zeg waar je blijft!! Hij is weg. 

En als allen opgaan in den dans, als alles ruischt en suist en springt eu draait, verschijnt het 
Doek. Hoog, zij juichen! En verder gaat dit festijn. Serpentines van Lyonsche zijde 
dwarrelen door de zaal. Twee keer. Poularde rótie au force majeure servi au ju, gemenl 
dernier et garni a la compote saus arbitrage. Drie uur in den morgen. Une image gelee 
a la manière d'école de Zwolle. Vijf uur. Het festijn verloopt in grootschen stijl. E r was 
een loeiende zweving, op de cadans der muziek rookten hoofden, wervelden de armen, enz 

J. P. M. 

D E E X C U R S I E O P Z A T E B D A G 26 O C T O B E R L926. Vijl groote autocars waren 
nauwelijks voldoende om den talrijken deelnemers, die voor het American Hotel waren ver
zameld, een plaats te bieden. Begunstigd door goed weer — eeuwouder! — ving de tocht 
om kwart voor tien aan. Algemeene richting: Amsterdam West. Eerste halte; was de 
4e Ambachtsschool, die gebeid werd bezichtigd en. men mag wel zeggen, werd bewonderd. 
'I oen door West. langs de eindelooze bouwblokken, waaraan de naam van eerste rangs
architecten verbonden is. Mercatorplein! Hoofdweg! In snel tempo verder langs de zuide
lijke grens, van Goyenkade, met de bouwblokken van H . A . G . A . in de verte, langs 
Vinkeleskade, Meisjeslyceum, Coenenstraat, naar de reeds zoo bekende buurt Amsterdam-
Zuid, met de blokken van Amstels Bouwvereeniging. Bezichtigd werd het juist te openen 
Badhuis aan de Diamantstraat, vernuftig van inrichting en uitstekend van uitvoering. 
Voort weer, langs de boorden van de Amstel en de ringvaart naar het Betondorp, waar 
afgestapt werd bij de IIuismansschool. een kleine G . L . 0 . school, van voortreffelijke 
architectuur. Nog zagen we een st gemaal iu den polder, in tegenstelling met de 
rustige vormen van de school, grillig en bont. Verder niets dan woningblokken, in eindeloos 
getal, en als alle anderen, onder leiding van een commissie van drie of vijf, tot standgekomen. 

Amsterdam is de stad der „Commissies". Men zal daar op kunnen schimpen, maar geen 
andere stad vertoont in zijn nieuwbouw zulk ecu einheillich karakter als Amsterdam en zeker 
ontkwam geen der deelnemers aan den rondrit, wat zijn appreciatie van de architectuur 
op zichzelf ook moge zijn. aan het gevoel iets sterks van streven en iets imposants van 
kunnen te hebben aanschouwd. 
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Langs een kronkelenden weg door de binnenstad, — even trok de Bazel's schepping der 
Handel-Maatschappij aller blik naar ééne richting - bereikte de stoet om 1 uur het Stadhuis. 

De Burgemeester van Amsterdam, de heer W . de Vlugt, was zoo vriendelijk het gezel
schap in een der trouwkamers te begroeten. In een korte toespraak deed hij uitkomen, 
hoe het gemeentebestuur voor zijn bouwwerken een voortreffelijke organisatie vindt inde 
Afdeeling Gebouwen, onder leiding van den Stadsarchitect Hulshoff. Spreker herinnerde 
aan het befaamde woord van Thorbecke, dat kunst geen regeeringszaak is, een woord 
dat volkomen juist is. De overheid moet de kunst vrijlaten en geen richting voor haar 
willen voorschrijven. 

In dien geest is ook de houding van het Gemeentebestuur van Amsterdam ten opzichte 
van de Afdeeling Gebouwen. 

De Voorzitter, de heer P . G . Buskens, dankte den Burgemeester voor zijn ontvangst, 
hij prees het Gemeentebestuur gelukkig met zijn stadsarchitect en bracht hulde aan den 
Burgemeester, wiens vroegere werkkring hem nader bracht tot dit gezelschap van bouw-
kunstbeoefenaars, dan anders het geval zou zijn geweest. 

De heer de Vlugt herinnerde hierna nog even op geestige wijze aan bepaalde maat
regelen van de architectenvereenigingen, jegens hem. maar hij voelde zich saus rancune 
en zal na de vriendelijke woorden van den Voorzitter van den B . N . A . in harmonie met 
de architectenvereenigingen samen leven. 

Hierna werden ververschingen rondgedeeld en begaf men zich naar de koffiekamer van 
de ambtenaren voor de lunch, die, smaken kunnen wel eens verschillen, voortreffelijk en 
goedkoop was. 

Ten slotte volgde groepsgewijze de bezichtiging van den nieuwen vleugel van het raadhuis. 
Om half vier besloot de lieer Buskens de excursie met een korte toespraak waarin 

hij, namens de deelnemers, den heer Hulshoff ten zeerste dankte voor de uitstekende 
organisatie van deze excursie en hem hulde bracht voor hetgeen hij als Stadsarchitect 
voor Amsterdam bad tot stand gebracht. Spreker wenschte den heer Hulshoff nog vele 
jaren van gelukkige werkzaamheid toe. 

De heer Hulshoff stelde er prijs op te verklaren, dat hij bij zijn werk voortreffelijk 
gesteund wordt door zijn staf van medewerkers, de heeren Lansdorp, Mcsser, Griminon 
en anderen, en dat hij de hem gebrachte hulde dankbaar met zijn medewerkers deelen zal. 

J . P . M . 
B O U W K U N D E A A N D E T E C H N I S C H E H O O G E S C H O O L . Een nieuwe verdeeling 

der gedoceerde vakken. 
De afgetreden Rector Magnificus prof. dr. ir. G . v. Iterson, heeft ter gelegenheid van 

de overdracht van het rectoraat der T. H . , reeds met een enkel woord melding ge
maakt van een nieuwe regeling in de afdeeling der bouwkunde op grond waarvan de 
onlangs benoemde hoogleeraar prof dr. ir. D. F . Slothouwer niet kan worden beschouwd 
als opvolger van prof. H . Evers. Betreffende de ingevoerde reorganisatie vernemen we, 
dat inderdaad het aftreden van prof. H . Evers aan de afdeeling der Bouwkunde aan
leiding heeft gegeven te overwegen of de door de leden dezer afdeeling gedoceerde en 
beoefende vakken niet rationeeler onderling konden worden verdeeld, in dien zin, dat 
de verschillende leerkrachten meer dan tot nu toe zouden worden belast niet het 
onderwijs in die vakken, die meer speciaal tot het gebied hunner voorafgegane studiën 
en praktische werkzaamheden mochten worden gerekend, waardoor dus tevens de gele
genheid zoude bestaan de verschillende vakken meer dan tot heden het geval was, samen 
te voegen tot groepen van elkander verwante onderdeelen. Vanzelfsprekend was dit ook 
tot nu toe voor het meerendeel der leden wel reeds liet geval, doch voor enkele anderen 
was in den loop der tijden, meest om opportuniteitsredenen ten tijde van tekort aan 
leerkrachten in deze afdeeling, een min of meer stelselloos, tot blijvenden toestand ver
starde tijdelijke waarneming van functies ontstaan, die niet wel paste in de lijn hunner 
bijzondere studiën of vakbeoefening of in een stelselmatige indeeling van de leerstof. 
Dit gold meer in het bijzonder voor de hoogleeraren prof. ir. J . A . G . van der Stern
en prof. ir. M . J . Granpré Molière. 

Waar met de benoeming van een nieuwen hoogleeraar nu met een betere regeling in 
bovengenoemden zin kon worden rekening gehouden (en ook deze niet opnieuw zou 
moeten worden belast met onderwijsvakken van uiteenloopenden aard), heeft de afdeeling het 
voorstel gedaan hem te doen benoemen in de vakken Geschiedenis der Bouwkunst en 
Architectonische Vormleer, waardoor tevens den benoemden hoogleeraren Van der Stern
en Granpré Molière in hun meer aangewezen vakken, resp. Ontwerpen en Stadsaanleg, 
konden worden toegewezen. 

De benoeming van prof. Slothouwer in de vakken Geschiedenis der Bouwkunst en 
Arch. Vormleer moet dan ook worden opgevat als een bewijs, dat door Curatoren der 
Techn. Hoogeschool en door den minister van Onderwijs de gegrondheid van de nieuwe 
regeling en het belang van het hooger onderwijs is erkend. (Hbl.) 
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AFBEELDING 1 EN 2. 

D E DRIE K O E P E L S D E R „GESOLEI". 
Do snelle voorbereiding van het grootsche complex dor hoofdgebouwen van de 

„Gesolei" is ongetwijfeld oorzaak dat Prof . K r o i s zijn arbeid eerder hoeft moeten 
loslaten dan hij zelf gewenscht zal bobben; daardoor mist hot uitwendige van zijn 
scheppingen te Düsseldorf die verfi jning waardoor bouwwerken zich bij de men
schelijke schaal aanpassen. 

A a n do interieurs is zichtbaar meer tyd en zorg besteed — zij imponeeren niet 
alleen door hun afmetingen, doch tevens dooi' bun voor ieder dool geë igende detail
leering. 

De geheel verschillende bestemmingen van drie koepels heeft Prol ' . Dr . K r o i s op 
meesterlijke wijze tot uit ing weten te brongen. 
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A F B E E L D I N G :i EN 4. 

De „Rhein Ha l lo" , thans iu gebruik voor „ P l a n e t a r i u m " , bestaat uit een gewa
pende beton koepel van ruim 4(1 M . diameter, waarin een linnen projectieveld hangt 
in den vorm van een halve bol met een diameter van lid M„ hetwelk vier of vijf 
nieter op en neer bewogen kan worden. 

De eerste afbeelding toont do zaal met de balustrade en do boven- en beneden-
galerijen. De (woede afbeelding geeft de zaal te zien niet bet neergelaten projectie-
doek «aansluitende op de balustrade waardoor de bovengalerij schuil gaal en alleen 
de beneilongalorij zichtbaar blijft. 

In dezen toestand is de zaal na afsluiting' van hof daglicht gereed om met hel 
volgons Dr . Ing. W. Dauersfeld ontworpen en door de firma Zeiss te Jena gebouwde 
projectieapparaat zon en vervolgens maan en ongeveer 45(H) vaste en beweegbare 
sterren te projecteeren. 

De zaal is bestemd voor congressen en groote vergaderingen en kan naar schatting 
,iii(>() tot 4(HHi menschen bevatten. De lambriseeringen en balustraden zijn in baksteen 
opgetrokken, <le benedengalery is een samenstel van spitsbooggewelven, console-
vormig uitgebouwd voor de bovengalerij. De eveneens in spitsboogvormigc paneelen 
der wanden der benedongalerij worden mot muurbeschilderingen voorzien, die kleur 
en afwisseling gaan brengen in de stemmige materialen waaruit het geheel is samen
gesteld. 

De afbeeldingen drie en vier geven gedeelten van de benedengalerij te zien met 
do toegangen naar do bovengalerij. De schaal dor onderdooien past zich bij do men
schelijke afmetingen aan en is oorzaak dat men zich hehageiijk gevoelt in deze 
grootsche weidsche ruimte. 

De koepel boven de ingangshui van hot Kunstpaleis (afbeelding No. 5) behoort 
bij den nieuwen voorbouw van het oude hoofdgebouw en was zooals hel beeld toont 
moeilijk te 1'otogra fooien, wegens don te korten afstand die te nemen was. Met 
behulp van een groothoek objectief is een vrij duidelijk beeld verkregen, waardoor 
echter de daglicht lantaarn zich niet horizontaal toekent en dus geen zuiver archi
tectonisch beeld vertoont. De merkwaardige vormen van deze lantaarn met zijn 
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A F B E E L D I N G 5 

AFBEELDING 6. 

doorzakkende gedeelten, waardoor vertikale zaagvormen ontstaan is nu echter goed 
waarneembaar. 

Het geheel is sober van opzet, het gewelf is niet eon kleine chablone mat verguld 
en vormt een rustige waardige overgang tot de groote ruimten van het oude Kuns t 
paleis. 

Het samenstel van restaurants „ K h e i n t e r r a s s e " genaamd is gegroepeerd om een 
koepelzaal „Rhe ingo ldsaa l " genaamd, die men bij aanschouwing van de gevel-
afbeelding No. 0 niest direct zou vermoeden wegens de hoog opgetrokken borst
wering en het daardoor op korten afstand onzichtbaar blijven van den koepel. 
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A F B E E L D I N G 7 E N 8. 

In een vlak koepelgewelf van gewapend beton is een reusachtige schel]) gehangen 
waartegen 28 halve schelpen in kleine schelpen onderverdeeld tusschen ribben aan
leunen, waardoor een zelfde aantal afdeelingen gevormd worden, die afwisselend 
worden ingenomen door een groep ramen, een stel deuren of een wandschildering. 

In deze danszaal is door samenwerking van architect en decorateur een vormen-
en kleuren-eenheid verkregen die tot een inderdaad beschaafd geheel van duurzame 
waarde heeft geleid. T)e gewelven zijn mat verguld, de ver l icht ing daarvan is indirect. 
Spaarzaam aangebrachte directe ver l icht ing als eindigingsvormen van het groote 
doorhangende gewelf doen aan als paarlen. De groote middenkroon en de tafel
lampen die door half indirect licht het volle doch zachte licht gelijkmatig verspreiden 
zijn ook door Prof . K r e i s ontworpen en doen hem zien als een zeer gevoelig kunste
naar die door zyn schepping bij voorbaat een feestelijke stemming weet te verwekken, 
waarvan de afbeeldingen 7, 8, (.) en 10 een beeld geven. 

De drie koepels van de „ ü e s o l e i " belmoren tot de permanente gebouwen. 
A i d ' . O T T E N . 
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D E S T E E N E N B R U G TE MAASTRICHT. 

AFBEELDING 10. 
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Ir. V. P. -I. PEUTZ. 

II. (Slot). 

Of men verruimde het kanaal tussclicn Maastricht en de Maas „wat niet past hij het 
streven om in den waterweg tusschen Luik en Antwerpen op Nederlandsen gebied zoo 
weinig mogelijk sluizen te laten beslaan" (M.C.), wat geen oplossing brengt in het vraag
stuk van den waterafvoer en een ander groot deel van Maastrichts schoon onherroepelijk 
verwoest. 

Historisch zeker van belang, schoon in dier mate. dat we, die door den te enthousiasten 
lof misschien zijn „stutzig" gemaakt, toch haar grootheid moeten erkennen, is de bedreigde 
brug waard oogenblikkelijke belangstelling en alle redelijke pogingen tot redding. 

Het (eerste) voorstel der M.C. , het voor den practicus van alle „behoudsvoorstellen" 
aannemelijkste, houdt helaas echter in een van daliseering, die je haast stemt tot „wan
neer zoo, dan maar liever breken". 

Het zal een oogenblikkelijke iaesthetisclie) fout in de brug verbeteren: De Wijksche 
ellipsboog die caesure niet is of halt op het rvthine der halfronden van Maastricht uit, 
maar een lam willen en niet kunnen voortzetten, verdwijnt. Een vormelement, als vroeger 
kernachtig afsloot, komt in de plaats, de rechthoek onder vlak dek. Maar alweer een dei-
oude halfronden wordt opgeruimd en de verbreeding of in gewapend beton, of iu ijzer, 
of in steen door bogen van ijsbreker op ijsbreker, verandert totaal het karakter van de 
resteerenden. De brug wordt ontmanteld als het ware. 

In zoo'n oplossing ligt het heil niet. Gelukkig geeft zelf de commissie de betere aan 
in de tusschen de regelen vau haar rapport door te lezen bewoordingen. 

A . Een kanaal om Wijk heen. geschikt voor scheepvaart is niet wel mogelijk; een 
kanaal alleen voor loozing van te overvloedig Maaswater dat gèèn hooge traversen eischt 
wel. De Groene Overlaat is een geul die den Heerderweg en de spoorwegen onderdoor 
traverseert, den Scharnerweg en den Meersenerweg boven over in uitdiepingen: zakken. 
Vroeg of laat dient hij toch gekanaliseerd te worden en overbrugd op Scharnder en 
Meersenerweg. Het loozingskanaal zou het afbreken ran bogen om de af roercapaciteit 
te vergrooten on noodig maken. 

B . Door onze onderhandelingen met België zijn we aan een scheepvaartopening gebonden 
van phn. GO M . De N . B . C . acht in het algemeen in de vrije rivier een doorvaart wijdte 
van (JO M . gewenscht, doch neemt voor de steenen Maasbrug met 40 M genoegen. 
(M. 0.) Dus men zou kunnen volstaan met het afbreken alleen van Wijks vooruitspringend 
landhoofd. De achtste boog kan worden gespaard ook ran het standpunt van den scheep-
vaar der. 

C De verbreeding is alleen daarom eisch omdat alle; verkeer gecentreerd wordt op deze 
eenigste overrit der Maas. Een tweede nieuwe brug zou kunnen en zal ontlasten. Bouw 
van tweede nieuwe brug, voldoende aan alle eischen, is zeer wel mogelijk en zal. zelfs 
wanneer de oude wordt vervangen, in de toekomst noodig blijken. Men moet blind zijn 
om niet te beseffen dat niet èèns Maastrichts uitbreiding meer rivierovergangen eischt 
in het Noorden. Oogenblikkelijk, heet het, verzet zich 'stads middelstand tegen nieuwe 
Maastraversen, wijl het verkeer afgeleid zou worden; de winkelstraten buiten het verkeer 
kwamen te liggen en winkelstraat af werden. Berlage heeft het zijne gezegd over deze heel 
denkbeeldige vrees. Hij acht integendeel: dat een tweede brug juist de winkelstraten in 
het verlengde der oude brug ten goede komt. 

C. De mogelijkheid bestaat, dat de Zuid Willemsvaart binnen de stad verdwijnt. Dan 
is de gelegenheid daar om het oude Maastrichts landhoofd te herstellen. 

De strijd ondertusschen woedt voort. Kn de voorstanders van behoud zien met eiken 
dag hun hoop op behoud verminderen. Het behoud kost offers tinantieel zoo groot, dat 
wie weet, dat de Pietersberg behouden had kunnen worden, wanneer zooveel guldens als 
protesten waren verzameld en nochthans de Pietersberg niet is gered, voorgoed wanhoopt. 

Rare klanten zijn we Nederlanders; we gaan prat op kennis, prat op smaak, prat op 
ons kunstenaarschap en we verwoesten eiken dag opnieuw van wat schoon om ons is. 

D E V O L K E N B O N D - P R I J S V R A A G . 
Hoe dieper uien doordringt in een project als hier wordt gevraagd des te nionig-

vuldiger vraagt uien zich af wat de J u r y bewogen kan hebben om een kleine zes 
maanden tijd te geven. 
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Heeft ze zieli wel volkomen rekenschap gegeven wat van de mededingers zoowel 
aan denkarbeid als aan toeken- en cijferwerk wordt gcëischt? Men zou het gaan 
betwijfelen. Of is hier alleen een beroep gedaan op de routine-mensehen, op de groote 
snelproduceerende a rch i tec ten-„ f i rma ' s"? Moet op dergelijke wijze een monument 
tot stand komen hetwelk — om de woorden uit het programma aan te halen —• .,par 
la p u r e t é de son style, l 'harinonie de ses lignes, est appe lé h symboliser la gloire 
pacifique du X X " " ' siècle". 

Men kan over die „gloire pacifique" onzer eeuw denken wat men w i l maar dat 
het een bijzonder bouwwerk betreft en dat een middelmatig resultaat hier eene mis
lukking beteekent zal wel niemand tegenspreken. Maar ook al zet men iedere 
gedachte aan eenig practisch resultaat opzij en al geldt het hoofdzakelijk een demon
stratie, dan nog zal men de groote kosten die het uitwerken medebrengt niet maken, 
indien men er tenminste voor zichzelf niet van overtuigd is iets doorwrochts, men 
kan gerust zeggen, iets subliems te hebben. 

Maar kan zooiets ontstaan in een koortsige jacht, in een opgejaagd brein waarin 
voortdurend de gedachte rondspookt aan de kilometers inktlijnen die noodig zijn 
om dit project voor te dragen"? 

Waarom dit jagen'? 
Ts een dergelijk monument een kapitaalbelegging waarbij het er op aankomt zoo 

spoedig mogelijk rente van den grond te t rekken! 
Indien een leek met eischen aankwam als in dit programma vervat dan zou men 

het nauwelijks de moeite waard vinden om den man aan z'n verstand te brengen dat 
men op die wijze niet tot een rijp en waardevol project van die strekking en omvang 
komt. Men kan in den toegemeten tijd de idee vastleggen, meer niet. 

Zooveel te ondoorgrondelijker wordt deze geste van een deskundige jury , een 
geste waarmede ze groote kans loopt een streep te halen door haar schitterenden 
voorarbeid. Misschien was nimmer een prijsvraag zoo perfect georganiseerd en 
gedocumenteerd. Maar misschien bevatte ook nimmer, door den fatalen inleverings
datum, een programma zoo de kiem voor een mis lukking . 

Want op deze wijze werken, dat kunnen alleen de oppervlakkigen, de routineurs, 
de scabloneurs. 

Met deze onzalige tijdsbepaling verlaagt de jury , mogelijk ook al aangegrepen 
door het tempo van dezen tijd, de mededinging aan deze prijsvraag tot een „wedstr i jd 
om het wereldkampioenschap snelontwerpen". 

Temeer springt de onzinnigheid van deze tijdsbepaling in het oog als men bedenkt 
dat voor het Vredespaleis acht maanden, voor het Rotterdamsche raadhuis tien 
maanden was gegeven. E n deze werken waren peulschilletjes vergeleken bij dit 
reuzen project, Maar dat is dan ook een 20, 15 jaar geleden. W e leven nu weer 
zooveel sneller en de productiemethoden zijn in dien tijd weer zoo geweldig geperfec-
tionneerd! 

Intusseben is hier de eng toegemeten tijd, in verband met de wijze waarop het 
project moet worden voorgedragen, iets ongehoords en eene beleedigende misken
ning van den scheppenden arbeid. 

Doel van dit schrijven is om ernstige mededingers, die deze regelen onderschrijven 
bijeen te krijgen, teneinde gezamenlijk te overwegen hoe het beste eene actie kan 
worden gevoerd om den tijd verlengd te krijgen. 

Men zegge niet: „da t is een onbegonnen werk". Het kan worden geprobeerd. 
E r kan, mits er voldoende belangstelling is, voeling worden gezocht met het buiten
land. Het is wel waarschijnlijk dat alvast i n Duitsehland, door den „open brief" 
welken Bruno Taut aan de J u r y heeft gericht, de bodem voor eene actie is bereid. 

Belangstellenden gelieven hun naam en adres op te geven aan het bureau van 
den B . N . A . , Weteringschans 102, Amsterdam. 

Een mededinger. 
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NOG KEN OPMERKING OVER DE PRIJSVRAAG 
VOLKENBC )ND SPALEIS, 

Betreffende het programma voor de prijsvraag van het Volkenbondspaleis 
schrijft '>ns de heer l 'h . .1. Hamers hel volgende: 

„Het beschikbare terrein A , eigendom van den Volkenbond, is veel te klein voor 
de in bet programma gevraagde oplossing van het vraagstuk en moet tot mis lukking 
leiden." 

PRIJSVRAGEN. 
S T U D I E - P R I J S V R A A G U I T G E S C H R E V E N D O O B I)E V E R E E N I G I N G E N : 

„F r i e sche Bouwkr ing" , gevestigd te Leeuwarden: 
„Techniek en Kunst" , gevestigd te Assen: 
„Vereen ig ing tot bevordering der Bouwkunst", gevestigd le Groningen, voor liet 

ontwerpen van een aulohusscnstation. 
De plannen moeten vrachtvrij ingeleverd worden aan het adres van den Secretaris 

der Ju ry , den heer Egb. Reitsma, Noorderstationstraat 46, Groningen. 
Programma en inlichtingen worden op aanvraag gratis verstrekt door den Secre

taris der Ju ry . 

RIOOL-BEMALING EN HET DROOGLEGGEN VAN 
1IOUTEN FUNDEERIN( JEN. 

Hel deed mij genoegen, dat Ir. A . Meyers in het „ B o u w k u n d i g Weekblad" terug 
komt op my'n artikel in het B. W. van 10 J u l i over bovengenoemd onderwerp. Een 
welwillende gedachtewisseling over technische onderwerpen is in dit archi tecteü-
blad ongetwijfeld van belang. 

Het spreekt vanzelf, dat ik ernstig nota neem van wal de Heer Meyers uit zijn 
6-jarige ervaring op rioolgebied mededeelt en ik neem gaarne aan. dat de riolen in 
den Haag. waar ze op een vasten grondslag rusten eu waar de onderlinge verbin
dingen niet de grootste zorg zullen zijn dichtgemaakt hel lekken der verbindingen 
tot de uitzonderingen behoort, en waar geen water door kan, dringt ook geen zand 
doi ir. 

In Groningen, waar de riolen iu de nieuwe wijken in opgespoten zeezand liggen 
heeft men wel last van hel doordringen van zand door de verbindingen. 

Het doordringen van zand ware misschien le voorkomen geweest door de riolen 
niet klei te omgeven ol' de verbindingen extra te beveiligen. 

Dit zeg ik uiel om te kritiseeren, want achteraf is het altijd gemakkelijk te zeggen 
hoe men hel had moeten doen en de beste breister laat wel eens een steek vallen. Ik 
vestig er alleen de aandacht op om anderen voor teleurstellingen Ie behoeden. 

De Heer Meyers raakt niet de woorden „Hij een goed gelegd en zoo noodig (af
hankelijk van den grondslag) behoorlijk gefundeerde rioleering mag, evenmin als bij 
een goed gefundeerd huis, verzakking voorkomen" de kern der kwestie aan. 

Goed gefundeerde rioleeringen komen echter weinig voor. Liggen de riolen in een 
vasten zandgrond, dan zijn ze vanzelf goed gefundeerd, maar al liggen ze in tamelijk 
vaste aarde, dan kunnen we nog niet zeggen, dat ze goed gefundeerd zijn, len minste 
niet in den zin. dat ongelijke zakking is uitgesloten, nok niet. wanneer '.ij op een 
houten vloer liggen. 

Onder goed gefundeerd zouden we moeten verstaan een paalfundeering uiel palen 
van voldoende lengte. Zijn de palen niet in staat weerstand le bieden aan iu 1 geve hl 
viin de riolen en de daarop liggende en daarlangs schuivende gronden, dan zal de 
ongelyke zakking nog erger zijn dan wanneer de riolen onmiddellijk in den grond 
rusten. Dal dit niet overdreven is, bewijzen wel de verzakkingen van huizen, die op 
paalfundeeringen zijn gebouwd. Onlangs werd ik nog geroepen bij een complex 
Gemeentewoningen, die ernstig aan het verzakken zijn. en het spoorwegstation le 
Schiedam, dal ongeveer een halven meter is opgevijzeld, bewijst wel. dat palen 
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dikwijls mei de inklinkende grondlagen medegesleepl worden, wanl hel station is 
geen zwaar gebouw. 

W i l men werkelijk verzekerd zijn. dat de riolen niet zakken, dan zullen de palen 
in vele gevallen een groote lengte moeten hebben, hetgeen de kosten van de rioleering 
zoodanig zai verhoogen, dat hel menigmaal hoven de draagkracht van de Gemeente 
zal gaan. 

Is men echter wèl in de gelegenheid een goede paalfundeering te maken, dan hen 
ik het met Ir. Meijers eens, dat de riolen diep onder het grondwater aiogen liggen, 
niettegenstaande de huizen op houten fundeeringen rusten. De aansluitingen kunnen 
dan ook gemakkelijker op de kruin van het riool plaats hebben, hetgeen dan onge
twijfeld heter is. 

Wal ik schreef over het droogleggen van houten fundeeringen had betrekking op 
Gouda. Na een onderzoek, dat daar terplaatse heeft plaats gehad is men het er wei 
over eens, dat er grondwater in de riolen komt, maar eenerzijds schrijft men dit toe 
aan de Gemeenteriolen en anderzijds aan de particuliere aansluitingen. 

In Rotterdam hoort men ook steeds klagen over het verlagen van den grondwater
stand door hel laag wegnialen van het rioolwater. 

De grondwaterstand, die beheerscht wordt door hel natuurlijk niveau van hel 
water in den grond en het regenwater dat door den grond zakt. moet hooger zijn dan 
de bouten fnndeeringen, wi l niet de houten fundeering in korten tijd vergaan. 

Ik raadde aan de riolen niet dieper te leggen dan de houten Fundeeringen, wanneer 
de riolen kunnen verzakken en om door hoog liggende riolen toch voldoende water 
te kunnen afvoeren bij een geringe helling (desnoods nog geringer dan 1 : 1000) 
raadde ik wijde riolen aan. 

Om aan te toonen, dat wijde riolen mei geringe hell ing toch veel water kunnen 
afvoeren vergeleek ik ze bij overdekte kanalen, maar mijn bedoeling was toch beton-
riolen zooals die in den handel voorkomen, doch van groote afmeting. 

De kosten daarvan zijn vanzelf hooger dan van nauwere riolen, maar [iel maken 
van de sleuven en van de bouten vloer worden maar weinig hooger. 

Is het riool steeds voor een groot gedeelte gevuld, dan kan men evengoed cirkel
vormige als eivormige riolen nemen, omdat bet nutt ig effect van het smalle onder
gedeelte van het e ivormig riool, dat dient om het water bij d roögweera fvoer vol
doende snelheid te geven, toch verloren gaat. 

De cirkelvorm heeft bij niet diepliggende riolen voor, dat de boogie geringer is, 
waardoor de gronddekking hooger kan worden. De meerdere stabiliteit van 
eivormige riolen met het oog op den gronddruk laten we buiten beschouwing. 

Of door dezen raad te geven, de vrees van den Heer Meijers, dal ik iu de „voet
angels en klemmen" vastraak, gewettigd is, laat ik aan den welwillenden lezer over. 
Wanneer men schrijft in hel algemeen belang moei men tegen een stootje kunnen, 
maar dat neeml niet weg, dat ik het zakelijke in bet schrijven van den l ieer Meijers 
op Imogen prijs sto 

H K C T 1 F I C A T I K 

D L . V A X I ) E X B E R G . 

Hij artikel „Twee landhuizen" in hetB.W. van 2 October No. 40, werd abusievelijk Tan het landhuis van Arch. 
Hiel veld een verkeerde foto gegeven. Wij geven hierbij de door den schrijver aangegeven afbeelding als
mede het landhuis van arcli. Koldewey. 
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30 OCTOBER 1926 NUMMER 44 

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

I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen. — Overmoedige bouwplannen, 
gewoon huis, door Rietveld. — Raadhuisbouw te Den Haag. 

0 F F I C 1 E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

- Niet een landhuis, maar een 

D E S A M E N S M E L T I N G V A N H E T „BOUWKUNDIG W E E K B L A D " EN . .ARCHI
T E C T U R A L „ • . , 

Op zijn ledenvergadering van 22 October j.1. heeft het Genootschap ..Arclntectura et 
Amicitiïi" met algemeene stemmen de voorstellen aangenomen betreffende de tusie van 
het Bouwkundig Weekblad en Arclntectura. 

De fusie is alzoo een feit. Met ingang van 1 Januari 1927 verschijnt als gemeen
schappelijk orgaan van den B . N . A . en A . et A . het blad: 

Bouwkundig Weekblad 
en 

Arclntectura. 
Leden van de Commissie van Redactie; zijn: _ 
Benoemd door den B . N . A . : J . C. Meiscbke, O B. Posthumus Meyjes en Ir. A. .1. van 

der Steur. 
Benoemd door A . et A . : C. J . Blaauw, W . Brum en II. Th. W ndeveld. 
Redacteuren zijn: J . P . Mieras en H . O Verkruysen. 
Bureau van Redactie: Amsterdam, Weteringschans 102. 
Uitgever: Mouton en Co., Den Haag, Herderstraat 5. 

E V E R T B R E M A N . f Te Amsterdam is overleden, C>7 jaren oud, de heer Evert Brenian, 
Architect B . N . A . . 

De beer Breman heeft in zijne jarenlange architectenloopbaan in Amsterdam veel gehouwd. 
Hij was de hoofdarebitect 'vaii de hier in 18!).-) gehouden Internationale tentoonstelling 
voor Hotel- en Reiswezen. waarvoor hein een koninklijke onderscheiding te beurt viel ; 
de bouwmeester van het variété „Flora", van eenige bekende bioscopen, en van de ge
bouwen, voor rekening van den Kon. Hollandschen Lloyd opgetrokken, o.m van het 
emigrantenhotel aan de Lloydkade en het groote kantoor hoek Prms Hendrikkade en 
Martelaarsgracht. 

D E P R I J S V R A A G V O O R H E T P A L E I S V A N D E N V O L K E N B O N D T E G E N E V E . 
Naar aanleiding van het artikel in het vorig nummer van het B W . betreffende den te 
korten inleveringstermijn zijn een aantal adhesie-betuigingen op het bureau van den B. N . A . 
ontvangen In eenige' daarvan wordt de opmerking gemaakt dat in verband met de 
gewenschte anonimiteit van de inzenders, geen actie van dezen zal kunnen uitgaan en 
wordt verzocht dat het Bestuur van den B. N . A . zich hiermede zal belasten. 

Het Bestuur heeft een concept request aan de Jury voor een termijnsverlenging van 
vier maanden opgesteld en zich gewend tot de architectenvereenigingen in de verschillende 
landen, die tot de prijsvraag zijn toegelaten, met verzoek hunne instemming met dat 
request te willen betuigen. 

Met deze adhesie-betuigingen zal bet verzoekschrift dan aan de Jury worden toegezonden. 
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O V E R M O E D I G E B O U W P L A N N E N . 
I. S. Petronio in Bologna. 

De middeleeuwen zijn een tijd geweest van grootseh-opgezette bouwplannen. 
Wanneer men een kerk begon, dan wist men zeker, dat er tientallen, zoo niet honderd
tallen van jaren met de voltooiing gemoeid zouden zijn. Fm hoe grooter de opzet, 
hoe meer kans, dat men nooit tot voltooiing zou geraken. Dat moeten practische 
geesten wel hebben beseft, doch hunne stemmen waren in de minderheid; voor 
burgerij en clerus was dikwij ls het grootste niet groot genoeg. L a n g niet uitsluitend 
idieele drijl'veoren waren het, die een stad bewogen, om een enorm bouwplan op te 
zetten; wel speelde de godsdienstzin een belangrijke rol , doch naast het religieuze 
gevoel was de burgertrots een welhaast nog belangrijker factor. 

Toch duurde de bouwijver dikwijls aanmerkelijk korter, dan noodig was; denken 
wij aan ('hartres, waar slechts twee van de negen geprojecteerde torens gereed
kwamen, aan Antwerpen en Straatsburg, die ieder slechts één van de twee bedoelde 
torens hebben. Zulke onvoltooide gebouwen moet men Overigens ge lukkig prijzen, 
wanneer men ze vergelijkt met die, welke i n de 19e eeuw werden afgemaakt: men 
zie den Dom van Keulen en van Mi laan of de S. Mar i a del F i o r e en de St. Croce te 
Florence. 

In I t a l i ë zagen wij twee zulke typische voorbeelden van de wanverhouding tus
schen plan en uitvoerings-mogelijkheid, dat men daarbij, gelijk ook gedaan is, gerust 
inplaats van van grootheidszin, van grootheidswaanzin kan spreken; in Bologna 
zoowel als i n Siena kwamen dan ook slechts schamele doelen van de projecten tot 
ui tvoering. 

W a s i n Frankr i jk de r ival i te i t al groot tusschen de steden onderling, i n het I ta l ië 
der middeleeuwen Waren die gevoelens nog veel sterker. A l die stadsstaatjes, die 
een eigen rykjc voor zich vormden, leefden in vinnige concurrentie en afgunst op 
elkaar. P i sa , Genua en Venet ië bevochten elkaar eeuwenlang. P i sa tegen Florence, 
Florence tegen Bologna of tegen Siena, Bologna tegen' Mi laan , dat g ing steeds door. 
I n de middeleeuwen w é r d die strijd gestreden, veelal onder het mom van Guelfen 
tegen Ghibi l l i jnen, later in den Renaissancetijd: partij van de Habsburgers tegen de 
partij van Frankr i jk . In 't eene zoowel als in 't andere geval waren materieele voor
doelen de hoofddrijfveeren. De kleine Republieken wilden elkaar overtroeven, 
daarom bevochten zij elkaar, daarom ook wilde de een met een kerk van honderd 
meter lengte voor den dag komen, als de ander er een van tachtig had gebouwd. 
N u hadden Bologna en Siena beiden een zwaren concurrent aan den Dom van 
Florence, die met zijn enorme lengte, niet gemakkelijk te overtroeven zou zyn. Toch 
hebben beiden zich daartoe opgemaakt; wij laten hier van beide, in 't kort, de 
bouwgeschiedenis volgen; uit de afbeeldingen kan men den opzet en het resultaat 
vergelijken. 

Bologna. 
In 1388 werd in Bologna het plan opgezet een enorme kerk tc bouwen, die den 

naam van S. Petronio, den schutspatroon der stad zou krijgen. Een ontwerp werd 
gemaakt door Antonio d i Vincenzo en Fra Andrea Manfredi . Een model van hout 
en gips, ter lengte van niet minder dan 12 Meter, deed de Bolognesen in fanatiek 
bouwenthousiasme ontvlammen en rijkelijk stroomde geld en gaven toe; den 20sten 
.Juni 1390 werd de eerste steen gelegd, in 1401 kon de eerste dienst i n een voltooide 
kapel gehouden worden. Onze f ig . 2 geeft den plattegrond, waar in zwart het voltooide 
gedeelte. F i g . 1 toont een model uit het jaar 1514: in groote trekken komt het overeen 
met het eerste plan, alleen de torens, oorspronkelijk onmiddellijk hij de v ier ing , zyn 
naar de dwarsschipgevels verplaatst. 
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FIG. 5. FIG. 6. 

Waar Florence's dom vier vierkante t raveeën had, daar moest Bologna er zes 
hebben, dan een koepel, en tenslotte nog dwarsarmen en een koor van '2 t raveeën 
en kapollonkrans; de lengte zou 200 M . bedragen, de lengte van het dwarsschip 
140 M . De koepel was bedoeld 80 M . hoog. Het bebouwde oppervlak zou het dubbele 
worden van dat der Floronti.jnsoho hoofdkerk. Wie Florence kent weet wat dat 
zeggen w i l . 

Precies een halve eeuw g ing bel goed, doch toen begon de (diende met moenings-
verschillen over de ink lu iz ing der gewelven en over hel voltooien der voorgevel. 
Ook van Florence's dom bleef de voorgevel eeuwenlang onvoltooid. (I'ig. ,'?). Wel 
werden, in den Baroktijd verschillende plannen gemaakt, waarvan een geheele serie 
modellen in het Dommuseum nog getuigt, doch tot voltooiing kwam men eerst i n de 
vorige eeuw. Helaas!! Bologna kreeg nooit haar voorgevel, ( l ig . 4) laten wij hopen, 
dat geen neo-(iothische opwinding de kerk zal verknoeien. 

Dezelfde pogingen als te Florence zijn ook le Bologna gedaan, van Peruzzi en 
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( iu i l io Romano, van Vigno la en Pal ladio zijn gevelontwerpen voor de St. Petronio 
bekend; geen kwam er tot uitvoering'. Door de moeilijkheden en twisten over den 
gevel, vergat men de rest van het werk en zoo duurde het tot 1589 voor de eerste 
travee gewelfd werd; meer dan anderhalve eeuw had men met een houten afdekking 
genoegen genomen. Deze houten afdekking strekte zich uit over het schip, dat in 
1440 gereed was; verder was en is men nooit gekomen. 

Na het slaan van het eerste gewelf stond het werk weer sti l . Eindelijk in 1646 deed 
Girolama Rina ld i dit gewelf, dat gevaarlijk slecht geconstrueerd was, weer afbreken, 
en daarna werd, niet lager kruinhoogte en zwaardere ribben het geheele schip 
gekluisd. Ten slotte volgde de s lui t ing door een koornis in H>(>!l; meer dan honderd 
jaar na den dood van Michel-Angel O. (Iothick ten tijde van Bernin i ! (fig. •">). 

V a n de ge ïmprov i see rde beë ind ig ing spreekt we] 't meest karakteristiek de achter
kant, waar men de binnenconstructie, de pijlers, uit het muurwerk ziet komen. ( l ig . li). 

I I . De Kathedraal van Siena. 

Tn Siena is de situatie geheel anders dan in Bologna: gedeeltelijk kwam men er 
veel verder, gedeeltelijk veel minder ver. De geheide en de nog niel voor een kwart 
voltooide dom staan er zoo vreemdsoortig tegen elkaar aan, dat men eerst niet weet 
wat men ziet. Men gaat in een nauw straatje ecu tra]) op en dan een kerkdeur 
binnen (fig. 1 vanuit P ) om aan den anderen kant van de deur weer builen Ie zijn. 

Het is niet eenvoudig, en bet is dan ook nooit heelemaal gelukt, het mysterie der 
Sieneesche bouwgeschiedenis te ontsluieren. Met zekerheid laat zich tel l ier wel uit 
de plattegronden aflezen, dat er niet regelmatig en niet volgens één vasl plan ge
werkt is, de ongelijke afstand der pijlers en de geweldige onregelmatigheden in de 
koepel toonen dat duidelijk aan. 

Omstreeks 1230 is men begonnen niet den nu voltooiden dom, in 11!.")!' was bel 
schip gereed, ook gewelfd, in 1264 de koepel bij de vier ing voltooid. Later heefl men 
dan aan het koor gewerkt. Daar de heuvel, waarop de kerk staat ter plaatse van het 
koor sterk naar beneden loopt, werd hier eerst een ouderkerk gebouwd, de nu tot 
doopkerk ingerichte S. Giovanni en daar bovenop werd het koor opgeirokken, (begin 
14e eeuwT). 

De dom van Siena vertoont een compromis van Noordelijke en Zuidelijke Gothi-
sehe denkbeelden. De Zuidelijke Gothiek zoekt naar klare, simpele ruimtewerking, 
niet naar mystieke effecten. Het middenschip bestaat uit vierkante t raveeën , (zie 
Florence en Bologna) de zijbeuken uil langgerekte. 

De Fransche Gothiek daarentegen heeft in 't midden rechthoekige t raveeën en 
vierkante in de zijbeuken. Dat heeft Siena uit het Noorden overgenomen. Keu typisch 
Italiaansche trek is weer de behoefte aan een koepel op de viering, welke Siena, in 
navolging van P i sa , wilde hebben. De veronderstelling is geuit, dat in Siena het 
construeeren van een koepel niet in het oorspronkelijke plan was opgenomen, en dat 
uit latere wijzigingen de geweldige onregelmatigheden zijn voortgekomen. (Men zie 
op de pl.grond de zijden links en rechts van punt A ) . De zeshoekige grondvorm gaat 
in een alleronregelmatigste 12-hoek over, die van huiten den indruk van zoo-ongeveer-
rond maakt. Ken jong' streven dus naar de idealen dor Renaissance-koepel. 

Ten slotte frappeert de rechte afs lui t ing van bet koor. Cis terc iënzer- invloeden 
behoeft men hier niet te veronderstellen, een practische reden gebood hier een rechten 
achterkant, want de achterwand van 't koor is tegelijk het bovenste gedeelte van den 
voorgevel der onderliggende doopkerk. 

V a n 1283—129S was de beroemde Giovanni Pisano ilonibouwineester, van hem is 
waarschijnlijk het onderste gedeelte van den gevel. In 1318 was de kerk voltooid op 
voorgevel en campanile na. Toen doken de plannen voor een nieuwe kerk op; de 
Sieneezen waren niet hun prachtig Godshuis niet tevreden. Nog grootscher, nog 
gewTeldiger moest alles zijn, en zoo werden dan plannen gemaakt even overmoedig 
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FIG. 3. 
liNTERIEUR. 

FIG. 2. 

P L A T T E G R O N D . 
DOM T E SIENA. 

FIG. '1. 
GEZIEN UIT PUNT P 

FIG. I. RICHTING Q. 
DOM T E SIENA. 
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jils con halve eeuw later to Bologna, zinloozen, omdat men al zoo'n prachtige kerk 
had. Eerst werd de idee voorgestaan een geheel nieuwe kerk te houwen, doch ten 
slotte wilde men de oplossing aldus vinden, dat de tegenwoordige dom, die 90 M . 
lang is, als dwarsschip zou worden beschouwd, een nieuw hoofdschip tegen de flank 
gebouwd, en een nieuw polygonaal koor (ter plaatse waar C staat) worden uitge
bouwd. In de Opera del Duomo, het donimuseum, dat nu i n de onvoltooide nieuwe 
zijbeuk is ingebouwd (zie f ign. 4, 5 en (i) bevinden zich een aantal teokeningen uit 
den tijd dier grootsche plannen. Daaronder zijn twee plattegronden (van 1339) 
vermoedelijk van Landvo d i Pietro, die het plan in vollen omvang weergeven. 

Tot de grootste moeilijkheden behoorde het, dat de koepelpijlers A en B in de as 
van het nieuwe schip kwamen te staan. Dat de ontwerper deze punten wilde verwij
deren is duidelijk uit de teekeningon te lezen: zij zijn daarin aangegeven en weer 
weggeveegd. Hoe precies de bouwmeester zich de nieuwe constructie dacht, is niet 
recht duidelijk; aan den plattegrond alléén kan men het niet zien. 

Men begon, doch tien jaar na den aanvang was het reeds met den grooten bouw-
ijver gedaan. In KUS teisterde, na een hongersnood, een post-epidomie de stad 
dusdanig, dat de helft der bewoners slechts overbleven. Geldgebrek deed het werk 
toen stilstaan; pijlers scheurden en moesten worden omvergehaald en nooit kwam 
Siena weer zoodanig tot macht en bloei, dat het de plannen kon hervatten. 

V a n de afmetingen dier plannen krijgt men een indruk, wanneer met op f ig. 4, 
de pijlers vergelijkt met paard en ri j tuig ernaast. 

Met pijltjes op fig. .'! hebben wij aangegeven, vanuit welk standpunt de foto's zijn 
gemaakt. Meer nog in Siena dan in Bologna spreekt door bet ongewone der gedeel
telijk toch geheel voltooide bouwfragmenten, de wanverhouding tusschen plan en 
uitvoering. Twee duidelijke voorbeelden zijn beide gevallen van bouwtragedies, 
ontstaan door het groeien van burgertrots tot hoogmoedswaanzin. 

NIET EEN LANDHUIS, MAAR E E N GEWOON HUIS. 
Naar aanleiding van het art ikel „ T w e e landhuizen" van C. M . van Moorsol, in het 

Bouwk. Weekbl. ('_' en Hi Oct.), v i n d ik noodig op te merken, dat bet huis Pr ins 
Hendr ik laan 50, Utrecht, niet een landhuis, maar eenvoudig, tot nu toe, het laatste 
huis van de stad is. Het woningblok waartegen het huis is aangebouwd, is op de 
door den Heer van M . gebruikte reproductie weggewerkt, R I E T V E L D . 

DE RAADHUISBOUW TE DEN HAAG. 
In bet verslag over de geineentebegrooting lezen wij het volgende: 
Eenige leden zouden het betreuren, indien de voortgang van de voorbereiding van den 

Raadhuisbouw zou stagneeren door de laatstgenomen beslissing inzake het voorstel, om 
door twee architecten gezamenlijk twee situatieplannen te doen ontwerpen. Deze leden 
waren van oordeel, dat, indien het door de architecten bedongen honorarium lager was 
geweest, bet voorstel niet zou zijn afgewezen en betreurden dit des te meer, omdat aan 
het voorstel van de Stadhuiscommissie een eerlijke gedachte ten grondslag lag en voorkeur 
voor een der plannen uitgesloten was. Van deze zijde werd aangedrongen op een beslissing 
inzake den Raadhuisbouw. 

Verscheidene leden spraken den wensch uit, dat de beslissing over den Raadhuisbouw, 
welke in een impasse is gekomen, nader aan de orde worde gesteld en de ernstige be
handeling dezer belangrijke kwestie worde hervat. De hier aan het woord zijnde leden 
waren van oordeel, dat deze zaak niet in het stadium, waarin zij thans verkeert, kan en 
mag blijven. De omgeving van het Spui behoort te weten, waar zij aan toe is. De gemeente 
is daarnaast in hooge mate belanghebbend door het bezit van dure gemeenteterreinen 
aan de verkeerswegen. De geschapen onzekerheid werkt belemmerend voor den afzet van 
bedoelde gemeentegronden en oefent nadeeligen invloed uit op de financiën der gemeente. 

Eenige leden vroegen hoe het staat met de onderhandelingen met het departement 
van oorlog over het Alexanderveld en andere terreinen. 

Deze leden waren van oordeel, dat, wanneer de gemeente het Alexanderveld op redelijke 
voorwaarden kon krijgen, in den raad een meerderheid te vinden zou zijn om daar het 
raadhuis te bouwen, ten einde uit de impasse, waarin de raad verkeert, te komen. 
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I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen. — VVijkgebouw „Westerwijk" te Amsterdam, door Ferd. B. 
Jantzen E. Gzn., Architect B . N . A . — Rotterdamscbe Post. X V . door Periscopius. - O n t 
vangen boekwerken, door E . P . M . 

O F F I C I E E L E M E1) E D E E L I N G E X . 

R E C T I F I C A T I E . Door een ongelukkigen samenloop van omstandigheden is de naam 
van den schrijver van het, in ons vorig nummer opgenomen artikel Overmoedige Bouw
plannen uitgevallen. De schrijver van dit artikel is de beer Dr. Ir. J . H . Plantenga b.i. 

I N T R E E R E D E I W . Du. I K . D. F . S L O T H O U W E R . Prof. Slothouwer zal zijn ambt 
als Hoogleeraar in de architectonische vormleer en de geschiedenis der bouwkunst aan 
de Technische Hoogeschool aanvaarden niet eene rede op Woensdag 10 November 1020, 
des n i n . Ü ure in de vergaderzaal van den Senaat der Technische Hoogeschool, Oude 
Delft No. 118. 

Voor zoover de plaatsruimte zulks toelaat, bestaat voor belangstellenden gelegenheid 
tot het bijwonen dezer rede. 

Na afloop van de plechtigheid zal de gebruikelijke ontvangst door den hoogleeraar 
eveneens in de vergaderzaal plaats vinden. 

T E N T O O N S T E L L I N G T E B E R L I J N IN 1930. De eerste burgemeester van Berlijn, 
dr. Böss. heeft vanmorgen in een persconferentie medegedeeld, dat de groote tentoon
stelling, die in 19.-J0 te Berlijn zal worden gehouden, geen wereldtentoonstelling in den 
eigenlijken zin des woords zal zijn, maar een internationale tentoonstelling, welke de 
bouwkunst, de kunstnijverheid en aanverwante takken van bedrijf zal omvatten Men 
verwacht ook, dat vele tienduizenden belangstellenden uit het buitenland naar Berlijn 
zullen komen om de expositie, welke ..Die Neue Zeit" zal heeten, te bezoeken, (Hbd.) 

O O R L O O S M O N U M E N T E N . Te Luik is een groot monument onthuld ter nagedachtenis 
van de gesneuvelden in den wereldoorlog. Het is even leelijk als dat het lang is. en de 
lengte is maar (50 M . Het is zielig dat sinds 1918 west-Europa is bezaaid mei monumenten, 
(ons uit de afbeeldingen ervan in 1'Ulustration, le Monde Illustré, The Graphic, enz. enz. 
in grooten getale bekend) waarvan er niet één is, dat de hoogte bereikt van de lagere 
middelmatigheid. In deze monumenten kunnen zich blijkbaar alleen gevoelens openbaren, 
die geen behoefte1 hebben aan een vertolking in symbolischen zin, maar bevrediging vinden 
in een soort allegorie, wier banale leelijkheid ons nageslacht misschien nog meer zal 
treilen dan het beste van de hedendaagsche beeldhouwkunst 
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WIJKGEBOUW„WESTERWIJK" TE A M S T E R D A M . 
Waar reeds lang de behoefte werd gevoeld aan een Gebouw voor Christeli jk 

sociale arbeid, zoo was het voor de Commissie voor Geestelijke en Stoffelijke belangen 
der Xed. Herv . Gem. te Sloterdijk een groote voldoening op 11 September j . l . haai' 
Wi.jkgebouw „Wes te rwi jk" te kunnen openen. 

Gelegen aan den A d m . de Euij terweg als hartader van het zich steeds uitbreidende 
Amsterdam (West), voorziet dit gebouw in een lang gevoelde noodzakelijkheid. 

(ielijkstraats bevinden zich verschillende vertrekken voor jeugdwerk enz., in den tuin 
uitgebouwd de groote gehoorzaal voor muziek, voordracht en andere bijeenkomsten. 

Ter voldoening aan de voorschriften van hoogtebebouwing werd deze zaal dieper 
aangelegd, waartoe in het H a l l complex een breede trapaanleg van conihlam hien en 
zwart marnier werd geprojecteerd. De wanden der gehoorzaal werden bekleed met 
een Imogen multiplex lambris, paarsklèurig gebeitst met antiek goud en grijs lijstwerk. 

Plafonds en wanden schuin werk. In de zaal gebronsd koperen lampen met schijven 
van spiegelglas. De ramen met symbolische voorstellingen in gekleurd glas in lood. 

Onder den voorbouw een gewapend-beton kelder voor fietsenberging. Midden 
boven den hoofdingang bevindt zich een Bestuurskamer waarnaast rechts de con
c ië rgewoning . A a n de linkerzijde een vrij bovenhuis, terwijl als 'Je en 3e verdieping 
aan weerszijden eveneens als woning zijn ingericht. Iedere woning bevat een zit
kamer, eetkamer met serre, een slaapkamer en kleinere kamer in te richten als bad
kamer, hal met garderobe en toilet, voorts boven 2 slaapkamers met een bergruimte 
en in den kelder een fietsenbox. 
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De gevels zijn opgetrokken uit goudkleurige baksteen, de onderpui van syeniet, 
stoepen van bardsteen. Het terugspringend middengedeelte van den voorgevel is 
bekleed mei lood. De rolingen der afdekbanden zijn zwart gevoegd. 

October '26. F E E D . li. J A N T Z E N , F . Gzn., Architect B.N.A. 
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R O T T E R D A M S C H E POST XV. 

Maakten wij in ons vorig schrijven melding van de in «1*• 11 regel zoo goede ver
standhouding onder de Rotterdamsche architecten en van een opgewekl bouwkunst
leven in een betrekkelijk zoo onvruchtbaar arbeidsveld, er is thans dankbaarder 
aanleiding voor eenzelfde onderwerp. 

De feestelijke viering van hel 75-jarig bestaan der Rotterdamsche Academie van 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen gaf volop gelegenheid opnieuw 
te constateeren dat op kunstgebied als op technisch gebied een stevige „Rotterdam
sche school" bestaat, een school, die, middelbaar in meer dan een opzicht, krachtig 
wortelt in een wereld van harde feiten en noesten arbeid, leverend een verscheiden
heid van krachten, zooals de maatschappij die nu eenmaal vraagt. 

Meerdere generaties van oud-leerlingen kwamen het bestuur gelukwenschen, 
onder welke bekende kunstschilders, architecten, scheepsbouwmeesters, machine
technici, etc., allen bezield door eenzelfde warme sympathie voor hel jubileërende 
instituut, aan hetwelk zij geheid of gedeeltelijk bun vooropleiding dankten. 

De geschiedenis, de leiding en de resultaten van de-Academie werden op een dooi 
het bestuur gehouden receptie in het kort gememoreerd door collega Verheul, zelf 
oud-leerling en oud-bestuurslid, deze rede is in druk' uitgegeven en berust thans 
zeer zeker ook in hel archief van den B.X.A. 

Een revue, geheel betrekking hebbende op de Academie, ca., geschreven, ont
worpen en geleid door Ir. Meischke, boekte tweemaal een uitbundig succes iu den 
(1 rooten Schouwburg. 

Ken drukbezochte r e ü n i e van oud-leerlingen besloot de z.g. feestweek, echter niel 
zonder verscheidene uren van de daaraanvolgende week te annexeeren voor een 
souper met enkele honderden aanzittenden en tientallen geestdriftige sprekers. 

Ook voor den B.X.A. is de Academie niet zonder beteekenis, verspreid over ons 
land bevinden zich zeker een dertigtal barer oud-leerlingen in onze gelederen, om
gekeerd telt de Academie verscheidene leden van den B.X.A. tol hare leeraren en 
oud-leeraren. 

Viermaal ook verwierf een oud-leerling de prix-de-Rome voor bouwkunst en in 
zijn bovenvermelde rede drong de heer Verheul — daarbij denkende aan de uitge
schreven, beperkte Beursprijsvraag — erop aan, dal de Botterdamsche architecten, 
wanneer zich belangrijke opdrachten voordoen, niel zouden worden vergeten. 

Een spontaan applaus bewees dal de talrijke aanwezigen mei deze actueele op
merking instemden en hel doet ook ons genoegen, dal blijkbaar in deze richting 
eenige slappen worden gedaan. 

Althans heeft, naar wij vernemen, het Beurscomité, aan het bureau van den 
Gewestelijken Kring Botterdam, in antwoord op zijn protest, de mededeeling gedaan, 
dat het uitvallen van enkele goed-Botterdamsche namen, die op een voorloopige 
lijst voorkwamen, aan het toeval, en in geen geval aan persoonlijke bemoeiingen 
te wijten is en dat alzoo van een veronderstelde intrige geen sprake kan zijn. 

Overigens meende hel c o m i t é den heer Granpré M o l i è r e te Delft en den heer 
Kromhout te Renkum mei den heer Oud als Rotterdamsche architecten te mogen 
beschouwen. 

Tegemoetkomende aan hel bedoelde protest, heefl hel comité echter alsnog een 
uitnoodiging gericht tol de architecten de Roos & Overeynder en Meischke & 
Schmidt, wier namen blijkbaar ook op de voorloopige lijs) reeds voorkwamen. 

Uiteraard bracht deze posthume uitbreiding van hel aantal uitnoodigingen be
halve meerdere uitgaven ook de tactische oplossing van enkele netelige kwesties 
mede en het zal in Botterdam zeker in ruimen kring gewaardeerd worden, dal het 
comité zich hierdoor niet heefl laten afschrikken. 

Het feit, dat ook de reeds uitgenoodigde architecten tegen deze uitbreiding van 
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lift aantal ontwerpers geen bezwaar hebben gemaakt, moge speciaal voor de Rotter-
(lamsehe architecten het laatste gevoel van min of meer gewelddadig in de kou 
gezet te zijn, wegnemen. P E R I S C O P I U S . 

ONTVANGEN B O E K W E R K E N . 
Constructie van Gebouwen, door Prol ' . .). G . YVattjes, B . 1. Vierde stuk. Vloeren, 

plafonds, gewelven en trappen. Uitgevers M i j . „Kosmos" , Amsterdam. 
In dit vierde Stuk worden in aansluit ing met het voorgaande nog eenige houten 

gewelven besproken niet teekeningen en foto's toegelicht, terwijl ook de aandacht 
er op gevestigd wordt dat de houten gewelven een veel hetere aeoustiek geven dan 
de steenen- en vooral gewapend beton gewelven, wat voor deze laatste voor kerk
bouw of gehoorzalen een niet te onderschatten nadeed is. 

Vervolgens worden ele moderne glasgewelven van prisma-glas besproken, waarbij 
eh' hal van het Postkantoor te' Utrecht natuurlijk niet ontbreekt. 

Ke-st tenslotte het hoofdstuk „ T r a p p e n " . Zeer terecht als laatste hoofdstuk, naar 
ele oude traditie' van de vroegere bouwkundige opleiding, waarbij het onderwerp 
„ t r a p p e n " , je ook werkelijk op de> hoogste trap van bouwkundige ontwikkel ing bracht, 
en waar ele beginnelingen met ontzag em eerbied naar opkeken. 

A l l e mogelijke houten trappen passeeren hier de revue, verdrijf methodes, mooie 
eui minder mooie' toepassingen, alles met een enorme' massa teekeningen en details, 
foto's van uitgevoerd werk. Na de houten, <h' ijzeren, gemetselde em natuursteeiien 
trappen, vooral ook van deze laatste zijn interessante voorbeelden em toepassingen 
gegeven, om tenslotte' te eindigen met ele trappen iu het moderne materiaal, het 
gewapend-beton. Hoe' goed zoo'n gewapend-betontrap het doen kan wordt door 
eenige foto's weergegeven, terwijl ook details van ele' meest reeenten datum voor 
afwerking van treden em stootboorden niet ontbreken. 

Met dit deel is bed geheele werk over Constructie van Gebouwen nu voltooid, een 
standaardwerk dal ziedi kenmerkt vooral hierdoor dat het zich zoe> mooi aansluit aan 
eh' levende praktijk der dingen, zonder verwaarloozing van beproefde einde con
structies. E . P . M . 

Onze Bouwmaterialen, door J . A . van der Kloes. Deel V I . Verschillende mate
rialen, beproovingstoestellen. Uitgever L . J . Veen, Amsterdam. Pri js ƒ 1 0 . — . 

Hij het doorbladeren van dit V l e deel van „Onze Bouwmaterialen", beginnend 
met glas- en verfwaren, vond ik bij het hoofdstuk „ fab r ika t i e " zegge anderhalve 
bladzijde gewijd aan gegoten glas, toegelicht met een bijkans vóórhis tor isch prentje. 
Bij een derde, „geheel nieuw bewerkte druk" zou men te>eli verwachten dat er niet 
maar een verouderd hoofdstuk klakkeloos overgenomen wordt, em aan ele fabrikatie' 
van gegoten glas, brute-spiegelglas, draadglas, euiz., meer aandacht ware besteed, 
om althans eenig begrip te hebben hue' eh' fabricage wèl is en wat mem voor eischen 
aan dergelijk glas kan stellen. Ook het hoofdstuk daklichten is zeer stiefmoederlijk 
behandeld, evenmin als bed voorgaande zich aansluitend op ele levende praktijk. 

U i tvoe r ig en grondig wordt het hoofdstuk verfwaren behandeld, alleen over de 
tegenwoordig veel toegepaste Keimsche mineraalverf vond ik niets vermeld, terwijl 
dit toch wed een verfstof is die de moeite der bespreking waard is. 

Daarna volgen „Behangse l s " eui Isoleer- en pakkingstoffen, terwijl tenslotte aan 
de Beproevingstoestellen em bet gebruik daarvan een groote plaats is ingeruimd. 
Men voedt elal elit wed een der lievelingsvakken van den schrijver is, dit hoofdstuk 
is met groote' nauwgezetheid behandeld em voorzien van tal van foto's en teekeningen. 
Het ware te wenschen dat bij een volgenden druk de> voorgaande hoofdstukken ook 
op een dergelijke wijze' bedacht werden, hoe interessant al deze beproevingstóes te l len 
ook mogen zijn. E . P . M . 
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I N H O U D . 
Officieele Mededeelingen. — Electrische Verwarming, eloor Ir. A . D. Mesritz. — Ten

toonstelling van werk van de bouwkundige leden van „Practische Studie" in de expositie
zaal der Bibliotheek te Delft, door Ir. M . C . A . Meischke. — Een Proefstad bij Bordeaux, 
door G . F . 

O F F I C I E E L E M E D E D E E L I N G E N . 
V E R Z E N D I N G V A N H E T W E E K B L A D . Van verschillende zijde is aangedrongen het 

blad ongevouwen onder carton te verzenden. Ongetwijfeld is het aanzien-van het blad dan 
veel beter. De' kosten aan deze; verzending verbonden, bedragen echter meer dan ƒ 2 . 5 0 
per jaargang, zoodat deze extra-kosten noch door de vereenigingen, noch door elen uitgever 
kunnen worden gedragen. 

De firma Mouton is echter bereid met ingang van 1927 hot weekblad, ongevouwen m 
carton toe te zenden aan die leden en die abonné's, die zulks wenschen en wel tegen 
betaling van ƒ2.50 per jaargang. 

Wij maken er de lezers op opmerkzaam, elat de mogelijkheid van vertraging in eh> ont
vangst hij verzending onder couvert niet is buiten te sluiten. De uitgever kan hiervan het 
risico niet e>p zich nemen. 

H E T A F F I C H E DER IXe O L Y M P I A D E . Dc Permanente Prijsvraagcommissie schrijft ons: 
In Augustus van dit jaar werd ons bekend dat door ele Propaganda-*'onunissie van 

het Nederlandsch Olympisch Comité, ter verkrijging van een Affiche voor eh'IXe'Olympiade 
1028, stappen waren gedaan die inelruischten tegen de, onze kunstenaars beschermende 
Algemeene Nationale' Prijsvraag-regelen, hetgeen eenige vooraanstaande' kunstenaars, uit-
genoodigd tot deelnemen in ele besloten prijsvraag, die uitgeschreven was, had genoopt 
op den voorgestelden grondslag, medewerking te weigeren. 

De Permanente Prijsvraagcommissie heeft zich toen onverwijld in verbinding gesteld 
met de Propaganda-Commissie van het N . O. C. en zij kan thans tot hare voldoening 
mededeelen dat, blijkens inlichting van den Voorzitter der Nederlandsche Vereeniging 
voor Amhachts- en Nijverheidskunst, (V. A . N . K.) de toenmaals verzonden uitnood'igingen 
als vervallen en onjuist en de datum van 1 November cüs termijn van inzending, niet 
als geldig zijn te beschouwen. 

E L E C T R I S C H E V E R W A R M I N G 
door I r . A . D . M E S R I T Z . 

De constructie van electrische verwarmingstoestellen heeft ele> laatste jaren groote 
vorderingen gemaakt. Daardoor, en oe>k tengevolge van de door de groote edectrici-
teitsbe>drijve>n gevoerde tarievenpolitiek, vindt eleze» warmtebron meer em meer 
toepassing. 

V o o r gewone kamerverwarming kunnen eenvoudige verwnrmingsspiralen ge
bruikt worden, die dikwij ls opgenomen zijn in meer of minder sierlijke kachels en 
haarden (fig. 1). Daarnaast is de straalkachel met zijn parabolischen reflector zeer 
geschikt voor plaatselijke verwarming in vóór- en najaar (fig. 2). 

V o o r openbare gehouwen echter, vooral schellen en kerken, worden speciale' toe-
stellen op doelmatige1 plaatsen ondergebracht. 
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FIGUUR 1. FIGUUR 2. 

I n deze gevallen is hel niet noodzakelijk, de vertrekken geheel op een hooge tem
peratuur te brengen; allereerst dienen de voeten verwarmd te worden, terwijl een 
matige verwarming van de hield tot h.v. twee nieter hoogte voldoende is. Met suc
ces is dit bereikt door het aanbrengen van de elect rische verwarmingslichamen onder 
voetplaten. Enkele uitvoeringsvoorbeelden geven f ig. 3 en f ig . 4 en wel toont f ig . 3 
hoe in een kerk een dergelijke verwarmingsinr icht ing is aangebracht. 

Een eigenaardige uitvoeringsvorm is die van f ig . 4. Onder de schoolbanken (die 
i n opgeklapten stand zijn afgebeeld) zijn matten gespannen waarin de verwarmings
draden zijn opgenomen. De warmteafgifte blijkt daarbij zeer gunstig te zijn. 

E e n voordeel van deze, betrekkelijk plaatselijke, verwarming is nog, dat de lucht 
vrij snel op temperatuur is zoodat de stroom niet lang van tevoren behoeft te worden 
ingeschakeld, en buiten de schooluren resp. diensttijden kan worden uitgeschakeld. 

Het spreekt vanzelf dat aan een dergelijke installatie bezwaren kunnen zijn ver
bonden, echter heeft deze verwarmingsmethode reeds in meerdere gevallen zeer 
goed voldaan. Voor de hand ligt, dat de meest doelmatige aanleg te bereiken is wan
neer reeds bij het bouwplan ook de verwarmingskwestie onder de oogen wordt ge
zien. De wijze van aanleg der leidingen en de methode voor het onderbrengen der 
verwarmingstoestellen zoowel als aantal, grootte en indeeling ervan kunnen dan 
van te voren op de geschiktste (en meest economische) wijze geprojecteerd worden. 

Om de electrische verwarming goedkooper te kunnen maken is o.a. in Amsterdam 
een speciaal laag tarief voor de nachturen ingevoerd (z.g. nachtstroom). Des nachts 
waren de electrische centrales steeds in bedrijf voor een zeer geringe strooniafname. 
Zonder veel onkosten kan dan echter meerdere energie geleverd worden door de 
anders sterk onderbelaste machines. 

V o o r de verbruikstoestellen moet daarbij een of andere vorm van accumulatie 
worden toegepast. E r zijn dan ook kerkinstallaties ingericht (in 't bijzonder voor 
Kathol ieke kerken, die den geheelen dag verwarmd moeten zijn), waarhij de spira
len van de voetplaten zijn ondergebracht in een steenmassa, die des nachts de ont
wikkelde warmte opneemt, en overdag, als de stroom geheel of gedeeltelijk is afge
schakeld, voor verwarming van de zitplaatsen zorgt. De warmte, die bij de voetpla
ten blijft hangen, en i n den loop van den dag de omgeving ervan op temperatuur 
brengt, maakt, dat ook des avonds de langzamerhand ouderwetsch wordende stoven 
gemist kunnen worden. 

Ook voor huisverwarming kan van het accumulatieprincipe in combinatie met 
nachtstroom een nutt ig en economisch gebruik worden gemaakt. E r zijn kachels in 
den handel, hoofdzakelijk bestaande uit een groote steenmassa, waarin zich de elec-
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FIGUUR 3. FIGUUR 5. 

trische elementen bevinden. De buitenkant is h.v. met tegels bekleed (fig. 5). Natuur-
? lijk kan aan het toestel elke gewenschte vorm en een meer of minder artistiek uiter

lijk worden gegeven. 
H i e r zorgt eveneens des nachts de stroom voor toevoer van de op te hoopen 

warmte, welke overdag weer wordt afgegeven. Om de warmteafgifte te kunnen 
regelen en eventueel als het ware voor de avonduren te kunnen bewaren, zijn bij 
deze accumuleerende kachels inwendige kanalen aanwezig, afgesloten door naar 

i buiten openende kleppen, 's Nachts worden de kleppen gesloten gehouden, overdag 
worden ze naar behoefte meer of minder geopend. De lucht circuleert dan door de 
kanalen en neemt de warmte mee in het vertrek. De afgebeelde kachel van dit type 
heeft bij een energieopname van 2 ki lo Wat t ( ca . 1700 calorieën per uur) een hoogte 

- van ru im 1 meter. 
Voor het controleeren van de verbruikte» hoeveelheid nachtstroom wordt vanwege 

het electriciteitsbedrijf een nieter beschikbaar gesteld, die twee telwerken heeft 
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(evenals de „dubbel- tar ïèf-meféf" welke in vele plaatsen wordt toegepast). Overdag 
drijft de nieter het normale telwerk aan; tegen den nacht wordt door een, bij den 
meter gemonteerden, schakelklok contact gemaakt voor oen olectromagneet, die het 
loopwerk van den nieter koppelt met het tweede telwerk. D i t laatste wijst dus de ge
durende den nacht verbruikte energie aan, welke tegen een aanmerkelijk lager be
drag in rekening wordt gebracht. 

TENTOONSTELLING VAN WERK VAN DE BOUWKUNDIGE 
L E D E N VAN „PRACTISCHE STUDIE" IN DE EXPOSITIE

ZAAL DER BIBLIOTHEEK TE DELFT. 
Ken zuiver beeld van bet onderwijs was ditmaal deze tentoonstelling niet. '1 Waren 

maar de vruchten van snipperuurtjes, maar de inspiratie kwam van de T. H . ofschoon 
er toch nog wel zanlprojooton waren opgehangen. 

De architectuurstudie integreert dan ook niet: naast enkele groote projecten als 
een Beurs- en een Congresgebouw hingen er ook kleinere ontwerpen, aantrekkelijk 
en goed geteekend, toegelicht door foto's, die de werk ing van de uitgevoerde plannen 
illustreerden. Ik noem hier de Bollenloods „ Z w a n e n b u r g " van Dingemans: juist wat 
zoo'n opgaaf zijn moet: goed modern. E e n project voor een Theehuis met gelegenheid 
tol watersport aan het Boschmeer te Oostborne van Kraayenhagen, was charmant 
van ontwikkel ing en bad daardoor veel bekorends. 

Veel animo blijkt ei' te bestaan voor het schetsen naar de natuur: dit schetsen vormt 
tegenwoordig een verplichte vu l l i ng van de portefeuille — een gezonde gedachte, 
met frissche resultaten. Heel veel schetsen hingen er, en bijna zonder uitzondering 
boven het middelmatige. Een paar noem ik er: de Delftsche Toren van Kloos; het 
Raadhuis in den Haag van Dijkstra; stevig geteekend, doch ietwat gelijkwaardig in 
al zijn partijen. -Van Leupen de Kathedraal St. Etienne van Bourgos, en een schets 
van San Bernardino, waar de teekenaar zoo fijn in heeft gevoeld de speelsche ligging-
der menschenhuisjes legen de onnavolgbare planindooling der bergen. Want in al die 
schetsen is bet niet meestal in de eerste plaats de architectuur, die impressionistisch 
of analyseerend spreekt tot de jonge studeerenden. Vake r nog en intenser om zijn 
spontaniteit voelt hij het in de natuur: en dan komt in die schetsen de schilder naar 
voren; de ki l le verlatenheid van het wijde sneeuwkleed onder een triesten hemel is 
door Vegter gevolgd met een minimum lijnen maar juist daardoor is in bet armzalige 
bet massale bereikt. 

Op interieurgebied was er niet zoo veel te zien: goed van kleur en indeeling — 
althans op teekeniug — was bet interieur van Kraayenhagen; is evenwel niet het 
gescherm met vlakverdeeling een der grootste slavonbozitters uit onze verlichte eeuw :' 
Bereikt men doorgaans veel meer er mee, dan dat men er de dupe van wordt? 

Uitgevoerde meubels en lampen kleedden de boxen aan: sommige meubeltjes waren 
eenvoudig en goed — ik noem hier de theetafel van Hadinegoro, maar de lange tafel 
i n de laatste box leed aan te veel architectuur in de boenen. 

Glas-in-lood-ontwerpen — rijk terrein voor het ontbottend palet — ontbraken ook 
ditmaal niet, terwijl do reclameplakkaten — kinderen van onzen tijd — ook ruim
schoots waren vertegenwoordigd. Voora l Job Denys had hier voor een belangrijke 
collectie gezorgd; leuk gevonden was de affiche voor Utrecht — de oude bisschops
stad, met haar henielhoogen toren, gelegen op het kruispunt van spoor- en waterweg. 
De wijze van opzet was „schon mehrnials dagewesen" en had ondanks zijn typeerehde 
vondst weinig persoonlijks; maar we zitten nu eenmaal tusschen twee goede reclame
landen in . 

Interessant was deze tentoonstelling zeker: het blijft echter jammer, dat de B ib l io 
theek nog altijd even onjuist ligt als een twaalf jaar geleden. Want , beslist — toen 
zag je er ook al tegen op, om vooral in het najaar, je gezondheid te verpanden aan 
geestelijk voedsel. Ir. M . C. A . M E I S C H K E . 
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E E N PROEFSTAD BIJ B O R D E A U X . 
Steen Eiler Rasmassen schrijft in „Architekten" dd. 28 Oct. 1926 een scherp geteekend 

opstel over de stad I'essac van Ie Corbusier, dat wc hierbij overnemen. 

Te Bordeaux beeft iemand die zich voor de bouwkunst interesseert, de heer 
P rugès , een soort studie-dorp laten bouwen dat uit een vijftigtal buizen bestaat en 
Pessac heet. (Zooals het park Meerwijk bij ons op init iatief van den beer Ileyslee 
ontstaan, vort.). Hij wilde den bekenden architect en schrijve!' Ie Corbusier gelegen
heid geven enkele van zijn ideeën te verwezenlijken, die bij zoo sierlijk in zijn veel
gelezen boeken heelt weergegeven. Het resultaat is een interessante en merkwaardige 
woningwijk geworden, die natuurlijk beter weergeeft wat de architect bedoelt dan 
al zijn boeken bij elkaar. 

Le Corbusier wordt dikwijls als een soort apostel voor de utiliteitsarchitectuur 
beschouwd, als een man die een uitsluitend formeelc bouwkunst wenscht, een archi
tect die niet allo kunstzinnige middelen heeft afgedaan. In werkelijkheid is bij een bij 
uitstek kunstenaar, en al zijn architectonische ideeën zijn nadrukkelijk kunstzinnig 
gedacht. Alleen denkt bij niet in de traditioneele architectonische vormen; men zoekt 
vergeefs bij zijn buizen naar lijsten, banden en omlijstingen om niet te spreken van 
zuilen en dergelijk soort typische Europeoscho bouwkunstvormen. En iii.i beidt niet, 
— zooals de Amerikaan Krank Lloyd Wright en de moderne Hollanders en Duit-
schers na hem — de traditioneele architectonische vormgeving vervangen door 
nieuwe in den vorm van sterk overstekende platten, breede banden muurwerk of lijnen. 
Hij zegt: alles wat we van het huis weg kunnen nemen is overbodig. De zuivere 
vlakken, afmetingen, kleuren van het huis blijven over en dat zijn zijn middelen 
waarmee hij werkt. Zijn gebouwen zijn niel als zware lichamen gedacht, en ze dienen 
niet om ruimten te omsluiten, maar bij vat ze op als een samenstelling van kleine 
vlakken, die alleen do ruimten begrenzen. Op de hierbij geplaatste afbeelding 1 krijgt 
men oen indruk van deze, van do moderne schilderkunst afgeleide architectuur. 

Hot is genomen van een open daktuin vanaf één der buizen te I'essac. Men zit 
onder oen luchtig loofdak van een ahorn, de zon bespa! den bruinen muur met lichte 
rondo plekken. Deze muur, met zijn groote vierkante opening heefl maar één be
stemming: om als omlijsting Ie dienen van hot schilderij dal de huizen daarachter 
vormen. Links oen huis waar we op uitzien, ook met een breede vierkante opening, 
die hemelsblauw is geschilderd, daarachter een lange rij koffiebruine huizen mot 
witte rolluiken voor de ramen en lichtgele daktuinen en daarboven de scheeps-
achtige opbouwen van de achterste woningen: die zijn zeegroen en donkerbruin. 
A l l o gebouwen zijn van gewapend beton voor de dragende doelen, de buitenmuren 
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EENIGE H l ' l / E N I'IT HET S T U D 1 E D O R P PESSAC BI.I BORDEAUX. 

van een soort warmteisoleerende slakken beton. A l l e onderdeden zooals deuren en 
ramen zijn gestandariseerd. Ieder huis heeft een voortuin aan den weg. een kleine 
ingebouwde binnenplaats voor de keuken (met voorraadschuurtje) en een daktuin, 
die afwisselend naar Oost en naar West gelegen is. Achter de huizen is de moestuin 
en daarachter de kippenhokken. Iedere woning heeft haar aardigen daktuin hoog 
hoven de andere tuinen en huizen, niet een heel open en een overdekt gedeelte. De 
trappen liggen buiten. 

Men zal hegrijpen, dat het nog ver van een rationeele bouwerij is en dat men het 
als capricious kan typeeren. Le Corbusier lijkt een Japanner; tegen de lichte kleur
vlakken der huizen w i l hij graag teer naaldhout plaatsen of mooie bloemen, dan 
wilde hij alle huizen op palen zetten, zoodat er geen beganegrond meer bleef en het 
groen heelemaal onder de huizen doorliep en opkroop tegen de huizen tot op de 
platte daken niet hun hangende tuinen. Maar hierbij stuitte hy op tegenstand hij de 
autoriteiten. Doch met alle sterke neigingen om zich te bevrijden van de zware en 
remmende conventioneele vormen is het geheel toch geenszins chaotisch geworden. 
De huizen staan in het gelid, met duidelijke r icht ing en aslijnen, zoodat de caleidos
copisch geplaatste beelden der huizen toch steeds een ordelijken indruk maken en een 
eenheid geven. Het voordeel van deze soort architectuur is dat alle technische inr ich
tingen, radiatoren e.d. die bij 't moderne huis hooren net zoo natuurlijk in 't geheel 
liassen als de davids en masten en kaapstanders op een schip, terwijl ze als een kat in 
een vreemd pakhuis staan in de min of meer historisch opgebouwde huizen. A l s ant
woord o]t een dieper gaande kri t iek, die ik in Wasmuths Monutsheft für Bau-
knnst schreef, schreef hij dat de huizen gebouwd zijn voor hen, die ze wi l len koopen. 
Dat is de beslissende fout ervan. Ze zijn niet voor een bepaalde plaats gedacht, als 
woningen voor een bepaald soort menschen: Ze lossen geen probleem op. Ze zijn 
dooi- een kunstenaar op zijn atelier als schilderijen voortgebracht, gebouwd en te koop 
aangeboden aan hem die er lust in heeft. 

Maar hoewel ik deze lichtvaardige wijze om het woningprobleem te behandelen 
niet kan waardeeren, mag men toch Ie Corbusier als kunstenaar bewonderen. Men 
moet niet vergeten, dat er slechts wein ig menschen zijn, die ü b e r h a u p t in staat zijn 
boven de bekende vormen uit te komen, om iets nieuws te scheppen. E n tusschen 
de andere hedendaagsehe strijders met de tegenwoordige stof, die een nieuwe bouw
kunst wi l len scheppen en slechts zware en zeer groteske resultaten bereiken, speelt 
le Corbusier licht en elegant niet zijn persoonlijke middelen, die hij zich voortdurend 
meer bewust wordt, steeds zuiverder en consequenter toepast. G. F . 
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INHOUD. 
Officieele Mededeelingen. — Electrische Warmwatervoorziening, door Ir. A . D. Mesritz. — 

Ingezonden, door II. I'. J . de V r i e s . - D e Weteringschans of de Stad der Droomen, door 
J . 1 . M . — De aanstaande ambtswoning van den burgemeester van Amsterdam. 

OFFIC1 F, F L E M E D FI ) F E L I N G E N . 

A D R E S A A N D E J U R Y V O O R D E P R I J S V R A A G V O O R H E T V O L K E N B O N D S 
P A L E I S I N Z A K E V E R L E N G I N G V A X D F X I X Z E X D I N G S T E R M I J N . Onderstaand adres 
werd door de Besturen van den B . N . A . en van A . et A . gezonden aan de Jury van de Volken-
kenbondsprijs vraag: De Besturen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Bond van Nederlandsche Architecten, B . N . A . en het Genootschap Arcliitectura et Amicitia 
te Amsterdam, kennis genomen hebbende van de voorwaarden tot deelneming aan de 
prijsvraag voor den bouw van een Paleis voor den Volkenbond, nemen de vrijheid het 
volgende onder de aandacht van Uwe Jury te brengen. 

Uit den aard der zaak is de gestelde tijd van inlevering der projecten een van de zeer 
belangrijke' bepalingen van het programma. Het aannemen van dien termijn op zes maan
den zal ongetwijfeld door Uwe Jury zijn geschied na rijp beraad en gebaseerd zijn op het 
algemeen inzicht, in den omvang van het project, zooveel als zulks zonder nadere uit
werking voor de Jury mogelijk was. 

Inmiddels blijkt thans bij de nadere bestudeering van het vraagstuk en de uitwerking 
van de talloozé onderdeelen, die naast de groote conceptie van het geheel, minitieuse 
architectonische en technische verzorging vraagt, dat de toegestane tijd zeker als te kort 
moet worden beschouwd. Stemmen van deelnemers zijn opgegaan, die vreezen dat het 
niet mogelijk zal blijken hun projecten tijdig voltooid te krijgen. 

Waar het hier gaat, zooals Uwe Jury terecht zegt om een bouwwerk dat „par la puivté 
de son style, l'liarnioiiie de ses lignes, est appelé a, symboliser la gloire pacifique du X X m e 
siècle" daar zou het wel zeer te betreuren zijn, wanneer de tgdsbepaling oorzaak werd dat 
het resultaat der prijsvraag niet aan Uwe hooggespannen verwachtingen zou beantwoorden. 

Om deze reden mecnen onderget eek enden er met klem op te moeten aandringen, den 
tijd van inlevering niet vier maanden te verlengen en alzoo den inleveringsdatum te be
palen op uiterlijk 25 Mei 1927. 

A M S T E R D A M . 10 Nov. 1926. 
Ui t Duitschland, België. Frankrijk en Zweden zijn adhaesiebetuigingen aan dit adres 

ontvangen, die aan de Jury zijn toegezonden. 
Aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken en aan den Secretaris-Generaal van den 

Volkenbond is verzocht of zij in dezen hunne medewerking zouden willen verleenen. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N P R I J S V R A A G FLMESC11E B O U W K R I N G . 
Vraag 1. Moeter voor de autobuschauffeurs geen toilet met waschgelegenhoid gemaakt 

worden, afzonderlijk van die. beboerende bij de wachtkamer. 
Antw. Het programma vraagt de noodige toiletten. Zie artikel 2. 

Vraag 2. Moet er voor de tijdens het stationneeren wachtende chauffeurs, geen verblijf
plaats worden gemaakt, afgescheiden van de wachtkamer voor hel publiek. 

Antw. Deze ruimte wordt niet gevraagd. Inzenders zijn echter vrij hiervoor een be
perkte; ruimte te reserveeren. 

Vraag 3. Zijn de omringende en aansluitende terreinen bestemd voor bebouwing of 
voor plantsoen. 
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Antw. De ontwerper is volgens liet programma (zie art. 3) hierin vrij. De door hem 
gedachte oplossing zal op de algeheele situatie moeten worden aangegeven. 

Vraag 4. Wordt onder stationneeren bedoeld, de bussen geplaatst in geheel afgesloten 
ruimten of slechts onder overdekte ruimten. 

Antw. Geheel afgesloten ruimten worden niet noodzakelijk geacht, de ontwerper is 
is hierin echter geheel vrij. 

Vraag 5. Worden onder de noodige toiletten, ook openbare toiletten begrepen ten 
dienste van niet reizigers. 

Antw. Neen-
Vraag 6. Moet er een bureau gemaakt worden voor kaarten verkoop. 

Antw. Neen. 
Vraag 7. Wat is de gemiddelde hoogte en het karakter der omringende bebouwing. 

Antw. Zie antwoord op vraag 3. 
Vraag 8. Is het station aan de vierde zijde aangebouwd gedacht. 

Antw. Zie antwoord op vraag 3. 
Vraag 9. Op hoeveel autobuslijnen of staanplaatsen moet worden gerekend. 

Antw. Ken bepaald aantal is niet aan te geven. Wijziging in de diensten moet steeds 
mogelijk zijn. Overigens wordt voor de wijze van plaatsing verwezen naar 
artikel 2 van het programma. 

Vraag 10. Moet er gerekend worden op centrale verwarming. 
Antw. Mag worden toegepast. 

Vraag 11. Op de situatie teekening komt geen noordpijl voor, behoeft hiermede geen 
rekening worden gehouden. 

Antw. De bovenkant van de situatie teekening is noord. 
Vraag 12. Is de diepte van bet bouwplan onbepaald. 
Antw. De ontwerper mag terreindiepte gebruiken als noodig is. 

Vraag 13. Mag de bebouwing der omgeving naar eigen inzicht worden gekozen, of moet 
rekening met bestaande bebouwing worden gehouden. 

Antw. Zie antwoord op vraag 3. 
Vraag 14. Is men gehouden aan het beloop der tracés, zooals die op de schets zijn aan

gegeven, of mag men deze wijzigen, desnoods voor indirecte doeleinden. 
Antw. Terugsprongen bij de aangegeven rooilijnen zijn geoorloofd. 

Vraag 15. Moet er in de situatie nog aangegeven worden hoe het complex gelegen is 
ten opzichte der windstreken. 

Antw. Zie antwoord op vraag 2. 
Voor de Jury 

De Secretaris: 
E G B . R E 1 T S M A . 

W A T K U N N E N W I J V A N D E O U D E M O N U M E N T E N E E K H E N ? Prof. dr. ir. I>. F. 
Slothouwer, benoemd tot hoogleeraar aan de Technische I Ioogeschool te Delft, om onderwijs 
te geven in de architectonische vormleer en de geschiedenis der bouwkunst, aanvaardde 
op 10 November j I. zijn ambt met een rede over het hierboven genoemde onderwerp. 

Spr. zeide het een belangwekkende taak te achten, den jongelieden, die te Delft komen 
studeeren, iets bij te brengen van de groote en eeuwige begrippen, omtrent de moeder 
aller kunsten, die eindelijk weer een belangrijke plaats in onze samenleving schijnt te 
zullen gaan innemen en vervolgt: 

.Ik druk mij voorzichtig uit: dikwijls toch is die herleefde belangstelling voor de bouw
kunst slechts schijn. Wanneer toch de economische belangen geheid de overhand krijgen 
<d' wanneer zelfs de politiek er bij te pas komt. dan blijkt die liefde voor de bouwkunst 
niet altijd even standvastig te zijn. En toch mag van deze plaats niet vreugde en dank
baarheid tevens worden getuigd van liet groeiende besef bij particulieren en overheid van 
de waarde eener goede bouwkunst. 

„Wij zijn in den laatsten tijd zoo geheel los van alle traditie, dat het meer naar den 
tijdgeest lijkt, de vraag iets anders te formuleeren, n l . : Kunnen wij iets van oude monu
menten leeren ? 

.Ik ben overtuigd, dat vele der hier aankomende studenten deze vraag zeer natuurlijk 
zouden vinden, liet zijn niet de slechtsten, die in hun jeugd meenen dat de eigen schep
pingsdrang het eenige is, dat waarde heeft en dat, wat onze voorouders hebben gedaan, 
moeilijk onze eigen handelingen zou kunnen bepalen. 

..Wanneer uien ouder wordt dan gaat men echter begrijpen dat die banden met het 
verleden onverbrekelijk zijn en dat men die niet altijd als ketenen behoeft te gevoelen". 

..Spr. voert zijn 
1711 

jehoor naar het Palazzo Farnese te Home en zegt: „En ieder, die 

het leven heeft voelen trillen in die dootle materie, moet beseffen, dat de grootmeesters 
dezer Italiaansche Renaissance, die zoozeer de oude monumenten hebben bestudeerd, ons 
kunnen helpen met het beantwoorden van de door mij gestelde vraag. 

„Zij hebben die vraag zelf bij voortduring gesteld, al was het dan in een iets meer 
begrensden vorm, n.1. alleen ten opzichte van de antieke, dat waren voor hen de 
Romeinsche, monumenten. Van Bramante is bekend dat door zijn zorg de meeste antieke 
monumenten zijn opgemeten en geteekend. Van Giuliano da Sa Hallo is de beroemde 
collectie teekeningen bewaard gebleven, waaruit duidelijk blijkt, dat hij de antieken nauw
keurig heeft opgemeten met de bedoeling ze na te volgen. 

„Hafaël, de schilder der madonna's, gaf reeds in zijn Sposalizio en ook i n de Annunciatie 
blijk de architectuur lief te hebben. 

„Het oude Home herleefde. Na den chaos der overige eeuwen werden de kunstschatten 
der antieken gretig verzameld. 

„De schilder der madonna's ging zijn onderwerpen ontleenen aan de klassieke oudheid: 
de school van Athene, de Parnassus enz. 

„Het is duidelijk, dat de antieken Hafaël hadden veroverd en daaraan danken wij zijn 
„Rapport over de Romeinsche Monumenten". 

Hit Rapport begint met een lofzang op de kunst der oudheid en met een treurzang 
oj) de wandaden van Gothen en (Wandalen. Hoe scherp zijn oordeel over architectuur 
was, blijkt uit zijn kernachtige uitspraak over de Romeinsche monumenten, waarbij hij 
wijst op de merkwaardige omstandigheid, dat de architectuur langer heeft gebloeid dan 
de andere kunsten. 

Zijn uitspraak over den gothischen bouwstijl, ..architectura tedesca", was niet zeer gunstig: 
— Het was toen dat de Duitsche bouwkunst opkwam, zoover verwijderd van de kunst 

der Romeinen. Hezen muntten uit door het maken van kroonlijsten, friezen enz. van de 
grootste schoonheid. He Duitschers daarentegen, wier manier nog op verschillende 
plaatsen wordt nagevolgd, gebruiken dikwijls als consoles kleine, verwrongen en slecht 
uitgevoerde gedrochten, vreemde beesten, mensenfiguren of bladornament zonder eenigen 
smaak uitgevoerd, men zou moeilijk iets kunnen bedenken zoozeer tegenovergesteld aan 
den goeden smaak. Toch heeft deze bouwkunst eenige reden van bestaan gehad: zij 

van ruwe boomen. waarbij de takken, naar elkaar gebogen, een 
hoewel een dergelijk denkbeeld niet geheel te veroordeelen is. 

stelt voor een imitatie 
spitsboog vormen. E n 
geeft het toch veel aanleiding tot eritiek —. 

„De bewondering voor de antieken was van dien aard, dat andere kunstuitingen 
daarnaast als barbaarsch werden beschouwd en het algenieene ideaal was. de monumenten 
der antieken nauwkeurig te bestudeeren en ze zoo getrouw mogelijk na te volgen. Of 
zou men hebben bedoeld hun schoonheid zoo dicht mogelijk te benaderen ?" 

Spr. behandelde dan Brunollosi hi's Ospedale tlegli lniioceiiti te Florence en zegt ervan: 
„Al zijn hier eenige vormen toegepast, die overeenkomst vertoonen niet die der antieke 

kunst en al is ongetwijfeld gestreefd, in geestelijken zin gesproken, naar de rust en het 
evenwicht der klassieken, zuiver architectonisch kan men hier eerder een voortzetting 
zien van Romaansche dan van Romeinsche denkbeelden." 

Voorts, sprekende over werk van Bramante, zegt de hoogleeraar: 
„Het geheel moge een jubel zijn over het weilervinilen van de schoone vormen der 

antieke oudheid, van een navolging is bier geen sprake, integendeel, architectonisch 
constructief zetten zich hier de middeleeuwen voort. 

„Het genie van Bramante heeft hiermede de hand gereikt over het antieke Rome 
heen aan Hellas, dat hij waarschijnlijk nauwelijks gekend heeft. 

„Deze enkele opmerkingen mogen u duidelijk maken wat een kunstenaar bedoelt wan
neer hij zijn voorbeelden kiest uit de monumenten van vroeger tijden. 

„Denken wij slechts aan het wonder hoe daar waar Azië en een volkomen barbaarsch 
Europa elkaar raakten de parel werd gevormd, die wij Acropolis noemen. De oostersche 
grondslag der kunstgeschiedenis is tot nog toe slechts in voorloopige schetsen neergelegd: 
de wonderlijke samenhang niet het Oosten is, speciaal wat de'bouwkunst betreft, een 
onderzoekingsgebied, dat haast als onontgonnen terrein moet worden beschouwd. 

Overgaande tot de 19e eeuw meent spr. te mogen zeggen, dat hoewel de afstand nog 
te klein is om zuiver te kunnen beoordeelen, de bouwkunst weinig winst heeft weten te 
boeken. Spr. is overtuigd, dat de chaotische maatschappelijke toestanden daarvan de oor
zaak zijn geweest. 

„Intusschen meen ik dat onze oogen nu wel open zijn gegaan en dat wij duidelijk zien. 
hoe deze zoogenaamde stijlnavolgingen, de/.e neostijlen, niet de architectuur der oorspron
kelijke erkers, de hoektorens en de tallooze onnoembare afzichtelijkheden gemaakt, die tot een 
benauwenis voerden, waaruit schier geen ontkomen meer mogelijk leek. (Wordt vervolgd). 
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rig. I. ELECTEISCHE WARMWATERKRAAN 
(Inventum). 

Fig. 2. ZES-LITER-WARMWATERRESERVOIR 
(1 n v c i i t u n i I. 

E L E C T R I S O H E WARMWATERVOORZIENING 
door Ir. A . I). M H S R I T / . 

11**1 is roods op zeer eenvoudige wijze mogelijk steeds de beschikking over warm 
water Ie hebben. Pig. 1 toont een kraan met ingebouwd verwarmingselement. Hot 
toestel is zoo berekend, dal het water hij lad verlaten van de kraan de juiste tempe
ratuur heeft. Deze eindtemperatuur is bovendien in Ie stellen op verschillende waar
don, met behulp van een op do kraan aangebraehtoii knop, die de doorstroomings-
snelheid van hot water regelt. 

De inrichting is verder zoodanig, dat bij hel openen van de kraan eerst water 
wordt doorgelaten en daarna pas de verwarmingselementen worden ingeschakeld; 
vernieling hiervan door droogkoken is dus niet mogelijk. 

Do kranen worden geleverd voor wisselstroom en voor draaistroom; in het laat
ste geval is de sl roomsterkle bij eenzelfde energiehoeveelheid geringer. 

Voor het beschikbaarstellen van grootere hoeveelheden warm water bestaan reser
voirs met ingebouwd verwarmingselement. 

D i l toestel (f ig. 2) beidt twee belangrijke bijzonderheden. Heistens bevindt zich 
het element in het midden, zoodal de warmte aan alle kanton nutt ig kan worden 
afgegeven. Verder is een zelfwerkende z.g. thermoschakelaar aanwezig. Deze be
staat eenvoudig uit twee strooken metaal mot verschillende uitzettingscoëfficient. 
Is bot water op de gewenschte temperatuur gekomen, dan is de „thermoreep" zoo
ver omgebogen, dal de stroom wordt afgeschakeld. 

De buitenkant van het reservoir is goed geïsoleerd tegen warnitoafgifte. 
Wordt warm water afgetapt, dan stroomt automatisch koud toe, de thermoscha

kelaar schakelt den si room in, en als het water weer op temperatuur is, wordt de 
stroomketen opnieuw verbroken. 

Dergelijke reservoirs worden geleverd met verschillende inbonden, zoodat ze ook 
als electrische geyser iu badkamers toepassing vinden (fig. ."!). Tegelijkertijd is zoo'n 
automatisch werkende geyser dan te gebruiken voor warmwatertoevoer naar wasoh-
tal'els en naar do keukon. 
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rig. 3. HONDERD-hITKR-WAHMWATER
RESERVOIR. 
(1 ment HUI). 

DOORSNEDE ZES-LITER-RESERVOIR 
(Inventum). 

Fig. ö. DOORSNEDE HONDERD-EI TER HESER Vol R 
(Inventum). 
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De werking is na te gaan aan <le hand van de in f ig . 4 gegeven doorsnedeteeke-
ning van hel (5 Liter-reservoir . 

Het verwarmingselement bevindt zich onderin; de uitlaat mondt boven; het de
mon! is dus steeds omgeven door water van de laagste temperatuur terwijl alleen 
warm water kan afvloeien. Om nadruppelen te voorkomen (de uitlaat kan niet wor
den afgesloten) is een speciale inr icht ing aangebracht. Naast de inlaat bevindt zich 
een z.g. injectiekoker, die met een zijbuisje in de inlaat pijp uitkomt. Het binnen-
stroomende water zuigt reeds direct bij het in bedrijf stellen de koker leeg. Wordt 
later de kraan gesloten, dan stroomt door het zijbuisje water uit bet reservoir terug 
in de injectiekoker. Het niveau daalt daardoor snel beneden de trechter van de uit
laat en bet afstroomen'van warm water houdt op. 

De injectiekoker hoeft een zoodanigen inhoud, dat, zelfs bij de uitzetting door het 
verwarmen van het water, de vloeistof spiegel niet tot de uitlaat kan stijgen. 

Door zorgvuldige isolatie zijn de reservoirs ook geschikt voor bedrijf met nacht-
stroom (zie No. 4(i). E r wordt dan alleen des nachts stroom toegevoerd, de tempera-
tuursdaling in den loop van den dag beloopt slechts enkele graden. 

Met het oog op deze speciale toepassing wordt het warmwaterreservoir voorzien 
van een electrisch bediende kraan, die door de schakelklok van den electriciteits-
meter des nachts wordt geopend. De inr icht ing van het reservoir volgt uit f ig . 5. A l s 
de automatische kraan dooi' de schakelklok wordt geopend, worden tegelijkertijd de 
elementen ingeschakeld. Het reservoir vult zich nu langzaam, zoodat ook het water 
geleidelijk wordt aangewarmd. Voor het vullen is ."> uur noodig, het verwarmen 
duurt totaal c a . 8 uur. Daarna schakelt de thernioschakelaar den stroom af. 

De vlotter regelt de koudwatertoevoer en sluit de inlaat af zoodra het reservoir 
vol is. Wordt gedurende de nachturen warm water afgetapt, dan werkt het reservoir 
automatisch, evenals het reeds besproken type, omdat de automatische kraan open 
is. Des morgens sluit de schakelklok deze kraan, zoodat overdag alleen het beschik
bare wanne water kan worden gebruikt. 

Een om de elementen aangebrachte manchet blijft steeds vol water staan, om 
droogkoken tegen te gaan. 

Wel iswaar kan overdag electrische energie worden toegelaten, doch dan natuur
lijk tegen hel hoogere dagtarief. 

I N G E Z O N D E N . 
Geachte Collega Periscopius, 

Gij sluit U w Rotterdamsche post X V met de woorden „moge speciaal voor de 
Rotterdamsche Architecten het laatste gevoel van min of meer gewelddadig i n de 
kou gezet te zijn wegnemen". 

Hierover Periscopius deel ik 1' het volgende mede: 
Het gevoel van in de kou te zijn gezet, gewelddadig of niet, is door bet uitnoodigen 

van de twee architectenfirma's in het geheel nog niet weggenomen. Indien ik goed 
ben ingelicht dan behoort gij, geachte Periscopius, tot een dezer firma's. Dacht gij 
waarlijk, nu ge I 'zelf bij bet vuur kunt warmen de deur achter U te kunnen sluiten 
en l ' w overige collega's in de koude laten staan. Dit getuigt niet van een nobel 
karakter, maar van een verregaand egoisme, van een misbruiken van de goede trouw 
I 'wer collega's, die I ' de pen ter hand hebben gesteld om het algemeen, maar niet l ' w 
eigen belang te behartigen. 

Onder den k r i n g van de Rotterdamsche Architecten van den B .N .A . zijn er altijd 
nog die evenals U tot de genoodigden dienden te belmoren, (ie behoeft slechts te 
denken aan hen, die de hoogste onderscheidingen in de schoone bouwkunst tot eer 
hunner vaderstad behaalden. 
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Zoudt gij het niet pikant vinden eens met deze jonge mannen het strijdperk van 
eer te betreden'? 

Meent ge, nu gij binnen zijt, dat wij de zaak maar zullen doodzwijgen. Neen. 
Ik protesteer tegen het eind van U w schrijven: de gemoederen zijn onder de Rotter

damsche Architecten nog lang niet gekalmeerd. 
De Beurscommissie heeft door het uitnoodigen van de beide architectenfirina's 

baar fout nog niet hersteld. Zij hebben door de passeering vim enkele jonge kunste
naars „de P r i x de Rome's" openlijk hun ongevoeligheid te kennen gegeven. Zij hebben 
openlijk deze jonge mannen gekrenkt. 

E n gij, geachte Periscopius, helpt nu mede l ' w jonge collega's te laten achter
stellen, te laten verdoezelen, doodzwijgen in de Maatschappij. 

N u weet ik wel het Beurscomi té kan niet iedereen uitnoodigen, maar de P r i x 
de Rome kunstenaar behoort krachtens zijn erkenning door den Staat tot de kunste
naars die het eerst geroepen zijn tot bet maken van een dergelijk project. 

Onze Rotterdamsche beursheeren hebben bet zeer druk met bun graan eu carga
doorszaken, maar dienen, al was bet dan maar uit welsprekendheid, zich eens op de 
hoogte te stellen, om niet botweg erkende jonge kunstenaars door passooring te 
krenken of te grieven om niet van beleedigen te gaan spreken. 

H . P . .). D E V R I E S , Architect , 
Grand P r i x de Rome. 

De heei' de Vr ies neemt het v u r i g voor zichzelf op, doch is daarbij ietwat onbillijk 
tegenover ons. 

Het ligt niet op onzen weg namen te noemen of nota te nemen van persoonlijke 
gekrenktheden. 

Overigens blijkt uit zijn schrijven dat hij den verkeerde voorheeft, hij houdt te. 
weinig rekening met de mogelijkheid dat zijn inlichtingen omtrent den persoon van 
„Periscopius" weieens niet juist konden zijn. 

Hij overschat de beteekenis van den (1. P . d. R. Inplaats van als een aanmoediging 
om zich verder Ie bekwamen, vat hij den G. P. d. R. op als een Staatsbovol tot alle 
mogelijke, ook particuliere, opdrachten. P E R 1 S G O P 1 I 'S . 

D E WETERINGSCHANS OF D E STAD DER DROOMEN. 
Ik weet niet of, en of eigenlijk „of" niet „ en" moet zijn, het doet er niet veel toe, 

maar eigenlijk doet het er wel veel toe, je komt langzamerhand in een stadium van 
ietwat onverschil l ig te worden of iets er al of niet toedoet. 

Het begon bij de kiosken. Het was toch een feit dat al de kiosken, ge ïnsp i r ee rd op 
een of ander Oostersch, laten wij meer gespecificeerd zeggen, Tnrksch gevalletje, op
geruimd moeten worden, wegens hygiënische tekortkomingen. De vraag doet zich voor, 
of, als zulks werkelijk de reden was, de kiosk niet vol ledig sanitair verzorgd in 
gezegde Turksche verschijning had kunnen blijven voortbestaan. Zij vormde een der 
essentialia van onze dierbare stad. Met de lantaarnpalen. 

Om nu op de Weteringschans te komen. 
Vi j f jaar lang dreef een noodzakelijke behoefte mij naar dezen dwarsader van 

Amsterdam's verkeer, en dat maakte dat ik aan hem gewend was. Xiet alleen dat ik 
in staat zou zijn geweest in pikkedonker de plek te vinden ter bevrediging mijner 
meest noodzakelijkste dagelijksche behoefte, niet alleen dat ik bij eersten oogopslag 
zijn stemming, zeg maar zijn gezondheid zag, hij was een vriend van mij geworden, en 
iederen morgen bij bet omslaan van den boek der huizenrij die mij voeren zou tot 
nummer 102, zeiden wij elkaar als oude bekenden even goeden morgen. Totdat ik op 
een fatalen dag den bewusten hoek omsloeg en op mijn alleramicaalst goeden morgen, 
boe noch bah ten antwoord kreeg. 

Mijn vriend was verdwenen, de Weteringschans, in essentie, was er vandoor. Zijn 
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aangezicht was nog aanwezig maar zijn ziel was verdwenen, verhuisd. Zielsverhuizing. 
Ik heb langen li jd noodig gehad om te ontdekken waardoor mijn vr iend veranderd 

was, totdat op een goeden avond een gewoonteheweging mij het raadsel oploste. 
De gewoonteheweging al. O B Q bij den lantaarnpaal voor No. 98 aan mijn sleutelring-
mij te vergewissen van de yalesleutel die paste i n het slot der deur des bureaus van 
den B . N . A . De lantaarnpaal was weg. A l l e lantaarnpalen bleken weg. 

De Weteringschans, mijn vriend, was beroofd van zijn lantaarnpalen/Jol, zooals 
mijn geliefd Amsterdam eerst beroofd was van zyn Turksche kioskenziel. 

Zoo ontroofd te zijn van je ziel is zielig. 
De Weteringschans is thans clean-shaven. Hoornen weg, lantaarnpalen weg, alles 

weg. Hoog in de lucht zweven booglampen die de glimmende, gepolijste straat unhei
misch verlichten. Amsterdam zal hoeloinaal clean-shaven worden. N a de PI. Midden
laan, de Voorburgwal , etc. Wij krijgen een stad zonder palen, behoudens die onder den 
grond en in het Leidsche Boschje. A l de overbodigheden gaan weg. Wij krijgen de 
„neiie sachlichkeits" stad. In zoo'n stad zijn ook de huizen overbodig. liet wonen in 
een stad is inensclielijk minderwaardig, heb ik eens gelezen van architect van Loghem, 
die daarom naar S iber ië is gegaan. 

E n nu, de geïdeal iseerde toekomststad zie ik mij thans zóó voor mij. 
De stad, 4 K . M . in het vierkant, is één doorgaand vlak geasphalteerd plateau. 

Vanui t de andere planeten van ons zonnestelsel, ziet zoo'n stad er uit als een glinste
rend facet, als een glinsterende platte kant op den knikker die Aarde heet. S Meter 
boven die geasphalteerde vlakte is een stuk kippengaas gespannen van 4 K . M . in het 
vierkant, geleverd door Moens & Beek. Daaraan hangen, regelmatig verdeeld de 
booglampen. Op één plek steekt een lange mast 5 Meter boven het kippengaas uit. 
A a n den top van den mast draait een molentje met 4 wieken. Deze mast geelt de 
plaats aan van Weteringschans 102. 

.1. P. M . Dit is de stad dér drooinen. 

DE AANSTAANDE AMBTS
WONING VAN DEN BURGE
MEESTERVAN AMSTERDAM. 

Zooals wel bekend mag worden ver
ondersteld, heelt de heer ('. .1. K . van 
Aals t , het hein toebehooreiide perceel aan 
de Heerengrachl No. 502, gelegen bij de 
Vijzelstraat, aan de Gemeente geschonken, 
voor Ambtswoning van den Burgemeester. 
Dit huis is een van de fraaist geconser
veerde laat I7e-eeuwsche gracht paleizen, 
die Amsterdam bezit. Van enkele zijden is 
het betreurd dat door de bestemming aan 
dit huis gegeven, de moderne architecten 
verstoken zijn geworden van de gelegen
heid hunne krachten eens te wijden aan 
een bouwwerk, dat op den duur toch nood
zakelijk zou zijn geworden. Wij gelooven 
echter dat, waar dit bouwwerk niet alleen 
door zijn ouderdom, maar vooral door zijn 
voortreffelijk en nobel karakter uitge
groeid is boven alles wat naar tijdelijk 
govool-van-opvntting zweemt, de schen
k ing ten volle te waardeeren valt. 
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Officieele Mededeelingen. — Mededeelingen. - - Over Volkshuisvesting'te Leeuwarden,door 
L. II. E. van Hylckama Vlieg. Arch. B .N .A. Wat kunnen we van de oude Monumenten 
leer en (Slot van pag. 47I | De lnaugureele rede van Prof. Slothouwer, een nabetrachting, 
door Ir. A. .1. van der Steur. — Ontvangen boekwerken, door A. A . Kok. 

O F F I C 1 E E I . E M EI > EI > H E L T N G E X . 

V E R G A D E R I N G E N . De Bestuursvergadering niet de afgevaardigden van de kringen 
zal plaats vinden <»p Vrijdag 17 Dec. as. Op IS Dcc. d.a.v. wordt een ledenvergadering 
gehouden, waaraan zoo mogelijk een excursie naar het gebouw van de Xed. Handel Mij. 
verbonden zal zijn 

E X A M E N S B O U W K U N D I G O P Z I C H T E R 1927. De aangifte tot deze examens is 
opengesteld tol . 'il Dcc. 1926. De aangifte moet geschieden op een daarvoor bestemd 
formulier, met het programma en de voorwaarden, kosteloos verkrijgbaar aan bet Bureau 
van den B . N . A . . Weteringschans 1(12. Amsterdam. De examens worden afgenomen te-
Amsterdam en vangen aan Maandag 4 Apri l li>27. 

M E D E D E E L T N G E N . 

W E D E R R E C H T E L I J K G E B R U I K V A X D E X N A A M D E R P E R M A N E N T E PRIJS-
V R A A G - C O M M 1 S S I E . De Firma Talens heelt in het Maandblad . Voor Teekenonderwijs" 
het program van een prijsvraag gepubliceerd, met de mededeeling dat dit program dooi
de P. P. C. zou zijn goedgekeurd. In werkelijkheid is die goedkeuring nooit gevraagd; het 
program kwam eerst lang na de uitschrijving toevalligerwijze, ter kennis van de P .P .C. . 
— een te ernstiger feit, omdat het bepalingen bevatte die indruischen tegen de Algemeene 
Nationale prijsvraagregelen, en welke de commissie derhalve nooit zou hebben aanvaard. 
De Permanente Prijsvraagcommissie is verplicht, (nu de Firma Talens, hierop gewezen, 
zich niet geroepen blijkt te voelen dit te doen), in het openbaar op dit verzuim te wijzen, 
opdat niet de gewekte indruk, als zou de P .P. C. dit program hebben goedgekeurd, 
blijye bestaan. 

Reeds hebben anderen zich. 'bij het uitschrijven van een prijsvraag, beroepen op deze 
(onrechtmatig gepubliceerde) goedkeuring'. Deze bekendmaking dient mede om herhaling 
van dit laatste te voorkomen. 

Aan de Firma Talens is inmiddels medegedeeld welke wijzigingen in haar program 
noodig zijn. om het te doen overeenstemmen met de genoemde prijsvraag-regelen. 

I N G E K ( >MEN A N T W O O R D E N P R I J S V R A ( ; E X „ B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P " 
1'.)2(>. Op de door de Vcreeniging Bouwkunst en Vriendschap in dit jaar uitgeschreven 
prijsvragen A. voor een Brandweerpost, H. voor een Station voor Autobussen, zijn 
tezamen ingekomen 77 antwoorden, onder de motto's: 

Bakerstreet 211 B : Waterscherm; Modern Vervoer; Vlam 1: Dunk: Studie 1: Son j a : 
Mine: Fire; Luc : Jetteo; Station: Bab: Nellv 1: Pirymachos; Tijd: Ci rke l : .los: Vlam II: 
Mercedes; Bus I : Oto; Nelly II; Herfst; Story.; Co'rry: E l ro : Astra: B. S.: Fntweder-
Oder; Alarm! 1; Drie; Centrum: Studie I I : Vorm; Binnenbest; Straalpijp: Fust: Buslijn: 
K 1; W i l ; Alarm II: B. B . ; O . N . V . ; Beidt Uw Tijd: Ras; Benzinia; Bus I I : Energie: 
Nash; Sorrv: Durf: Modern: Halt : Maas: Vooruit : Alarm l i l : Driehoek: (geteekend) 
N . H . E . E'.: Polen: Shel l ; Herf8t'26; Crescendo: Lex; Vuur: K II: <>:{: [gnus; T ; A : 
Alarm I V : Abuss: Rubico; F ie ; X ; Polygone; 12. 
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OVER V O L K S H U I S V E S T I N G TE L E E U W A R D E N . 
Door L H . E. V A N H Y L C K A M A V L I E G , Arch . B . N . A . 

(Bydrage 1«>1 de geschiedenis van den woningbouw). 

Wie de nude, "doch nog niet verouderde stud Leen warden binnenkomt, zal ge
troffen worden door de mate waarin gedurende het laatste tiental jaren in de behoefte 
aan woningen is voorzien. De drie a vier groote toegangswegen: de Groninger-, de 
Zwolsche-, de Harlinger- en de Stienser-st iaat wegen-, die van Noord-Oost, Zu id , West, 
en Noord-West dagelijks belanghebbende en belangstellende burgers en kooplieden, 
veehouders en landbouwers naar het stadscentrum voeren, zijn evenzoovele hoofd
takken aan den boom langs welken regelmatig de bouw van die woningen in allerlei 
afmetingen plaats had, en waaraan zich dwars- en parallel straten op organische 
wijze aansluiten. (Afb. 1). 

Deze sterke uitbreiding van bebouwd oppervlak der Gemeente is volkomen duide
lijk als men den groei van handel en bedrijf, en de daarmee samengaande toeneming 
der bevolking nagaat. A l is uit den aard der zaak, immers door de bodemgesteldheid 
der Provincie, bet hoofdproduct dat in de stad verwerkt of verhandeld wordt of vee, 
óf zuivel , toch bevinden er zich naast de uitgebreide veemarkt en de omvangrijke 
zuivelfabrieken en stapelplaatsen, ook vrij belangrijke andere bedrijven, als: meel-, 
papier-, schoenen-, métaal fabrieken, groothandelsondernemingen in manufacturen, 
fournituren, krameryen, muziekinstrumenten en dergelijke die, waar ze hoe langer 
boe meer in het centrum eener bloeiende Provincie gevestigd zijn, groote levens
vatbaarheid hebben en aan velerlei tussehenbaiidel en nevenbedrijf een bestaan geven. 
Ken en ander spiegelt zich ook af in den loop der bevolking. Het aantal zielen, op 
ol December 1!M4 nog 39130 bedragende, klom regelmatig zoodal het op .'!! December 
192.r) gesteld kon worden op 4<>4o7, en nog steeds vooruitgaande is. 

Gevolg van deze toeneming is, dat er sedeit tal van jaren een groot tekort aan 
woonruimte was, en is. Schijnbaar ziet het er, bij eene wandeling door de oudere 
stadsgedeelten buiten de singelgraeht niet zoo slecht uit. Overal vindt men de zoogen. 
ééngez inswoning met het „vóór tu in t j e " dat, ook aan de eenvoudigste typen althans 
in den zomer een vriendelijk aanzien geeft. Het is echter in vele gevallen een schijn 
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die bedriegt, en die geen deugdelijk onderzoek kan verdragen. Achter die vriendelijke 
vóór tu in t jes toch vindt men in honderden gevallen slechts eene „ é é n k a m e r w o n i n g " , 
rug-aan-rug gebouwd tegen rijen andere dei gelijke woningen die evenals eerstge
noemde slechts door een steenen pad van 1.20 a 1.50 M . toegankelijk zijn. Afb . 2 
geeft een stadsgedeelte onmiddellijk builen de singelgraeht. in bet Noord-Oosten van 
de Gemeente gelegen, en gebouwd in de jaren 1850—18(50 door ..ondernemers"" die 
toen in dergelijken woningbouw nog een winstgevend bedrijf vonden. 

Tengevolge van de invoering der woningwet 1901, niet de daarop steunende 
bouwverordening, is echter langzamerhand in hel woningtype een groote verbete
ring ontslaan. Wel bad in de jaren 1870—1880 een woningvereeii igi i ig getracht hel 
oude geijkte type rugwoningen te verbeteren, doch dat type als zoodanig bleei en 
bet is, door het volslagen gebrek aan grond, licht, en lucht aan de achterzijde, ook 
voor geen afdoende verbetering vatbaar. liet eenige dat men beeft kunnen bereiken 
is een grootere woonruimte (door middel van een 2e kleiner vertrek, als keukentje 
ingericht), en een betere verzorging der ruimte onder de pannen. Dooi af t i inmering 
met dakbeschut, en verl icht ing mei dakramen, ontstond inderdaad ook een betere 
woonruimte. 

V a n dergelijk type waren in de jaren 1S72—'75, ten Noordwesten van den Gro
ningerstraatweg, onder de idealistische benaming . .Werkman-lust" eenige. naar ' l 
rechtlijnig parallelsysteem aangelegde straatjes bebouwd met niet minder dan I5(i 
woningen, (afb. .".). Op de zolders die oorspronkelijk geen dakramen, alleen dak-
lichten hadden, waren geen slaapgelegenheden. Langzamerhand /.ijn die buisjes 
in velerlei particuliere handen overgegaan, zijn sommige van pompeuze hooge dak
vensters voorzien en hebben de bewoners-eigenaars die zolderruimte doen veranderen 
in soms niet ondoelmatige slaapvertrekken. Dit. thans gelukkig tol bel verleden 
behoorend systeem der zoogen. rug-aan-rug woningen met geen andere open grond 
dan de stukjes „ v o o r t u i n " aan de, ook hier nog smalle. 1.20 M . broedt*, klinkerpaadjes, 
waar geen melkwagen, geen bakkerskar, geen lijkwagen en ook geen doktorskootsjo 
verkeeren kan (om van de voertuigen der Gemeente-reiniging niet te .-preken), dit 
systeem is toch wol oen toeken van hot gebrek aan nadenken en aan vooruitzien, 
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waaraan die ti,j<! leed. Ken photogrnm van een der steegjes, óp een der eerste dagen 
eener week genomen, geel't afb. 4 te zien. B r blijkt o.m. uit dat *t den bewoners niet 
mogelijk is bun vuile waseh „en familie" te reinigen. 

Had dit bouwplan echter nog doorgaande straatjes, zoodat bier van sloppen, d.i. 
doodloopende stegen, nog geen sprake is, de, geheel door particulieren gebouwde 
wijken zooals o.a. die in 1880 lot 1885 ten Zuidoosten van de „ S p a n j a a r d s l a a n " 
geven nog ongunstiger beeld. Want bet uiterlijke aanzien moge, afgezien van "t feit 
dat hel van alle architectonisch schoon gespeend is, dit oordeel al niet rechtvaardigen, 
de inr icht ing dezer woningen met hunne 2 bedsteden, uitkomende op l u i eenige 
woon-, eet-, werk-, e n . . . . ook speclvertrek (als er kinderen zijn en weer en wind 
maken *t verkeer „in de s t raal" onmogelijk), die inr icht ing heeft tengevolge dat 
velerlei ziekten en ongemak er vruchtbaren bodem vinden. F i g . •"> geeft een afbeel
ding van de algemeene situatie. 

Hoezeer men als 't ware verknocht was aan deze éénkainer- , deze „ r u g " - w o n i n g 
moge uil 't volgende blijken: 

In 1868 bouwde de Vereeniging „E igen brood bovenal" haar eerste groep arbei
derswoningen tei' plaatse, op de situatie, fig. .">, aangegeven, onmiddellijk ten Oosten 
van Old Gallileën. Die woningen zijn, zooals l'ig. 7 aangeeft, ruggelings door een 
steeg van ± 1 M . breedte, gescheiden. Die steeg dient noch voor ver l icht ing of 
ventilatie dei' bedsteden, noch voor uitgang, doch a l l é é n . . . . tot ver l icht ing door één, 
boxen oogshoogte geplaatst venster, van het keukentje. Eerst in 1904 (dc Woning
wet was tot stand gekomen) werden dooi- dezelfde vereeniging 60 woningen gebouwd 
die ook aan de achterzijde een stukje open grond hebben. Het is het complex ten 
Westen van de Wi l l em Xprcngcrstraat. Hoe bezwaarlijk men er toe te bewegen was 
de zolderruimte voor slaapgelegenheid te benutten blijkt wel uit 't feit dat in deze 
woningen, zooals uit fig. S blijkt, zoowel in de woonkamer-keuken, als in hel woon
vertrek aan de straatzijde, bedsteden gebouwd zijn. Den zolder bereikt men slechts 
door een laddert rap 

Nog iu 1907 bouwde de Woningbouwvorecniging „ L e e u w a r d e n " in de zoogen. 
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„ I n d i s c h e " buurt, een 80-tal woningen, mei handhaving van de thans z<><> algemeen 
veroordeelde bedsteden (fig. <>). Eersl in 1910 en later in 1914 ging zij er toe over de 
slaapvertrekken afzonderlijk te maken en van direct licht en lucht te voorzien, (fig. 9 
geeft van die latere indeeling den plattegrond). Het privaat, tol nog toe op hel 
zoldertje geplaatst, is naar builen gebracht en op bet zoldertje is een slaapvertrek 
afgeschoten. Zijn di l dus eenige verbeteringen, wat de slaapgelegenheden betreft 
van belang, de woningen blijven, voor gezinnen waar kinderen van beide sexen zijn, 
toch naar den maatstaf van de woningwet gemeten, onvoldoende. Voor kleinere 
gezinnen zijn zij echter zeer gewild en hel is niet te verwonderen dat deze Vereeni
g ing ook met hare 177 dergelijke woningen aan den Hollanderdyk, in liet Zuidwesten 
der Gemeente zeer gunstige ervaringen heeft. (Wordt vervolgd). 

WAT KUNNEN WE VAN DE OUDE MONUMENTEN LEEKKX 
(S I ol van pat 

En het zal de eeuwige roem zijn der Germaanschc volkeren, dat zij losgebroken zijn 
uit deze ketenen, de Vlamingen, de Duitschers en wij Hollanders kwamen niet de moderne 
architectuur. 

Het is volkomen begrijpelijk, dat dit in bet begin meebracht ecu zich afkoeren van dc 
historische stijlen. Grootsch en edel was deze beweging. En vooral Duitschland kan menig 
bouwwerk van een nieuwe, al is het vage. schoonheid aanwijzen. .Maar zooals bij elke 
revolutie, want een revolutie was het. barstten ook hier de lagere hartstochten los. de 
leiders konden de massa niet nicer beheerschen. Die leiders hebben in buil hart nooil 
hun liefde voor de oude schoonheden verzaakt. Maar al spoedig werden hunne edelste 
bedoelingen misverstaan en de drang naar de nieuwe kunst deed vergeten, dat het niet 
om het nieuwe maar om het schoone ging. Eu weldra werd haast elk nieuw gebouw een 
experiment, waarbij men zich wel zou schamen niet tot eiken prijs origineel tc willen zijn. 

Is bet wonder, dat juist door deze minderwaardige uitingen — eenige groote gebouwen van 
den allorlaatsten tijd, zoowel in Hen Haag als Amsterdam kunnen dit helaas getuigen, 
een reactie is ontstaan, omdat men dan maar liever weer genoegen nam niet die geheel 
niisbegrepen neo-stijleii. inplaats van zich aan verdere experimenten bloot (e stellen. Was 
dit conflict dan niet te vermijden geweest'.' Hij ons misschien niet. Hier waren zekerde 
uitersten onverzoenlijk. De groote rijkdom van de oorlogsjaren heeft ook iu dit opzicht 
ongunstig gewerkt. Tegenover de ongebreidelde wildheid der op-sensatie-belusten staat 
een stugge behoudzucht, die zelfs niet weel wat zij behouden wil. Ik overdrijf omdat men 
onder een scherpe belichting de tegenstellingen duidelijker ziet. 

Spr. gelooft aan de mogelijkheid van oplossing der moeilijkheid, door wat Denemarken 
en Zweden te zien geven. 

In Denemarken was het Herholdt, die bet eerst stelling nam tegenover dc klassicistischi 
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pleisterarchitectuur en die zich baseerde op de baksteenvormen van zijn eigen land en 
van Noord-ltaliö. In 1886 reeds komt Storck met zijn Abel ('atbriiies Stiftelse, waarbij 
de bovengenoemde invloeden tot een geheel vrije, zeer eenvoudige, maar toch zelfstandige 
architectuur hebben gevoerd. 

En toen in 1894 Martin Nyro] 't zijn Raadhuis van Kopenhagen begon was zijn 
richting vrijwel aangewezen. 

I )it gebouw nu geeft het eerste antwoord van onzen eigen tijd op de door mij gestelde vraag. 
Hier heeft een groot bouwmeester een werk geschapen, niet zijn diepe en waarachtige 

kennis van de oude monumenten, dat niet is gekomen als een schok, maar als een rijpe 
viucht na een langzame evolutie, liet karakter van dit gebouw is zoo sterk, dat o n t l e e 

ningen, als men ze zoo wil n o e m e n , daaraan niet de minste afbreuk doen. integendeel. 
He Henen kunnen velen tot voorbeeld strekken door het respecteeren van de atmosfeer 

van een goed gebouw of een goede groepeering daarvan in een bepaald stadsdeel, zoodal 
bet nieuwe gebouw steeds gevormd wordt tot een deel van een S c l l O O n g e h e e l , hetgeen 
belangrijker is dan het scheppen van op zichzelf belangwekkende doch slecht in het g e h e e l 

passende gebouwen. 
Hen blik naar Zweden richtende, zegt spr: 
Haar voelt men meer de groote beweging, d nheid van het geheel. Geweldig is de 

indruk als men iu het najaar naar Stockholm komt en men ziet daar in het midden van 
de stad het enorme LSde eeuwsche slot van Tessin liggen, omspoeld door het woesl 
stroomende water. 

Toen t'lason in 1S9"> het Xordiska Museum ging bouwen, koos hij als voorbeeld die 
Nederlandsche Renaissance, die in Denemarken zulke grootsche uitingen heefl doen zien. 
Hoe kon is dat nog geleden en hoe enorm is de afstand tusschen zijn werk en dat van 
den slechts 10 jaar jongeren Ragnar Ostberg, den schepper van l i e t nieuwe Stadhuis van 
Stockholm, deze laatste even oud als Carl Westman, die het nieuwe Gerechtsgebouw 
aldaar maakte. 

Clason heeft niet het warme leven aan zijn. iu technischen zin toch zoo nobel uitge
voerde, gebouw weten in te blazen. De onschatbare verdienste van Clason is geweest om 
de kunst van hel eigen land en dan vooral ook het kunsthandwerk te doen kennen en 
te doen herleven. 

En ziet. nu hoe Westman en Ostberg, de twee even oude architecten van onzen tijd. 
zijn gegroeid, twee verschillende loten aan dienzelfden ouden stam. zoo na verwant en 
toch zoo verschillend. 

Westman beeft gedacht aan de grootheid der Wasa-Kast celen, zooals Gripsholm, Vadstena, 
Kalniar. Hoe juist laat zich de geest van de/.e zware en ernstige burchten vereenigen 
met het begrip Gerechtshof. 

Ostberg beeft de oplossing gebracht, die het meest is naar den geest van dezen tijd. 
Zooals elk goed gebouw is ook dit alleen denkbaar op de plaats waar het staat en daar
door heeft h e t reeds een individualiteit, waarmee elk begrip van navolging onvereenig-
baar is. Er zijn pilasters, die zoo uit den baksteenwand ontslaan zijn. alsof het de eerste 
pilasters waren, die de architect ooit gezien had. En in welk een verscheidenheid. Hij 
heeft begrepen, dat een onzer duidelijkste eigenschappen is, dat wij gecompliceerd zijn. 
dat onze liefde nicer omvat, naarmate wij meer begrijpen. 

In deze tijden, nadat Ernest Renan zijn Vie de Jésus schreef en zijn Prière sur 1'Acro-
pole. kunnen wij den geest der (iothick in bet Genie van bet Paganisme tegelijk lief
hebben. Is bet dan ook niet verklaarbaar hoe Ostberg onweerstaanbaar aangetrokken 
werd door dat onsterfelijke Venetië, waarin de hartstochten van zooveel eeuwen, van 
zooveel landen en wij mogen haast wel zeggen van zooveel werelddeelen tot een zoo 
wonderlijk verwarrend en schoon geheel hebben geleid? Waar een gebouw ontstond, bel 
Dogenpaleis, dal elk kunstenaar in vervoering zal brengen, niet omdat bel een stijleen-
heid zou zijn. maar juist door hei tegendeel, omdat er de rijkdom en de wisselvallig
heid van onze eigen onverklaarbare menschelijkheid in wordt teruggevonden. 

Voor ons is het een van die verrukkelijke bouwwerken, die men niet begrijpt en nooit 
begrijpen zal en die toch zoozeer bij ons hooien, bij onze verwarring, bij onze vertwijfeling 
en bij onze extazes. 

Veelvuldig is de schoonheid, die wij in ons dragen: waarom zouden wij treuren over 
ecu gebrek aan eenheid, waarom ons niet verheugen over zoovele vreugden. Want alle 
schoonheid, van welken tijd ook, is een vreugde op zichzelf en het zijn die vreugden, 
die de oude monumenten ons loeren kennen en in die vreugden moeten wij onszelf ver
gelen en terugvinden, om in den chaos, waarin wij leven, de nieuwe schoonheid van 
dezen tijd te kunnen voortbrengen." 

Met de gebruikelijke toespraak besloot de spreker zijn rede. 
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DE INAUGUREELE REDE VAN PROF. SLOTHOUWER. 
EEN NABETRACHTING. 

M d betrekking tol de waarde en hd wezen van historische studie voor dc oplei
ding van den nrchiteel heeft Prol ' . Dr. Ir. Slothouwer in zijn inaugureele rede dingen 
gezegd, die aandacht verdienen. In onzen tijd is er een zekere moed voor noodig, in 
ons land in liet openbaar de stelling te foneeren, dat de historische studie voor den 
jongen architect van fundamenteele beteekenis is. Hel gaat hier om een principiecle 
zaak. zaak van stelling nemen in een van de groote strijdpunten van de huidige 
architectenwereld, zaak van des te sterker uitgesproken t'undainenteelen aard, omdat 
de geest, waarin aan onze Technische Hoogesehool de wetenschappelijke en artis
tieke opleiding van een belangrijk deel der komende architectengeneratie wordt 
gezien, een sterk doorwerkenden invloed moet gaan uitoefenen op het ontwikkelings
proces onzer nieuwe bouwkunst. En zonder mij te begeven in een kritische analyse 
van prol'. Slothouwer's inaugureele rede, welke analyse ik aan bevoegder krachten 
ineen te mogen overlaten, wi l ik mijn voldoening uitspreken over het feit, dat een zoo 
onomwonden uitspraak van een man, die de opleiding, juist van de allerjongste tech. 
H-studeiiten, op zijn schouders krijgt, is mogelijk geweest en dat deze man niet ge
schroomd heeft, zijn eeiiigszins oppositionede zienswijze te doen kennen en daarvan 
le getuigen. 

Wat onze nieuwe bouwkunst in haar jongen groei noodig heeft, is in de eerste 
plaats bezinning. De ongehoord snelle doorwerking van de nieuwere denkbeelden, die 
in verschillende uitingen van onze jonge bouwkunst reeds resultaten heeft doen zien, 
welke een werkelijke getuigenis zijn van frissche vormkracht, mag ons niel doen 
vergeten, hoezeer wij nog aan het begin staan, liet feit, dat de nieuwe uitleg van 
onze hoofdstad een eenheid vertoont, welke een twint ig jaar geleden nog als onmo
gelijk, misschien zelfs als ongewenschl zou zijn beschouwd, en die door onze genera 
tic reeds iels vanzelfsprekends wordt, is ongetwijfeld een praestatie, die belangrijk 
mag heeten. Maar wij mogen, nu deze resultaten zijn bereikt, voor de feiten niel blind 
zijn. Wij mogen niet uit hel oog verliezen, dat in 'de diepte nog veel, en heel veel, 
moet worden gewonnen. Dat, wi l deze ontwikkeling ook voor de toekomst vruchten 
afwerpen, men zich vrijer dan tol dusverre tegenover de eerste resultaten van hel 
nieuwe streven zal moeten stellen en den uiterlijken vorm zal moeten doorboren om 
het ware wezen der toekomstige architectuur te vinden. 

Tweeledig wordt dan het aspect, wanneer wij den dieperen grond der architecto
nische ontwikkeling van onzen tijd zoeken te peilen. Eensdeels de vollediger heheer-
sching van het werkelijk nieuwe, dal iu de specifieke moderniteit van de meeste der 
moderne bouwopgaven ligt in hun veelheid van bestemming en differentiëering, en 
de straffer karakteriseering, die van die beheersching het gevolg' moet zijn, en daar
mede samenhangend de kennis en de zuiverheid van toepassing van moderne mate
rialen in zuivere, redelijke vormgeving — andersdeels de bezinning op den oergrond 
der architectonische schepping, op de eeuwige wetten van vorm en compositie, welke 
in alle architectuur, 't zij oud of nieuw, moeten zijn te vinden. Het schijnl mij van 
prol'. Slothouwer's rede de groote beteekenis, dat hij op deze bezinning, en op de 
klaarblijkelijke verwaarloozing ervan als actueel verschijnsel in onze moderne archi
tectuur heeft gewezen. 

Ik vind hel zoo'n teekenend verschijnsel, dat een man als Ie Corbusier een huis kon 
kenschetsen als „une machine a habiter", en dat de flagrante eenzijdigheid van deze 
definitie klaarblijkelijk slechts door enkelen werd gevoeld. Teekenend, omdat hier
uit schei]) blijkt de algeineene onverschilligheid ten aanzien van de banden, welke 
alle architectuur met het verleden binden, banden, die men niet straffeloos verbreekt 
ol' negeert, liet gevaar is niel denkbeeldig, dat onze architectuur door gebrek aan een 
vastere basis dan de ongetwijfeld geniale uitingen van eenige barer voorgangers zich 
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te veel vastklampt aan de uiterlijke verschijniugsvornien van die uitingen alleen, 
wegens gebrek aan breeder fundament het gevoel voor hare verhoudingsgewijze nog 
slechts primitieve volkomenheid uit het oog verliest en zoodoende zichzelf verteert. 
Naast verblijdende voorbeelden van verdieping zien wij in onze architectuur de tee
kenen van dezen vernauwden kijk nog maar al te vaak. Men vergelijke eens in het 
nieuwe hoek van prof. Wattjes de afbeeldingen No. .'5 en 4 met de Nos. ."> 1 m 8. Zij 
zijn frappant als tegenstelling. Het sterksl vinden wij dezen vernauwden kijk wel 
daar, waar in een vrijwel blinde verheerlijking van de nieuwe en nieuwste eonstruc-
tiewijzen het uitsluitend heil in die nieuwste construcliewijzen wordt gezien als waren 
die in wezen architectuurvormend. A l so f het feil alleen, dat iets als een bijzonder 
groote overspanning, een naadloos vlak, ol' iets dergelijks, nu kan worden gemaakt, 
automatisch zou meebrengen, dat dit nu ook altijd móel gebeuren, en geen architec
tuur meer mogelijk zou zijn zonder dat. Ik vrees, dat wij hier bedenkelijk afglijden 
naar het gevaarlijke grensgebied tusschen kunst en snobisme. E r is natuurlijk geen 
enkele reden, om beproefde moderne materialen en constructies, het gewapend be
ton, het spiegelglas en hef getrokken metaal af te wijzen, maar vooralsnog beslaan 
er toch ook nog baksteen en natuursteen, dakpannen en hout. Hebben deze oude mate
rialen ook niet hun rechten? 

Ik w i l de waarde van bet experiment geenszins betwisten, maar laten wij ons 
hoeden voor de overschatting ervan. Laten wij wel weten, dat hiermee slechts één 
kant der moderne bouwkunst wordt geraakt. Het is ecu heel typisch verschijnsel van 
onze twintigste eeuw: zijn nihilistische ontkenning' van heel den cultuurarbeid van 
honderden geslachten vóór ons. Wij kunnen het alleen maar, wat kunnen wij 
eigenlijk ? 

Bezinning is noodig. Zuiver besef van het eenvoudige feit, dat het aspect der nieuwe 
bouwkunst de bovenaangehaalde tweeledigheid bezit. En , dat na de eerste overwin
ningsroes der jonge gedachte in haar jonge eenzijdigheid de andere zijde haar recht 
opeischt. Niet in den zin van detailvergodende stijltjesnainaak in trouwe, is er 
in ons land nog iemand, die van de historische studie dit gevaar in ernst verwacht.' 
Laat een beginnend student iu vrede zijn klassieke orden teekenen en zijn vorm
studies van (iothiek, Romaansch en Renaissance. Laat hij zijn opmetingen en zijn 
reisschetsen maken in volle toewijding. De kans is groot, dat hij daarbij onder het 
hulsel van den ouden vorm onverhoeds den geesl der ware bouwkunst ontdekt, en 
dan zijn de historische vormen hem geen hindernis, maar middelaars geweest waarvan 
hij dan tegelijkertijd de betrekkelijkheid ziet. Slechts door het kennen van de taal 
kan men komen tot de schoonheid der verhevenste gedachten, in die taal vertolkt. Is 
de kwestie der historische arehileotuurvorincn eigenlijk wel iets anders dan een soort 
taalstudie! 

A'oor mijn gevoel ligt het gevaar van stijlnaniaak in onze dagen niet hier, maar in 
de geestelooze nn-apcrij van grootore voorgangers van dezen tijd. En dit is ernstiger 
en oneindig veel schadelijker. Omdat het in weten niet anders is dan zelfvergoding 
van onze eigen, nog zoo beperkte kracht. Ir. A . J . V A N DER S T E U R . 

ONTVANGEN B O E K W E R K E N . 
V O R M C O M P O S I T I E - C O N T R A P U N T DOOL .1. H . D E G R O O T . 

Oude bouwwerken hebben een zekere schoonheid in zich. Zoek een niet-verprutst 
oud bouwwerk dat leelijk is. Zoek een oud nijverheidsvoorwerp dat slecht van vorm 
is. Het zal U niet gemakkelijk gelukken. Hoe komt dat.' 

Geen goede architectuur zonder geoinetrischeii grondslag, schreef Owen Jones in 
zijn „Gramatic of Ornaments". Wij zouden wil len schrijven: geen goede kunst zonder 
wiskundigen grondslag. 

De bestudeering — de operatie ter gelegenheid der restauratie — van menig oud 
bouwwerk leerde dat aan vorm en constructie zekere regelen ten grondslag lagen. 
De vensters van een achttiend'eeiiwsch huis, de kozijnen van den 17e eeuwscheii M i l i -
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tiezaalgevel, de vensters van de 15e eeuwsehe Agnieterikapel, die van 't 13 eeuwschc 
kerkje te Kloosterzande, zij allen liggen vast in een systeem, veelal een heel een
voudig geometrisch figuurtje. Hun vorm en hun plaats in 't vlak ligt vast. Dat is na 
alle* weg. Hoe 't kwam.' De dragers dei' cultuur — in Nederland althans — oudtijds 
de leekebroeders, later de gildemeesters zijn naai - 't geschiedenisboek verwezen. De 
gildebroeders hebben 't geheim mede in 't graf genomen. Wat er overbleef was 't 
laatste klassiek restant je, in 't Ordeboek vastgelegd, de tot vervelens vertaalde 
Vignola of Scamozzi. De houwkunst van 't midden der negentiende eeuw, weid door 
dit laatste restantje gered. Bouwwerken als de Commiezenhuisjes te Haarlem, de 
Et. K . Kerk naast de .Militiezaal, de vroegere Beurs van Zocher, de afgebrande Aca
demie te Groningen zijn of waren zuiver van proportie en droog, zonder fantasie 
maar hebben toch nog iets in zich. Wat daarna kwam had noch proportie noch fanta
sie. Het grootste deel onzer moderne kunstvoortbrengselen heeft fantasie zonder 
proportie. Slechts door de samenvoeging van proportie en fantasie kan weder iets 
goeds komen. 

Schrijver dezes woont in een huisje van de Bazel, een jeugdwerk, ruim 20 jaar oud. 
De plattegrond is een zuiver kwadraat, de deuren, de stookplaatsen, de balken-
plafonds liggen vast in een onzichtbaar weefsel. Het dak hooft de helling van de 
zijde tot de diagonaal van 't kwadraat. Daardoor is de helling overhoeks — do hoek
kepers — juist weer 45 en zijn do dakvlakken hij verrassing zuivere gelijkzijdige 
driehoeken: uit 't een volgt '1 ander, liet Amsterdainsehe Posthuis staal in platte
grond en opstand op een proportiestelsel en dat is 't geheim van zijn ziele-adel. Van 
de Burgemeesterswoning in het nummer van 20 Nov. 1020 afgebeeld zijn de vensters 
door het later aanbrengen van groote ruiten geschaad. Ondanks dit en ondanks hot 
feit dat wat er overblijft niets is dan een muurvlak mot rechthoeken spreekt uit dit 
gevelvlak oen voornaamheid waarvan do geheele uitbreiding Z u i d afblijft. Dat is 
alles *t geheim der proportie. Dit als een aanlooper <>p de aankondiging van een 
boekske. 

Ken van do merkwaardigste typen onder do architecten is .1. H . do Groot. Hi j 
zoekt en vorseht naar 't grootste geheim. Kon twin t ig jaar geleden verschonen in 
Architecture — achtste jaargang — oen serie figuren, voor don oningewijde knipsels 
uit een sohoolvlakkcineotkundebook, voor don ingewijde de sleutel voor de proportie
leer. Na verschillende publication verscheen nu oen allermerkwaardigst boekje dat 
heel geheimzinnig boot Contrapunt. Wat dit voor oen punt is verklappen we niet, 
want als go 't weet, dan weet ge 't en als ge 't niet weet dan niet. A l s troost voor bon 
die verachtelijk het „toekonen op ruitjes" verwerpen zij verklapt dat boven 't eerste 
hoofdstuk in kleine lettertjes staat „ W a r e kunst wordt niet door regels alleen ver
kregen maar eischl vóór alles kennis van doelmatige regels." Dan staan er in dit 
boekje heelemaal geen kwadraatjes maar wol ellipsen, kerktorens, nijvorhoidsvoor-
werpen en gelaatsprofielen. Kn de tekst: voor wie 't weet te vatton een krachtige 
ruggesteun, voor wie 't niet vat ijle lucht, om niet te zoggen pnarlon voor de zwijnen. 

Hol boekje is direct of via den Boekhandel verkrijgbaar bij den uitgever W. N . 
Dinger te B u s s u i n en kost een rijksdaalder, met 'n bandje ruim een gulden meer; 
wie 't koopt moet er feitelijk het niet zoolang geleden verschonen boekje Vin mcoin\>a-
sitie en Centrdliteit bijnemen, van denzelfden schrijver en bij denzelfden uitgever 
verkrijgbaar. Dan zal of althans kan hom oen puntje worden opgelicht van don sluier 
die hing voor 't geheim der schoonheid. . A . A . K O K . 

Aankondiging. Bij Van Mantgem en Van dor Does zal oen werkje verschijnen 
van den hoor .los. Horman, architect B . N . A . te Amsterdam. Do schrijver stelt zich 
niet voor, oen nieuw eonstructieboek samen te stellen, maar alleen aan te toonen, op 
grond van zijn veeljarige practijk, hoe door betere techniek dan de veelal gevolgde 
vele euvelen — vooral inwatering en tocht — kunnen worden geweerd, vaak zonder 
hooge kosten, liet boekje zal worden geï l lus t reerd mot teekoningen van slechte en 
goede constructies. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

INHOUD. 

Officieele Mededeelingen. Over Volkshuisvesting te Leeuwarden, door L . H . E . van 
Hylckama Vlieg. Arch. B . N . A . (vervolg van pag. 482). - Is opheffing van den bouwborgtocht 
mogelijk? door Mr . W'. A. M . Cremers. 

O F F I C I E E I . E M EI ) E D E E L I N G E N . 

B E K I C H T A A N A B O N N K ' S . De uitgevers hebben de gelegenheid opengesteld hel 
nieuwe weekblad „Bouwkundig Weekblad en Arclntectura" ongevouwen in couvert met 
cartonnen achterzijde te verzenden tegen betaling van ƒ2.50 per jaar. 

Abonné's die hiervan gebruik wenschen te maken worden verzocht hiervan kennis te 
geven vóór 25 December a.s. onder toezending van postwissel ad /'2.50 of overschrijving 
op Postrekening No. 9710 ten name van de uitgevers Mouton & Co. te 's-(iravenhage. 

L E D E N V E R G A D E R I N G T E A M S T K R D A M . 

Op Zaterdag 18 December a.s. zal een ledenvergadering van den B.N.A. worden ge
houden in de Indnstrieele Club te Amsterdam, des van. 11 uur. 

De agenda bevat de volgende punten: 
1. Notulen van de vorige vergadering. 
2. Mededeelingen. 
3. Ingekomen Stukken. 
4. Begrooting 1027. 
5. Behandeling van het rapport van de commissie ter bestudeering van de vraag

stukken der samenwerking op het gebied van de uitvoering van projecten voor 
centrale verwarming (zie B . W . No. 38 en 30, 1926). 

0. Koto collectie van den B.N.A. 
7. Rondvraag. 

Tot zijn spijt moet het Bestuur niededeelen dat de voorgenomen excursie naai - het 
Gebouw van de Nederlandsche Handel Mij. op den dag van deze vergadering niet kan 
doorgaan. 

In het begin van de volgende week zal aan de leden een Mededeelhig worden toe
gezonden, bevattende toelichtingen op punt 4 en (i van de agenda. 

N I E U W E L E D E N . Sedert de vorige opgaaf zijn als lid van den B . N . A . toegetreden 
de heeren : 

Ir. ( i . Friedhoff, Haarlem. Kleverparkweg 105. 
Ir. .1. II. Plantenga, Wassenaar. Huize Duinweide Park de Kievit. 
Overgeschreven van adspirant-lid tot lid : 
Ir. A . .1. van der Steur. Amsterdam, Harmoniehof 34. 
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OVER V O L K S H U I S V E S T I N G TE L E E U W A R D E N . 
(Bijdrage tol de geschiedenis van den woningbouw). 

Door L H. E . V A X H Y L C K A M A V L I E G , Arch. B.N.A. 

Vervolg van pag. 482. 

Hel inmiddels voortdurend stijgend woningtekorl noopte in l!M4—'15 hel Ge
meentebestuur zelf de hand aan den ploeg le slaan, en, zij hei aanvankelijk op be
scheiden schaal, in den woningnood te voorzien. Het eerste complex, de zoogen. 
„Mariahof", omvattende 56 woningen, werd in 1915 gebouwd. De situatie is in lig. o 
aangegeven. De woningen bevatten een woonkamer-keuken, mei daarachter, niet 
onmiddellijk van de gang uit bereikbaar, een kleiner vertrek. Op den zolder zijn 
2 slaapvertrekken, waarvan het kleinste echter geen venster, slechts een daklich! 
heeft. (Fig. 1.0). Do oppervlakte beslaat 5.15 M. breedte bij 7.20 M . diepte en het 
privaat bevindt zich op het achtererf. Deze woningen beteekenden destijds een 
groote verbetering van hel type kleinste arb.woning; al ontbrak nog veel, vooral aan 
de uitrusting van woon- en spoelvertrek of keuken-vertrekken. 

Aangezien echter de huur dezer woningen (de loonen bedroegen destijds voor 
geschoolde arbeiders nog ƒ 0.18 a ./' 0.24 per uur) voor het meeréndeel te hoog was. 
bedacht men op welke wijze nog goedkooper te bouwen ware. En toen is. in 1 Dl7, 
de wijk „Hollanderhof" gebouwd. Afb . 11 geelt van dit woningtype de plattegronden. 
Men ziet dat de geheele oppervlakte 4.72 M . X 0.44 M. beslaat. De woningen worden 
slechts matig gewaardeerd en slcehl bewoond, zoodat ze een „ v o o r w e r p van aan
houdende zorg" zijn voor den, met de administratie belasten ambtenaar. 

Een belangrijk beter type ontstond toen men niet alleen de slaapvertrekkeu, maar 
ook hel keukentje, dat is hier die kleine lokaliteit waarin het . .vuile" werk geschie-
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den moet, van het woonvertrek afzonderde. Het was in 1 DlS dat de Gemeente aan 
de Maerten (lerritsstraat en de Jacob Binckesstraat, ten Noorden van „Het Vl i e t " 39 
woningen van dergelijk type bouwde, waarvan l'ig. 12 en 12bis een afbeelding geeft. 
A l zijn de slaapvertrekjes zeer klein (dat op den beg.grond kan nauwelijks een ledikant 
voor de, dikwijls meer dan 1.80 lange Friezen bevatten) toch voldoen deze woningen 
in 't algemeen zeer goed. Aan het ideaal echter van eene „fatsoenl i jke" arbeiders
vrouw, dat ze althans één vertrek, een kamertje als „mooie" kamer zou kunnen 
houden, voldoen ook deze woningen nog niet. De situatie van de kook- en spocl-
ruinite die, voor 'n gedeelte van hef complex, nog alléén door de kamer heen Ie 
bereiken is, en het, bij deze woningen nog gehuldigde tonnenstelsel, voldoen nog niet 
aan oonigszins hoogere aesthetische en hygiën ische eischen. 

Een beter plan werd in datzelfde jaar 1918 voor de woningbouwvereeniging „Leeu
warden", gebouwd. De architect H . H . Kramer geassisteerd door zijn jongeren 
collega Slapensen, ontwierp op de, door de Gemeente gereed gemaakte terreinen ten 
Zuiden van het Cambuursterpad een complex van L90 woningen, bevattende op den 
beg.grond: woonvertrek, keukentje en klein woon- of slaapvertrekje en op den zolder 
één slaapkamertje. Het bebouwd oppervlak van deze woningen is normaal 5.23 
7.00 M . en dus even grooter dan de straks genoemde (5.27 X 6.40 M ) . De indeeling 
editer die afzonderlijke toegangen heeft tot woonvertrek en spoclkeukentjo, is zeer 
praetisoh en de woningen worden zeer geprezen. F i g . 1"> geeft de indeeling ervan te 
zien, l'ig. 14 de algemeene situatie, en l i g . 15, zie pag. 491, een aanzicht van een gedeelte 
van 't complex, ter plaatse waar een hoogst eenvoudig plantsoentje is aangelegd, dat 
door de omwonenden zeer wordt gewaardeerd en dat den gemeentelijken plantsoenop
zichter weinig zorg geeft. ()ninid(lellijk aan dat plantsoen grenzend, slechts geseheiden 

489 



OCvCrtm:L>KtVUNINCBOW. l £ t U W V » : N ISI75 
nOH:MUWiVOMNii ntlUPv.i tfAnott^imiCOtr 

f—. V-V- i '•. ' r - ' ' i i L i •' ' i (m 

F' 

- -4 Ij ' 

ÂOCCCR̂  WNrWTN rfCRnW Type 
+~i - u . i-j—i—ff-,—i—i—i-j,, 

•na.._ 

WONM3XXV Tt iTECWWDCet 

IF 75 
Buiü 

' — 1 — i V N 
rio: VOOR smATr riËHft 

I I 
v>*> iwrnp. 

-fv l . ' ^ ^ £ " - J vowtó.kiïi-iqii. 

AFB. 16. 17. 18 boven, 19, 20. 21 beneden. 

door een pad, is con groote, met houten borstwering omgeven zandbak gemaakt die 
tol gerief van de kleinere kinderen bijdraagt. 

Was er, zooais in liet voorafgaande gezegd, een steeds blijvend tekort aan arbei
derswoningen, ook voor de gezinnen niet eenigszins boogere inkomens, de kleine 
ambtenaren, tecliu. en andere opzichters, onderwijzers enz., kwam er een stijgende 
behoefte aan doelmatige en niet te dure woningen. De Gemeente zag dal in, en zij 
besloot met hulp van het destijds opgerichte nationaal „Steuncomité", aan één der. 
in Noordelijke r ichting aangelegde straten, de Tjerk Hiddesstraat, een tiental 
woningen te bouwen. Het is een straat, die reeds thans een druk verkeer in de 
richting Groningen heeft, en, waar zij een verbinding geeft tusschen Bleeklaan 
(Oostersingel) en ('anibuursterpad, iu l ig . 14 opgenomen. In l i g . 16 is de indee
l ing van hegnnegrond en verdieping te zien. De woningen zijn zeer doeltreffend 
ingericht, alle vertrekken, ook die van de verdieping hebben behoorlijk licht en lucht, 
er is een stukje vóór tu in en voldoende open grond aan de achterzijde, zoodat hel 
niet te verwonderen is dat zij geen moment onbewoond zijn. 

In 1920/21, toen de particuliere bouw nog steeds in gebreke bleed' zelfs voor 
dergelijke „burger l i jke" woningen in tic klimmende behoefte te voorzien, nam de 
Gemeente andermaal het werk in handen en bouwde aan de Anke Stellingwerl 'straal 
en de Schapestraat een 40-tal woningen van bijna geheel gelijke indceling. Al leen 
de verdieping is anders en de samenstelling der kamers onder het dak is minder 
doeltreffend doordat niet, zooals bij de groep Tjerk Hiddesstraat de voorgevel ook 
voor de verdieping is opgetrokken, maar die kamers alle onder de „gebroken kap' ' 
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zijn getimmerd. Het bebouwde oppervlak van al deze middenstandswoningen be
draagt 6.40 X 8.20 M . 

Nogmaals een jaar later. 1921/22, werden 84 woningen gebouwd, ten Zuiden van 
het Kalverdijkje (de tegenwoordige, 1926, Ramstraat) waarvan ± '24 stuks weer tot 
<le grootere, zoogen. middenstandswoningen geteld kunnen worden, terwijl de and» re 
een kleiner type vertooncn dat wel aangeeft wat toen als minimum éisch (ook door 
de regeering) aan een arbeiderswoning gesteld werd. Wat de vroegere woningen 
voor den „ w e r k m a n " ontbrak, n.1. een, zij het ook kleine z.g. mooie kamer, is hier 
bereikt, terwijl de woon- ol' huiskamer door haar groote diepte uitermate geschikt 
gebleken is voor gezinnen niet kinderen. Overigens konden, door het geringere 
bebouwd oppervlak dat Ö.77 X 7-58 bedraagt, hier slechts 2 slaapkamers ouder liet 
dak aangebracht worden, die echter van flinke afmeting zijn. Het verdient wel op
merking dat deze woningen, die, zooals gezegd aan de eischen ten tijde eener „hoog
conjunctuur" voldeden, slechts 4.1 M - . grooter in oppervlak zijn, en niet meerdere 
kaniers bevatten, dan de arb.woning zooals die reeds iu 1908, tengevolge eener prijs
vraag, door de Maatschappij v. Houwkunst uitgeschreven, door den eerstbekroonde, 
den arch. D. Meinteina. rolt/rus 7 gegeven programma was ontworpen. ') F i g . 17 
geeft de indeelingen aan, waaruit blijkt dat elke woning nog een loodsje met brand
stofberging achter het keukentje beidt. F i g . IS geeft een der grootere typen. 

(Wordt vervolgd). 

IS O P H E F F I N G V A N D E N BOÜWIK>R(Vï\ )C\IT MO( rELIJK? 
door Mr . W. A . M . ( ' K H M E R S . 

Den Ui J u n i 1926 is door den Nederlandse hen Aannemersbond het gewichtige 
besluit genomen, dat hare leden in den vervolge niet meer zouden inschrijven op 
werken, waarbij het stellen van een borg of een zakelijke zekerheid is voorgeschreven. 
De Hond heeft zich met één ruk losgemaakt van een band, die hare leden vaak te 
zeer knelde en een instituut, dat haar leden verafschuwden, afgeschaft. Ik wil mij 
bier niet verdiepen in het pro en contra van den bouwborgtocht in 't algemeen, maar 
acht het gewenscht dit vraagstuk door den juridisehen bril te bezien. 

'i Ejensgezinswerkmanswoningen. Monloti tf- Co. \s Gravenlm^i' l'.ius 
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Bi.j een aanneming van een belangrijk werk is hel voor don bouwheer vaak van bot 
grootste belang, dal hot work binnen don termijn, die voor de oplevering is gesteld, 
wordt opgeleverd, en wel overeenkomstig hot bestek en do teekening. Men denke aan 
hot maken van een jaarbeursgebouw, aan hot herstellen van een doorgebroken dijk, 
aan een viaduct, welks aanleg groote vorkeorsstoring medebrengt, en aan vele andere 
voorbeelden uit de practjjk. Indien de aannemer zijn belofte niet gestand doet, lijdt 
do besteder ol' bet publiek groote schade en hinder. Het werk moet en zal lijdig' klaar 
komen. 

He principaal zal als wijs man rekening houden met do mogelijkheid, dat do 
aannemer in gebreke blijft. A l s regel kont hij don aannemer niet voldoende, hij ver
neem! alleen van zijn architect, dat de aannemer een soliede firma is en hot inschrij-
vingscijfer lijkt hein wel aannemelijk. .Maar al is de inschrijver nóg zoo soliede en al 
beidt hij nóg zoo'n goede reputatie, als goed zakenman moot de principaal rekening 
houden mot de mogelijkheid dat er moeilijkheden ontstaan. K r staat immers te voel 
voor hem op het spel. Ho wet geeft hein een middel aan de hand door den aannemer 
aansprakelijk te stellen voor de schade, die de aanbesteder lijdt tengevolge van on
deugdelijk work of te late oplevering. Maar dit is een lapmiddel, dat void kostbaren 
tijd doet verliezen, e n . . . . een zakenman loopt den rechter liefst uit don weg. 

Evenals de groothandelaar van zijn afnemer het stollen van een accreditief vordert 
en/of „be ta l ing togen overgave van documenten" zoo heeft de bouwheer behoefte 
aan oen eenvoudig en afdoend middel, dat hem oen richtige oplevering waarborgt. 

Ongetwijfeld voldoet hot s t i l len van oen bouwborg aan dozen eisch; do bouwheer 
krijgt naast don aannemer oen reserve-aannemer, die het werk dadelijk overneemt als 
do eerste het laat liggen. Is do schade, die de bouwheer zal lijden door hot verzuim 
van den aannemer niet zoo geweldig groot als in do genoemde voorbeelden, zoo kan 
hij volstaan mot een behoorlijke boete te bedingen en don aannemer een gehlelijkon 
borg tot zekerheid in don vorm van effecten bij zijn bankier te doen deponeeren. 

Nu redeneert do Aanneinorsbond aldus: Indien het werk aan oen solieden aannemer 
gegund wordt, hoeft de bouwheer geen groote kans, dat het werk zal worden neer
gelegd. Indien de architect nu maar zorgt, dat do betalingstermijnen aldus verdeeld 
worden, dat hot werk spoedig een flinke overwaarde geeft, zoo vindt do bouwheer 
daarin oen waarborg voor do meerdere kosten van een eventueele herbesteding en 
voor de boete, die de aannemer wegens vertraging in de oplevering kan verschuldigd 
worden. Deze redeneering is schijnbaar juist, want de aannemer moet het werk 
geheel afmaken, voordat bij do laatste termijnen ontvangt. Legt hij dus het werk 
eerder neer, zoo lijdt hij oen belangrijk verlies. Indien men het verschil steil op do 
gebruikelijke 10%, zoo is hot duidelijk, dat de bouwheer den aannemer tot dit bedrag 
in zijn macht heeft. 

Dit betoog moge volkomen opgaan-, zoolang de principaal alleen niet den aannemer 
te doen heelt: het faalt indien er nog een derde in het spel komt. Dan zal het vaak 
gebeuren, dat de bouwheer do boete wegens vertraging ol' anderszins niet op de aan
nemingssom kan korten, dus geenerlei garantie vindt in de overwaarde van hot werk. 
Hij moet dan zien, dat hij op don aannemer zelve verhaal vindt. Maar dat zal onder 
die omstandigheden bezwaren kunnen opleveren. In ieder geval is het doel van de 
juiste verdeeling dor termijnen — hot verschaffen van een waarborg in hot werk 
zelve — verijdeld. 

Nemen wij aan, dat er slechts één opleveringstermijn is bepaald n.1. voor het geheele 
werk en dat dan oen betalingstermijn van 10 ol' 20% der aannemingssom vervalt, 
lerwijl na don onderhoudstermijn do laatste •*>% betaald wordt. Do aanbesteder ver
wacht, dat hij, indien do oplevering te laat geschiedt, dan de boete kan korten op de 
15 of 25% waarop de aannemer recht zal krijgen. Ware zulks onder alle omstandig
heden juist, zoo zoude hij steeds voldoende verhaal hebben. 

Nu is dit niet steeds het geval. K o r t i n g van booten op de aannemingssom is niets 
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anders dan wat do Wet schuldvergelijking noemt of' — wi l men een geleerd woord -
compensatie. Ook indien daaromtrent niets uitdrukkelijk bedongen is, kan iemand 
die geld te vorderen hoeft van zijn crediteur, dit afhouden van hetgeen hij dezen 
betalen moet. § 47S, le l id der A . V . is derhalve overbodig. 

Echter kan deze compensatie nooit plaats hebben ton nadeele der verkregen rechten 
van een derde. Ar t . 1470 van het Burgerlijk Wetboek zegt zulks uitdrukkelijk. 

Nu denk ik aan drie gevallen, die herhaaldelijk plaats bobben: cessie dor aan-
noniingssoni, verpanding daarvan en beslag daarop. Ik donk niet aan de mogelijk
heid van oen faillissement van den aannemer, want ik spreid; over werken, die door 
soliede aannemers worden uitgevoerd. Indien de aannemer van een groot werk niel 
over voldoende eigen gelden beschik! om zijn leveranciers, zijn personeel en verdere 
kosten te betalen, totdat hij een termijn hooft ontvangen — en dit zal vaak het geval 
zijn, indien de termijnen op de bovengenoemde wijze verdoold zijn — zal bi.j zijn 
bankier verzoeken het werk te financieren. Deze is hiertoe volgaarne bereid, maar 
hij eischt cessie of verpanding dor aannoiningssoin. Hot gevolg is, dat de. bank eige
nares biervan wordt of daarop oen pandrecht krijgt. Do principaal kan dus niet meer 
aan don aannemer betalen, maar moot do termijnen aan de Hank voldoen. Indien een 
schuldenaar van den aannemer beslag op dc termijnen legt, mag de pr incipaal don 
aannemer geen cent meer afdragen, maar moet dit doen aan don beslaglegger, zoodra 
het beslag „van waarde is verklaard" d.w.z. zijne vordering deugdelijk is bevonden 
door den rechter. 

Nu zegt hel aangehaalde artikel dat compensatie niet kan worden toegepast, der
halve boete niet op de termijnen kan gekort worden, indien oen dorde daardoor zoude 
benadeeld worden. Practisch komt dit hierop neer, dat oen kort ing onmogelijk ge
maakt is in oen der drie genoemde gevallen. Dit is ook duidelijk indien men do zaak 
van hot standpunt van den dorde bekijkt. 

Zoodra het werk gegund is. bestaat er oen vordering van den aannemer op den 
bouwheer tot bot volle bedrag der aannemingssom. Wel iswaar is daaraan een tijds
bepaling of oen opschortende voorwaarde verbonden, die het bedrag pas opeisehbaar 
maakt, zoodra hel werk is opgeleverd; maar dit neemt niet weg dat de vordering 
bestaat en dat op dat oogenblik nog geen cent boete daarop is gekort. Tengevolge 
der cessie wordt do Bank eigenares der aannemingssom en schuldeischeres van don 
aanbesteder onder dezelfde voorwaarde. De principaal is derhalve — na de opleve
r ing — de termijnen aan de Hank schuldig, maar heefl do boete c.q. van den aan
nemer te vorderen. E r slaat voor hem thans niet meer een vordering op den aannemer 
tegenover een schuld aan dezen, maar zijn schuldeischer en zijn debiteur zijn twee 
totaal verschillende personen: aannemer on Bank. Compensatie of kort ing is dus niet 
moor mogelijk. 

Ingeval van verpanding der vordering aan een Hank geldt precies hetzelfde: Zij 
heeft een pandrecht verkregen op de volle aannemingssom voordat deze door kor
tingen verminderd was. Dit is een onaantastbaar recht. Dit kan zij executeeren onaf
hankelijk van den aannemer, Weliswaar is de aannemer nog de schuldeischer van den 
bouwheer gebleven, maar door kort ing der boete zoude het pandrecht iu het gedrang 
komen. Dus verbiedt de Wet compensatie. 

Dit is ten overvloede nog beslist door den Hoogen Raad in zijn arrest van 30 
October 1919. Daar g ing do Hooge Raad nog vorder dan ik in het bovenstaande. De 
aannemer had aan zijn bankier een pandrecht op de termijnen gegeven niet het recht 
deze o]» eigen naam te innen. Nu had do aanbesteder die door do Bank werd aange
sproken twee pijlen op zijn boog: Vooreerst wenschte hij de aannemingssom te korten 
niet boete wegens te late oplevering; zooals gezegd, verwierp de Hooge Raad dit ver
weer. Maar vervolgens ontkende do besteder hot pandrecht, want — zoo beweerde 
bij — do aannemer is niets aan de Bank schuldig, zijn rekening-courant wijst een 
creditsaldo aan. dus had de Bank geen vordering en daarom ook geen pandrecht. Ook 
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dit verweer had geen kans: behalve het pandrecht had de Bank geen zelfstandig 
inningsreeht, dat is wel verhouden aan het pandrecht, maar maakt er geen deel van 
uit. Dus zelfs indien des aanhostoders bewering juist ware, zoude hij aan de Bank 
krachtens zijn inningsreeht moeten betalen. E n ook dit verkregen recht verhindert 
kort ing ten nadeele der Bank. 

Tenslotte is er de mogelijkheid van een beslag, dat door een crediteur van den 
aannemer op de aannemiiigssom wordt gelegd. A r t . 147(1 B A Y . zegt uitdrukkelijk, dat 
de schuldenaar die tevens schuldeiseher is, zich niet ten nadeele van den beslaglegger 
kan beroepen op compensatie, indien de tegenvordoring na het leggen van het beslag 
is ontstaan. Dit is gezegd voor ieder beslag, dus ook voor het z.g. conservatoir beslag, 
dat iedereen kan leggen al is zijn vordering nog zoo gek. Wel iswaar kan de beslag
legger zijn vordering pas executeeren, nadat hij het beslag en de gegrondheid van zijn 
vordering door de Rechtbank heeft laten vaststellen, maar dit neemt niet weg, dat 
ook hangende deze procedure het tevoren gelegd beslag blijft liggen en dat geen 
kort ing te zijnen nadeele kan geschieden. 

Om dergelijke moeilijkheden te vermijden ziet men vaak in bestekken de bepaling: 
..Cession worden niet erkend". Ik merk al dadelijk op, dat hierop slechts ingeval van 
cessie een beroep kan gedaan worden, niet bij verpanding der aannemingssom o f 
beslag daarop. Maar of dit beroep ingeval van cessie zal baten, is nog een tweede 
vraag. Vooreerst kan dan beweerd worden, dat de aannemer door deze clausule niet 
beperkt kan worden in zijn wettelijk recht om naai- hartelust over de aannemingssom 
te beschikken. Maar iu ieder geval zal hierop geen beroep gedaan kunnen worden 
ten nadeele van den cessionaris, die deze bepaling niet kende en te goeder trouw 
eigenaar van de vordering is geworden. De rechten van derden die te goeder trouw 
zijn. [ilegen steeds beschermd te worden. 

X o g een opmerking in dit verband. Stel nu eens, dat een werk gegund wordt aan 
een aannemer die minder soliede is en failliet verklaard wordt. X n wordt de zaak 
geheel anders en wel ten voordode van den principaal . Het gelogde beslag komt 
vanzelf Ie vervallen en do curator treedt in do plaats van den schuldeischer van don 
aannemer. Thans wordt art. 515 dor Faillisseniontswet van toepassing, dat ingeval 
van faillissement compensatie op veel grootere schaal toelaat en geen anderen eisch 
stelt dan dat de beide vorderingen over en weer ontstaan zijn vóór de fail l ietverkla
r ing of voortvloeien uit handelingen, die voor dien tijd mot don gefailleerde verricht 
zijn. Dus zelfs indien de boete tijdons de fai l l ie tverklar ing nog niet opeischbaar was. 
maar hiervan een gevolg is — b.v. omdat do aannemer door zijn faillissement niet 
kon doorwerken en het werk te laat werd opgeleverd — is kort ing in ieder geval 
mogelijk. 

Hieruit volgt dat de architect indien er op do aannemingssom beslag gelogd is en 
hij dientengevolge do boete niet kan korten, niet beter kan doen dan hot faillissement 
van den aannemer aan te vragen. Het spreekt echter vanzelf, dat dit middel hom niet 
kan baten ingeval de aannemingssom gecodeerd of verpand is, want cessionaris en 
]landhouder oefenen bun recht uit buiten het faillissement om. Deze regel geldt voor 
hen niet. 

Ik kom dus tot do conclusie dat de besteder een waarborg in een of andoren vorm 
niet kan missen en een borgstelling of onderpand zelfs van don soliedsten aannemer 
behoort 1e vorderen, indien het oen belangrijk werk betreft. Onjuist is dan ook de 
bepaling van S 92 der A . A . Y . en van S 295 der A . Y . van der Kloes, houdende dat 
de borg ontslagen is en dat bet zakelijke onderpand wordt teruggegeven, zoodra de 
overwaarde van bet werk gelijk is aan bet bedrag van don waarborg. 

Mr . W. A . M . C R K M E R S . 
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I N H O U D . 

Officieele Mededeelingen. — Berichten. — Over Volkshuisvesting te Leeuwarden, door 
L . H . E . van Hylckama Vlieg, Arch. B . X . A . (vervolg van pag. 491).- Opheffing van den 
bouwborgtocht, door Mr. E . Rosenboom. — Het Evangelistenraam in den Dom te Utrecht. 

O F F I C 1 E101. E M K1) K1) E E L I N G E X . 

L E D E N V E R G A D E R I N G T E A M S T E R D A M . 

Op Zaterdag 18 December a.s. zal een ledenvergadering van den B . N . A . worden ge
houden in de Indiistrieelc ('lub te Amsterdam, des v.m. 11 uur. 

De agenda bevat de volgende punten: 
1. Notulen van de vorige vergadering. 
2. Mededeelingen. 

Ingekomen Stukken. 
4. Begrooting 11)27. 
5. Behandeling van bel rapport van de commissie ter bestudeering van de vraag

stukken der samenwerking op het gebied van do uitvoering van projecten voor 
centrale verwarming (zie B A Y . No. 38 en 39, 1<>2<>). 

l>. Foto collectie van don B . N . A . 
7. Rondvraag. 

De toelichtingen op punt 4 en 6 van de agenda zijn afzonderlijk per mededeeling aan 
de leden toegezonden. 

I N Z E N D I N G V A N D E C L A R A T I E S Het Bestuur heeft het voornemen om de jaar
rekening over 1926, zoo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan de orde te stellen. Het 
is daarbij afhankelijk van het binnenkomen der gegevens, die daartoe benoodigd zijn. en 
richt daarom tot de leden van den B .N.A. , voor zoover zij declaraties hebben iu te 
dienen, bet dringende verzoek, deze vóór 20 December a.s. in te zenden aan het Bureau 
van den B . N . A . 

Medewerking van de zijde van de leden, zal de administratie zeer vergemakkelijken, 
en er toe bijdragen dat reeds bij het begin van het jaar rekening zal kunnen worden 
gehouden met de financiëele positie, zooals deze door de begrooting wordt bepaald. 

In het bijzonder wordt voor het bovenstaande de aandacht gevraagd voor de leden van 
de Commissie van Onderzoek, do Commissie van Voorlichting, de Commissie der Voor
drachten, de Commissies van het Werkprogramma van den B . X . A . enz. 

B E R I C H T E N . 

ht. D. E . C. K N U T T E L f. Op 19 Nov. j.1. is te 's-Gravenhage overleden op den leef
tijd van 69 jaren de heer Ir. D. E. C. Knuttel, oud-Rijksbouwmeester. In zijn jarenlange 
ambtelijke loopbaan hooft do heer Knuttel vele Rijksgebouwen ontworpen en uitgevoerd. 
Het grootste en het meest bekende daarvan is het gebouw van de Rijkspostspaarbank 
te Amsterdam. Als bekwaam deskundige werd de heer Knuttel destijds algemeen erkend 
en daaraan had bij zijn benoeming te danken in commissies, die belangrijke bouwwerken 
hebben voorbereid, zooals de commissie van advies inzake de herstelling der Grafelijke 
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/alen. wier secretaris hij was en de bouwcommissie van liet Vredespaleis. De oudere 
leden van de Mij. tot bev. der Houwkunst zullen zich den lieer Knuttel herinneren, als 
een hunner, wiens optreden, bescheiden maar vol toewijding, hem op posten plaatste, 
waar ruime vakkennis, algemeene ontwikkeling en rijp oordeel vereischten waren. 

De heer Knuttel was Didder in de orde van den Noilerlandschen Leeuw. 
< )p Maandag 21 November had te Wester'Veld de crematie van het stoffelijk overschot 

plaats, een eenvoudige plechtigheid, waarhij de Rijksbouwmeester Ir. 6. C. Bremer woorden 
van dank sprak voor het vele en goede dat de heer Knuttel als Rijksbouwmeester had 
gedaan. 

P R I J S V R A A G V O L K E N B O N D . Naar wij vernemen uit een mededeeling i i ihet . Ioiun . i l 
de Genève, heeft de Jury besloten den termijn van inzending der projecten wiekte verlengen. 

Inmiddels heeft de Jury in deze niet de eindbeslissing. Ken nader bericht, opgenomen 
in de N . L'. Ct. meldt: Alle kans. dat de termijn voor de inzending der antwoorden op 
de prijsvraag voor den bouw van het nieuwe Volkenbondspaleis nog verlengd zal worden, 
ondanks het ongunstig prae-advies van de internationale jury van architecten, schijnt nog 
niet verkeken le zijn. Scialoja schijnt op inwilliging van het door zijn regeering gedane 
verzoek om op verlenging van den termijn te blijven aandringen en vindt steun voor dien 
aandrang in het feit, dat o.a. nok de . N e d e r l a n d s c h e architecten dringend verlenging 
van den termijn wenschen. Evenals gisteren werd ook heden de behandeling van dit punt. 
ofschoon het op de agenda der vergadering geplaatst was. verdaagd, daar Titulesco. de 
rapporteur, mededeelde, dat hij niet zijn rapport nog niet; gereed was. 

Als laatste bericht vernemen wij, dat de Volkenbondsraad de verlenging niet heelt toe
gestaan: de termijn tot 25 Januari LI27 blijft dus gehandhaafd. 

P R O F . D R . J A N SIX Na langdurig lijden is te Amsterdam overleden. 69 jaar oud, 
Prof. Jhr. Dr. Jan Six. hoogleeraar in de aosthetiek en de kunstgeschiedenis aan de 
universiteit van Amsterdam en hoogleeraar aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten 
alhier. 

Prof. Six was geboren te Amsterdam op 2 Febr. 1857, als kind van de bekende Am-
sterdamsche patriciërsfamilie. Bij studeerde te Amsterdam en te Bonn. na o.a. het gym
nasium te Amsterdam te hebben bezocht, en verwierf in zijn vaderstad op 13 Maart 1885 
de doktershui op proefschrift, getiteld: De Gorgone. In 1896 werd hij aan de universiteit 
alhier tot buitengewoon hoogleeraar benoemd, welke titel, eenige jaren geleden in dien 
van gewoon hoogleeraar werd veranderd. Op 2S September van dat jaar aanvaardde hij 
zijn ambt met het uitspreken van een rede over: „De geschiedenis der kunst onder Grieken 
en Romeinen en haar plaats onder de academische wetenschap". Sedert IS'.(O was hij ook 
hoogleeraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. 

Van zijn andere kwaliteiten noemen wij die van: secretaris van de commissie over de 
schilderijen der gemeente Amsterdam, lid van de Commissie van Toezicht op het museum 
Willet-Holthuysen, als vertegenwoordiger daarin van de Vereeniging tot het vormen van 
een openbare verzameling van hedendaagsche Kunst, van welke vereeniging hij voorzitter 
was. voorzitter van het Kon. Oudheidkundig Genootschap (juist dit jaar was hij, inmiddels 
afgetreden, weer tot voorzitter benoemd in verband niet zijn naderenden 7()sten verjaar
dag). Bovendien vormde hij met jhr. J . W . Six het bestuur van de Sixstichting, ten doel 
hebbend het kostbare familiebezit van schilderijen, teekeningen. bedden enz. bijeen te houden. 

Ter gelegenheid van het regeeringsjubileiiin van de Koningin, toen hij het voorzitter
schap bekleedde van de commissie uit de burgerij te Amsterdam en een werkzaam aan
deel nam. vooral in de inrichting van de tentoonstelling over bouwkunst in het toen pas 
voltooide tramgebouw, werd hij benoemd tol commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 

N . R. Ct. 

B E R I C H T A A N A B O N N E ' S . De uitgevers hebben de gelegenheid opengesteld hef 
nieuwe weekblad ..Bouwkundig Weekblad en Architectura" ongevouwen in couvert met 
cartonnen achterzijde te verzenden legen betaling van ƒ2.50 per jaar. 

Abonné's die hiervan gebruik wenschen te maken worden verzocht hiervan kennis te 
geven vóór 25 December a.s. onder toezending van postwissel ad ƒ2.50 of overschrijving 
op Postrekening No. !>7I0 ten name van de uitgevers Moutou & Co. te 's-Gravenhage. 

49(5 

OVER V O L K S H U I S V E S T I N G TE L E E U W A R D E N . 
(Bijdrage tot de geschiedenis van den woningbouw). 

Door L . II. E. V A N H Y L C K A M A V L I E G , Arch . B . N . A . 

Vervolg van pag. 4'.M. 

De in 't voorafgaande beschreven woningbouw, waarbij d o k te voegen zijn die 
welke volgens de plannen der Vereenigingen ..Heter wonen". „St . Joseph" en „Ons 
belang" zijn gebouwd, waarop ik straks terugkom, had met uitzondering der 177 
aan den H o l l . dijk, in zijn geheelen omvang plaats in hel Noord-Oosten der Gemeente. 
Ook in het Westen echter, waar zich langs de Sneekerkade en Harl ingertrekweg 
verscheidene industrie- en handelsondernemingen hadden gevestigd, klom de 
woningnood en ook hier was in geheel onvoldoende mate iu dien nood voorzien. 
Tevens drong allengs de noodzakelijkheid, naar zoo goedkoop mogelijke, dat was 
nu: naar goedkoopere, minder kostbare woningen te streven. Want de huren, ook 
voor de kleinste na l!i2<i gebouwde typen, waren, vooral toen de dreiging van 
loonsverlaging voor vide werklieden en anderen werkelijkheid begon te worden nog 
steeds te hoog. Stond men dus eenerzijds voor de vraag, de eischen voor eene 
woning van den kundigen, validen arbeider op peil te houden, hem dus behalve 
woon- en slaapgelegenheid, spoolkcukentje en 'n stukje open grond, zoo mogelijk 
nog een vrije „net te kamer" voor zijne vrouw te geven, anderzijds mocht naai
de inzichten van velen toch niet worden voortgegaan mei hel systeem volgens 
'1 welk „Gemeen te" of „ R u k " jaar op jaar groote sommen bijdroegen voor een lekorl 
op de exploitatie. 

Deze overwegingen hebben geleid tol den bouw van (5(1 woningen waarvan 13 
volgens een type A (l'ig. 19) en 17 sinks van bet type B (l'ig. 20). Iu A. staal de 
woonkamer-keuken, die men gemeend had te moeten verlaten om de bewoners te 
gewennen aan afzonderlijke keukentjes, weer iu 'I cent ruin. al is er een groote. zeer 
groote verbetering bij het vroegere „éénkanie r" type in te zien. T h a n - toch kan <ii 
hel ruwe schoonmaak- en kookwerk enz. geschieden in een uitgebouwd, doch mei het 
woonvertrek onmiddellijk gemeenschap hebbend spoel keukentje, e n . . . . er wordt in 
het woonvertrek niet geslapen. Ken voordeel kan ook zijn dat d i l vertrek veel meer 
dan I ij de woningen met grootere keukens, voortdurend bewoond en verzorgd wordt. 
Aan de voorzijde is naast den ingang, waaraan ook onmiddellijk de trap naar de 
zolderverdieping grenst, een klein vertrek, dat indien er in het gezin niet jongens en 
meisjes zijn, als zoogen. nette kamer beunt kan worden. Hoven zijn dan, zooals de 
l igu i i r aangeeft, 2 slaapvertrekken. De bebouwde oppervlakte bedraagt nu 5,03 • 
().(>."> M . en het is interessant di l type te vergelijken mei dal van 1915, in l ig . in 
algebeeld. 

Het type B l ig . 20, is even grooter. Hier is de keuken zóó ruim dat zij tevens als 
eetvertrek kan dienen en beslaat de vrije kamer een oppervlak van 3.40 M . • 4.(50 M . 
Deze kamer, die van voor- en achterzijde licht ontvangt (openslaande ramen) en de, 
op de zolderverdieping aangebrachte \\ slaapvertrekken, maken de woningen zeer 
gezocht. Zij beslaan een oppervlak van (5.25 • 5.44 M . . zijn dus >ieehls weinig grooter 
• Ian de A woningen doch door de grootere hoogte en aft immering van 3 slaapkamers 
toch (enigszins duurder. Ook passen deze typen die iu de breedte ontwikkeld zijn, 
op ondiep bouwterrein, terwijl voor de A-typen de perceelen aanmerkelijk minder 
breed zijn en daarvoor dus weer terrein van grooter diepte beschikbaar gesteld kan 
worden. In alle geval speelt de terreinprijs een rol bij de vaststelling van de typen. 

Tot de woniiigbouwvereenigingen welke sedert 191(5 medewerkten om in het 
woningtekort Ie voorzien, noem ik thans eerst „ P a t r i m o n i u m " . Deze vereeniging 
heeft in 1916 Ier weerszijden van de Kilnrtst raat (eene wijk ten Zuiden van „het 
Vl ie t " ) , 39 woningen gebouwd van niet onpractische indeeling. Zij hebben een ruime 
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AFB. 22. 

AFB. 28. 

4! >8 

AFB. 25. B-WONINGEN, F R A N E K E R S T R A A T . 

AFB. L'4. A-WOXIXt iKN. 
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Al'li. 26 . 

AFB. 27. 

voorkamer, een keukentje en een klein voorkamertje, terwijl op de zolderverdieping 
nog slaapvertrekken zijn. De geheele oppervlakte beslaat 4.80 X 7.(>"> M - , zoodal 
daaruit wel de geringe afmetingen zijn af te leiden; toch seliijnen de woningen good 
te voldoen. 

In 1918 volgde, van dezelfde vereeniging, een nieuw aangelegde wijk ten Zuiden 
van den Spoorweg naar Groningen, ten Oosten van „Achter de Hoven". Zij omvat 
108 woningen van ongeveer dezelfde indeeling doch van iets grooter afmetingen. 
Het oppervlak beslaat hier 4.SÖ X 7.90 M . , het keukentje wordt wat ruimer en ei-
komt een loodsje of berghokje op het achtererf bij. Ook deze woningen vinden, 
ofschoon aan den buitenkant van de stad gebouwd ( ± IS min. van het centrum) 
goeden aftrek. 

Iu de tweede plaats is de Vereeniging „Ons Belang" te noemen, een vereeniging 
die over '1 heele land hare vertakkingen had, en ook te Leeuwarden, in 1921/22, 
volgens plannen van arch, van de Haar, B.N .A. te Amersfoort, <>s woningen deed 
ol H l 

A F B . 2 8 . 

A F B . 2 9 . 

bouwen. Het zijn feitelijk kleine „ m i d d e n s t a n d s " t y p e n , ( l ig . 'JU. zij hebben beneden 
een flinke woonkamer, 'n keuken en een klein voorvertrek. L r is een soort voorhuis 
of portaal waarin de trap en het privaat uitkomen en op de zolderverdieping vindt 
men drie slaapvertrekken met nog ecu bergzoldertje. Aanvankeli jk bedoeld voor 
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militairen beneden den rang van officier, worden zij sedert de groote (of kleine!) 
inkrimping van bel leger ook aan kleine renteniers, beambten, onderwijzers en 
derg. verhuurd. 

Verder kent men de Vereeniging „Beter wonen", die, voor zoover ik kon nagaan 
het grootst aantal eontribueCrende leden telt. De vereeniging stelt hooge eischen 
aan bare huurders, — en aan de •woningen — zóó boog destijds dat zij die thans 
ook niet meer kan handhaven. Begonnen in 1922/23 met een 20-tnl woningen van 
.".il") X 8.00 M. oppervlakte, waarachter dan nog een loodsje, zijn de latere, iu 1923/24 
gebouwde typen niet meer dan 5.90 X 7.5(1 M. Alle woningen bevatten ruim woon
vertrek, ruime keuken en kleiner vertrek en op de zolderverdieping 3 slaapvertrek
ken alle behoorlijk verlicht en geventileerd. Hot aspect dezer bouwblokken, architec
tonisch van niet de minste verdienste, doet nochtans niet slecht, waarschijnlijk 
daardoor dat de voortuintjes steeds zeer goed onderhouden worden. Dit gesohicdl 
op kosten van de vereeniging en is in den huurprijs begrepen. Successievelijk zijn 
door deze vereeniging nog 70 en (>7 dus tezamen 137 woningen gebouwd en thans 
beraamt zij opnieuw plannen. 

Eene vereeniging die er mag zijn en, ofschoon niet uit „arbeiders" en daarmee 
gelijkgestohlon beslaande, toch voor de meer nieuwe eischen van het werkmansgezin 
een open oog hebbende, is de Vereeniging „Volkshuisvesting". Opgericht in de jaren 
waarin haar oudere zuster „Leeuwarden" min of meer in gebreke bleef, deed ze in 
1919/20 in het Noorden van de stad, tusschen Groningerstraatweg, Tjerk Hiddes-
straat en Cambuursterpad, een groep van 1<H) woningen bouwen naar de plannen 
van arch. B .X.A. A. Baart. Ook hier is de indeding goed geslaagd te noemen. Men 
vindt op het beperkt oppervlak van 4.95 X 7.00 M. i uitgebouwd keukentje en 
loodsje, alles wat ook in die jaren van ministerieele en andere veeleischendheden, 
maar gewenscht kon worden. 

Later, in 1922 werden ook in het Noordwesten der stad, aan de Merel- en Leeuwe
rikstraat, in totaal 145 woningen gebouwd, hetzij in hoofdzaak eender als de zooeven 
genoemden, doch e>p smaller perceelen (4.29 X 8.25) hetzij a ' s onder- en boven
woningen die echter alle, met ijzeren trapjes bereikbaar, een stukje open grond ter 
beschikking hebben. 

Ten slotte is nog te vermelden de- Vereeniging „St. Joseph", die' in li'22 ten 
Noorden van Cambuursterpad en ten Oosten van ele Tjerk Hiddesstraat een complex 
van OS woningen heeft gebouwd. De distributie ele>r ruimten in deze woningen gedijkt 
geheel op die- van den Gemeentelijken bouw, zoo straks genoemd, doch de- architec
tuur wijkt zeer af. 

Een geheel zelfstandig staande vereeniging, geheel bestemd om te' voorzien in bed 
destijds nijpend tekort aan burger em betere ambtenaarswoningen is eh' „Coöpera
tieve woningbouwvereniging", in 1919/20 opgericht. Zij liet op gemeentelijk 
erfpachtsterrein aan, em ten Zuiden van den Harlingerstraatweg, naar eh' plannen 
van eh'ii architect IX Meintema, B.N.A. een complex woningen bouwen waarvan 17 
stuks e'e'ii huurwaarde hebben thans van ƒ 7dO—. 35 stuks van ƒ 500.—, em 18 stuks 
van ƒ 400.— p. jaar. 

Ter illustratie zijn hij deze bijdrage tot de geschiedenis van den woningbouw ee'ii 
aantal photogrammen gevoegd. Fig. 22 geeft een gedeelte der woningen weer aan 
't voormalig Kalverdjjkje (thans Damstraat) in fig. IS bedoeld; bed tweede, fig. 23, 
is een afbeelding van een der hoekperceelen van dat complex (welke1 als onder- e>n 
bovenwoningen voor kleine gezinnen ingericht zijn) e'n bed derde, l'ig. 24, is een 
kijkje in 'n straatje- ele-r A-woningen in l'ig. 1!» weergegeven. Het vierde, fig. 25, 
is genomen naar ele Franekerstraat langs welke de B-woningen (l'ig. 20) gebouwd 
zijn. De> woningen van welke de laatste' twee afbeeldingen gegeven zijn, werden 
gemetseld in frieschen (gelen) steen, waarin grijze' lagen, en gedekt met roode, 
verbeterde Hollandsche pannen. Die der bedde' eerste afbeeldingen, 22 en 23 zijn in 
groningersteen gebouwd, en gedekt met grijze holle panne-u. 
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De fig. 2(> en 27 geven een bééld van de- woningen door ele Coöp. Woningbouw-
vereeniging naar de plannen van Arch. Meintema gebouwd; lig. 28 en 2ü ten slotte, 
zijn afbeeldingen van ele complexen „Volkshuisvesting" volgens de plannen van 
Arch. Baart, en wed rosp. naar de' woningen Koeplein en Lijsterstraat. 

Een nieuwe periode voor elen volkswoningbouw is ingeluid nu de huurprijzen 
omlaag moesten en de eiseliem eler werklieden ele>or dalende löonen eveneens minder 
hoog kunnen zijn. De eerste' 15(1 woningen waarbij getracht werd aan die' lagere 
eischen het woningtype aan te- passen, zijn in aanbouw. In bet Bouwde. Weekblad 
Ne>. 28 van 11 Juli 1!*25 Werd van elat type een afbeelding gegeven. Zoodra hef complex 
gereed is zal er waarschijnlijk gelegenheid zijn op de' meerdere of mindere doel
treffendheid ele'ze'r woningen, em op de vraag, of bed meer of minder wenschelijk is 
de eischen voor een werkmanswoning hooger of lager te stellen, terug te' komen. 
Onwillekeurig denkt men elan weer onmiddellijk aan ele poging van Koning 
Willem III e>n ele door dezen in 1853 ingestelde enquête. Ol' we' ook een cirkelgang 
gaan.' L., Juni 1926. 

O P H E F F I N G VAN D E N B O U W B O R G T O C H T , 
In het vorige nummer van het Bouwkundig Weekblad wijdt Mr. W. A. M. Cremers 

eenige pessimistische' beschouwingen aan de' gevolgen der opheffing van elen bouw
borgtocht. Hij acht een waarborg in den een of anderen vorm onmisbaar voor elen 
aanhesteder, speciaal met het oog op de gevaren, * 1 ï * - voor dezen zouden voortspruiten 
uit eene' cessie of verpanding van-, of een beslag op ele aanneemsom. 

De-ze meening grondt hij op een tweetal stellingen, die mij echter uiel juist voor
komen, evenmin als de daaruit <h>e>r hem ged rokken conclusies. 

De eerste stelling is deze, elat korting van boe-ten op de aanneemsom niets anders 
is dan compensatie. Deze stelling wordt verder niet bewezen, en geldt dus blijkbaar 
voor Mr. Cremers als een axioma. lied komt mij echter voor, dat hiermede het wezen 
van eh' boete of korting volkomen wordt miskend. Immers, bed recht op de' volledige 
aanneemsom staat tegenover de plicht tot volledige levering der overeengekomen 
praestatie. Die' plicht omvat niet alleen de' uitvoering van het werk, gelijk dit in bestek 
en teekeningen is aangegeven, doch bovendien, als essentieel element, uitvoering 
binnen den contractueel bedongen termijn. Wordt een werk te> laaf opgeleverd, elan 
heeft de aannemer niet tenvolle verricht, hétgeen hij op zich had genomen, te; zullen 
verrichten voor de aanneemsom, en kan hij dus ook geen aanspraak maken op de' 
rolle contra-praes'tntie. Teneinde nu later geschillen te voorkomen over eh' vraag, in 
hoeverre ele contra-praestatie van den besteder mag verminderen, om evenredig te' 
blijven aan de mindere praestatie van eh'ii aannemer, wordt vooraf in lied contracl 
van aanneming een bepaald bedrag vastgelegd, waarmede de' aanneemsom vermindert 
bijv. voor ieeleren dag, waarmede de' opleveringstermijn wordt overschreden e-n de 
aannemer dus zijnerzijds minder praesteert, dan hij had aangenomen, te- zullen doen. 

De-ze vermindering der aanneemsom, als aequivalenf van de vermindering der 
praestatie van den aannemer, wordt in de- A V en A A V dan ook terecht aangeduid 
als „korting", in welke' terminologie reeds ligt opgesloten, elat hier geen sprake is 
van eene tegenvordering van elen aanhesteder op den aannemer, doch eene inkorting, 
eene vermindering ele-r aanvankelijk bepaalde aanneemsom. 

Hetzelfde geval kan zich voordoen, indien de eindafrekening een saldo-minderwerk 
aangeeft, als gevolg van de omstandigheid, dat niet al het werk is uitgevoerd, gelijk 
dit aanvankelijk in het bestek was omschreven. Ook een dergelijk saldo-minderwerk 
is nie-t eene tegenvordering van den besteder e>p de'ii aannemer, doch eene reductie van 
de aanneemsom als aequivalent van het minder door den aannemer geleverde werk. 

Om de-ze' redenen acht ik ook de twee-de' stelling van Mr. Cremers onjuist, welke' 
stelling luielt, dat de- aannemer onmiddellijk na de gunning van bed werk eene vorde
ring op den besteder heeft tol het rotte bedrag der aanneemsom, zij hef ook dat <h-ze-
vordering verbonden is aan eene tijdsbepaling ol' opschortende voorwaarde in dier 
voege', dat het bedrag pas opeischbaar is, zoodra-hef werk is opgeleverd. 

Iu het midden latende, ol' de aannemer inderdaad reeds terstond bij de gunning 
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eene vordering op den besteder krijgt, volgt uit bet hierboven betoogde in ieder geval, 
dut van eene vordering tol bet rolle bedrag' der aanneoinsom nimmer sprake kan zijn, 
doch hoogstens van eene vordering tot een bedrag, gelijk dit bij de eindafrekening 
den aannemer zal blijken te eompeteeren, daarbij dus rekening houdende niet de mate., 
waarin hij al-dan-niet de zijnerzijds toegezegde contra-praestatie feu volle heeft ver
richt, — derhalve van eene vordering ten bedrage van de aanvankelijk bepaalde 
aanneemsom, verminderd mei een eventueel saldo-minderwerk en verminderd met 
eventueele kortingen terzake van terniijnsoversehrijdingen of andere in bestek, A Y 
of A A Y genoemde redenen. 

Waar nu een der grondregelen van ons recht is, dat niemand meer rechten aan 
een ander kan overdragen, dan hij zelf bezit, kan dus ook een aannemer door cessie of 
verpanding van de aanneemsom niet meer overdragen, dan zijn recht op datgene, wat 
bij tenslotte bij de eindafrekening van den besteder zal blijken te vorderen te hébben. 
Mutatis mutandis geldt hetzelfde ook bij beslag, daar de aanbesteder nimmer verplicht 
is, meer aan den beslaglegger af te dragen, dan hij aan den aannemer schuldig is. 

De rechten van derden komen bij deze opvatt ing geenszins in het gedrang. Immers 
zij nemen niet over eene vaststaande vordering, gelijk bijv. eene vordering uit geld-
leening, doch eene onzekere vordering', waarvan zij weten, althans moeten weten, dat 
deze bij de eindafrekening zal kunnen blijken, lager te zijn, dan bet aanvankelijk 
bepaalde cijfer der aanneemsom. Dit is een risico, dat nu eenmaal onafscheidelijk 
verbonden is aan cessie of inpandneniing van aannemersvorderingen, van welk risico 
de belanghebbenden zich vooraf behoorlijk rekenschap dienen te geven. 

Wat tenslotte het beroep van M r . ('romers op het arrest van don Hoogon Raad van 
.'{li October 1919 betreft, komt bot mij voor, dat deze beslissing voor bet onderhavige 
geschilpunt van geen belang is. Bij dat arrest toch werd wel beslist, dat tegenvorde-
ringen van den besteder op den aannemer, ontstaan na verpanding der aanneemsom, 
niet meer daarmede verrekend kunnen worden, doch over de fundamenteele vraag, 
of de boete te beschouwen is als eene tegen vordering van den besteder op den aan
nemer, of als eene vermindering van de aanvankelijk bepaalde aanneemsom, geeft 
dat arrest geen uitsluitsel, omdat die vraag niet aan den Hoogen Raad ter beslissing 
was voorgelegd. M r . E . R O S E X B O O M . 

H E T E V A X G E L I S T E X R A A M I X D E X D O M T E U T R E C H T . 
Op j.1. Donderdag had, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, de plechtige over

dracht plaats van het door Prof. R. H . Roland Holst vervaardigde raam, in den wand 
van het Zmdertransept van de Domkerk. 

Het raam is 28 M . hoog en bestaat uit naar schatting 45.000 glasschijven. Prof. 
Roland Holst heeft de volgende toelichting op zijn werk gegeven: 

Om het zuidor transept-raam, ondanks zijn sterk uitgesproken verticale en horizontale 
middendeeling, ook bij de versiering met gebrand glas, tot één gebonden geheel te houden, 
kwam het mij gewenscht voor, het lichtkleurig midden van de geheele compositie zóó 
aan te brengen, dat het kruispunt der dubbele middendeeling de as werd van een licht
veld, dat zich gelijkelijk spreidde over het boven- en benedenraam en over de twee 
zijdeelen van het venster. 

Binnen het veld van dit lichtkleurig midden, dat als het hart van het geheele glas
tapijt te beschouwen is, plaatste ik de belangrijkste verbeeldingen, de vier Evangelisten 
en daarboven kruis en doornkroon. 

Alles daaromheen en daarboven is tapijt van glasmozaïek, en voorstellingloos, hier is 
het alleen de schikking der kleuren gesteund door de expressie voortkomend uit het 
grooter en kleiner stellen van het mozaïek, die het tot een éénheid met bet belangrijker 
middengedeelte kunnen binden. 

Alleen de basis draagt nog voorstelling. Het ornament onder in het raam is als het voetstuk 
te beschouwen van het lichtkleurig veld waarbinnen de Evangelisten zijn aangebracht. 
Dit ornament vertoont den cirkel geconstrueerd binnen een driemaal herhaalden kruisvorm. 

Binnen dezen cirkel zijn de vier elementen, w a t e r , v u u r , a a r d e en l u c h t , tot voor
stelling gebracht. 

Tusschen het psychologisch karakter der Evangelisten en den aard dezer elementen, 
zag ik een sterke overeenkomst, die naar de meening der theologen, die mij met hun 
raad bijstonden, het aanbrengen van dezen samenhang in de compositie geheel wettigde. 

In de zes uithoeken van het ornament, dat de basis vormt van het geheel, zijn zes teckenen 
uit de catacomben opgenomen, als herinnering aan do oudste tijden van het Christendom. 
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B O U W K U N D I G 
W E E K B L A D 

I N H O U D . 

Groot Amsterdam, door G. A. Roóbol. — Bevolkingstoename en Stédebouw, door 
Ir. S. van Hoogstraten. 

GROOT A M S T E R D A M . 
Om over bel plan „Groot Amsterdam" eenige algemeene beschouwingen te houden 

is het m.i. niet ongeschikt, al is het in 't kort, uittegaan van haar ontwikkel ing en 
diverse vergrootingen. Hierbij zijn dan drie groote tijdperken te onderscheiden. 

Ten eerste: de dubbele Amstelstad der middeleeuwen. 
Ten tweede: de renaissance 1 .I-stad. 
Ten derde: de moderne Wereldstad. 
I n 1275 verkreeg A 'dam haar eerste privilege en de verschillende vergrootingen 

in de eerste drie eeuwen hebben haar tenslotte het aanzien gegeven ons geteekend in 
de houtsnee van ('ornelis Aii thonisz. 1544. Hier vinden wij het type van de gesloten 
middeleèuwsche romaansche stad met haar muur, en poortgebouwen. 

De twee uitleggingen die hier op volgden I5S5 en 1593 daarvan gaf vooral de 
laatste aan de stad een ander karakter, er was overgang naar de U-s tad , vooral door 
het opkomen der Oost-Indische Compagnie. Zooals bekend is zijn deze uitleggingen 
door Pieter Bast 1507 iu gravure gebracht. 

De renaissance 1.I-stad wordt echter volkomen vastgelegd voor minstens twee 
eeuwen bij Raadsbesluit van 1612. De halve-inaan-vorin in aanleg reeds aanwezig, 
na de eerste twee uitleggingen, wordt krachtiger tot ui t ing gebracht in dit grootsch 
opgezet plan. De gestadige groei was ook toen. evenals thans, de drijfveer. Het ver
leggen der bolwerken, was een eerste eisch, voor een veilige stad, om dan daarbinnen, 
nieuwe grachtengordels en radiaalstraten te kunnen ontwerpen. Een en ander is in 
teekening gebracht door Balthazar F lo r i sz , 1625 en Daniël Stalpaert, K>li2. 

A l s ontwerper van dit geniale plan wordt genoemd Hendriek Jacobz. Staets en zijn 
medewerker Lucas .lansz. Sinck. 

De raad stelde toen, evenals nu de uitbreiding barer gemeente vast, met dit 
verschil echter, dat er toen was, een goed ontwerp in teekening vastgelegd, wat echter 
thans ontbreekt. In dezen gouden tijd vreesde men blijkbaar geen grondspecuhil ie, 
zooals nu. Maar voor alles werd er aan gedacht om van de stad iets moois te maken 
en te laten beantwoorden aan haar doel en karakter, dat is afgesloten stad, te bouwen 
aan 't L I , het centrum van handel en koopvaardij. 

Di t karakter heeft zij in de 10e eeuw niet kunnen behouden. Door 't opkomen van 
nieuwe inzichten en nieuwe technieken is de defensie totaal gewijzigd, zoodat de 
geslotenheid der stad niet meer noodig was. De spoorwegen en de buitengewoon 
slechte plaats van het centraalstation, waardoor het 1.) voor de stad werd afgesloten 
maakte haar geheel karakterloos. 

Deze karakterloosheid heeft haar een eeuw lang omkneld, en men behoeft maar 
naai' de bekende uitbreidingen te zien, om direct te beamen dat er geen principe meer 
aan ten grondslag ligt. Het karakter dei - stad is dood gegaan en bel nieuwe karakter, 
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dat van con moderne wereldstad, moet nog geboren worden. Dit karakter waaraan 
geheel andere gedachten en principes ten grondslag moeten liggen zal in de 20ste 
eeuw kunnen worden ontwikkeld. 

Mede aanleiding daartoe is de annexatie van 1921, waardoor het viervoudige van 
het thans bestaande oppervlak aan de stad wordt toegevoegd. Van Renaissance 
[J-stad naar moderne Wereldstad. 

Het leven der stad wijzigt zich, naai' de economische- en sociale verhoudingen. 
Ongekende vraagstukken als: het steeds toenemend verkeer, tuinsteden, satellietstad, 
spoorwegen, luchtverbindingen, volkshuisvesting, plantsoenen en parken, speelter
reinen, stadion, terreinen voor groote tentoonstellingen, musea, academie, monu
menten, waterpartijen, zweminrichtingen, industriegebieden, oeververbinding, hoogte
bebouwingen, zones a, h, c, enz. enz. doen zich voor. 

Gewijzigde vraagstukken, als havens, dokken, veemen, markten, de steeds grooter 
wordende terreinen voor Gemeentebedrijven als: ziekenhuizen, laboratoria, allerlei 
scholen en lycea, badhuizen, politie, brandweer, abattoir, vui lverbranding, huizen 
voor ouden van dagen, begraafplaatsen enz. enz. laten zich gelden. Voor al deze 
vraagstukken (met uitzondering der satellietstad die buiten de grenzen kan liggen) 
dient in een moderne wereldstad ruimte te zijn, en zij alle te zanien moeten zich op 
harmonische wijze kunnen ontwikkelen. He t vraagstuk is dan ook buitengewoon 
moeilijk en de inzichten erover loopon erg uiteen. Twee l icht ingen vallen echter 
daarbij te onderscheiden: zij, die de stad wi l len uitbreiden, aanbreien, of uitleggen, 
en zij, die naai' buitenlandsch voorbeeld, nieuwe centra wi l len vormen, h.v. door een 
satellietstad (vestiging van een aantal tuinsteden rondom en stad als centrum en 
onderling en met de groote stad verbonden door een fl ink vorkeersnot) of door tuin
steden om en in de eigenlijke stad. 

Voor deze twee richtingen zijn dooi' B. en W . commissies benoemd om haar van 
advies te dienen. Van de commissie voor de tuinsteden dient het advies nog te worden 
afgewacht, terwijl de commissie voor Groot-Amsterdam, welke bestond uit direc
teuren van gemeentebedrijven, haar rapport, benevens een nota daarover uitbracht. 
Dit is, merkwaardig genoeg, zonder dat het advies van eerstgenoemde commissie 
bekend is, de grondslag geworden voor een concept-voordracht met toelichtende 
teekening (zie afbeelding) van B. en W . aan den Gemeenteraad om een principieele 
uitspraak, alvorens B. en W . nadere stappen zullen doen. 

Hier moet nu de Raad, bestaande uit leeken op dit gebied, zonder verdere toelich
t ing een uitspraak doen, al is het in principe, over een plan misschien voor eeuwen, 
waarbij zoo ongeveer niets vaststaat en de laatste r ichting niet eens is vertegenwoor
digd. Hier zijn alleen maar terreinen gereserveerd voor eenige der meergenoemde 
vraagstukken, niet een enkele aanduiding, van de voornaamste spoor-, land- en 
waterwegen. 

Ken grootsche gedachte ontbreekt ten eene male en van een plan kan men moeilijk 
spreken. Het is een schema waarin de leidende gedachte van het verkeer ten grond
slag ligt, waarbij echter de in schoone woorden gevatte eindconclusie van B. en W . 
niet is afgelost. 

Deze eindconclusie luidt aldus: 
„1. Bevrediging der eischen van het verkeer, zoodat de richting, en in het alge

meen de aanleg van de voornaamste verkeerswegen, zoowel te land als te water vol 
doet, aan het zich daarop bewegend of daarop te verwachten verkeer. 

II. Verschaff ing van de mogelijkheid aan handed, scheepvaart en industrie, om 
zich in verband niet de eischen welke aan deze móchten worden gesteld, behoorlijk te 
kunnen ontwikkelen. 

III . Verschaff ing van de mogelijkheid, om behoorlijk te wonen. 
I V . Behoud en bevordering van de lichamelijke- en geestelijke gezondheid der 

inwoners (parken, speelplaatsen, sportterreinen, enz.). 
V . Waarborgen voor het goed fund ioneeren van de openbare diensten (markten 

enz.) en last not least 
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A*I. Eerbiediging en bevordering van het stedelijk en landelijk schoon." 
Met de/.e schoon gesproken algemeenheden, waarbij beide richtingen en alle vraag

stukken, die hier aan vastzitten, kunnen zijn vertegenwoordigd, wordt echter zoo'n 
moeilijk vraagstuk niel bekeken. E r moet een gemeenschappelijk uitgangspunt 
worden gezocht voor heide richtingen opdat zij zich zoo mogelijk kunnen ontwikkelen, 
echter niet zonder plan maar wel degelijk na een teekening, waar in vastgesteld 
evenals in de 17de eeuw een grootsche gedachte, dan zal er weer karakter komen. 

D i t gemeenschappelijk uitgangspunt kan m.i. zijn: het verkeer. De oplossing hier
van echter bestaat niet in het aangeven van wegen die zeven en meer K . M . lang zijn 
en dan tegen de grens doodloopen ol' aansluiten op landwegen die niet op groot-
verkeer berekend zijn. Het verkeer eischt ruiintegolijkhcid en open verbindingen 
zoowel te land als te water met andere plaatsen, (icon afbakening van grenzen die 
door landelijke gemeenten min of meer toevallig' zijn aangegeven. Het verkeer gaat 
over de grenzen heen, en een eerste verpl icht ing moet zijn, overeenstemming te vinden 
mei omliggende gemeenten, opdat de steden, in de eerste plaats, om ons heen, een 
directe goede verbinding krijgen met de hoofdstad. Een net van wegen dus, harmo
nisch met de diverse vraagstukken daartusschen in beginsel verbonden, moet het uit
gangspunt worden en dit zal niet moeten worden opgelost, door de publieke opinie, 
maar door het talent van een gewaardeerd artist, waarbij op de beste wijze overeen
stemming zal moeten worden gezocht met de geslotenheid der oude stad. 

Een open oog dient daarbij te worden gehouden voor de vraagstukken des tijds 
die geregeld kunnen gebieden de bakens te verzetten. Het leven der stad zelf moet de 
oplossing vergemakkelijken, en dit leven wijzigt zich onder diverse invloeden. 

Een bespreking' van het schema en detail heeft wein ig zin, omdat 't niet vol
doende vaste vormen biedt, toch is het m.i. gewenscht een paar onderdooien nader te 
belichten. De grenzen zijn zoo aangegeven dat de grootste uitbreiding zal plaats heb
ben in Westelijke eu Noord Oostelijke richting, hoewel de laatste voorloopig in 
bestaande toestand zal blijven. 

Een ui tbreiding in Noordelijke r ichting (over hot 1.1) hooft niet plaats, behoudens 
de voltooiing van hot roods in aanbouw zijnde tuindorp Nieuwendam en de reser
veering van industrieterreinen. 

Deze gang van zaken is eonerzijds te waardeeren, omdat zij bij de oude l igging der 
stad zal aansluiten, anderzijds te laken, omdat bet oeververbindingsvraagstuk hier
mede o]) de lange baan wordt geschoven, en dit vooral van belang is voor de Noorde
lijke sleden. Deze toch blijven voor de eerste jaren uitgesloten van oen goede communi
catie en zullen zich, evenals de over het l . l wonenden, mot ponton moeten behelpen. 

Hoewad de oude beteekenis van hel l . l , het centrum van handel en industrie geheid 
gewijzigd is, zoo zal toch Amsterdam blijven als voorbeen, in hoofdzaak een handels
stad, en naast het nieuwere vervoer per spoor, vrachtauto en vliegmachine, zal op het 
I J , zoodra de handel zich weer herstelt, de bedrijvigheid toenemen; mede door de 
verbetering der sluizen te Hlinuiden. Do kern van den handel op de groote vaart zal 
zich daarbij in Westelijke r icht ing verplaatsen, en een eerste voorwaarde is onbe
lemmerde verbinding met de haven van Hlinuiden. 

V o o r den handel met de achter ons liggende landen zal oen groo! kanaal aan 
moeten sluiten op de natuurlijke rivieren, terwijl voorts do omliggende groote plaat
sen met behoorlijke kanalen moeten zijn verbonden op onze haven. 

Een mede belangrijk onderdeed is, de roods in aanleg aanwezig zijnde, ringspoor 
die op gr i l l ige wijze, door do uitbreiding loopt en het natuurschoon van Niouwoineor 
en Amstel schaadt en een logische uitbreiding in den weg staat. 

Hier toch wordt oen werk verricht geheid losstaande van de uitbreiding, terwijl 
juist naar één geheel moet worden gestreefd. Ri jk , Gemeente en Provincie moeten 
samen werken, w i l er iets goeds komen, maar voor alles een plan met grootsche 
gedachten gemaakt door een gewaardeerd artist. 

G . A . R O O B O L . 
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B E V O L K I N G S T O E N A M E E N STEDEBOUW.*) 
door l r . S. V A N H O O G S T R A T E N . 

B i j beschouwingen over de vermoedelijke toename van de bevolking van ons land. 
vervalt men gewoonlijk in uitersten. A a n den éénen kant wordt dan de groote absolute 
toename die in de laatste jaren optreedt, breed uitgemeten, als normaal verschijnsel 
beschouwd, en geëx t rapo lee rd over de toekomst, die zich dan verliest in overbevol
king , werkeloosheid, en voedselnood. A a n den andoren kant wordt de afname van hot 
geboortecijfer die sinds lang is ingetreden, consequent doorgedacht totdat het uit
sterven van de geheide bevolking ons duidelijk voor oogen staat. Dat er echter 
tusschen deze uitersten een gebied ligt, waarbinnen beide verschijnselen elkaar min ol 
meer compenseeren, komt minder ter sprake, vermoedelijk omdat de interessante 
economische en sociale verschijnselen, die bij over- of onderbevolking behooren, binnen 
dat gebied niet optreden, zoodal hel voor de extremisten geen waarde heeft. 

Wanneer dit gebied, deze periode van betrekkelijk gelijkmatige toename, z ich 
slechts over eenige jaren uitstrekte, zou men bot met recht stilzwijgend kunnen voor
bij gaan, en behoeft ook de stedobouwor er geen acht op te slaan, omdat zijn plannen 
vorder reiken dan de naaste toekomsl en hij tijdelijke verschijnselen zeker niel be
hoef! te vereeuwigen. Maar wanneer die periode langer duurt, en zij zich bijvoor
beeld uitstrek! over de jaren waarin de groote werken ontstaan, die in elke stad van 
beteekenis uitgevoerd moeten worden, en aan deze stad een bepaald aanzien, een 
eigen karakter verleeiion — dan dien! de sledebouwer loch do numerieke grondslag 
van zijn plannen te kennen, en wi l hij dus over de bevolkingscijfers voor die periode 
beschikken, al zouden do extremisten hem toch de uiteindelijke ontreddering als 
schrikbeeld voorhouden. 

Afgezien nu van alle mogelijkheden, die in een ver verschiet kunnen optreden, 
kunnen wij. aan do hand van de bevolkingscijfers, wad dadelijk zeggen, dal wij mei 
een proces te doen hebben dal zich uilersl langzaam voltrekt, zoodal tie verande
ringen in de toename van jaar op jaar gering zijn. De toename neemt zeker af. onder 
den invloed van bel dalende geboortecijfer, en zal nog meer afnemen als de te ver
wachten toenemende sterfte zich gaal doen gevoelen, maai- die componenten van de 
toename zijn in hunne veranderingen zoo traag, dat de absolute cijfers nog gedu
rende lange jaren van dezelfde orde zullen blijven. 

Me1 de wetenschap dal de absolute toename in ons land in de laatste jaren om en 
bij <lo 100.000 per jaar bedroeg, en de geboorten per (luizend van 1004 tol 1!'24 af
namen van .'51 op 24, terwijl de sterfte ongeveer baar laagste punt heeft bereikt, — 
kunnen wij ons reeds een beeld vormen van de voorloopige toename, en zien wij dat 
deze tot 1940 niel veel onder <le 100.000 per jaar zal liggen. Mogelijk kan zij op het 

*) Voordracht gehouden voor lint Departement den Haag van de Mij. van Njjverheid, door Ir. S . v a n Hoogstraten, 
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einde van die periode door con samenloop van omstandigheden lot 80.000 por jaar 
zijn gedaald, maar onder dat cijfer zal zij niet zijn gekomen, tenzij zich in die pér iode 
catastrophes voordoen. Evenmin hebben wij eenig recht aan te nemen, dat na 1040 
de toename nog boven de 100.000 zal liggen, al zou dat nu nog eenige jaren het ge
va l kunnen zijn. Bi j de beste hygiënische verhoudingen zal het sterftecijfer toch 
altijd door de normale levensduur van een gezond mensch worden bepaald, en dus niet 
ondereen bepaalde grens kunnen komen, terwijl de dal ing van het geboortecijfer zich 
sedert vele jaren zoo positief doet gelden, dat men niet mag aannemen dat plot
seling een belangrijke toename van de geboorten is te verwachten. Aannemende dat 
liet sterftecijfer ongeveer op de tegenwoordige hoogte gestabilizeerd blijft, en het 
geboortecijfer voorloopig in hetzelfde tempo blijft dalen, komt men tot een toename 
van minstens twee millioon inwoners in de eerste 25 jaar. Op grond van zeer uitvoe
rige berekeningen komt J)r. (J. Wiebols ') tol de schatting dat Nederland in L950 
9,5 millioon inwoners zal tellen, en 12,7 in 2000, dus eveneens een toename van twee 
millioen in de komende vijf en twin t ig jaar. W i e tot lagere schallingen komt moet 
bijzondere verschijnselen invoeren, die wel mogelijk maar in hel geheid niet waar
schijnlijk zijn, en ook bij geen enkel werk van openbaar nut in rekening zouden wor
den gebracht. K o r l gezegd, de sociale en economische factoren die de geboorte- en 
sterftecijfers behcersehen, doen hun invloed slechts geleidelijk gelden, zoodat de 
absolute toename, die uit deze cijfers is opgebouwd, en op het oogenblik 100.000 per 
jaar bedraagt, ook na lange jaren niet veel onder de honderd duizend zal liggen. 
Haar verder sterfte en geboorte toch slechts plaats hebben bij een klein gedeelte 
van de bevolking, dat nog geen '.\c/c bedraagt, spreekt het wel vanzelf, dat de massa 
van de bevolking die aan de organische productie meewerk! practisch gesproken 
voorloopig constant blijft, en dus ook een constante vermeerdering moet blijven op
leveren. Omgekeerd hebben wij echter geen recht de tegenwoordige snelle toename 
over de toekomst te extrapoleeren, daar die, zooals gezegd, hoofdzakelijk was toe te 
schrijven aan een tijdelijke sterke dal ing van hel sterftecijfer, dat zijn natuurlijke 
grens vrijwel bereikt heeft. Afgezien van alle bespiegelingen, die op een verre toe
komst betrekking hebben, en aanvechtbaar zijn, leert de loop der bevolkingscijfers 
ons dus di t : dat de toename langzaam zal afnemen, maai' in de eerste jaren ongeveer 
100.000 per jaar zal bedragen. E n de stedebouwer, die practisch werk moet leveren, 
en zich niet aan den dwang van de cijfers kan onttrekken, staat voor deze zekerheid: 
dat de groei van de sleden, wier aanbouw hij moet leiden, in die eerste vijf en twintig-
jaar vrijwel onverminderd zal doorzetten, zoodat hij zich nu reeds een voorstell ing 
kan vormen van de afmetingen, die zijn stad na die periode zal hebben aangenomen. 
Op dit punt hebben bevolkingstoename en stedebouw elkaar gevonden; de numerieke 
grootte van den noodzakelijken aanbouw ligt vrijwel vast, en bèteekent onder andere 
dit, dat de drie groote steden van ons land, in die periode — hetzij door het aantal hun
ner inwoners, hetzij door hun afmetingen — juist de critische grens overschrijden, 
die ligt tusschen de groote stad en de wereldstad, en waarbij zich een nieuw element 
in de stedehouwkundige problemen voordoet: het stadssnelverkeer. 

Met deze zekerheid voor oogen, dienen wij na te gaan, in hoeverre onze sleden op 
die toekomstige verandering zijn voorbereid. 

Wanneer men den stedebouw opvat als zuiver constructie-werk, zou de stad niet 
meer worden dan het product van eenige millioonen baksfeenen, en een paar bevol
kingscijfers. Wanneer wij den stedebouw als een kunst beschouwen, zou de kunste
naar die zich tot taak had gesteld een schoone stad te bouwen, iets tot stand brengen 
dat hef wezenlijke van onze steden mist: de verandering. Evenmin als wij bij de 
opvoeding van een kind den natuurlijken groei trachten over te slaan, en van het kind 
onmiddellijk een mensch maken, mogen wij bij een groeiend organisme als een stad 
ons een toekomstbeeld voor oogen houden, en dat zoo veel mogelijk benaderen. Wij 
mogen nog zoo zeker zijn dat Botterdam over dertig jaar een millioen inwoners zal 

') Dr. (1. Wiebols. De toekomstige bevolkingsgrootte van Nederland. Acad. Proefschrift. 
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tellen, of over vi j f t ig jaar — toch zou het dwaasheid zijn die stad reeds nu uit te 
bouwen. De vorm, de aanblik, het karakter, de grootte, ja alle factoren die aan een 
stad het baar eigenaardige geven, zijn functies van den tijd. .Juist aan die opeenvol
g ing van opvattingen, van welvaart en armoede, van moed en van angst ontleent de 
stad haar monumentale beteekenis, en van die wisselende invloeden kunnen wij geen 
enkelen vooruit bepalen. De ingenieur-stedebouwer, al is hij nog zoo geneigd de aan
bouw als een constructieve opgave te beschouwen, waarvan hij de oplossing geheel 
iu zijn hand heeft, is te veel kunstenaar, om niet te begrijpen) dat zijn taak verder 
gaat dan het bestraten van vele kilometers en het behuizen van eenige honderdduizen
den. En de kuns t enaa r - s t edebóuwer beseft te goed, dat de materie waarmede hij 
werkt, onder zijn handen verandert, om hel aan te durven nu een millioeiienstad te 
scheppen, met de bouwstoffen, die daarvoor in onze dagen verwerkt worden. •) Zoo 
staan zij beiden huiver ig tegenover het probleem van de nieuwe stad, die toch 
dringend om aanbouw vraagt. E n wij toeschouwers, die,toch van dag op dag het 
nieuwe zien ontstaan, vragen ons telkens af, of (hit nu een wereldstad moet worden, 
en of (hit nu overeenkomt met de voorstell ing die wij van een stad hadden. Wij 
kunnen ons maar niel losmaken van de gedachte, dat een stad een in zich zelf be
sloten geheel is, een bouwwerk waaraan één leidende gedachte ten grondslag lag. 
Amsterdam, dat is voor ons het overzichtelijke complex van grachten en statige hee
renhuizen, de stad die zich open doet aan het I . l , en poorten had naar Anistol lnnd en 
Rijnland, zooals Utrecht voor ons de stille stad is zich schikkend om den machtigen 
Dom. Van die steden behouden wij in onze voorstelling alleen het historische, dat wij 
van oude afbeeldingen hebben lecren kennen, of als k ind het eerst hebben aanschouwd. 
Maar de moderne steden, waar wij nu in leven, en die voortdurend om ui tbreiding 
vragen, hebben niets van die machtige nederzettingen, waar de handel of de kerk 
regeerde, en op elk huis zijn stempel drukte — onze moderne steden missen juist het 
blijvende, het gezetene, en toonen naai' alle kanten hel veranderlijke, het bewegelijke. 
De stad, zooals die uit de historie tot ons gekomen is, bleef wat zij was: een centrum, 
bijna een centrum van rust. Maar de nieuwe stad, die al nimmer een centrum kan 
zijn, omdat zij zelf tal van centra heeft, kan nimmer volgens dezelfde lijnen, of naar 
dezelfde begrippen worden gebouwd, omdat de eenheden waaruit zij is samengesteld 
niet meer de huizen zijn, maar stadswijken, die zelf de afmetingen van een kleine 
stad hebben. 

A l s de bevolkingscijfers ons lecren dat een stad als den Haag binnen verloop van 
vijf en twin t ig jaar minstens honderdvijftig duizend nieuwe inwoners moet huisves
ten, en wij zonden dezen inwoners iets moeten aanbieden dat cenigszins aan ons be
gr ip van een stad beantwoordt, zouden wij in vijf en twintig' jaar moeten tot stand 
brengen wat de eeuwen hebben gemaakt van Utrecht, een stad die nu hetzelfde aan
tal inwoners beidt, als die toekomstige aanwas van den Haag. 

N u de toename van de bevolking, en de concent ral ie naar de sleden, er toe heeft 
geleid, dat de normale aangroei van onze drie groote steden in de eerste vijf en twin
t ig jaar al den aanbouw zal vragen, van een stad, zoo groot als Amsterdam nu is, zoo
dat wij feitelijk voor dien aanbouw evengoed een wereldstad op zich zelf zouden kun
nen stichten, in het centrum des lands — nu ontbreekt ons ten eenenmale de tijd, 
iets te stichten dat ook maai' eonigszins het gedegene, het bezonkene heeft van de stad, 
zooals die in het verleden gevormd is. en blijft ons slechts de mogelijkheid eenige 
orde en eenige vaste lijn te leggen in de haastig gebouwde buitenwijken, die op
dr inger ig en voorbarig van uit den stadsrand over het groene land uitschieten, en 
aan hun bewoners alles onthouden, wat de oude stad zijn burgers bood. 

E r mogen in die stedelijke toenamen kleine schommelingen en verschuivingen op
treden, dooi' vermeerderden of verminderden trek naar de groote steden, of verande
ringen in de economische structuur van ons land, maar het maakt niel zooveel uit 

*) Als nieuwe elementen, die vijf' en twintig jaar geleden niet bestonden, en nu onmisbaar zijn. kennen 
wij bijvoorbeeld de vliegterreinen, en de parkeerplaatsen voor auto's. Evenmin was te voorzien dat de bron
bemaling of bet gewapend beton onze bouwmethodes en mogelijkheden zóó zou veranderen. 
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of den Haag in 1950 550- of 600.000 inwoners zal tellen; in beide gevallen zal de stad 
als eenheid toch geheel van karakter moeten veranderen. E n zoo is dit de zekerheid 
waarnaar wij in bet begin van deze voordrachl vroegen, de zekerheid die int de ge
dachte-wisseling tusschen statistici en economen niet duidelijk naar voren kwam: 
dat de stedebouwers van Amsterdam, Rotterdam en den Haag, èlk voor de opgave 
staan, de stad die onder bun banden moet groeien, om te bouwen, of eigenlijk — voor 
bun stad, een nieuwe in de plaats te stellen. In bet bewustzijn, dat de geldmiddelen 
waarover onze gemeenschap beschikt, in de eerste tientallen jaren zeker niet een 
ook maar voorloopigo ui tvoering van deze plannen zouden toelaten, en betwijfelend 
of ooit een stad in eenig tijdperk deze reconstructie zou kunnen bekostigen, zijn wij 
wel gedwongen onze verlangens te beperken, en de opgave terug te brengen tot deze: 
in een bestaande stad, zoodanige veranderingen aan te brengen, dat zij bij de toe
komstige uitbreiding bet ontwikkelingsproces niet tegenhoudt, en zich als kern van 
een grooter verband kan blijven handhaven. De opgave wordt dan tweeledig, want 
de oude stad zal het verkeer dat ui l de nieuwe wijken tot haar komt, moeten op kun
nen nemen, terwijl de nieuwe stad zoodanig moet worden uitgebouwd, dat zij het 
organisch verband met de oude kern niet verliest. Deze opgave opziehzolf', samen
gesteld dus uit internen en externen stedebouw, is in geen onzer groote steden totnog
toe bevredigend opgelost. Op dit punt hebben bevolkingstoename en stedebouw 
elkaar zeker nog niet gevonden! 

Wanneer vreemdelingen onze moderne woningen in de nieuwe stadsdeelen be
zoeken, valt hel hun altijd weer op, dat men in ons land den moed heeft gehad, de 
begrippen, ja zelfs de idealen van onzen li jd te verwezenlijken. Wat in andere lan
den niet verder kond dan het betoog en de propaganda, is hier gematerializeerd. I n 
den uitleg van onze steden spreekt bel verlangen naar de natuur, en naar de bevrij
ding. Maar wanneer wij zien dat over dertig jaar van die natuur en die vrijheid 
wein ig zal zijn overgebleven, omdat diezelfde huisjes en woonwijken verstopt liggen 
achter de intensief bewoonde bouwblokken, die de volgende honderdduizend inwo
ners moesten opnemen — dan moeten wij ons toch afvragen, of hier bij alle idealen 
ook niet een soort naïvetei t tot ui t ing is gekomen, en een miskenning van de reali
teit, die ons toch de zekerheid voorhoud! dat onze steden, weer in veel grootore een
beden zullen opgaan. Wat nu gebouwd wordt aan den groenen zoom, iu de weiden aan 
den rand van de stad, is over dertig jaar deel van de stadskern, of op zijn best de 
doorgangsweg voor de volgende honderdduizend randbewoners, die nu stelsel
matig naar buiten worden gedreven. Mei onze opvattingen omtrent open bebou
wing, waardoor de nieuwe stadswijken veelal bet karakter van een landelijke neder
zetting krijgen, hebben wij de afstanden in de sleden al tot de pra.ctisch toelaatbare 
grenzen opgevoerd, maar boe groot zullen deze zijn wanneer op deze wijze dertig 
jaar wordt doorgebouwd! Of mogen wij alleen voor onzen lijd liel recht op deze 
ruime bebouwing opeischen, en mag dan hel nageslachl ui l de vensters van bun 
kazernewoningen neerblikken op de hofjes die onze gemeenten uit liefde hebben ge
slicht.' 1'it eigenliefde dan toch! 

Bij een bevolkingsdichtheid van 1 inwoner per 75 M - . die bijvoorbeeld in het 
nieuwe den H a a g nu al voorkomt, zal men een oppervlakte v; n 15 K M 2 , noodig 
hebben om de nieuwe twee honderdduizend inwoners op te nemen. *) (Slot volgt). 

*) In 189U bedroeg de bebouwde oppervlakte van den Haag (vrjjwel een vierkant) circa 5 K.M.", bjj 160.000 
inwoners. In 1U23 was liet aantal inwoners 382.000 en het oppervlak, na aftrek van woeste gronden, bonw
en weiland 27 K.M-. De 222.000 latere inwoners namen dus 22 K..M-'. in beslag, dat is per hoofd bijna 100M'. 
Dit abnormaal hooge cijfer is natuurlijk in hoofdzaak toe te schrijven aan de annexatie van Scneveningen 
en Loosduinen, en de gebiedsuitbreiding over de tusschen]iggende boschterreinen, maar bet doet toch zien 
van welke orde He bevolkingsdichtheid van liet moderne deel van den Haag is. Het is niet aan te nemen, 
dat bij latere gebiedsuitbreiding niet eveneens terreinen, voor den woningbouw ongeschikt maar voor de 
bevolking onmisbaar, tusschen het bebouwde oppervlak moeten worden opgenomen. Overigens is een gemid
delde van 7ii M J . per inwoner zeker niet te hoog gerekend, daar men bij de cijfers voor 1923 van liet geheele 
grondgebied, per inwoner van den Haag ruim 100 M". ter beschikking had. Na aftrek van woeste gronden, 
bouw- en weiland blijft nog een gemiddeld oppervlak van 70 M-. per inw. over. tSedenken wij dat hierin de 
oude stadskern is opgesloten, dan is een cijfer van 7-"> M-. per inw. zeker aan den lagen kant. en zal bij latere 
stadsuitbreiding niet dit getal als minimum moeten worden gerekend. Waarbij dan nog niet eens gedacht is 
aan den aanleg van een vliegterrein met verbindingswegen, terreinen om auto's te parkeeren, uitvalstraten 
voor snelverkeer—iu het kort de vele onbebouwbare gronden die een groote stad thans gaat vragen. 
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I N H O U D . 

Officiëele Mededeelingen. — Vereeniging : Bouwkunst en Vriendschap.—Bevolkings
toename en Stedebouw, door Ir. S. van Hoogstraten. (Slot van pag. 512). 

O F F I C T E E L E M E D E D E E L I N G E N . 

P R I J S V R A G E N . Bouwkunst en Vriendschap 1926. 
De J u r y voor de Pri jsvragen, in 192(5 uitgeschreven door de Vereeniging Bouw

kunst en Vriendschap te Rotterdam, bestaande uit de Hoeren H . van der Kloot Mcy-
burg, Architect B . N . A . te Voorburg , J . P . Logemann, Archi tect B . N . A . te Rotterdam, 
Ir. M . C. A . Meischke, Archi tect Hoofdleeraar aan de Academie van B. K . en T. W. 
te Rotterdam, A . Stahlie, Archi tect B . N . A . te Schiedam en C. N . van Goor, Arch i tec l 
B . N . A . te Rotterdam, bijgestaan voor wat het ontwerp „ B r a n d w e e r p o s t " betreft door 
den Hoer F. van 't Sant, Hoofd-Oommissaris van Po l i t i e te 's-Gravenhage, hooft de 
navolgende bekroningen toegekend. 

A . V o o r het ontwerp „Brandweerpost", den Eersten prijs, Zilreien Medaille en 
ƒ 100.—, aan bet ontwerp motto „K (IJ)" van Mej . Ir . K o Mulder , b. i . te Rotterdam: 
den Tweeden prijs, Bronzen Medaille en ƒ 50.—, aan hot ontwei']) motto „Vooruit" 
van don Hoor A . H . Kwantos , Architect te Amsterdam; don Dorden prijs, Eervolle 
Vermelding en ƒ 25.—, aan het ontwerp motto „Vuur" van den Heer S. ('. de Boer, 
Bouwkundig teekenaar te Rotterdam. 

B. Voor het ontwerp „Autobusstation", den Eersten prijs, Bronzen Medaille en 
/ 50.—, aan het ontwerp motto „Ras" van don Hoor S. J . Bounia, Teekenaar bij de 
Gemeentewerken te Groningen; den Tweeden prijs, Eervolle vermelding en ƒ 25.—, 
aan het ontwei]) motto „Bus (I)" van don Heer J . do Vries , Bouwkundig ambtenaar 
bij de Gemeentewerken te Utrecht; den Dorden prijs, Eervolle Vermelding, aan het 
ontwerp motto „Beidt Uw Tijd" van don Hoor W . Smyt ink , Architect te Hi lve r sum: 
terwijl nog extra Eervolle vermeldingen zijn toegekend aan bet ontwei]) motto 
„Polygone" van den Heer Baoul Horman, Archi tect te Amsterdam en motto „12" 
van den Hoer K. Burger, Architect te 's-Gravenhage. 

B E R I C H T A A N ABONNÉ'S . De uitgevers hebben de gelegenheid opengesteld hei 
nieuwe weekblad ..Bouwkundig Weekblad en Arclntectura" ongevouwen in couverl met 
cartonnen achterzijde te verzenden tegen betaling van ƒ2.50 per jaar. 

Abonné's die hiervan gebruik wenschen te maken worden verzocht hiervan kennis te 
geven vóór 25 December a.s. onder toezending van postwissel ad /'2.50 of overschrijving 
op Postrekening No. 9710 ton name van de uitgevers Mout on & Co te 's-Gravenhage. 
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V E R E E N I G I N G : B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 

P R I J S V R A G E N 1926. J U R Y R A P P O R T . 

Zooals dit reeds sedert jaren gebruikelijk is. was de oogst aan antwoorden op de 
door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap uitgeschreven prijsvragen, ruim, en 
zonder twijfel mag daaruit worden afgeleid, dal deze prijsvragen nog niet de popu
lariteit, -waarin zij zieh tot nu toe mochten verheugen, hebben ingeboet. 

Jaarli jks worden zij als een welkome gelegenheid aangegrepen door de studeeren
den en meergevorderden in de bouwkundige wereld, om een proef te nemen op hun 
kennen en kunnen op het gebied waarop hun studie en heroën hen voert en om door 
vergelijking mei wat andere mededingers vermochten te bereiken, dat kennen en 
kunnen te ontwikkelen en zieh voor den vervolge ten nutte te maken. 

Moge deze groote belangstelling, die zich in zoo ruime inzending van antwoorden 
openbaarde, een heugelijk verschijnsel zijn dan kan toch de jury zich niet ontveinzen 
dat, over het algemeen, dit jaar het gehalte van de ingekomen ontwerpen op de 
hoofdprijsvraag, niet dat peil bereikte, waarop de inzendingen in voorgaande jaren 
soms stonden, en dat blijkbaar een kleiner aantal meergevorderden, aan den wedstrijd 
deelnam, dan gewoonlijk het geval was. 

Zonder twijfel is er zeer respectabel werk onder de inzendingen, maar in verhou
ding minder dan andere jaren, en bid gros verheft zieh maar weinig boven hel middel
matige. 

Overigens vertoont deze verzameling ook weder als andere jaren allerlei soort 
architectonische vormenspraken van meer of minder uitgesproken modern karakter 
ol' meer ol' minder begrepen en geslaagde uiterlijke navolgingen daarvan, tot de 
reminiscenciën aan reeds lang afgesloten perioden. Projecten waarbij soms een zeer 
uitgebreide eu goed 'gefungeerde technische en constructieve kennis gepaard gaat 
met een geheid ol' een zoo goed als geheel gemis aan artistiek scheppingsvermogen, 
wisselen al' met andere, waarbij deze verhoudingen zijn omgekeerd en de gloeiende 
fantasie van den ontwerper meeiil zieh niet te moeten bekreunen over de vraag ol' 
wat hij als een visie ten papiere bracht, ook uitgevoerd zou kunnen worden en indien 
ai, of' het dan nog wel bouwkunst zou kunnen worden genoemd. 

Daartusschen allerlei overgangsvormen waaronder, uit den aard der zaak, een 
klein aantal, waarbij het juiste evenwicht, tusschen het artistiek, technisch en con
structief kunnen werd bereikt en hel aanzijn werd geschonken aan een ontwerp, dat 
als een gave schepping, voor zoover daarvan bij nog in hunne eerste ontwikkeling-
zijnde jongere krachten sprake kan zijn, zou kunnen worden aanvaard. 

En ten slotte ontbreke >k weder niet die ontwerpen die in hun opvatt ing en 
uitwerking, het bewijs leveren dat het onderwerp niet door den ontwerper werd 
begrepen en zijn krachten te boven ging. 

Voor het ontwerp „Brandweerpost" kwamen in te zamen 32 ontwerpen onder de 
motto's: 

1. Waterscherm. '2. Vlam I. :'>. Dunk. 4. F i r e . 5. Dab. (i. Pyrimachos. 7. Nov. '26. 
s. Vlam 11, it. Nelly II. in. Störz . 11. E l ro . 12. D.S. 13. A la rm I. 14. Straalpjjp. 15. K I. 
16. A la rm II. 17. B . B . 18. 0 . N . V . li». Sorry . 20. Durf. 21. Maas. 22. Vooruit . 
23. A l a r m IV. 24. X . H . F. F. 25. Polen. 26. Herfst '26. 27. Vuur. 28. K II. 2!>. [gnus. 
30. A l a r m l i l . 31. Rubico. 32. Fie. 

Hoewel hel onderwerp betrekkelijk eenvoudig schijnt, blijkt toch uit het kleine 
aantal ontwerpen, waarin bid op redelijke wijze tot oplossing werd gebracht, dat het 
eigenaardige moeilijkheden bevat, en de velerlei eischen, waaraan het gebouw met 
zijne accessoires had te voldoen, niet zoo gemakkelijk met elkander overeen te brengen 
waren. 

De betrekkelijke vrijheid, die hel programma liet, ten aanzien van enkeh der-
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deelen als b.v. die van de plaatsing van werkplaatsen, magazijn en woningen maakte 
dat er een groote variatie in de oplossingen van het geheel bestaat, en het zwaarte
punt der compositie telkens iu een ander (dement daarvan is gezocht. 

Behoudens de eigenlijke remiseruimte, die door het programma in afmetingen, 
vorm en l igging vrijwel was gegeven zijn de overige onderdeden van het complex, 
behalve iu een paar plannen, die aan verwante herkomst doen denken, bijna i n elk 
plan anders opgelost. 

In 't algemeen is te weinig rekenschap gehouden met de l igg ing van bet complex 
in een bouwblok, waarvan het als een onderdeel behoorde te worden beschouwd en 
waaraan het dus op rationeele wijze behoorde aan te sluiten. In enkele plannen is 
daarnaar gestreefd met meer ol' minder succes. 

Sommigen echter hebben deze aansluit ing volkomen verwaarloosd en er zijn plan
nen, welker ontwerpers de situatie in het geheel niet hebben begrepen en het com
plex alsof bet op een rondom vrnl iggend plein zou komen te staan, hebben ontworpen. 

Bij meerdere plannen is het voorterrein met verwaarloozing van wat bij de beant
woording dei' gestelde vragen is medegedeeld, op minder dan Hl Meter diepte ge
projecteerd. 

Voor velen was bet aanbrengen van den verbindingsgang tusschen voor- en achter
plaats, een struikelblok, 'I zij dat deze van te geringe afmeting werd genomen 't zij 
dat de verbinding niet direct, maar indirect over de openbare straat heen, tot stand 
werd gebracht, 't zij dat de gang tusschen de remise en de dienst lokalen die daaraan 
direct moesten aansluiten, werd aangebracht. 

Ook de verl ichting, vooral die van de lokalen langs de rechts en l inks liggende, 
onbebouwde gedeelten der naburige terreinen, zijn geprojecteerd, laat in vele plannen 
te wenschen over en is vaak niet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften 
dienaangaande. 

In slechts weinige plannen is het vraagstuk der woningen goed opgelost, juist het 
(dement waarmede zoo ongezocht de aanslui t ing aan de aangrenzende bebouwing zou 
kunnen zijn gevonden. Sommigen hebben voor die woningen een gedeelte van-het 
achterterrein langs de straatzijde overbouwd, wat op zichzelf niet door hel programma 
was uitgesloten, doch, waardoor de toegang tot die woningen die slechts aan de 
beide uiterste (Inden van het blok kon worden aangebracht, gebrekkig moest worden. 
Overigens is ook in weinig plannen de juiste maat voor de grootte der woningen 
betracht en komen zoowel veel te groote als veel te kleine woningen voor. 

De onderlinge verbinding van de remise met de daarbij behoorende dienstvertrek
ken is in vele plannen niet direct genoeg en vooral die met de bovenliggende slaapzaal 
laat veel te wenschen over. 

Het aanbrengen van glijpalen, waartoe sommige ontwerpers hebben gemeend te 
moeten overgaan, was opzettelijk in het programma niet voorgeschreven omdat 
omtrent de doelmatigheid van dit hulpmiddel, om tijdverlies hij het gebruik van 
trappen te ontgaan, de meeningen van hen, die daarover kunnen oordeelen, te veel 
zyn verdeeld. 

Om tot een keuze van de te bekronen antwoorden te komen, heeft de jury ver
scheidene schiftingen verricht, waarbij achtereenvolgens de uiel voor bekroning in 
aanmerking komende antwoorden werden terzijde gelegd. 

Bij de eerste schift ing vielen uit die antwoorden, welke door in 't oog vallende 
verwaarloozing der programmabepalingen of door een gebrek aan compositiever
mogen, of door beide te zamen, het bewijs leverden dat de ontwerper zich geen juist 
beeld beeft kunnen vormen van wat in het programma was gevraagd en ook niet was 
opgewassen tegen de taak om daarvoor een aannemelijke oplossing te vinden. Dit 
waren de antwoorden onder de motto's Sorry, Ahum ill. Durf, X. II. /•'. /•'., Vlam II, 
Maas, Polen, Alarm II, November 192G, Ignus en Elro. 

Bij de tweede schift ing vielen uit die ontwerpen, waarvan de ontwerpers wel blijk 

515 



gaven, zich lictor in hot gevraagde tc kunnen indenken, en daarvoor ook een, zy hot 
ook met moor of minder groote tekortkomingen, oplossing te kunnen vinden, of 
waarin elementen aangetroffen werden die naar een zekere artistieke ontwikkel ing 
van den ontwerper heen wezen, maar waarin toch te weinig eenheid in de compositie 
en te belangrijke gebreken of overtredingen van het programma aanwezig waren om 
voor eenige bekroning in aanmerking te kunnen komen. 

Di t waren de ontworpen met de motto's: Störz, Water scherm, Fie, O. N. V., Pyri-
machos, Nelly, B.B., Alarm I, Alarm IV, B.8., Straalpijp, Dunk, Herfst, K I. en 
Pu bi co. 

Hierna bleven over de ontworpen met de motto's: Vlam I, Fire, Vooruit, K 2, 
Vuur on B. A. B., die allen genoegzaam verdienste bezaten om meer nauwgezet 
onderling te worden vergeleken, ten einde daaruit te kiezen de ontwerpen die voor 
bekroning in aanmerking zouden komen. 

Bij deze schifting vielen uit de ontworpen met de motto's: Vlam I, Fire, en B. A. B. 
V a n de drie overgebleven ontworpen werden daarna, bekroond niet: 
den eersten prijs: Motto „K 2"; 
den tweeden prys: Mot to: „Vooruit"; 
den derden prijs: Motto „Vuur". 
„K 2". Dc opzet van het geheele plan is eenvoudig en duidelijk. Het hoofdgebouw 

i s geheel vrijgehouden van de bijgebouwen en de woningen, wat verdedigbaar is of
schoon met weinig moeite een verbinding kon zijn tot stand gebracht die aan het 
aspect van het geheel nog ten goede zou zijn gekomen. Door de vrije l igg ing is de 
verbinding van voor- en achterterrein zeer goed. 

De verbinding van de remise met de dienstlokalen is goed tot stand gebracht, de 
kleerenbergplaats is echter wat kle in en de toiletruimte wat groot. De trap voor 
toegang tot de slaapzaal op de verdieping is goed gelogen, de trap voor den toegang-
tot de administratie-lokalen eveneens, doch een afzonderlijke toegang van buiten 
daarvoor, ontbreekt. De klimtoren, werkplaatsen, magazijnen en woningen zijn goed 
geplaatst en ingedeeld. 

De architectuur is eenvoudig en van goede massawerking bij het hoofdgebouw, 
waar in het karakter van don houw wel is getroffen. De woningen zijn minder ge
slaagd, de groote ramen i n de privaatruimten beganegronds, zijn misplaatst. De hooge 
borstweringen hoven het plattedak zijn niet gemotiveerd. 

Hot teekenwerk is wel correct doelt wat eentonig. 
„Vooruit". De verbindingsgang tusschen voor- en achterplaats is goed aange

bracht. Do dienstvertrekken met aansluitende garderobe en toiletten zijn goed gepro
jecteerd en in verbinding gebracht met de remise. 

De trap voor de slaapzaal op de verdieping is op zichzelf wel goed doch zou 
beganegronds in verbinding moeten staan met het lokaal voor de brandwachten. De 
trap naar do administratielokalen en de distributie daarvan is goed. De woning-
trappen zijn wel wat ru im, en de verdooling van do achterwoningen wel wat royaal. 
De klimtoren en werkplaatsen zijn goed geprojecteerd. 

De architectuur heeft een eenvoudig karakter en vertoont verdienstelijke details 
ofschoon niet alle ruimten voldoende tot u i tdrukking zijn gebracht. Do achtergevel 
is als geheel boter geslaagd dan de voorgevel; de toren is goed van conceptie. He t 
teekenwerk is zeer verzorgd. 

„Vuur". Verbindingsgang tusschen voor- en achterplaats is goed aangebracht. 
De dienstlokalen en de remise vormen te zamen een goed aansluitend geheel. 

De trap naar do slaapzaal en de l igg ing daarvan zijn juist doch de gaten i n den 
vlooi- voor de klimpalei i , die niet gevraagd zijn, zouden de slaapkamer, door het 
contact niet do zoo goed als altijd openstaande remise, onbruikbaar maken. 

De indeeling der administratie lokalen is goed, evenals die van de woningen en de 
klimtoren is juist geplaatst. 
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De architectuur geeft een goede massawerking te zien, doch heeft hier en daar 
minder goede details, als b.v. de zware beeren tusschen de deuropeningen der remise, 
die deze overheerschen. Het aanbrengen van bovenlicht i n de bovenlokalen, waar 
beter en gemakkelijk zyiieht is te krijgen, wyst op het zoeken naar een gewi ld effect 
i n den gevel, dat op een verkeerden grondslag berust. He t teekenwerk is zeer aan
trekkelijk. 

„Fire". De remise is goed met de dienstlokalen verbonden en de trap naar de 
verdieping is wel juist geplaatst doch de slaapzaal op do verdieping is er wat ver van 
verwijderd. Overigens is deze dienstverdieping goed ingedeeld. 

Dc architectuur heeft wel goede kwali tei ten en er is op de juiste wijze aansluit ing 
gezocht bij de straatbebouwing, zooals die verwacht mag worden te zijn. Hierdoor 
heeft het hoofdgebouw wel wat i n zyn karakter van utiliteitsgebouw ingeboet. 

„B. A. B.". De verbindingsgang is alleen vanaf de straat toegankelijk en de 
verbinding van de dienstlokalen met de remise is niet bij allen direct genoeg, de 
verl icht ing van garderobe en toiletten is onvoldoende. De trappen l iggen goed i n 
verbinding met de administratievertrekken op do verdieping die goed zijn ingedeeld. 
De woningen zijn over het algemeen niet fraai van indeeling en sommigen zijn veel 
te ru im. 

De architectuur is wed aantrekkelijk en vertoont interessante partijen en eenheid 
van schaal. Do toren heeft oen goed silhouet. Het detail is minder goed, het toeken-
werk verdient lof. 

„Vlam F'. Het voorplein is, in strijd met den programma-eisch, afgesloten, de 
verbindingsgang is goed aangebracht, dienstlokalen en remise zijn goed verhonden, 
trappen zijn in goede aanslui t ing met de lokalen op do verdieping geplaatst, waar 
een goede scheiding tusschen dienst en administratie is aangebracht. De woningbouw 
aan de voorzijde vormt geen organisch verband met het hoofdgebouw. 

De architectuur van do remise ea. is wel aannemelijk behalve de toptorens die aan 
de bovenzijde niet behoorlijk zijn beë ind igd en die niet oen van schaal is niet die voor 
dc- woningen; de kl imtoren is niet geslaagd. De variant gevels zijn beter dan het 
origineele ontwerp. 

„B.S." De directe verbinding tusschen remise en dienstvertrekken ontbreekt, de 
garderobe is donker, do verbindingsgang ligt goed. 

De woningen in de overhouwing van de achterplaats zijn te ru im opgevat. De 
architectuur is gedacht als voor een vrijstaand gebouw, zonder eenige poging tot aan
s lui t ing aan de bestaande bebouwing doch kan niet als geslaagd worden beschouwd. 

De buitengewone zorg die aan de u i twerk ing van het plan is besteed en het teeken
werk verdienen lof; alleen het detail is niet geslaagd. 

„Rubico". Het plan is opgezet als een aan drie zijden vri j l iggond gebouw, terwijl 
de woningbouw aan de achterzijde weder eene, hoewel niet geslaagde verbinding 
met de bestaande bebouwing beoogt. 

Eemise en dienstlokalen zijn goed i n onderl ing verband gebracht. De trap naar de 
slaapzaal, op de verdieping is van uit de remise slechts door het lokaal van do brand-
wachts bereikbaar, wat niet juist is tc achten. De trap naar de administratielokalen 
en de indeeling van deze laatsten is goed. De woningen zijn over hot algemeen wein ig 
gelukkig van indoeling. 

De architectuur geeft wel een goede massaverdeeling te zien doch in de detail
leering is weinig eenheid betracht; de kl imtoren hooft niet oen juist karakter en is 
niet goed geplaatst. 

„Pyrimachos". De verbindingsgang tusschen voor- en achterterrein is goed aan
gebracht, remise en dienstvertrekken zijn juist mot elkander in verbinding gebracht, 
do garderobe is te klein. De overmatig groote trap naar de verdieping ligt niet goed 
ten opzichte van de slaapzaal op de verdieping; dc toi lot inriohting hierbij is te klein, 
de indoeling der administratielokalen is wel zeer nuchter. 
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De architectuur is eenvoudig doeli wat droog en de verschillende deelen van den 
bouw zijn niet overal juist geaccentueerd. 

„O. N. V." Het bouwblok is dieper genomen dan het programma toelaat, zoodat in 
werkelijkheid het voorplein een wein ig te ondiep is, de verbindingsgang tusschen 
voor- en achterplein is te smal. 

De indeeling, zoowel beganegronds als op de verdieping is goed; de klimtoren is 
echter niet juist geplaatst. Bij lokalen en woningen zijn goed gegroepeerd. De inzen
ding is onvolledig, achtergevel, kl imtoren en doorsneden ontbreken. 

De architectuur heeft wel goede elementen doch is wat gemanië reerd . 
„Herfst". Het plan is i n enkele onderdeelen goed, doch de directe verbinding van 

remise met dienstlokalen wordt gemist. De klimtoren staat verkeerd, de galerij-
woningbouw is in een houw van dezen aard niet op zijn plaats. Op de verdieping' 
liggen administratiekantoren en telefoonkamer te veel gescheiden, ook de trap ligt 
niet gunstig. 

De architectuur, waaruit een opzettelijke monumentaliteit spreekt, heeft te wein ig 
het karakter van een utiliteitsgebouw. 

„Dunk". D i t ontwerp is opgevat als een vrijstaand gebouw, wat in strijd is met 
het programma. De verbinding van remise met dienstlokalen is gebrekkig. Het 
woningblok is slecht ingedeeld. 

De architectuur heeft in de hoofd-groepooring wel verdienste en de voorgevel geeft 
een interessante pnrtijvordeoling te zien. Het teekenwerk is zeer verdienstelijk en 
gevoelig uitgevoerd. 

„Straalpijp". De verbinding tusschen remise en dienstlokalen is goed, de trappen 
liggen goed maar zijn architectonisch niet gelukkig opgelost en in slechte verbinding 
met de toiletten, enz. De verbindingsgang tusschen de open plaatsen is goed. 

De planindeeling voor de tweede verdieping met de lange gang in het midden 
is slecht. 

De architectuur mist eenheid i n de vormenspraak en heeft wein ig verdienste. 
„B.B." Remise en dienstlokalen zijn wel behoorlijk met elkander verbonden, 

doch het lokaal voor de brandwachten is slecht verlicht; de tra]) naar de verdieping
en de indeeling hiervan zijn slecht. De aansluit ing bij de naburige bebouwing is wel 
gezocht doch niet gevonden. 

De architectuur geeft wel een zekere massawerking, maar vertoont weinig eenheid. 
„Störz". Het voorplein is te ondiep, de verbindingsgang komt aan de straat uit. 

De verbinding tusschen remise en dienstlokalen is voldoende, doch de tra]) naar de 
dienstverdieping is slechts van buiten af te bereikeu. 

De woningen op de tweede verdieping zijn slecht ingedeeld en passen niet op het 
plan der eerste verdieping, ook de overige woningen vertoonen geen fraaie indeeling. 

De architectuur is van wein ig beteekenis en vertoont wein ig eenheid. 
Alarm I". Het plan is zeer zwak, de architectuur bezit wel verdienste en bevat 

aantrekkelijke (dementen, doch er is weinig eenheid tusschen de remise en het overige 
van den bouw. 

„Fie". De verbindingsgang is plaatselijk te veel versmald, de verbinding tusschen 
remise en dienstlokalen is niet juist, en het plan bevat vele niet gevraagde lokalen. 

De trap met de breede treden en vele bordessen is voor het doel om snel naar 
beneden te komen wel vernuft ig gevonden. De indeeling van de dienstverdieping is 
niet gelukkig. 

De architectuur vertoont wein ig eenheid en niet een voor het onderwerp geë igend 
karakter, alles is wel serieus behandeld, maar niet rijp. 

„Waterscherm". He t voorplein heeft te wein ig diepte en er is geen voldoende 
verbinding tusschen voor- en achterplaats. 

E r is geen directe verbinding tusschen remise en dienstlokalen. De administratie
lokalen op de verdieping zijn goed geprojecteerd, de woningen zy'n wat ru im. De 
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architectuur heeft wel verdiensten, de hoofd-massawerking is goed, de middenpartij 
van den voorgevel is daarbij het zwakst, de achtergevel is wat verbrokkeld, het teeken
werk is niet zonder verdienste. 

„K / " . Het voorplein is te ondiep. De verbindingsgang niet overal breed genoeg 
en alleen over de openbare straat toegankelijk. De verbinding van remise met dienst
vertrekken is niet direct, de groepeering van de werkplaatsen en woningen niet fraai. 
De trappen zijn niet goed gelegen en de hallen op de verdieping veel te groot. 

De architectuur is eenvoudig en heeft in haar hoofd-Verhoudingen verdienste, de 
klimtoren maakt hierop een uitzondering; het teekenwerk is zeer correct. 

„Alarm IV". De verbinding van remise met dienstvertrekken is slecht, de ver
bindingsgang te smal: de trap is met de slaapzaal goed verbonden; de woningindee-
l ing is gebrekkig: de architectuur is zeer zwak. 

„Nelly". De verbinding van de remise met de dienst lokalen is niet goed. en de 
vorm van de laatstgenoemden is gebrekkig. De architectuur beidt wel verdienste en 
vertoont interessante details, doch mist in sommige partyen samenhang. 

„Sorry". De algemeene opzei van dit plan is verward en er is geen verband 
tusschen de deelen van den bouw op de achterplaats. De l igging van de dienstlokalen 
bij de garage is goed doch het lokaal voor brand wachter en chauffeurs is te klein. 
Garderobe is te klein en toiletten zijn niet goed geprojecteerd, de ver l icht ing is op 
velé plaatsen in het plan gebrekkig, de verbindingsgang is goed. 

De woningen op de verdieping zijn gebrekkig van indeeling en ook de administratie
lokalen en de slaapzaal zijn ongustig gelegen. 

In de niet fraaie en nuchtere architectuur weerspiegelen zich tevens de gebreken 
van den plattegrond. 

..Alarm III". Het denkbeeld van de cirkelvormige verbindingsgangen is niet 
slecht doch is in zijn u i twerking niet tot zijn recht gekomen en heeft integendeel 
aanleiding gegeven tot versnippering van ruimte. De dienstlokalen sluiten goed aan 
de remise, doch de cirkelvorm heeft niel tot een aantrekkelijke oplossing geleid. De 
wenteltrapjes naar de verdieping zijn te bekrompen, de plaats van den klimtoren 
aan de straat is niet juist. 

De architectuur, waaruit een nabootsing van niet begrepen moderne vormen 
spreekt, is van zeer geringe waarde. 

„Durf". De verbinding tusschen de voor- en achterplaats kan slechts over de 
openbare straat geschieden. 

Remise mei dienstlokalen, trappen en administratielokalen zijn onderl ing in een 
goed doch uiterst nuchter complex ontworpen. 

De woningen, de bijlokalen en de toren zijn echter slecht gegroepeerd en in

gedeeld. 
De architectuur vertoont een niet geslaagde poging tol massawerking. 
„N. tl. /•'. /•'." De verbindingsgang tusschen de dienstlokalen en de remise ligt 

verkeerd, daar hij de directe communicatie tusschen beide verhindert. Het plan niet 
het overbouwde gedeelte van de achterplaats is slecht van indeelingen de architectuur 
is zeer zwak. 

„Vlam II". Het plan (met de tuintjes op de open plaatsen) is zwak. De massa
werking van het geheid, in een wel vreemde kleurteekeuing tot ui t ing gebracht, is 
niet van verdienste ontbloot, doch de driehoekige afs lui t ing van den klimtoren is niet 
fraai, van eenige aansluit ing aan de bestaande bebouwing is geen sprake. 

„Maas". De verbinding van de dienstlokalen met de remise is niet direct en de 
trappen naar de verdieping zijn slechts van buiten al ' toegankelijk, zoodat ook de 
noodzakelijke, zoo direct mogelijke verbinding van de slaapzaal niet de remise ont
breekt. Ook overigens is het plan verward in zijn conceptie, de architectuur is uiterst 
nuchter in haar vormenspraak, het teekenwerk is goed. 

„Palen". De verbindingsgangen tusschen voor en achterplaats verhinderen de 
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directe verbinding van remise met dienstlokalen, liet p lan met de gedeeltelijke over-
bouwde achterplaats is gebrekkig, de architectuur mist elke verdienste. 

„Alarm II". De verbinding tusschen remise en dienstlokalen is goed, doch de 
laatsten zijn gebrekkig van vorm. 

De trap met de slaapzaal op de verdieping liggen goed, doch overigens is het plan 
met de woningen slecht. 

De architectuur is van geen beteekenis, het detail zi t technisch goed in elkaar. 
„Elro". De verbinding van de voor- en de achterplaats langs het uitspringende 

trappenhuis is onvoldoende, er is een overmaat aan trappen, en niettemin een slechte 
verbinding van de slaapzaal met den beganegrond. De ver l icht ing van binnenwaarts 
gelegen vertrekken is slecht, de woningen zijn slecht ingedeeld en te ru im, de archi
tectuur mist eenheid en rust. 

„Ignits". Het geheel is uiterst beknopt in plan, gevolg van de uitbreiding die de 
bouw in de hoogterichting verkreeg. De verbinding van de remise met de dienst
vertrekken is goed, doch overigens is het plan verbrokkeld, de architectuur heeft 
weinig beteekenis, het tookomvork is met zorg uitgevoerd. 

„November '26". Het voorterrein is te ondiep, de verbindingsgang is goed, even
eens de verbinding van remise met dienstlokalen, ofschoon bij het brandwachter
lokaal wat gewrongen. 

De trap naar de slaapzaal is bekrompen, het verdiepingplan wat verbrokkeld. De 
architectuur is zwak. 

S T A T I O N ' V O O R A U T O B U S S E N . 

Voor dit onderwerp kwamen i n 47 antwoorden onder de navolgende motto's: 
Bakerstreet 221B, Modern vervoer, Studie I , Sonja, Mine , Luc , Jettea, Ne l ly I , 

Station, Ti jd , C i rke l , Jos, Mercedes, Bus I , Oto, Herfst , Corry , E l r o , As t r a , Entwe'der-
Oder, Drie, Centrum, Studie TI, V o r m , Binnenbest, Lust , Busl i jn , W i l , Beidt uw tijd, 
Ras, Benzinia , Bus I I , Energie, Nash, Modern, Ha l t , Driehoek (geteekend), Shell , 
Crescendo, Lex , 03, T, A , Abuss , X , Polygone, 12. 

De indruk, dien de J u r y kreeg bij het bezichtigen van de inzendingen wras, dat dit 
onderwerp meer enthousiasme gewekt heeft dan dat voor de Brandweerpost, en dat 
de inzending als geheel meer het gewone beeld vertoont met zeer goede oplossingen 
aan de eene zijde, minderwaardige en niet van buitenissigheid vrij te pleiten oplos
singen aan de andere zijde van de groep middelmatige projecten. 

Bi j de groote vrijheid die het programma toeliet, was een groot verschil van aard 
en omvang en van de wijze waarop het probleem werd opgelost te wachten en de 
uitkomst bleek met die verwachting i n overeenstemming. 

Tegenover projecten, waar in naar de grootst mogelijke beknoptheid is gestreefd 
om aan de eischen van het programma te voldoen, staan andere waarbij een overmaat 
van ruimte voor alle deelen der compositie aanwezig is, die niet i n overeenstemming 
is te achten met den aard van het object, waar het om gaat. 

E v e n zoo groot verschil is i n de vormenspraak op te merken, en naast ontwerpen 
waarin gestreefd is om door eene zoo licht mogelijke constructie, met veel glas oen 
open aspect te scheppen overeenkomstig het karakter, dat soortgelijke bouwsels op 
stadspleinen vertoonon, staan andere waarbij een vormenspraak is toegepast die voor 
bouwwerken van grooten omvang en van monumentalen aard meer op haar plaats 
zou zijn geweest. 

Ook bij de beoordoeling van de ontwerpen van deze prijsvraag werd, door achter
eenvolgende schiftingen, waarbij de niet voor bekroning i n aanmerking komende 
antwoorden worden terzijde gelogd, oen kleine groep ontwerpen afgezonderd, waaruit 
de bekroonden konden worden gekozen. 

Bi j de eerste schift ing vielen uit de ontwerpen waarbij i n 't oog vallende afwij-
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kingen van het programma, compositiegebreken of gebrek aan aesthetische waarde 
moesten worden geconstateerd. 

D i t waren de ontwerpen met de motto's: L u c , Studie I, Lust , Mine , Jettea, Nash, 
Entweder-Oder, Oto, Mercedes, E l r o , V o r m , Station, Bus I I , Ne l ly , C i rke l , Lex , 
Benzinia , Studie I I , T . 

Bij de tweede schift ing vielen uit de ontwerpen, die van meer vaardigheid hunner 
ontwerpers getuigden, doch niet voldoende kwaliteiten bezaten om voor eenige be
kroning i n aanmerking te kunnen komen. D i t waren de ontwerpen met de motto's: 
Energie, Abuss, Modern, Bakerstreet 221B, Binnenbest, Herfst , As t ra , Drie , 03, 
Busli jn, T i jd , Jos, W i l , Modern vervoer, X , Shel l , Crescendo, Sonja en A . 

Daarna bleven over de ontwerpen met de motto's: Polygone, Beidt uw tijd, Bus I, 
12, Corry , Ras, Driehoek (geteekend) en Centrum, waaruit gekozen werden: 

voor den eersten prijs motto „Ras"; 
voor den tweeden prijs motto „Bus l"; 
voor den derden prijs motto „Beidt uw tijd". 
Terwij l extra eervolle vermeldingen werden toegekend aan de motto's: „12" en 

„Polygone". 
Daarna bleef over het ontwei]) met het motto „ H a l t " dat niet als een antwoord op 

het programma is te beschouwen maar in andere opzichten kwaliteiten bezit. 
„Polygone". Het ontwei]) heeft een origineele plattegrond, waarbij het wacht

lokaal geheel gescheiden staat van de afdeeling met de verschillende in het pro
gramma gevraagde daaraan verbonden accessoires, beide deelen zijn door een gemeen
schappelijk dak verbonden, waarboven de koepel van het wachtlokaal uitsteekt. 

De verdeeling van wachtlokaal en bijruimte is goed, al is bet vertrek voor de 
bewaarster wat groot. De architectuur is goed van verhouding en detailleering, doch 
wat kolossaal voor het onderwerp. Het tookomvork is zoor goed, doch de vele ver-
loopende tinten op de gevelteekoiiing doen aan hot effect van hot geheel oen weinig 
afbreuk. 

„Beidt uw Tijd". Do plattegrond is beknopt en geeft al het gevraagde i n een 
onderling goede l igg ing uitgezonderd de telefooncel Ion die niet onder de controle van 
de bewaarster staan; ook is bot een bezwaar dat het wachtlokaal slechts aan eene zijde 
een toegang boeit. 

De architectuur is wel geschikt voor oen gebouwtje als hot onderhavige, het 
middengedeelte van don zijgevel is echter minder ge lukkig van conceptie en doet aan 
do eenheid van dien gevel afbreuk. De toren is wat hoog, doch het platte gedeelte 
daarop, met het uurwerk is wol aardig gevonden, mot het oog op de buitenverlichting 
bij avond. Het tookomvork is goed. 

„Bus 1". Do plattegrond zit zoor goed in elkaar doch is i n de accessoires wel erg 
beknopt, vooral bet vertrekje voor de bewaarster is wat klein. 

Do architectuur geeft oen goede betonconstructie te zien, a l is de eene zijwand van 
de Kiosk voor zulk oen object door zijn geslotenheid niet zeer geëigend, en al is er 
een wein ig disharmonie tusschen do overdekking van het wachtlokaal en het overige 
van hot gebouwtje. Do toren is wel wat laag en do klok wat klein. Hot tookomvork is 
zoor goed en vlot gedaan. 

„12". De plattegrond, met de schuin gerichte standplaatsen voor de auto's hooft 
een eigennardigen vorm die, uit oen verkeersoogpunt, voordooien kan bezitten. De 
K i o s k is, in tegenstelling met de bedoeling van het programma, opgevat als een 
ruimte w a a n » , in plaats van waaruit verkocht wordt, een vertrekje voor de be
waarster ontbreekt. 

De architectuur is voor het gebouwtje wTel zoor geëigend, de lichte betonconstructie 
en de overvloedige glasramen gevon een zekere openheid aan, die het den gebruikers 

' van bet wachtlokaal gemakkelijk maakt op het komen en gaan der bussen acht te 
geven. Do platte vorm van den klokketoren die voor niets anders dient dan om hot 

521 



uurwerk te bevatten is zeer goed gevonden en sluit zich aan het overige van het 
gebouwtje zeer goed aan. 

„Corry". Het plan is beknopt, de gang rondom het vertrekje van de bewaarster 
had vermeden moeten worden. De architectuur is niet evenwichtig, de afdekking van 
het perron harmonieert niet met het overige van den houw. de toren is te zwaar en 
niet fraai van vorm, hel teekenwerk is zeer goed. 

„Ras". De plattegrond van dit ontwerp is zeer goed in elkander gezet, alle onder
doeion hebben don juisten vorm en de juiste l igging ton opzichte van elkander; dooi
de centrale l igging van het vertrekje voor de bewaarster is de controle over toiletten 
en telefooncellen gemakkelijk. 

De architectuur drukt in een lichte beton- en glasconstructie, voort rol'lelijk den 
aard van het gebouw in zijn geheel en van elk der onderdeden op zichzelf, in een goed 
geëvenred igde en aantrekkelijke vormgeving uit. 

„Driehoek", (geteekend). Dit ontwerp is niet op do in hot programma aange
geven schaal geteekend, doch heeft een goede plattegrond, uitgezonderd wat betreft 
hot vertrekje voor de bewaarster. 

De architectuur drukt wel hot karakter van hot gebouwtje uit, de ijzeren tralie
ligger doet wat vreemd aan in de blijkbaar in beton gedachte constructie. 

„Centrum". Do accessoires in dit plan beslaan eene te groote ruimte, de kiosk 
heeft den vorm van oen boekenwinkel wat niet do bedoeling van hot programma is. De 
architectuur is in hare verhoudingen en vormgeving verdienstelijk doch voor dit 
soort gebouw le monumentaal en door de kleine lichtopeningen te voel gesloten. 

„Energie". De betrekkelijk groote hal in hel plan is niet op haar plaats, de be
waarster heeft niet voldoende toezicht op wat aan haar zorgen is toevertrouwd. De 
architectuur is te void gesloten voor oen gebouw als het onderhavige en iu haar 
vormgeving niet van gezochtheid vrij le pleiten. 

„Abuss". Do groepeering en do vorm van de accessoires langs de betrekkelijk 
lange gang is onjuist, de verl ichting van hot wachtlokaal is onvoldoende. De archi
tectuur is te zwaar en gesloten en niet geschikt voor een gebouw van deze soort. 

„Modem". De plattegrond is wol goed in elkander gezet, al is de bergplaats wal 
groot uitgevallen. De architectuur is wel wat gezocht, de toren komt niet uit hot plan 
voort. Do vierkante palen die het afdak dragen zijn wel zeer nuchter van aspect en 
zijn dan ook op de teékening van den zijgevel wijselijk weggelaten, de „Sp ie le re i " mei 
kleurtjes op de teékening kunnen do zwakheden dor conceptie uiel redden. 

„Bakerstreet .'.'111". Het plan van dit ontwerp is beknopt en goed van samen
stelling, doch de architectuur is uiel aantrekkelijk noch in de massawerking, noch in 
de details. 

De dakconstructie ton behoeve van den steenen ophouw is wol wat gezocht al is 
zij uitvoerbaar. 

„Binnenbest". In dit plan is te void ruimte gegeven aan de accessoires van hel 
wachtlokaal. Di l laatste heeft een onuoodig groot aantal deuren, waardoor hel nim
mer tochtvrij zul zijn te maken, de standplaatsen v ' do bussen zij »k voorbij liet 
wachtlokaal voortgezet wal niet practisch is te achten. De architectuur heefl niet hel 
juiste karakter en is te zwaar en gesloten. 

„Herfst". Iu dit plan zijn wachtlokaal en bijbouw op twee haaks op elkander 
staande assen ontworpen, waartoe geen directe aanleiding bestaat. Hoewel zulk een 
schikking wel tot een goed resultaat kon leiden, is dit in dit plan niet bereikt. Het 
Kiosk-uit houwtje is te klein eu heefl het karakter van een toevallig aanhangsel. De 
architectuur is te massief en nochtans in de vormgeving verbrokkeld. Het toeken-
werk is goed. 

„Astra". Het plan van don bijbouw is wat ruim, do combinatie van den toegang-
tot hot wachtlokaal mot dien lot de accessoires is niet goed. Hel vertrekje voor do 
bewaarster is te klein. De architectuur is gewild monumentaal, zwak in de vorm

geving en door een en ander niet geschikt voor een gebouwtje als het onderhavige. 
„Drir". De centraal gelogen groote vestibule hooft geen zin en do aansluit ing 

vim het rechthoekige doel van bet plan aan hot cirkelvormige wachtlokaal zonder 
eenigen overgangsvorm is niet fraai. Do toegang tot de kiosk, die alleen door het 
vertrekje van de bewaarster been kan geschieden, is gebrekkig. De architectuur is te 
gesloten en zwaar en vertoont niet voldoende eenheid in de vormgeving. 

„6*3". Het plan van dit ontwerp is te ruim opgevat wat betreft de accessoires en 
heeft een overvloed van overbodige portalen; De architectuur heefl wel verdienste 
doch is niet de kleine lichtopeningen te gesloten en te monumentaal voor oen ge
bouwtje van deze soort. Het in rood potlood uitgevoerde teekenwerk is zeer fraai en 
verraadt een vaste eu vaardige band. 

„Buslijn". Het plan is ingewikkeld, bevat ecu onuoodig aantal portalen en de 
wachtkamer is te schaars verlicht. De architectuur is gezocht en vertoont weinig 
eenheid in de vormgeving. 

„Tijd". In dit plan zijn de accessoires iu twee groepen verdeeld, tor weerszijde 
van het wachtlokaal, wat niet aan een goede oplossing van hot geheel is ten goede 
gekomen. Het wachtlokaal heeft te veel deuren en zal nimmer tochtvrij zijn, het 
vertrekje voor de bewaarster ontbreekt. 

De architectuur is eenvoudig en zonder pretentie en bezit goede kwaliteiten, al is 
daarin hot karakter van het gebouwtje niet getroffen. 

„dos". Ook in dit plan zijn de bijriiiinten in tweeën gescheiden geprojecteerd, en 
die met de toiletten, die bovendien onvolledig zijn, is te groot. Do architectuur is 
eenvoudig, heeft goede verhoudingen doch is voor het gebouw niet geschikt. 

„Wil". De afdeeling met de accessoires is in dit plan veel te uitgebreid en de 
standplaatsen voor de auto's zijn niet aangegeven, de architectuur is weinig be
langrijk. 

„Modern vervoer". Het perron in dit ontwerp is te groot en iu het plan van het 
gebouw zit geen behoorlijk verband. In de architectuur is geen evenwichtigheid, de 
hooge kap over het wachtlokaal is noch in harmonie, noch in oen juist contrast met 
de platte overdekking van het perron. 

„X". Do eigenaardige plattegrond van dit ontwerp met do schuine standplaatsen 
voor do auto's is niet zonder verdienste, doch de shed-dnk constructie hoven bet wacht
lokaal is noch gemotiveerd noch gelukkig van vorm, ook do vormgeving van het 
overige deel van liet gebouw is zwak en gezocht. 

„Shell". De algemeene opzet van dit plan is niet juist, vanuit de wachtkamer 
hebben de wachtenden geen gezicht op de autostandplaatsen, de accessoires zijn ook 

, wel zeer klein geprojecteerd, de toegang er toe kan alleen plaats hebben door bet 
vertrekje van de bewaarster. De architectuur is zeer onevenwichtig, hier en daar uit 
de schaal, de toren is veel te zwaar. 

„Crescendo". Ken eigenaardige vorm van plan. De afmetingen van de accessoires, 
, met name van do kiosk zijn te klein, de portalen, tevens toiletten, zijn niet goed. De 

architectuur is iu zijn geheelen opzet te kolossaal, de hooge toren misplaatst, de beton
constructie is te groot van schaal, wat vooral uitkomt in de overkapping van het 
perron. 

„Sonja". De wachtkamer ligt ongunstig ten opzichte van hel perron voor de 
autobussen; de indeeling van de ruimte, die de accessoires beval, is slecht. De archi
tectonische opzet van het geheel geeft oen aardig silhouet op de gekleurde teeke-
ningetjes, doch op de geometrische teekeningen valt de vormgeving niet moe. 

„A". Dit ontwerp is gedacht in den hoek van oen plein, wal waarschijnlijk een 
minder gewenschte plaats zou zijn voor do bewoners van dien hoek. Overigens schijnt 
de vorm van het plan voortgekomen te zijn uit verkeersoverwegingen, doch in den 
opstand heeft dit niet geleid tot een aesthetisch bevredigend resultaat, afgezien nog 
van de hoogopgaande, blijkbaar voor reclamedoeleinden bestemde figuren. 



Hot plan van wachtkamer en accessoires is te wein ig nauwkeurig uitgewerkt om 
over de waarde daarvan een oordeel te kunnen uitsproken. 

„Lust". De hijvertrekken zijn i n twee groepen ter weerszijde van het wachtlokaal 
geprojecteerd, en daarbij zijn de telefooncellen hij de kiosk gevoegd, wat in strijd is 
met liet programma, het vertrekje voor de bewaarster is onnoodig groot. De architec
tuur maakt een somheren indruk, is te gesloten en niet i n overeenstemming met den 
aard van het gebouw. 

„Mine". Pe r ron en wachtlokalen zijn te wein ig geconcentreerd, de afstand van 
hot lokaal tot de uiterste standplaats van de bussen is te groot en dus ondoelmatig. 
Vert rek voor de bewaarster en closets ontbroken. 

De architectuur hooft wol goede kwaliteiten maar is minder geschikt voor een 
gebouw van deze soort. 

„Nash". De toeloopende vorm van hot wachtlokaal wordt door niets gerecht
vaardigd en maakt dat lokaal niet fraaier van vorm of uiterlijk; do indoeling van de 
ruimte mot do accessoires is gebrekkig, do ruimte voor de bewaarster te klein. De 
architectuur is zwak. 

„Oto". Ook bij dit plan is het wachtlokaal schuin toeloopend geprojecteerd, doch 
waar dit meer geprononceerd is gedaan is oen positieve vorm ontstaan die i n tegen
stell ing met hot weifelende vierkant van Nash, niet hinderlijk is. 

Dc kiosk is in dit ontwerp veel te groot ontworpen, blijkbaar ton behoove van do 
symmetrie met de ruimte voor do accessoires. De architectuur bevat wel goede ele
menten, maar als geheel is zy zwak. 

„Entweder-Oder". De ci rkelvorm van het wachtlokaal met het ingebouwde trap
portaal is niet fraai. He t aanbrengen van telefooncellen, toiletten enz. in een kolder 
is onnoodig omslachtig. De architectuur is buitengewoon zwak. 

Luc, Studie I, Jettea, Mercedes, Elro, Vorm, Station, Bus 2, Nelly, Cirkel, Lex, 
Benzinea, Studie II cv T. A l deze ontworpen hebben belangrijke gebreken van ver
schillenden aard in do indoeling van hot plan en zijn ook i n hunne architectonische 
u i twerking van zoodanig gering gehalte, dat een afzonderlijke besproking slechts tot 
gedurige herhaling van dezelfde epitheta zou leidon. 

„Halt". Deze inzending' is niet als een antwoord op de prijsvraag te beschouwen, 
doch, eenerzyds als een betoog dat de programma-eisch, dat de bus aan de achterzijde 
moest worden betreden, onjuist wras, anderzijds dat ook geen sprake behoorde te zijn 
van één wachtlokaal, maar van een aaneenschakeling van wachtplaatsen langs een 
lang gestrekt trottoir, waarbij, ui t een verkeersoogpunt bezien, voor de bussen de 
minste ruimte beschikbaar behoeft gesteld te worden. 

I n 't midden latende of ontwerper technisch geslaagd is in zijne bedoeling, is dit 
zeker niet het geval i n aesthetisch opzicht. 

Niet temin verdient de inzender lof voor de wijze waarop hij van zyn standpunt 
uit het vraagstuk hoeft bezien. 

De Jury: 
H . V A N D E R K L O O T M E Y B U R G . 
J . P . L O G E M A N N . 

Rotterdam, 15 December 1926. Ir . M . C. A . M E I S C H K E . 
A . S T A H L I E . 
C. N . V A N G O O B . 
F . V A N ' T S A N T . 

B E V O L K I N G S T O E N A M E E N STEDEBOUW. 
(Slot van pag. 512). 

Deze komen dan buiten de tegenwoordige peripheric te wonen, en dan niet gelijk
matig over den gehoolen omtrok verdoold maar m i n of meer gecentraliseerd in nieuwe 
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stadswijken. Daargelaten dat elk van onze drie groote steden goographisch niet vrij is 
in haar ui tbreiding — i n den H a a g doet zich dit zoor sterk voelen — zal de uitge
sproken voorkeur voor bepaalde stadsgedeelten een gelijkmatige verdeeling over don 
omtrok tegenhouden, zoodat de nieuwe wijken die zullen ontstaan, een voortzetting 
van deze uitloopers vormen, mot hot gevolg dat do nieuwe bewoners reeds bij voorbaat 
op verkeer over den maximum afstand van de stadskern zijn aangewezen. Wanneer 
aan oen stad als don Haag, die nu reeds zeer excentrisch is bebouwd, en afstanden 
van 10 K M . binnen het bebouwde gedeelte kent, honderd vijf t ig duizend inwoners 
moeten worden toegevoegd, zullen deze zich niet laten opbergen in de inspringende 
hoeken van liet stadsplan, maai' integendeel do excentrische bebouwing nog doen 
toenemen. Zij zooken immers eveneens de natuur en de vrijheid, en vinden die ook, 
maar eerst ver buiten do stad die zij bewonen, zoodat do reis naai' het zakencentrum 
of naar do werkplaats oen deel van den arbeidsdag opeischt. -Men gaat dan vragen 
om verkeersstraten, tramverbindingen met de binnenstad,'en tenslotte snelverkeer, 
alles de buurten doorsnijdend die nu i n den idyll ischen geest van onze buitenwijken 
zijn opgezet, en waarvan do bewoners langzamerhand ontwaren, dat hun aardige tuin
wijk toch niet zoo rust ig is, als zij zich hadden voorgesteld. Hebben zij eenig stede-
bouwkundig inzicht dan voelen zij zich binnenkort zelfs misplaatst, omdat hun lan
delijke nederzetting toch heelemaal niet thuis hoort in liet groote-stadsleven, waar
van zij de stille getuigen dachten te zijn. E n mochten zij zoo fijngevoelig niet zijn, 
dan zullen de grondeigenaren hun die gedachte wel bijbrengen, dat hot toch niet 
gepermitteerd is zoo kostbaren grond met zoo schamele woningen, zoo oneconomisch 
te gebruiken. De kleine woningen worden dan zoo langzamerhand weer geamoveerd, 
en van de tuinwijk blijft niets over. 

W i e onze steden in hun laatste ontwikkel ing gadeslaat, en zich verheugt over de 
verbeterde woongelegenheid, maar daarbij denkt over het aspect van dezelfde stad 
over dertig jaar, l ) komt — al is hij heelemaal geen stedebouwer, maar gewoon 
stadsgebruiker, vroeg of laat lot hot inzicht dat niet alleen die toekomstige bewoners 
niet erg goed zijn bedacht, maar dat zelfs de togen woon lige min of meer te kort 
komen, en dat hot misschien wel beter zou zijn reeds nu oen type van behuizing en 
bebouwing te kiezen, dat met den geest van oen groote stad harmonieert, en aan de 
eischen van zoo een stad beantwoordt. 

He t is zeer de vraag of de bewoners van de buitenwijken, die toch de illusie hadden 
iets meer contact niet do natuur te krijgen, en die nu in eindelooze rijen van lage 
huisjes zijn ondergebracht, niet veel meer gebaat zouden zijn, bij een woningtype 
dat meer geconcentreerd is, dat desnoods void hoeft van oen bouwblok, maar dan ook 
by' een zelfde dichtheid van bewoning, daarbuiten veel meer groen overlaat. Het 
lijkt mij architectonisch niet onoplosbaar, het gemis aan tuintje-voor ol' tuintje-
achter, dat de bovenwonenden moesten lijden, te vergoeden aan moer licht, moer 
gemak, en grootere toegankelijkheid. Ik kan my' voorstellen, dat die etagewoningen, 
opzichzelf i n open bebouwing aangebracht, meer zouden beantwoorden aan de ge
dachte van buiten-wonen, dan do lage eengezinswoningen die bij honderden te gelijk 
worden uitgeschoten. M e n moot maar eens in de buitenwijken van Londen rond 
hebben gedwaald, om te weten wat er overblijft van die tuintjeshuizen, als de stad 
er omheen is gegroeid. E n dan hebben de Engelschen nog wel de gave niet een handig 
geplaatst kerkje, of een pseudo-landelyk postkantoor aan zoo een wijk oen eigen 
karakter te geven. 

W i l men iu do buitenwijken van onze steden, dus voor stadsbewoners — gewoon
lijk mot zoor beperkte middelen — oen woningtype stichten dal hun als stadsbewoner 

') Wil men zich een oppervlakkige voorstelling vormen van de afmetingen van een sta<l als den Haag 
na dertig jaar, dan kan men daartoe zeer wel aan weerszijden van de kaart van den Haag den plattegrond 
van Utrecht aanpassen, Door bijzondere omstandigheden, komen voor den Haag slechts twee hoofdrichtingen 
van uitbreiding in aanmerking, terwijl voor de nieuwe stadsgedeelten ongeveer de halve bevolkingsdichtheid 
van Utrecht mag worden aangenomen. 
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geeft wat de stad kan brengen, en toch van de natuur overlaat wat te redden is, dan 
moeten wij komen tot een soort l'latliouw, tot een engere bewoning en een ruimere 
bebouwing, tot de meergezinswoningen, met alle gemakken van bet moderne stads
huis, geïsoleerd geplaatst. Met centrale voorziening' dus, en bovenal, met ruime 
rijwielberging. 

Het is wei merkwaardig dat in ons land met zijn twee millioen rijwielen, in onze 
steden waar de afstanden zoo een merkwaardig intensief rijwiolverkoer in bet leven 
riepen, en noodzakelijk maakten, noch de buizen, noch de straten op bet gebruik van 
rijwielen zijn ingericht. Men wist er blijkbaar geen weg mee en is het heele probleem 
maar stilzwijgend voorbijgegaan. Terwij l heele stadswijken onbewoonbaar zouden 
zijn, indien geen rijwiolverkoer naar do binnenstad mogelijk was, is ei' in die wijken 
geen enkele woning te vindon, boven- boneden- of boel buis, waar de ri jwielberging 
ook maai' eenigszins bevredigend is opgelost. Evenmin als do moderne woning op 
een gezin mot kinderen is ingericht, zoodat deze als oen onvermijdelijk obstakel in hot 
familieleven moeten worden geduld, is er bij don bouw onzer stadswoningen op bet-
don stadsbewoner zoo onmisbare-rijwiel gerekend. 

Wanneer onze steden niet meer groeiden, zouden toch de eischen van bot stads
verkeer zoowol den uitbouw der straten als in r ich t ing van do woningen geheel van 
karakter doen veranderen, hoeveel te moor moeten wij dan ouzo aandacht wijdon aan 
die straten, waar nog eens een toevloed van duizenden en tienduizenden een goed 
heenkomen moeten zookon. Hot lijkt dan wel onvermijdelijk dat do arcadenbouw aan 
de voetgangers eenige vei l igheid moet verzekeren, dat er speciale vorkoorsroutes door 
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lie stad moeten worden getrokken, langs nieuwe wegen, of desnoods binnen de 
huizenblokken door. En dit alles moet binnen vijf en twin t ig jaar iu gereedheid zijn 
gebracht, want vóór dien tijd is de bevolking zeker niet gestold. 

E r bestaat een zekere overeenkomst tusschen don huizenbouw, en don vorm van do 
steden in onzen tijd. Deze overeenkomst ligt in een tekort aan aanpassingsvermogen^ 
en een soort apathisch afwachten van de toekomst. Wij vergeten dat bet woonhuis 
zijn oorspronkelijke bestemming ton dooie hoedt verloren, en aan nieuwe eischen van 
een nieuw soort bewoners moot voldoen — wij vergeten ook dat de stadsbewoners zich 
ten allen lijde dóór — en ook uit hun stad moeten kunnen begeven. Terwij l bet interne 
stadsverkeer binnen niet al te langen tijd ondergronds zal moeten worden gevoerd, 
w i l de stad bewoonbaar en de straten begaanbaar blijven — heeft ook het externe 
vorkoor een verandering te ondergaan, die zijn terugslag op bel stadsplan moet 
bobben. Bij de uitbreiding' die onze steden in de volgende kwarteeuw zullen onder
gaan, en waarbij afstanden iu de stad van Kt tot ló K . M . zullen voorkomen (in den 
Haag is men daar nu roods aan toe) kan alleen het ondergrondsche snelverkeer het 
dagelijksche tijdverlies binnen redelijke grenzen houden, en zullen dus ongehoorde 
kosten moeten worden gemaakt, om de stad in het leven te houden. Mei deze onver
mijdelijkheid voor oogen, hoedt bid zin reeds nu bij nieuwbouw aan die latere ver-
keersroutes te denkon, en anderzijds na te gaan, hoe bestaande ingravingen of 
kanalen reeds nu aan bet snelverkeer dienstbaar kunnen worden gemaakt. Ik denk 
hierbij b.v. aan bot Ververschingskanaal naar Scheveningen, dat voor de scheepvaarl 
vrijwel geen beteekenis hoedt, als vuilwaterafvoer een dagelijksche ergernis vormt, 
maar voor oen ingegraven verbindingsbaan vrijwel geschapen is. 

Het externe stadsverkeer echter, dat door hot vervoer naar do stations al zooveel 
invloed uitoefen! op de verkeerstoestanden in de stad, is bij de laatste stadsuitbrei
dingen totaal op den achtergrond gedrongen, en men moet ziedt afvragen of bet iu 
de toekomst niel alle stedebouwkundige ontwikkel ing zal belemmeren, tenzij bed 
beheer van de' spoorwegen en de uitbouw van eh' ste'dem meer in samenwerking wordt 
uitgeoefend. Op hot oogenblik is de' toestand zoo, elat van eem reis tusschen de groote 
steden van ems land, het verkeer in eb> steden, meer tijd vraagt, dan dat tusschen eb' 
ste'dem. Of, dat e'eui stad van vijftigduizend inwoners, als bijv. Duinoord of Scheve
ningen, geen station heeft. Terwij l gehuchten als Bunnik, of <le>rpe'ii als Breukelen 
een eigen station hebben, e'ii niemand erover zou denken b.v. bed station Delft op te' 
heffen, hebben eb' buitenwijken van den Haag of Amsterdam, mot heel wat meer 
inwoners dan Delft, g é é n s t a t i o n binnen hel half uur afstand. Misschien komt de 
eigenaardige l igging van eb' stations ten opzichte van eb' steden bed beste- uit, wanneer 
wij zieui dat een deed van eb' inwoners van Delft eliedite'r bij bed Haagsche station 
wemem, elan tal van Hagenaars zelf, waarbij die van Delft elan nog e-em sneltram tot 
bun beschikking hebben, terwijl eb' Hagenaars in hel tempo van bet stadsverkeer 
bun weg naar dat stathui moeten afleggen. 

In de' eerste dertig jaar zullen wij konion tot afstanden van 8 K . M . tusschen be
paalde1 stadsdoelon (ik zog niet wijken, maar deelen) en hun stations. Wat dit uit een 
verkeersoogpunl beschouwd, beteekent, kunnen wij ems hot be'ste- voorstellen door te> 
denken, elat voor e'eui stad als Arnhem een nieuw station moed worden gebouwd, «MI 
mem dit nu 8 K . M . buiten do stad e>p eb' bed zed. Med dit verschil, dat dan nog e'eui 
snol verbinding niet elat station te' denken is, terwijl nu eb' stad zelf eleui weg na.tr bed 
station blokkeert. 

Vanuit Utrochl e>l' Leiden kan men in één uur Botterdam bereiken, elo kleinste 
dorpjes iu de' provincie hebben hun verbinding met die stad, maar bed nieuwe den 
Haag, elat slechts e>p 25 K . M . afstand ligt, heeft geen enkele doorgaande verbinding. 
E n in de toekomstige ontwikkel ing van de steden, zal bot onderlinge verband sterk 
meespreken, zooals nu al tusschen steden als Rotterdam eui elem Haag een sterke 
wisselwerking bestaat, die aan hot interlocale verkeer weldra bed karakter van stads-
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verkeer zal geven. Het nieuwe Bozuidcnhoutkwartier in den H a a g ligt evenver van 
Rotterdam als van het centrum van den Haag , omdat het wèl een station tot zijn 
beschikking heeft, zoo wordt de geheele ontwikkelingsmogelijkheid van een stads
deel beheerscht door zijn l igg ing ten opzichte van een station. Wanneer wij niet de 
zekerheid hebben dat de beheerders van de spoorwegen zullen medewerken, kunnen 
wy onze plannen van stadsuitbreiding eigenlijk wel achterwege laten, daar bij de 
keuze van een woonplaats toch altijd de l igg ing ten opzichte van het spoorwegnet 
een groote rol spoelt. Men kan geen stadsdeel van eenige beteekenis aanbouwen, 
indien daarin het onmisbare element van elke nederzetting ontbreekt: een bereik
baar station. 

Evengoed als een stadsbestuur de verkeersmiddelen in de stad en naar buiten in 
handen moet hebben, en deze zoo moet kunnen leiden dat een doelmatige ombouwing 
van de stad mogelijk is, moet ook de overheid van het land de middelen van het 
groote verkeer zóó kunnen manipuleeren, dat de toenemende bevolking die in de 
steden huist, niet van elke verkeersmogelijkheid wordt afgesneden, en dat terreinen, 
die om hun gesteldheid en . l i gg ing voor bewoning bestemd zijn, ook toegankelijk 
worden gemaakt. Op het oogenblik bestaat die zoo noodige samenwerking tusschen 
spoorweg-beheer en stadsoverheid niet, en zien wij de steden zich steeds verder van 
de stations af bewegen. Bi j de afmetingen die onze steden en hun buitenwijken, in de 
komende jaren gaan aannemen, kan aan rationeelen stedebouw niet worden gedacht, 
indien de aansluitingen met het spoorwegnet niet aan den stedebouwer worden over
gedragen. 

W i j spreken sinds lang over gewestelijke bebouwing en satellietsteden, maar in
middels groeien de steden ongestoord regelmatig aan, en wordt het onderlinge ver
keer steeds moeilijker -— het verkeer dat de grondslag van alle bebouwingsplannen 
moet zijn. W i l men do gewestelijke bebouwing ter band nemen, dan zal men nog het 
beste uitkomen indien wij maar ineens den geheelen vierhoek Amsterdam—den Haag— 
Rotterdam—Utrecht als één stadsgewest opvatten, en voor de velen die nu in die 
steden ondoelmatig behuisd zijn, benevens de vijfhonderd -duizend die er in vijl ' en 
twin t ig jaar zeker bij zullen komen, een nieuwe stad houwen, waarvan de wijken 
misschien wol wat ver uit elkaar liggen, maar tenminste onderling bereikbaar zijn. 

De nederzetting die daaruit zou ontstaan, en evenveel van een land als van een 
stad zal hebben, mag misschien weinig beantwoorden aan de bij ons vastgegroeide 
voorstelling van een stad, zooals die vanaf de middeleeuwen tot op onze lijden heeft 
voortgeleefd: een uitgesproken stadskern, duidelijk zichtbaar van verre mei zijn 
torens en transen, en daaromheen in compacte bebouwing de woonhuizen en werk
plaatsen — maar het is toch niet de opgave van den stedebouwer naar een bestaand 
model te werken, en hij zal de eerste zijn om toe te geven, dat bij het vele dat in den 
loop der lijdon verandert, ook het begrip stad, een evolutie heeft te ondergaan. 

E n hiei mede is eigenlijk ook in wein ig woorden gezegd, wat als hef verband tus
schen bevolkingstoename en stedebouw moid worden beschouwd: de verandering. 
Onder den drang van de toenemende bevolking, kan geen van de elementen waaruit 
onze steden zijn opgebouwd, aan de verandering ontkomen, en zullen de steden 
zelf in nieuwe eenheden opgaan. Onder die (dementen zijn dan in de eerste plaats te 
rekenen de huizen, die nu als miniatuur vi l la 's aan den buitenkant worden gebouwd, 
en die wat inr icht ing en afmetingen betreft a outrance als stadshuizen moeten wor
den uitgevoerd. Do middelen van stadsverkeer zullen zich moeten voegen naar de 
belangen en de eischen van een harmonische stadsontwikkeling, die wel een stads-
ontbinding zal zijn. E n tenslotte, zal het verkeer in ons land, zich moeten voorberei
den op de gevolgen van die ontbinding: de uiteindelijke deeling van de steden, waar
door zij zich voortplanten, over het geheele land. Ir. S. v. H O O G S T R A T E N . 
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