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r de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van 
:rlandsche Architecten en het Genootschap Architectura et 

.citia is in gemeenschappelijk overleg besloten in het be
nde fusie contract, hetwelk de gezamenlijke uitgave van 
Bouwkundig Weekblad Architectura regelt, eenige ver-
ringen te brengen. 

i verandering vindt haar oorzaak in de gewijzigde econo-
ohe omstandigheden, waardoor het wenschelijk wordt de 

subsidies, welke door beide vereenigingen gelijkelijk aan het 
blad werden gegeven, te herzien. 
De financieele lasten, welke de uitgaven van het blad meebren
gen, zullen in het vervolg door de vereenigingen in hoofdzaak 
gedragen worden naar verhouding van het leden-aantal, terwijl 
verder in verband met bezuinigingsnoodzakelijkheid de samen
stelling der Redactie de navolgende verandering ondergaat. 
In plaats van één redacteur en drie redactieleden voor elke ver
eeniging zal de Commissie van Redactie voortaan bestaan uit 
drie redactie-leden voor elke vereeniging. 
Deze Commissie van Redactie zal worden bijgestaan door een 
bezoldigd secretaris, die de besluiten der commissie uitvoert. 
Het bureau van de Redactie blijft gevestigd in het gebouw van 

den B.N.A. te Amsterdam. De functieverdeeling der redactie
leden is in het hoofd van dit nummer bekend gemaakt. 
De bovenstaande veranderingen zullen niet van invloed zijn 
op den inhoud en omvang van het blad. De redactie zal zich 
beijveren, het blad op het peil te houden waarop het steeds heeft 
gestaan. 
Verder meent de Redactie te dezer plaatse een woord van groote 
waardeering te moeten uitspreken aan den aftredenden voor
zitter (den heer A. P. Smits) en de scheidende redacteuren de 
heeren H. C. Verkruysen en J. P. Mieras. 
Zij, ieder voor zich, hebben zich met grooten ijver en alge-
heele toewijding aan het vele werk, dat het redigeeren van het 
B.W.A. meebrengt, gegeven, de heer Smits gedurende de volle 
vier jaren waartoe zijn zittingsperiode hem statutair verplichtte, 
de heeren Mieras en Verkruysen vanaf de fusie der vereni
gingsbladen d.i. gedurende negen jaren. 
De Redactie zal gaarne aan de aangename samenwerking met 
deze heeren terugdenken. 

DE COMMISSIE VAN REDACTIE. 

Jb. VAN DEN BAN 75 JAAR. ARCHITECT B.N.A. 
1860 - 28 DECEMBER 1935. 

Gaarne geven wij een plaats aan een kleine biographie over 
dezen bekenden architect, welke ons van bevriende zijde werd 
toegezonden en waaraan wij een gelukwensch laten vooraf
gaan aan den 75-jarige, die onder zijn vakgenooten als een 
hoogstaand collega algemeen wordt geëerd. RED. 

Een tijdstip om op leven en werk terug te zien en eens stil te 
staan bij hetgeen werd totstandgebracht. 
Wars van ophef en reclame is Jb. van den Ban steeds rustig 
zijn weg gegaan, zoodat slechts weinigen weten hoeveel arbeid 
in dit werkzame leven werd verzet en kennen het groote aan
tal bouwwerken dat werd uitgevoerd. 
Op 28 December 1860 te Nieuw-Helvoet geboren, ontving hij 
zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te 
Rotterdam en — na eenige jaren practischen arbeid bij ver-
sch'.Mende bouwwerken — aan de Polytechnische School te 
De,rt, waar hij in de jaren 1882—'84 een leerling was van den 
be enden Prof. Gugel, die reeds toen voor hem een goede 
'°ipbaan als architect voorzag. Een tweetal prijzen bij studie-

jsvragen vielen hem in dien tijd ten deel. 
irop volgden eenige jaren architectonischen arbeid onder 
ing van anderen, o.m. van 1884—'86 bij de Hollandsche 
ren Spoorweg Maatschappij en bij den bouw van de villa 
nnemerheuvel" te Bloemendaal, waarbij als merkwaardig-
I valt te vermelden, dat hij in 1930, dus 44 jaar later, nadat 
B villa in 1920 was afgebroken, op hetzelfde terrein een 
<we villa bouwde. 

Jurende dezen tijd verwierf hij opnieuw een bekroning, n.l. 
de ter eere van het 30-jarig bestaan van Architectura et 

Amicitia uitgeschreven studieprijsvraag voor een Koninklijk 
Paleis. 
Als zelfstandig architect voerde hij daarna in 1887—'90 in 
Amsterdam, Bloemendaal en Maassluis een aantal bouw
werken uit. 
In 1891 vestigde hij zich in Haarlem, waar hij sindsdien is 
blijven wonen, aanvankelijk (tot 1899) geassocieerd met den 
architect S. Roog, daarna alleen. 
Een groot aantal gebouwen (sommige ontworpen als prijs
vraag) van zeer uiteenloopenden aard en omvang kwam in de 
daarna verloopen 44 jaar tot uitvoering. Te vermelden vallen 
vele fabrieksgebouwen, vele winkels, kantoorgebouwen, socië
teitsgebouwen, bankgebouwen e.d., restauraties en tallooze 
villa's en woonhuizen. De eerste vereenigingswoningbouw-
plannen in Haarlem werden door hem gemaakt; te zamen zijn 
in den loop der jaren 400 arbeiderswoningen en 72 middenstands
woningen gebouwd. 
Verreweg het grootste deel van zijn werk bevindt zich in de 
stad Haarlem en omliggende gemeenten. 
Treffend is het groote aantal woonhuizen, waarvoor wellicht 
de oorzaak is te zoeken in zijn bekende groote zorg voor een 
doelmatige indeeling en een duurzame uitvoering. 
Gedurende een 8-tal jaren was Jb. van den Ban lid van het 
hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst en vele jaren bestuurslid en voorzitter van de Afd. Haar
lem en Omstreken dier Maatschappij, in welken tijd deze afdee-
ling o.m. de regeling had van de op initiatief van Burgemeester 
Boreel van Hogelanden uitgeschreven gevelwedstrijden. 
Ook op ander maatschappelijk gebied gaf hij zijn krachten. 
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HET AARTSBISSCHOPPELIJK SEMINARIE TE APELDOORN. 

A R C H I T E C T J. M. V A N H A R D E V E L D B . N . A . 

VOORWOORD. 

F O T O K . L . M . 

Een omvangrijke opdracht is voor den architect van meer dan 
gewone beteekenis. Zijn arbeid toch bepaalt zich veelal tot de 
min of meer beperkte opgaven. Zijn hart zal dan ook vervuld 
zijn van vreugde eenerzijds, wanneer hij geroepen wordt een 
belangrijke opdracht uit te voeren, doch tegelijkertijd weet hij, 
dat hieraan ook voor hem veel zorg verbonden zal zijn. Is dit 
voor de kleinere werken al het geval, omdat zijn bemoeienis
sen zooveel omvangrijker zijn geworden vergeleken met vroe
ger, zooveel te meer geldt dit voor grootere bouwwerken. 
Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig, dat door de vele be
slommeringen, welke voorbereiding en uitvoering van bouw
werken voor den architect met zich mede brengen, om aan de 
practische eischen van bestemming en het gebruik te voldoen 
een onevenredig groot deel van zijn arbeidsvermogen gemoeid 
is, waardoor hem voor het meer contemplatieve deel van zijn 
taak de rust en de tijd veelal ontbreekt. Wellicht is dit ook 
een van de redenen, waarom in onzen tijd weinig werkelijk 
volledig architectenwerk tot stand kan komen. 
De architect behoeft een reëele basis, waarop hij zijn werk 
kan aanvangen, deze ligt in een volledig bouwprogramma van 
zijn opdrachtgever. Waar dit ontbreekt of onvolledig is, zal 
dit eerst opgesteld of aangevuld moeten worden. In elk geval 
2 

zal het in evenwicht moeten wezen met de mogelijkheden die 
aanwezig zijn. Dit geldt voor elke opgave, groot of klein, en 
deze grondslag bepaalt in wezen het karakter van het plan 
en de wijze waarop de bouwmeester het zal kunnen ontwik
kelen. Het bouwprogramma, hetwelk een geestelijken grond
slag tot basis heeft, in plaats van een uitsluitend materieele, 
om twee uitersten te noemen, zal aanleiding geven tot uiteen-
loopende mogelijkheden. Wat in den grond van de zaak niet 
in een opdracht besloten ligt, kan de bouwmeester er niet in 
leggen of uithalen, zonder zijn werk geweld aan te doen. Het 
zijn de geforceerde pogingen tegenover die welke de natuur
lijk oplossing kunnen geven. Het inhoudsvolle kan zich alleen 
op een harmonische wijze ontwikkelen, om het even of dit op 
een ideëelen clan wel materieelen grondslag berust, doch het 
karakter zal verschillen en het werk hierdoor een andere uit
drukking verkrijgen. 
Wanneer de beweegredenen zuiver zijn, zal dit merkbaar moe
ten zijn in het resultaat. 
Er is geen architect, welke tegenstrijdige eischen of wenschen 
tot een bevredigende oplosing kan brengen, laat staan tot een 
harmonisch geheel verwerken. In het gunstigste geval zal het 
niet verder dan tot een „compromis" oplossing komen. 
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opdrachtgever, die aan tegenstrijdige of onredelijke eischen 
;thoudt, werkt hierdoor belemmerend voor het verkrijgen van 
i redelijke d.i. logische oplossing, terwijl de architect die 

0 het een of andere oogmerk tegenstrijdigheden in zijn werk 
t e voorschijn roept, zichzelf plaatst tegenover niet op te los-

moeilijkheden. 
als redelijkheid, geestelijke inhoud, het zinrijke, het bouw-
/ramma al van zelf op een hooger plan brengen, waar
in het den bouwmeester tot steun kan zijn, zoo zal het ont
ken ervan en tegenovergestelde eigenschappen remmend 
<en en een belemmering vormen. 

H zinlooze, onredelijke en willekeurige en de schijn voor het 
v , en nemen, zijn nu eenmaal eigenschappen die ook werkelijk 
p I bouwen, hetwelk op logica berust, in den weg staan. 
B 111e moeilijkheden die een architect bij zijn werk ontmoet 
e n He vele uiteenloopende eischen waaraan het moet voldoen, 
zai het uitschiften van alles wat onbelangrijk en overbodig is, 
in. lig zijn, zoodat de opgave tot den uitersten eenvoud terug
gebracht wordt en alleen het essentieele van de opdracht rich-
tin gevend zal zijn en het uitgangspunt vormen voor de ont
wikkeling van het bouwplan. 

Voor den opdrachtgever toch is de doelmatigheid van een ge
bouw als regel van het grootste belang. 
Wil alles zooveel mogelijk aan de eischen van het gebruik vol
doen, dan zal de architect deze als uitgangspunt moeten nemen 
en zich dienen in te leven in de werkelijke behoeften van de 
toekomstige bewoners. 
Niet alleen de practische eischen van bewoning en gebruik, 
doch evenzeer de meer ideëele, waaraan een gebouw in ver
schillende omstandigheden zal moeten voldoen, bepalen hoe de 
architect zich tegenover zijn opdracht geplaatst ziet en op 
welke wijze hij zijn taak zal kunnen vervullen. 
In het belang van het werk dient hij tegenover den opdracht
gever een adviseerende plaats in te nemen, waarbij de verlan
gens en persoonlijke opvattingen van dezen laatste getoetst 

dienen te worden om na te gaan in hoeverre en op welke wijze 
deze als uitgangspunt voor het bouwprogramma kunnen 
dienen. 
Wanneer een architect van meening is, dat met negatie van de 
behoeften van den toekomstigen gebruiker kan vastgesteld 
worden op welke wijze deze het gebouw zal kunnen bewonen, 
dan schiet hij het doel voorbij en gaat verder dan zijn bevoegd
heid strekt. 
Terwille van aanwezige of vermeende aesthetische o.s. rede
nen kunnen eischen die door de practijk gesteld worden, niet 
terzijde geschoven, zonder dat dit zich in de bruikbaarheid 
wreekt. 
Indien daarentegen een architect het zoover brengt een ge
bouw af te leveren, hetwelk aan redelijk te stellen eischen van 
practisch gebruik en duurzaamheid voldoen kan, dan heeft hij 
reeds voor een groot deel aan zijn opdracht voldaan. Slaagt hij 
er tevens in een ook voor het oog aanvaardbaar geheel tot 
stand te brengen, dan heeft hij zeker meer volledig zijn op
dracht vervuld. 
Het behoort toch tot de taak van den architect om de vele 
uiteenloopende en dikwerf schijnbaar tegenstrijdige elementen 
te analyseeren en te binden tot een geheel. 
En begrip van de zaken waarom het gaat, het verstandelijke 
inzicht, is hierbij onmisbaar. Om het wezen der dingen te 
peilen zijn er echter ook nog die moeilijk te definieeren ge
voelens, waarmede de bouwmeeester de oplossing van zijn 
probleem benaderen zal, op een andere wijze dan uitsluitend 
met het verstand mogelijk zou zijn. 
Hierdoor kan het wonder van de visie zich bij intense verdie
ping aan enkelen openbaren, zoodat er iets van de eeuwige 
waarden in dit werk weerspiegelen zal. 
Bovenstaande gedachten kwamen bij mij op na ons bezoek aan 
het bouwwerk van den Heer van Hardeveld, waarvan hier
achter afbeeldingen en een beschrijving volgen. 

A. P. SMITS B.N.A. 

TOELICHTING. 

Dit „Seminarie" is bestemd, voorbereidende studie te geven aan 
jongelui die zich geroepen voelen tot het priesterschap. 
De leerstof welke er behandeld wordt komt in veel opzichten 
overeen met die der Lycea. De normale leertijd is zes jaar, waar
na de philosofische en theologische studiën volgen aan het z.g. 
Groot-Seminarie te Driebergen-Rijsenburg. 
Alle leerlingen zijn intern. De leeftijd der leerlingen gaat van 
ongeveer 14 tot 20 jaar. 
Het gebouw is berekend op 350 studenten en 24 inwonende 
leeraren, allen priesters. 
De huishoudelijke zorgen worden waargenomen door zusters, 
die een eigen klooster bewonen, annex aan het hoofdgebouw. 
Er is een afzonderlijke vleugel voor inwonend mannelijk perso
neel. Het vrouwelijk personeel is in een afdeeling van het zus
terhuis ondergebracht. 
In Augustus 1931 werd mij het bouwprogramma ter hand ge
ste' i en heb ik, in voortdurend overleg met een werkcommissie 
van drie geestelijken, de plannen gemaakt, zoodat in October 
1932 de eerste aanbesteding kon plaats hebben. Ik heb dus 
14 naanden aan de voorbereiding kunnen besteden. Deze voor

ging is met groote grondigheid geschiedt, waarbij de func-
'an het gebouw en zijn technische installaties tot in de 
iste onderdeelen werden nagegaan en geregeld. Er is dan 
tijdens den bouw zeer weinig van het oorspronkelijke plan 
weken, terwijl onaangename verrassingen, zoowel tech-
he als financieele, zich niet hebben voorgedaan. 

u a t i e en A l g e m e e n e I n d e e I i n g. 
terrein waarop het Seminarie gebouwd is, ligt aan den 

grooten weg van Apeldoorn naar Arnhem en is pl.m. 16 ha 
groot. Het is zandgrond met een rijke, natuurlijke heide-vege-
tatie. Aan de Zuid- en Westkant grenst het terrein aan de z.g. 
Sprengen, smalle beekjes in hoogopgaand dennenhout. Deze 
Sprengen zijn Rijkseigendom en worden als natuurmonument 
in stand gehouden, zoodat bebouwing aan die zijde uitge
sloten is. 
De voorgevel ligt op 100 m van de Amhemsche weg. Dit is juist 
voldoende om nog een goed overzicht over het gebouw te hou
den en eveneens voldoende, om in het gebouw, van het vrij 
drukke snelverkeer op den weg, geen last meer te hebben. 
Bij de vaststelling van de planindeeling van dit gebouw hebben 
de practische eischen overwegend zwaar gegolden. Deze wijkt 
dan ook in menig opzicht af van den voor Seminaria veel ge-
bruikelijken symmetrischen opzet, waarbij een forceeren der 
practische bruikbaarheid bijna niet uitgesloten is. 
Uit den aard der zaak neemt de afdeeling der studenten de 
grootste en belangrijkste plaats in. Zij zijn gevestigd in een 
ruim 140 m langen vleugel, geheel op het zuiden gericht en ge
legen aan twee groote, verharde speelplaatsen met de daar aan
sluitende ruime speelvelden. 
De studie geschiedt in twee groepen n.l. de kleine jongens, d.z. 
de leerlingen van het eerste tot het derde jaar, en de groote 
jongens van het vierde tot het zesde jaar. De allergrootsten, de 
z.g. philosofen, hebben een eigen woonzaal. 
Op den b e g a n en g r o n d van het studentenhuis bevinden 
zich de studie- en recreatiezalen, alsmede de eetzaal. 
O p d e e e r s t e v e r d i e p i n g liggen, aan breede gangen, alle 
klaslokalen en op de t w e e d e v e r d i e p i n g de slaapzalen, 
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D E B I N N E N H O F . 

met een chambrette voor eiken leerling, en de badgelegenheid. 
De l e e r a r e n bewonen den vleugel, welke naar den weg ge
keerd is; zij hebben op den beganen grond hun gemeenschap
pelijke vertrekken, alsmede de ontvangkamers, terwijl op de 
eerste en tweede verdieping de studeer- en slaapkamers ge
legen zijn. Alleen de President en de Econoom hebben hun 
kamers gemakshalve op den beganen grond. 
Als gemeenschappelijke vertrekken zijn nog te noemen: de 
Kapel met de kapellenkrans, de Sacristie, de Aula en de Biblio
theek. 
H e t k l o o s t e r d e r z u s t e r s is verbonden aan het keu
kencomplex en heeft een eigen kloostertuin. 
Waar bij het vaststellen van het bouwprogramma de wensch 
heeft voorgezeten een licht en luchtig gebouw te maken, zijn 
de 3 m breede gangen als systeem slechts aan één zijde bebouwd, 
zoodat de andere zijde aan de buitenlucht grenst en dus direct 
licht en zon ontvangt. Teneinde het contact met de buitenlucht 
te bevorderen, zijn op de eerste verdieping ruime loggia's en op 
de tweede verdieping ruime terrassen gebouwd. 
Op den beganen grond omringen de breede gangen een vrij 
grooten b i n n e n h o f van 35 bij 50 m. Deze gangen doen hier 
tevens als processiegangen dienst. 
Behalve de speelvelden is er een ruim en goed geoutilleerd 
gymnastieklokaal. Muziek-studiekamers liggen, met het oog op 
geluidsisolatie, een eind buiten het hoofdgebouw. De aula is 
voorzien van een vrij groot tooneel, geheel tooneeltechnisch 
geïnstalleerd. 
De kook-, dien- en spoelkeukens zijn voorzien van de meest 
moderne installaties. H e t k e u k e n c o m p l e x is, hoewel 

O V E R Z I C H T S P E E L P L A A T S . O P A C H T E R G R O N D D E „ S P R E N G E N " 

centraal in het gebouw gelegen, zóó geïsoleerd gehouden van 
de omringende vertrekken, dat geen keukenlucht in het ge
bouw kan doordringen. De weeë etenslucht die vele gestichten 
zoo ongenietbaar maakt, is in dit gebouw dan ook geheel 
afwezig. 
De k e l d e r s zijn uit den aard der zaak vrij uitgestrekt. Be
halve het ketelhuis met kolensilo's en regelkamer, zijn er aller
lei vertrekken voor technische doeleinden ingericht, als pom-
penkamer, schakelruimte, ventilatiekamer, koelcelruimte, 
slagerij, diverse provisiekelders en werkplaatsen voor timmer
man, metaalbewerkers, schilder, monteur, machinist etc. Het 
gebouw heeft, zooals zulks in dergelijke inrichtingen gebruike
lijk is, een eigen bakkerij en vrij uitgebreide wasscherij. 

De K a p e l en de A u l a . 
De Kapel ligt in de hoofdas van het gebouw, in het verlengde 
van een vier m breede gang vanuit de studentenafdeeling en 
ligt rondom geheel vrij, met een bi-laterale verlichting. 
De 55 m hooge toren vormt het verbindingselement tusschen 
kapel en woongedeelte. Op den beganen grond vormt de toren 
een soort atrium, geheel uitgevoerd in schoon metselwerk en 
overwelfd, hetwelk als het ware de overgang vormt tusschen 
het profane en sacrale deel van dit bouwwerk. 
De kapel heeft, behalve het hoofdaltaar, nog een sacraments
altaar, twee zij-altaren aan den voet van den triomfboog en 
zeven altaren in den kapellenkrans. 
De zes biechtstoelen zijn aan één lange zijde gehouden, de kruis
wegstaties alle aan de tegenoverliggende. 
Het ruime zangkoor ligt, op de veel gebruikelijke wijze, achter 
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in , kerk op een tribune, terwijl het verbonden is met het 
lokaal voor zangonderricht. 
Een kapel met elf altaren als deze kapel er heeft en welke erop 
berekend is, dat ruim twintig priesters er iederen morgen de 
H. Mis lezen, vraagt een ruime sacristie, welke dan ook is ge
maakt en voorzien is van practische kasten, laden en alles wat 
het gebruik van een sacristie eischt. Bovendien is er nog een 
bergsacristie voor zaken welke niet dagelijks gebruikt worden. 
De kapel, het is eigenlijk een vrij groote kerk, is geheel uitge
voerd in schoon metselwerk en overwelfd met veelvlakkige net-
gewelven. De lambriseering der kapel alsmede de kolommen 
zijn opgemetseld in matgeglazuurde blauwe steen van rijke 
schakeering. Kerkvloer Mettlachtegels 30 X 30, Priesterkoor 
Jura-marmer, sacristie eiken parket. 
Het hoofdaltaar, sacraments-altaar, ambonen en communie
bank zijn uitgevoerd door en naar ontwerp van v. Roosmalen 
te Utrecht. In het priesterkoor bevinden zich dertien groote 
gebrandschilderde ramen, voorstellende Christus en de twaalf 
Apostelen, ontworpen door Willem Wiegmans en uitgevoerd bij 
Mengelberg te Zeist. 
De kolommen zijn voorzien van kapiteelen in Euville marbrier, 
waarop door Wim Nijs het leven van Christus in een groot aan
tal tafereelen in beeldhouwwerk is aangebracht. De betimme
ring der sacristie is geheel eikenhout. 
De A u I a is berekend op 600 bezoekers, waarvan ± 120 op een 
amphitheater. De aula heeft een hoogte van twee gewone ver
diepingen, is door haar vrije ligging aan twee zijden verlicht 
en is voorzien van een ruim tooneel en een verdiept orkest. Dit 
verdiept orkest kan, ingeval dit noodig mocht blijken, door 
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wegnemen der ballustraden, geheel tot bovenkant zaalvloer 
worden dichtgedekt. De aula is voorzien van een brandvrije 
filmcabine en kan op eenvoudige wijze donker gemaakt worden. 
De verlichting geschiedt door middel van een regulateur met 
verduisteringsweerstanden, waardoor het licht langzaam aan 
en uit gaat. De verlichting van het tooneel is op vier kleuren 
en de daarmee mogelijke kleurvariaties berekend. Wanden tot 
2 m betegeld met kunstglazuurtegels, daarboven lichtgrijs ge-
keimd, vloer eiken parket, ramen geometrisch glas in lood, 
stoelen Thonet. 

E n k e l e b ij z o n d e r h e cl e n. 
In verband met de vorengenoemde verdeeling in „groote" en 
„kleine'' jongens zijn er t w e e r e c r e a t i e z a l e n , voor elke 
categorie een. Bij elke recreatiezaal is een waschlokaal en een 
afdeeling „niet rooken" tevens bestemd voor herstellenden. 
Daarentegen zijn er d r i e s t u d i e z a l e n , elk voor twee 
maal twee parallelklassen. De studiezalen, waarin onder toe
zicht van een professor gewerkt wordt, zijn, ter bevordering 
van een rustige sfeer, geïsoleerd gelegen. De studiezalen, 
evenals trouwens de klaslokalen, hebben éénpersoons banken. 
Elke student heeft in de recreatiezaal een bergkastje en in de 
studiezaal een boekenkastje. 
Bij de studentenwoonvertrekken zijn als nevenruimten een dok
ters en tandartskamer, een barbiersalon, een z.g. „winkel" en 
een studentenbibliotheek. Wanden groote zalen tot 1.50 kunst
glazuurtegels, muren en plafonds gekeimd; vloeren eikenhout; 
betimmeringen oregon-pine. 
De toiletgelegenheden liggen, zooals in inrichtingen als deze 
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gebruikelijk, buitenshuis, bereikbaar vanaf de z.g. overdekte 
speelplaats, meer huiselijk „de loods" genoemd. Maatregelen 
zijn genomen om eventueel bevriezen der privaten te voor
komen. 
Alle k l a s l o k a l e n liggen, verdeeld in drie groepen, op de 
eerste verdieping. Centraal te midden van deze drie groepen 
liggen de kamers van den Prefect. Op deze verdieping zijn ook 
de ruime loggia's gemaakt, waar de studenten tusschen de les
uren even buiten kunnen zijn, terwijl de klaslokalen worden 
gelucht. 
Op de eerste verdieping bevindt zich aan de Noordzijde de 
ruime b i b l i o t h e e k berekend op 100.000 boeken. 
De z.g. p h y s i c a k l a s is met een laboratorium en een in
strumentenkamer tot een complex aan de Westzijde, eenigs-
zins afzijdig van de gewone leslokalen, gegroepeerd. Wanden 
klaslokalen gekeimd op schuurwerk, plafonds wit pleisterwerk 
op beton, vloeren oregon-pine. Schoolmeubelen Schilte-IJsel-
stein. 
De tweede verdieping van het studentenkwartier bevat de d r i e 
g r o o t e s l a a p z a l e n met een chambrette voor eiken leer
ling. De chambrettes zijn gemaakt van brandvrij materiaal, in
wendig behangen met afwaschbaar behang (salubra), voor
zien van kleerkast, nachtkastje, kruk en vaste waschtafel. Toe
gankelijk vanuit de slaapzalen en centraal daartusschen ge
legen bevindt zich de badafdeeling met 40 douches en 44 voet
baden. 
De groote, 2 m breede trappen, komen midden op de slaapzalen 
uit met een glazen kap daarvan tochtvrij afgesloten, zoodat 
de studenten bij het bovenkomen zich aanstonds naar alle rich
tingen kunnen verspreiden. 
Annex aan de slaapzaal is een z i e k e n a f d e e l i n g , be
rekend op 14 bedden, ondergebracht in één- en driepersoons-
10 
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kamers. Verder is er een ruime kofferzolder, waar op overzich
telijke wijze de groote bagage der studenten is opgesteld, ter
wijl er een speciale afdeejing is voor het opbergen van matras
sen, winterdekens en reserve-beddegoed. Naast de slaapzalen 
zijn terrassen voor het luchten van beddegoed. Wanden slaap
zaal tot 2 m fortoliet, daarboven 1 m keimwerk en verder wit 
pleisterwerk op muren en op steengaas voor de dakvlakken. 
De professoren (leeraren) hebben elk een ruime studeerkamer 
(35 m2) en een comfortabele slaapkamer, warm en koud water, 
telefoon, radiodistributie zoowel als eigen antenne. De voren
genoemde radiodistributie is ook doorgevoerd in alle belangrijke 
vertrekken van het geheele gebouw. 
Het z u s t e r h u i s is als een op zich zelf staand geheel te 
beschouwen en heeft ook een eigen kapel. Deze kapel is ge
legen op de eerste verdieping van het zusterhuis waar ook de 
slaapcellen zijn. Op den beganen grond bevinden zich dan een 
eet- en een recreatiezaal, een tweetal spreekkamers en de 
kamer van de moeder-overste, alles gegroepeerd om een ruime 
hal. Annex aan het zusterhuis is de wasscherij met electrische 
droogkamer, mangel en linnenkamer en verder een droogzolder. 

C o n s t r u c t i e en M a t e r i a a l . 
Het hoofdgebouw is ontworpen op een systematisch doorge
voerde travee-breedte van 3 m. Alle vertrekken hebben een 
breedte welke het veelvoud is van 3 m, dus voor slaapkamers 
3 m, studeerkamers 6 m, klaslokalen 9 m enz., dus voor de 
grootste zalen ook een grooter veelvoud. Voor de kapel is de 
travee-breedte 5 m en voor het zusterhuis, hetwelk a.h.w. ge
heel op kleiner schaal is ontworpen, 2 m in »°rband met de 
breedte der slaapcellen. 
Voor het hoofdgebouw is die travee-verdeeling ook maatgevend 
voor de constructie d.w.z. dat de steunpunten staan op 3 m 
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h.o.h. dit is ook de onderlinge afstand der balken en ijzeren 
spanten. Overigens is het gebouw opgetrokken in een gemengd 
constructiesysteem, van baksteen voor de muren en steun
punten, en gewapend beton voor de vloeren. Uit hoofde van dit 
gemengde constructie-systeem heb ik, ondanks de lange af
standen, geen dillatatie-voegen toegepast omdat deze bewer
kelijk zijn en allerlei bezwaren meebrengen. Het storten van 
vloeren en balken heeft in een kalm doch gelijkmatig tempo 
plaats gehad. Zettingen hebben zich dan ook nergens voor
gedaan. 
De muren zijn resp. dik 0,28, 0,38, of 0,48 m waarbij in het 
i n wendige der muren een doorgaande klamp is verwerkt. Hier
door ontstaan twee over het volle oppervlak der muren door
gaande specielagen welke een groote waterdichtheid aan den 
muur geven. Wel wordt hierdoor het verband verbroken doch 
dit is bij toepassing van behoorlijk sterke specie, waardoor het 
metselwerk tot een monoliet wordt, geen bezwaar. De kap-
spanten en torenspitsen zijn van profielstaal, electrolitisch ge-
'ascht (Holl. Constr. Werkplaatsen, Leiden). De spantpooten 
z ' in de beton ingeklemd. 
In het hoofdgebouw zijn stalen ramen toegepast, in het zuster-
hi s houten kozijnen en ramen. De stalen ramen zijn tijdens 
den bouw gelijk met het ophalen van het muurwerk ingemet-
s d, waardoor gelegenheid ontstond, gelijktijdig in de, naar de 

urzijde gekeerde klooster-sponning van het frame, een rond-
mde rij hardgebakken tegels (15 bij 15) in te metselen, waar-

'• r een goede waterdichte aansluiting ontstond. 
'gezien ik het min of meer fabriekachtige aspect, hetwelk 

' ien ramen geven die onmiddellijk in metselwerk geplaatst 
. wilde ontgaan, had ik aanvankelijk het voornemen alle 
lenraam-frames te vatten in een natuursteenen omlijsting. 

werd echter te kostbaar; ten slotte is de omlijsting 
gevoerd in terra-cotta blokken, welke kort na het ophalen 
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van den muur werden aangebracht. Hierdoor ontstaat a.h.w. 
een gemetseld kozijn, waardoor de ramen in de gevels meer 
spreken, terwijl het bovendien tot de waterdichtheid niet on
belangrijk bijdraagt. 
Bijzondere zorg is besteed aan de geluidsisolatie der profes
sorenkamers. Eenerzijds is de isolatie gevonden in de groepee
ring der vertrekken, waarbij zorg werd gedragen dat zoo min 
mogelijk twee studeerkamers naast elkaar kwamen te liggen, 
anderzijds door geluidsisoleerende constructies en materialen. 
Zoo zijn hier alle dragende constructie-deelen, welke geluids
trillingen kunnen overbrengen, op geperste kurk opgelegd, 
evenals de doorgaande holle baksteenvloer, welke ook voor de 
geluidsisolatie is toegepast en waarvan de doorgaande kanalen 
een sterk isoleerend vermogen hebben. 
Verder zijn er een vrijdragende vloer en een vrijdragend plafond 
zoodat de horizontale afscheiding der kamers uit drie door
gaande, doch van elkaar onafhankelijke lagen bestaat. De totale 
dikte van dezen vloer is ongeveer 50 cm. Ook zijn doorgaande 
leidingen vermeden. 
In de Kapel en de sacristie, het Atrium, het gastenkwartier, de 
hall en kapel van het zusterhuis zijn de wanden in schoon met
selwerk uitgevoerd, met lambrizeeringen van halfmat gegla
zuurde baksteen in genuanceerd blauw of groen of roodbruin. 
Ook enkele ingangsportalen zijn in deze geglazuurde baksteen 
uitgevoerd. Overigens bestaat het schoone metselwerk, binnen 
gemaakt, uit genuanceerde licht-gele Friesche steen. 
In de gangen, trappenhuizen en groote woonzalen van de stu-
dentenafdeeling zijn de wanden, terwille van het gemakkelijk 
onderhoud en de reinheid, betegeld met halfmatte kunstglazuur-
tegels 10 bij 10 cm, met voeg van 5 mm in lichte kleuren en 
ononderbroken kleurvlakken. Het is mijn indruk dat over het 
algemeen veel te donker getegeld wordt. Hier in dit Seminarie 
heb ik op ruime schaal nog eens kunnen constateeren, dat 
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groote vertrekken en zeker gangen en trappenhuizen een lich
ten tegel zeer goed verdragen. 
In de gangen van het professorenhuis zijn voor de wanden 
Solnhofertegels 20 bij 20 cm in natuuruitvoering, toegepast. 
De vloeren der benedengangen zijn betegeld met Mettlach-
tegels 30 bij 30 cm in een enkele kleur, de loggia's en buiten
terrassen met in hoofdzaak geel blonde ijzerklinkers 25 bij 25 
cm met specialen hollen hoek overgaand in het muurwerk in 
een daartoe tijdens het werk gespaarde sponning. Deze holle 
hoek is ook voor de binnentegelvloeren op ruime schaal toe
gepast. 
Waar ik mij, gezien de beperkte plaatsruimte in dit blad, moet 
„beschranken'', zij in het kort nog vermeld, dat alle muren en 
de meeste plafonds zijn gekeimd op fijn schuurwerk, dat alle 
buiten stucadoorwerk is uitgevoerd in terra-nova, de schoor
steen- en ventilatiekanalen in „Schofer-camine". 
Dit laatste is een succes gebleken. De schoorsteenkanalen hoe
wel van een geringere doorsnede dan voor uitvoering in metsel
werk zou noodig geweest zijn, trekken uitstekend en de gladde 
wanden van de kanalen hangen bijna geen roet aan. 
De halvemaan-goten zijn van gegalvaniseerd ijzer dik 3 mm 
met beugels om de m en inwendig voorzien van een zinken 
dekgoot van zn. no. 16. Voor de glazen daken zijn Normy glas
roeden gebruikt. 

De „ A r c h i t e c t u u r". 
De vormgeving van het gebouw volgt de planindeeling op den 
voet. De gevels zijn de resultante van het plan en in dit opzicht 
zou men hier van een zekere „zakelijkheid" kunnen spreken, 
zij het ook zonder het praedicaat „nieuw". 
Dit „functionalisme" der gevels is dan ook oorzaak dat de 
12 
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gevel aan den Amhemscheweg, de voorgevel als men wil, hoe
wel het niet de belangrijkste gevel is, een sterk asymetrischen 
opzet vertoont. De gevels aan de speelplaatsen en den binnen
hof zijn daarentegen, als gevolg van het grondplan, in hoofd
zaak symmetrisch. 
De gevels vertoonen sterk den invloed van het gevolgde travee 
en constructiesysteem. 
Bij het verstrekken van de opdracht is mij de eisch gesteld, 
dat aan het gebouw alle luxe moest worden vermeden, doch de 
duurzaamheid sterk in het oog moest worden gehouden en 
het onderhoud tot een minimum diende te worden beperkt. 
Vandaar dat alles wat zweemnt naar versiering is weggelaten, 
de daken ononderbroken en sterk overstekend zijn gehouden, 
sprongen in muurwerk zijn vermeden. Alleen de hoofdingang 
en de erker van de presidentskamer zijn in zandsteen (Maul-
bronner) uitgevoerd, met het Aartsbisschoppelijk wapen en een 
tweetal beelden (H. Borromeus en de H. Aloysius vervaardigd 
door Wim Harzing). 
Wel is op constructief belangrijke plaatsen, als bij dorpels, 
treden, gevelafdekkingen, boogaanzetten, kapelramen enz., 
natuursteen toegepast. Over de ommetseling der stalen ramen 
met terra-cotta blokken is hiervoor reeds gesproken. Ze werken 
sterk in het aspect der gevels mee en zijn ook duidelijk op de 
afbeeldingen te zien. De kleur der terra-cotta is lichtgeel, eenigs-
zins genuanceerd. 
Daarentegen is de kleur der gevels miskleurig rood (Jurgens 
Waalsteenfabriek Bingerden). De flauw hellende daken (40°) , 
voor de Kapel (50 ), zijn van verbeterde Romeinsche pannen in 
zwart mat-glazuur (de Valk te Echt). 
De gevel „compositie" beperkte zich dus in hoofdzaak tot het 
plaatsen der ramen. De grootte der ramen is nauwkeurig afge-
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stemd op de normale lichtbehoefte der vertrekken. Zonder con-
sessies naar den romantischen kant door het aanbrengen van tè 
kleine ramen. Zonder anderzijds te vervallen in een glas-orgie, 
zooals die met een bepaalde architectuurstrooming van den laat-
sten tijd inhaerent schijnt. Ik vind n.l. dat de bezwaren der glas
bouwerij er dik op liggen, technische en economische, om van 
behaaglijkheids- en aesthetische factoren maar niet te spreken. 
Zeer behartigenswaardige opmerkingen heeft te dezen opzichte 

.een all-round vakman als W. Kromhout gemaakt in zijn artikel 
over de Jubileum-tentoonstelling van A. en A. te Amsterdam. 
Bij alle architectuurbeoordeeling spreekt Vader Tijd een be
langrijk woord mee, zoodat ik maar zeggen wil dat ik het 
minder belangrijk vind wat men nü van dit Seminarie, dan 
wat men er over vijf en twintig jaren van zeggen zal. 

T e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s . 
De in dit gebouw gemaakte, uitvoerige technische installaties 
kunnen vanwege de beperkte plaatsruimte in het blad slechts 
zéé- terloops worden besproken. Waar het van meet af in de 
bedoeling lag dat alle, voor dit gebouw benoodigde installaties 
doo- den architect zouden worden verzorgd, heb ik vanaf den 
aH' eersten opzet der plannen met de eischen, welke deze in
sta 'laties stelden, rekening kunnen houden en waren bij de 
a a i besteding van den hoofdbouw, de verwarming, ventilatie, 
yei ichting, de inrichting van de keuken, wasscherij en bak-
K < i, in hoofdzaak vastgelegd. 
De erwarming van het gebouw geschiedt door een warmwater-
v ° ziening met versnelde circulatie, welke verwarming gevoed 
W c it door vier geslagen-ijzeren vlampijp ketels, elk groot 
8( ,2 v.o. 
^ economische overwegingen is de installatie verdeeld in het 
v groot aantal van 14 groepen, waarbij van sommige groe-

G R O O T E B I B L I O T H E E K . 

pen de retourleiding nog weer gesplitst is naar de windrichting, 
zoodat er 24 retourleidinggroepen zijn. Dit was eenerzijds 
mogelijk door de sterk wisselende bestemming van het gebouw, 
waardoor op sommige uren of bepaalde dagen meer warmte 
moet kunnen worden toegevoerd. Anderzijds leende het vrij 
groote aantal vleugels, waaruit het gebouw bestaat zich wel 
voor een rationeele splitsing der groepen. Een afstands
thermometer-installatie houdt den machinist in de regelkamer 
op de hoogte van de temperaturen in de belangrijkste vertrek
ken en vleugels van het gebouw. 
Van meet af heb ik erop gewerkt in het gebouw de stijgleidin-
gen tot een minimum te beperken en bij een beetje volhouden 
is dit ook gelukt. De stijgleidingen zijn betrekkelijk wijd uit
gevoerd en tot bundels in kokers bijeen gebracht, terwijl de 
verdeeling zooveel doenlijk horizontaal gehouden is, in speciale 
leidingtunnels of in de holle vloeren, waarbij voor goede con
trole-mogelijkheid is gezorgd. 
De benoodigde stoom voor de keuken en de boilers wordt op
gewekt in twee stoomketels elk van 30 m 2 V.O. Zoowel de 
ketels voor de centrale verwarming als die voor de stoomvoor
ziening zijn gedeeltelijk op stoken met kolen, gedeeltelijk op 
automatisch stoken met olie ingericht. De branders met de 
toe- en afvoerleiding zijn ingericht voor stoken met dikke olie, 
hetgeen meer economisch uitkomt. 
De ventilatie is gecombineerd met de heeteluchtverwarming. 
De Kapel, Aula en de groote werkzalen worden n.l. met heete 
lucht verwarmd, teneinde ze door middel van ventilatoren snel 
op temperatuur te kunnen krijgen. In den zomer wordt door 
middel van dezelfde installatie gekoelde lucht in deze zalen 
gebracht. De toevoerkanalen zijn gedeeltelijk uitgevoerd in 
metselwerk, gedeeltelijk in gegalvaniseerd zwaar plaatijzer. 
De warmwatervoorziening naar de baden en douches, de keu-
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kens, de waschtafels van het professorenhuis en diverse slop
hoppers door het geheele gebouw is opgevat als een circulatie
systeem en wordt gevoed door twee roodkoperen boilers elk 
van 3000 liter inhoud. 
Het water in de boilers kan snel op hitte gebracht worden door 
twee tegenstroom-apparaten aan den boiler gebouwd. 
De koudwater-voorziening geschiedt uit een vijftal, op het 
terrein van het Seminarie, geslagen bronnen. 
Aangezien het water nogal ijzerhoudend is wordt het vooraf 
gepompt door een ontijzeringsinstallatie, filter en reinwater-
kelder en vervolgens naar een vierdeelig reservoir van 50 m 3 

inhoud in den toren. 
Op de bronnen kan ingeval van brand een ringleiding, welke 
rondom de gebouwen loopt, worden ingeschakeld, waarin het 
water door een tweetal zware pompen op hoogen druk kan 
worden gebracht. 
De koud- en warmwaterinstallatie is voor buiswijdten onder de 
2" geheel in vertind koper uitgevoerd. 
Alle afvoerwater en drekstoffen worden gevoerd naar een 
200 m 3 groote verzamelput en van daaruit door een irrigatie
inrichting over vloeivelden van ± 3 ha verdeeld. 
Een gedeelte van het regenwater wordt voor de wasscherij 
benut aangezien het eigen water hiervoor te hard is. Daartoe 
is bij de wasscherij een regenput van 55 m 3 inhoud gebouwd 
met afvoer-pompje en hydrofoor. 
De electrische licht-installatie is aangelegd volgens het ring
leidingsysteem. Dit heeft het voordeel, doordat elke scheidings-
kast van twee kanten gevoed wordt, zoodat de storingsmoge
lijkheden tot de helft worden gereduceerd. Bovendien is het 
spanningsverlies in de leiding minder, terwijl groote stroom-
stooten b.v. van liften of zware pompmotoren veel minder 
waarneembaar zijn aan het licht. Overigens is de leiding uitge
voerd met centraal-doozen, en voor alles wat zich boven den 
beganen grond bevindt „uit zicht" gemonteerd, waarbij de 
vorengenoemde leidingtunnels goede diensten hebben bewezen. 
Ten behoeve van de 42 motoren, welke voor diverse doeleinden 
in het gebouw geplaatst zijn, is een afzonderlijke krachtinstal
latie op de vorengenoemde ringleiding aangesloten. 
Te noemen zouden nog zijn, de uitvoerige telefoon- en bel-
installatie, de luidapparaten der torenklokken, de centrale tijd
aanwijzing met 18 electrische klokken, aangedreven door een 
moederklok in de portierskamer. 
Vermeldenswaard is, als eerste toepassing in Nederland, 
de door Telefunken gedane uitvinding, eener gemeenschappe
lijke antenne (binnenshuis), waarop een dertigtal toestellen 
gelijktijdig op elk willekeurig station kunnen afstemmen. 
De wasscherij is geïnstalleerd met een dubbeltrommel wasch-
machine, centrifuge, muldenmangel en droogkast, alle met 
directe electrische motoraandrijving, zoodat geen riemen en 
drijfwerk in de wasscherij voorkomen. 
De verwarming geschiedt in de wasscherij met stoom. De droog
kast vervangt het tot nu toe veel gebruikelijke coulissen-systeem 
en wordt verwarmd door een warm-lucht-droogapparaat, het
welk door middel van een ventilator de buitenlucht aanzuigt en 
als heete lucht door de droogkast blaast. Op deze wijze wordt het 
drogen der wasch in de buitenlucht het meest benaderd.... 
het gaat alleen veel vlugger. 
Het keukencomplex ligt centraal tusschen de verschillende eet
zalen en is gemakkelijk en afzonderlijk bereikbaar voor leve
ranciers. 
Het omvat de groote keuken, twee dien- en twee spoelkeukens, 
koelcelruimten, schil- en groentenkeuken en het kantoortje 
voor de keukenzuster. 
Het fornuis en de vleesch-, visch- en braadovens worden elec-
trisch gestookt, de kookpotten, kipketels, koffie- en theeappa
raat met stoom, welke ook voor de diverse warmkasten en 
warmtafels wordt benut. Aan het keukencomplex sluiten aan 
de bakkerij met broodkamer en de slagerij met koelcellen. 

|yj bij de drie slaapzalen, welke onderling door bij brand auto-
m tisch sluitende brandschotten zijn afgesloten, bevindt zich 
de badinstallatie. De douche- en kleedkamers zijn opgebouwd 
j n adcelsteen en in tegenstelling met andere dergelijke inrich-
{jn en, waar de toevoer vanuit één centraal punt bediend 
w 0 clt, elk van een mengkraan voorzien. De kranen zijn van 
ge <iser fabrikaat. 
De fvoer geschiedt, met het oog op gemakkelijk reinigen, in 
0p, . betegelde goten. 
Als itvoerdersder technische installaties moge ik o.m. noemen: 
Voi de centrale verwarming en de sanitaire installatie 
De Sruyn te Enschedé. 
De anleg electrisch licht-, kracht- en zwakstroominstallaties, 
alsi ede de wasscherij, Thust & Graff te 's-Hertogenbosch. 
«ei :ens en spoelkeukens, Jongerius, Amersfoort. 
De rie liften in het gebouw zijn uitgevoerd door Sanders te 
Ens hedé. 
De uitvoerige tooneelinstallatie door Kok te Rotterdam. 

De o r g a n i s a t i e v a n den b o u w . 

De hoofdbouw van dit Seminarie is, om voor ingewijden wel 
begrijpelijke redenen, ondershands aanbesteed. Toch meende 
ik het in het belang van den opdrachtgever te zijn, sommige 
onclerdeelen, welke niet specifiek tot het werk van den aan
nemer behooren, of waarvoor hij minder geoutilleerd is, par
tieel aan te besteden. 
Ook de omvangrijkheid van het werk maakte dit verantwoord. 
Daarbij heb ik er sterk rekening mee gehouden dat die onder-
deelen een min of meer afgerond geheel vormden, zonder te 
direct in het werk van den aannemer in te grijpen. Zoo kwam 
b.v. uit hoofde van de hier gevolgde en hiervoor reeds ge
noemde gemengde bouwwijze een afzonderlijke besteding van 
het gewapend betonwerk niet in aanmerking. Wel daaren
tegen o.m. het volgende: 

a. levering stalen ramen en deuren. 
b. levering en plaatsing ijzerconstructie (in hoofdzaak spanten 

en torenspitsen). 
c. levering holle baksteenvloeren. 
cl. levering en plaatsing der complete pannendaken. 
e. 
f. 

& 
h 
i. 

j-

„ „ „ vloer- en wandtegels. 
„ „ „ glasdaken. 

„ „ betimmeringen in edele houtsoorten, 
glas-, schilder- en behangwerken. 
de sanitaire installatie, 
de glas-in-lood bezetting, 

en overigens alle technische installaties. 
De samenwerking der verschillende onderaannemers en instal
lateurs is uitstekend geweest, al moet ik beamen dat men dit 
Partieel besteden nu juist niet voor zijn gemak behoeft te be
ginnen. Alles aan één aannemer opdragen geeft veel minder 
kop7org. 

Het meerendeel der hiervoor genoemde onderdeelen, zoowel 
a | s an de technische installaties, zijn in de eerste maanden 
van den bouw besteed. Dit heeft veel gemak en besparing ge-
S e v ' n tijdens de uitvoering, aangezien alles vast stond en 
0 V f li tijdig rekening mee gehouden kon worden. Bovendien 
had 
hur 
AIU 

sn zoodoende onderaannemers en leveranciers volop tijd 
verk voor te bereiden. 
Bekeningen zijn op mijn bureau te Amsterdam gemaakt. 

n v id het laten teekenen door opzichters of teekenaars op het 
uit den booze. Een opzichter moet op het werk loopen en 
lin mogelijk in de keet zijn. 
^uw en de inrichting hebben precies drie jaren geduurd 
1 October 1932 tot 1 October 1935). 

we 
zoc 
De 

E E N D E R S L A A P Z A L E N . 

H E T „ B A D H U I S " . 

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

D E H O O F D - S A C R I S T I E . 
A R C H I T E C T J . M . V A N H A R D E V E L D B . N . A . 

A l g e m e e n e g e g e v e n s . 
Bebouwde oppervlakte: Terrein groot 16 ha. 

Gebouw met speelplaats en binnenhoven 3 ha. 
Voetbalvelden en ijsbaan 1 „ 
Boomgaard en vloeivelden 3 „ 
Tuinaanleg 4 ,, 
Bosschen en heide 5 „ 

Vloeroppervlakte: 

Kelders 2.000 m*. 
Begane grond . . . 7.000 „ 
Eerste verdieping . . 5.200 „ 
Tweede verdieping . 5.000 „ 
Zolders. 1.800 ,, 

Totaal 21.000 m2. 

Inhoud van het gebouw met fundeering 98.000 m3. 
Vertrekken, gangen etc. 414 stuks. 
Grootste lengte van het gebouw 202.75 m. 
Grootste breedte van het gebouw 144.30 „ 
Hoogte zalen begane grond . . 5.50 „ 
Hoogte 1e verdieping 4.00 „ 
Hoogte slaapzalen tot in den top . 10.00 „ 
Breede kapel (gewelfover

spanning) 14.00 ,, 
Gewelfaanzet 7 m + vloer. 
Gewelfkruin 16 m + vloer. 
Priesterkoor 10 m breed, gewelfkruin 17.20 m + vloer. 

Materialen: 

Metselwerk . . . 7.175.000 baksteen 
Bestrating . . . 456.000 klinkers 
Gew. Beton . . . 6200 M 3. (640 ton wapeningsijzer) 
IJzeren balken . . 162.000 k.g. 
Constructiewerk 200.000 kg. 
Pannendak 12.000 m2. 
Goten 2.400 m, 
Bladlood 50.000 kg. 
Zink 17.000 kg. 
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Graniet (Reinersreuter) 
Hardsteen 
Zandsteen (Maulbronner) . . . . 
Tufsteen (Ettringer) 
Comblanchien 

Totaal natuursteen 

Marmer 
Leisteen 
Vloertegels 
Wandtegels 
Fortoliet 
Granito vloeren . . . • 
Steengaas 
Eiken vloeren 
Oregon-pine vl 
Linoleum 
Glas in ramen en deuren 
Glas in lood 
Aantal verwarmingslichamen 
Lengte van alle verwarmings-, koud-, 
warmwaterleidingen 
Aantal tappunten koud water 
Aantal tappunten warm water 

en 

115 m3. 
85 „ 
73 „ 
21 „ 
52 „ 

346 m 3 

200 m2. 
110 

5.100 
6.200 
1.800 

200 
6.500 
1.400 
1.800 
7.500 
3.300 

450 
750 stuks 

29.000 m' 
800 st. 
200 „ 

T e e k e n i n g e n . 
67 bestekteekeningen hoofdbouw 

440 bouwteekeningen 
65 betonteekeningen 
120 teekeningen voor onderaanbestedingen en installaties. 

De aannemers van den hoofdbouw waren de Gebrs. Struycken 
te Utrecht en Tilburg. Voor de schilderwerken P. G. Bak te 
Driebergen. 
Het is niet doenlijk alle onder aannemers hier te noemen. De 
belangrijkste installateurs zijn onder het hoofdstuk „Techni
sche Installatie" vermeld. De gewapend beton en de bereke
ningen zijn gemaakt door den heer J. W. N. Oeverhaus. 
Het dagelijksch toezicht van dit zeer gecompliceerde werk is 
door den Hoofdopzichter H. J. M. Peters op voortreffelijke wijze 
gehouden. 

J. M. VAN HARDEVELD B.N.A. 

KLEINE OORZAKEN GROTE GEVOLGEN. 

JGEDACHTE RESULTATEN VAN EEN PRENTJE, EEN ONDERSCHRIFT EN EEN ARTIKEL IN EEN DAGBLAD. 

yVi ontvingen „Bouw- en Interieurskunst" van 13 December, 
het eertiendaags bijvoegsel van het dagblad „De Standaard" 
v o c het Bouwbedrijf. 
Op e voorpagina vonden wij een artikel van den Heer A. J. 
Krc holler, getiteld: Wat is moderne Bouwstijl? 
g 0 1 dit artikel staat een afbeelding van het „van Abbe-
IVIu' jm" te Eindhoven, dat door A. J. Kropholler gebouwd is. 
Dez afbeelding heeft tot onderschrift: 
„Ge eentelijk „van Abbe Museum" te Eindhoven. Bouwkosten 
ƒ 1; .000.— = f 10.— per M 3 of wel y4 van de bouwkosten 

per ; 3 onzer andere nieuwe musea." 
Het rtikel van den Heer Kropholler handelt niet over genoemd 
mus urn. Op pag. 7 geeft de redactie echter over het gebouw 
het ebruikelijke artikeltje ten behoeve van de leveranciers, 
die zo gelukkig waren voor dit gebouw een order te mogen 
noteren en die altijd gaarne bereid zijn in de omgeving van 
zo'n artikeltje een advertentie te plaatsen. Wij lezen er nog
maals in, dat de bouwkosten per m 3 slechts y4 hebben bedragen 
van die van andere nieuwe musea en dat de architect „met dit 
ontwerp ook een voorbeeld (heeft) willen geven om goedkoop 
en toch stevig te kunnen bouwen". 
De Heer Kropholler tracht ons in z ij n artikel duidelijk te 
maken dat we slechts van hen die ons nationale product, de 
baksteen, voor 100 % als bouwmateriaal erkennen en gebrui
ken, dus zowel voor interieur als exterieur en met uitsluiting 
van ijzer en beton, bouwkunst, echte Nederlandse bouwkunst
bouwstijl te verwachten hebben. 

De hierboven weergegeven publicatie, zo vernemen wij thans 
van tot nog toe betrouwbare zijde, is aanleiding geweest dat 
de Regering uitvoerige besprekingen over het onderwerp heeft 
gehouden. 
Bij deze besprekingen waren uitgenodigd de Gemeentebesturen 
van enige grote gemeenten, het bestuur van de vereniging van 
museumdirecteuren en de Heer Kropholler. 
Als gevolg van deze besprekingen zal de Regering binnenkort 
met de volgende voorstellen komen: 
1e. Behoudens het „van Abbe Museum", alle, de laatste 10 jaar 
gebouwde musea waaronder in ieder geval die van Den Haag 
en Rotterdam, te doen afbreken, en opnieuw te doen bouwen 
door architect A. J. Kropholler. 
2. Architect A. J. Kropholler te benoemen tot Rijksopper-
bouwmeester. 

Uit de memorie van toelichting weet onze berichtgever het 
volgende aan te stippen: 

De Regering is door de publicaties in het bijvoegsel van „De 
Standaard" tot de overtuiging gekomen dat de nieuwe musea, 
111 het bijzonder die van Den Haag en Rotterdam, te duur ge-
bouv, i zij n e n W e l in zodanige mate dat van verkwisting ge-
spror m moet worden. Zonder in deze de schuldvraag te stellen 
wil de Regering toch zodanige maatregelen treffen dat op 

deze weg niet voortgegaan kan worden en heeft zij zelfs ge
meend een bepaling te moeten voorstellen welke van terug
werkende kracht zal zijn. 
Hoewel ogenschijnlijk aan het afbreken en opnieuw bouwen 
van de nog kortgeleden gereedgekomen musea verliezen ver
bonden zijn zo meent de Regering toch dat haar voorstel hier
toe volkomen verantwoord is en wel op de volgende gronden: 
1e. wordt voorkomen dat het nageslacht ons zou kunnen ver
wijten dat wij ten tijde van een hevige economische crisis, 
onverantwoordelijk met 's Rijksmiddelen zouden zijn omge
sprongen. 
2e. Verwacht de Regering dat de Heer Kropholler als Rijks
opperbouwmeester ook andere nog door het Rijk te stichten of 
te subsidiëren gebouwen aanmerkelijk goedkoper tot stand zal 
brengen dan dit tot nog toe mogelijk bleek. De hierin gelegen 
winst zal ruim opwegen tegen het ogenblikkelijk verlies hier-
voren genoemd. 
Waar de Heer Kropholler, blijkens zijn artikel in genoemd dag
blad, voor de samenstelling van de door hem ontworpen ge
bouwen nagenoeg alleen baksteen gebruikt, zal dit, bij uitvoe
ring van al de bouwwerken welke geheel of gedeeltelijk met 
Rijksmiddelen tot stand moeten komen, een geweldige stimu
lans betekenen voor onze bij uitstek nationale baksteenindustrie. 
De voordelen hieraan verbonden zijn zó groot dat, naar de 
Regering zich heeft laten voorrekenen, van de f 10 die de door 
den Heer Kropholler ontworpen gebouwen per m 3 bouwwerk 
kosten, tenslotte slechts f2.50 ten laste van 's Rijks financiën 
zal komen. Immers grote kapitalen zullen in ons land blijven, 
welke anders door het gebruik van uitheemse materialen over 
onze grenzen vloeien. De inkomsten die voor onze schatkist 
daaraan verbonden zijn, kunnen geschat worden op ongeveer 
f2.50 per m 3 bouwwerk. 
Bij vèr doorgevoerde toepassing van baksteen, als door den 
Heer Kropholler voorgestaan, kan gerekend worden dat elke 
m 3 bouwwerk voor ± y4 uit baksteen bestaat. 
Bij een gemiddelde prijs van f 25 per m 3 metselwerk wordt 
dus per m 3 bouwwerk ± f6.25 aan baksteenmetselwerk be
steed. Wij menen te mogen aannemen dat hiervan ± f 5 in de 
vorm van verschillende belastingen in de schatkist terugvloeit, 
zodat uiteindelijk, als boven reeds gezegd, de werkelijke bouw
kosten voor het Rijk tot f2.50 p/m 3 zijn teruggebracht.... 
Dat de Regering voorstelt ook het afbreken van genoemde 
musea aan den Heer Kropholler op te dragen vindt zijn oorzaak 
in het feit, dat door hem of onder zijn leiding daarmede in 
genoemd dagblad reeds een aanvang is gemaakt en wel op een 
verrassend goedkope wijze. 

Tot zover de door ons ontvangen mededelingen. Voor de juist
heid daarvan kunnen wij natuurlijk niet instaan. Er zijn voor 
ons in dit bericht verschillende onduidelijkheden en wij zullen 
daarom, alvorens onze mening over een en ander te zeggen, 
wachten op officiële bevestiging. 

AMARILLO. 

VERWEER. 

3 pen b r ie f , aan mij gericht door mijn geachten collega Eibink, geeft mij aanleiding tot het volgende verweer. 

De v, 
in 't 

ze waarop een vereniging in 't algemeen en een architect 
ezonder de Bouwkunst dienen kan is velerlei. 

e n is bestuurslid, een tweede redigeert een vakblad, een 
r d spreekt op vergaderingen of houdt lezingen, een vierde 

stelt missieven en rapporten samen — b.v. voor de bescherming 
van de architectentitel — weer een ander acht zich verdienste
lijk als lid van een jury, van een schoonheidscommissie (het
geen wel eens leidt tot een meerderwaardigheidscomplex) enz., 
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terwijl er ook zijn, die zich „beperken" tot bouwen zonder meer. 
Ten slotte zijn er architecten, die van alles tegelijk verrichten. 
Wie echter niet in de gelegenheid wordt gesteld deze min of 
meer openbare functies uit te oefenen, zoekt een gebied „achter 
de schermen", waar hij zijn activiteit en strijdlust kan ont
plooien, in de bescheiden verwachting hierin steun en mede
werking te ondervinden van de meer openbare dienaren der 
Bouwkunst. 
Wanneer men in deze alleszins redelijke verwachting tot zijn 
verbijstering teleurgesteld wordt, dan. . . .ja dan. . . .is er van 
doeltreffende strijd geen sprake meer. 
Dit verwijt treft weliswaar niet — althans niet in het biezon-
der — het bestuur van A. et A., doch wel degenen, die regel
matig tot het uitoefenen van belangrijke functies worden uit
genodigd. 
Wie — teleurgesteld door deze tegenwerking — actief en strijd
lustig is, vindt ook in het Genootschap niet voldoende arbeids
veld meer, wanneer het geldt iets tot stand te brengen in het 
belang van de Bouwkunst. 
In het door Eibink gelaakte artikel in Het Volk schreef ik o.a.: 
„Een groep jongeren heeft A. et A. verlaten en zich verenigd 
met „de 8". Wanneer degenen, die toenmaals dit uittreden tak-
tisch niet juist achtten, omdat zij meenden dat de strijd b i n -
ne n het Genootschap diende te worden uitgestreden, nu wan
kelen in de juistheid van dit inzicht, komt dit voort uit de ge
gronde twijfel of A. et A. wel voldoende gebruik heeft weten te 
maken van de krachten, die het Genootschap trouw zijn ge
bleven, in de verwachting aan een krachtige herleving te kun
nen medewerken". 
Toen ik in een artikel „De Taak van het Genootschap" het uit
treden van de groep '32 gelaakt heb, is hierop wel door Zan-
stra, doch niet of nauwelijks door het Genootschap zelf ge
reageerd. Op deze wijze wordt het gras voor de voeten weg
gemaaid van hen, die een vruchtbaar arbeidsveld in A. et A. 
meenden te vinden. Dit is de oorzaak, dat ik buiten het Genoot
schap in een dagblad een kritische beschouwing omtrent de 

taak van A. et A. heb gegeven. Uiteindelijk is niet het Genoot
schap of welke vereniging ook, doch de Bouwkunst primair. 
In elk geval — geachte collega Eibink — heb ik niet enkel uit 
ijdelheid (tenzij wijsgerig gedacht alles ijdelheid is) naar de 
pen gegrepen; evenmin met het doel te worden opgenomen in 
„de 8", al vind ik daar meer verwantschap en strijdlust dan in 
A. et A. 
De eerste maal schreef ik in Het Volk een eerlijk en spontaan 
verzet tegen de herhaalde kritiek van dr. Henri Polak op de 
z.g. Nieuwe Zakelijkheid en werd dit ook als zodanig door 
dr. Polak gewaardeerd en begrepen. Overigens heb ik, naast 
kritiek, mijn waardering voor de tentoonstelling en het ten
toongestelde wel degelijk uitgesproken. 
Dat ik een „richting" niet als hoofdzaak beschouw, blijkt uit 
hetgeen ik o.a. schreef: „Er is echter een ontwikkeling merk
baar naar een bezonkenheid, waarin op de duur de tegenstel
lingen (ook van de elkaar bestrijdende richtingen?) elkaar 
raken". 
Zonder een zekere eenzijdigheid en extremisme (dat altijd 
tijdelijk zal zijn) als stimulans kan echter geen doeltreffende 
strijd gevoerd worden. 
Het moge nog zozeer te betreuren of zelfs te laken zijn dat 
„de 8" niet aan de tentoonstelling heeft deelgenomen, een zich 
open stellen voor de nieuwe tendenzen in het bouwen, is niet 
voldoende om het Genootschap krachtig te doen leven. 
Het is juist het gebrek aan good-will in de houding van het 
Bestuur tegenover de leden, die A. et A. trouw zijn gebleven, 
dat mij er toe gebracht heeft elders een vruchtbaarder arbeids
veld te zoeken. 
A bon entendeur!!. . 

MAX SPEIJER. 

Bovenstaand schrijven is voor den aandachtigen lezer m.i. pijnlijk 
duidelijk. Ik wil daaraan niets toevoegen, herhaal slechts: 
„A bon entendeur". 

A. E. 
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»•« vraagt, dan weet men dat men arbeid, speciaal voor deze 
onstelling te verrichten arbeid, van de leden van „de 8" 
t en het is niet anders dan billijk dat men een deel der 
n (en de gevraagde f 150.— was zeker het kleinste deel) 
vergoeden, evenals men den arbeid van den inrichter, die 
lid van een der constitueerende vereenigingen is, heeft 
• n koopen. 
inde te voorkomen dat de heer Eibink weder niet begrijpt 
soort tentoonstellingswijze ik bedoel, herinner ik aan de 

instelling „de Functioneele stad" welke door „de 8" in 
edelijk Museum werd gehouden en die in het blad van de 
liging A. et A., die volgens de heer Eibink, zich zoo voor 
rchitectuurstroomingen interesseert, onbesproken bleef! 
over de vereeniging A. et A. zult U mij nooit een kwaad 
I hebben hooren zeggen, of verdachtmakingen hebben 
n uiten, zooals de heer Eibink meent te mogen doen 
iet adres van „de 8". 
.us den open brief is dit een twijfelachtig genoegen dat de 
van A. et A. voor zichzelf opeischen. 

erdam 21 December 1935. B. MERKELBACH. 

ANTWOORD AAN MERKELBACH. 
Ik kan, ook na herlezing van de artikelen van den Heer Merkel-
bach, geen reden vinden om terug te komen op hetgeen ik 
zijdelings opmerkte in mijn open brief aan den Heer Speyer. 
Aangezien voor een ieder die daarin belangstelt nog wel de 
mogelijkheid bestaat van de artikelen van den Heer Merkelbach 
kennis te nemen, meende de Redactie ze niet hierbij te moeten 
afdrukken, omdat dit nogal plaatsruimte zou hebben gevorderd. 
Er zijn in bovenstaand schrijven van den Heer Merkelbach 
enkele punten waarover ik wel gaarne eens van gedachte zou 
willen wisselen, maar de geest die uit beide artikelen en bedoeld 
schrijven spreekt, weerhoudt mij dit schrijven als aanleiding 
daartoe te gebruiken. Ter verduidelijking wijs ik slechts op het 
zinnetje: „evenals men den arbeid van den inrichter, die geen 
lid van een der constitueerende vereenigingen is, heeft moeten 
koopen". 
Ik volsta er daarom mee op te merken, dat ik geen enkele ver
dachtmaking aan het adres van „de 8" geuit heb evenmin als 
ik beweerd heb dat de Heer Merkelbach dat t.a.z. van A. et A. 
gedaan heeft. A. E. 

EEN ANDER PERSPECTIEF IN PERSPECTIVISCHE VOORSTELLINGEN. 

Bij uitschrijving van Nederlandsche prijsvragen en vragen 
naar ontwerpen wordt de eisch naar inlevering van de vroe
ger zoo beroemde „perspectief" hoe langer zoo minder ge
steld niet alleen, maar zelfs de inlevering meermalen verboden 
op straffe van uitsluiting van mededinging. 
Daar is zeker reden voor. De dikwijls zeer mooi en zeer voor-
cleelig voorgestelde perspectivische teekeningen maakten het 
ontwerp menigmaal al te „mooi", daardoor verleidelijk voor 
den aanblik en dus afleidend van de waarde, waar het bij de 
beoordeeling om gaan moest. Waar bovendien perspectieven 
weinig controleerbaar zijn voor den beschouwer, schaadde 
dit den oprechten indruk ook nog op andere wijze (maten, 
proporties, kleurverhoudingen, enz.). 
Juister, en dit laatste euvel uitsluitend zijn de isometrische 
projectie-teekeningen, welke het controleeren der maten en 

verhoudingen blijven mogelijk maken. In zooverre dus een 
dikwijls oprechter aanbieding van het ontwerp in een toch 
andere en meer r u i m t e l i j k geziene voorstelling dan de 
gewone projectieteekening vermag te geven. 
Een der geliefde isometrische projecties vindt haar glorie in 
het begrip „vogelvlucht", 'n wijze van voorstellen, die wel de 
situatie van meerdere bouwwerken op één plan duidelijk 
maakt, maar als „perspectivisch" geheel-overzicht meestal een 
armzaligen indruk moet maken door het verdrongen worden 
der opstanden door de in deze wijze van voorstellen zich in 
major bevindende daken. Zéker nu onze daken steeds algemee-
ner „plat" worden en de afwisseling in de silhouetteering der 
bouwwerken heel wat sporadischer en op onderling grootere 
afstanden toepassing vindt dan bijvoorbeeld ten tijde van Cor
nells Anthoniuszoon en zelfs van Willem Corneliszoon. De 

WAAROM DE „8" NIET AAN DE TENTOONSTELLING IN HET STEDELIJK MUSEUM DEELNAM. 

In het B.W.A. van 14 December j.l. schrijft de heer Eibink 
in een open brief aan den heer Speyer dat ik in een tweetal 
artikeltjes in „de Groene" van 23 en 30 November j.l. den 
indruk gewekt heb dat „door A. et A. of de tentoonstellings-
raad verzuimd zou zijn de uitingen van het nieuwe bouwen op 
de tentoonstelling een plaats te geven". 
Ik zend bedoelde artikeltjes thans aan de Redactie van het 
B.W.A. en verwacht, dat de heer Eibink in dit zelfde num
mer zal mecledeelen dat hij daardoor, ik neem aan onbewust, 
een verkeerde voorstelling van zaken gaf en iets gelezen heeft 
dat er niet staat. Mocht de heer Eibink dit niet doen, dan ver
zoek ik de redactie deze artikeltjes (met een kleine letter a.u.b.) 
in dit nummer te willen afdrukken, opdat de lezer zelf kan 
oordeelen. 
Ik heb niets anders willen zeggen dan dat een foto-tentoonstel
ling van bouwwerken, architectuur als U wilt, in dezen tijd 
geen zin meer heeft. Deze meening zou ik onveranderd hebben 
neergeschreven ook al zouden daar nu wel eens foto's van het 
werk van de leden van „de 8" of „Opbouw" hebben gehangen. 
Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om mede te deelen 
waarom „de 8'' niet aan de tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum deel nam en ook niet aan eerder door den tentoonstel-
lingsraad georganiseerde tentoonstellingen? 
„De 8" meent dat, indien men thans een tentoonstelling in
richt, men niet kan en zelfs niet mag volstaan met het ophan-
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gen van alleen architectuurfoto's, zij het hier en daar aange
vuld met platte gronden. 
Een tentoonstelling moet op zich zelf een stuk arbeid zijn, die 
een of ander begrip tracht duidelijk te maken, door b.v. een 
analyse te geven van het probleem der volkshuisvesting, moge
lijk ook de ontwikkeling te toonen van de badgelegenheid in de 
woning of centraal, of een studie van de oriënteering en inrich
ting van onderwijsgebouwen of scholen, of een ander reëel 
probleem op het gebied der architectuur. 
Om deze reden is voor „de 8" ook alleen samenwerking met den 
tentoonstellingsraad mogelijk als haar toegestaan wordt een 
collectieve inzending te verzorgen, daar zij deze werkwijze niet 
wil opdringen aan de andere constitueerende vereenigingen van 
dezen raad. 
Dit is steeds het principieele standpunt van „de 8" geweest 
en zal, naar ik hoop, dit ook steeds blijven. Zij hecht er niet aan 
om de geheele werkwijze van den tentoonstellingsraad of van 
inrichtingscommissies te beïnvloeden naar haar eigen inzicht, 
zij vraagt slechts, indien zij zou toetreden als constitueerende 
vereeniging deze vrijheid, die tevens een zware en veel arbeid-
eischende verplichting met zich brengt voor eigen leden. 
De tentoonstellingsraad kon uit vorige onderhandelingen met 
dit standpunt op de hoogte zijn. 
Als men dan, met deze wetenschap, voor een bepaald geval, zoo
als hier deze tentoonstelling, toch de inzending van leden van P E R S P E C T I V I S C H E V O O R S T E L L I N G V A N E E N W O N I N G C O M P L E X . G E T E E K E N D D O O R A. V A N B A A L E N , A R C H . 
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situatie trouwens w o r d t reeds duidelijk gemaakt door de 
situatie-teek en ing. 
Een mijns inziens veel gelukkiger wijze van voorstellen voor 
bouw- of stadsgedeelte-plannen is, wat men in tegenstelling 
met de „Vogelvlucht" zou kunnen noemen: de duik-projectie, 
een iso m e t r i s c h e projectie van: ónder de grondlijn wat 
betreft het plan, en boven die lijn, wat betreft den opbouw. 

Bij deze wijze van voorstelling van gebouwen of gebouwen
reeksen kan men èn de silhouetteering, èn de wijkingen zeer 
duidelijk en tevens maatgetrouw doen uitkomen, en bovendier 
de situatie in verband mèt den opbouw aangeven, zooals dr 
hierbij gevoegde schetsen mogen aantoonen. 

A. VAN BAALEN, Arch 

DE RIETPAN. 

De zucht tot imiteeren schijnt onuitroeibaar. Bijna dagelijks 
lezen wij in de dagbladen annonces, waarin echt geïmiteerde 
Queen-Anne meubelen en Gothische hallkasten te koop aan
geboden worden tegen den prijs van f 39.98 of daaromtrent. 
De kroon spant echter wel hetgeen de firma Van Rijn en Kloot 
te Alphen aan den Rijn ons als „nieuwste vinding" heeft aan te 
bieden. Bij den stroom van dikwijls smakeloos drukwerk, waar
mede elk architect bij zijn ontbijt „verrast" wordt, bevond zich 
kort geleden de aankondiging van de voor bovengenoemde firma 
gelukkige geboorte van haar nieuwste product, genaamd de 
„rietpan". Deze naam wijst reeds aan, dat wij te maken krijgen 
met een kruising tusschen dakpan en riet. Volgens het prospec
tus kunnen wij thans zoodra schoonheidscommissies of gemeen
telijke autoriteiten van een of ander gebouw een „landelijk" 

karakter eischen dit met behulp van de rietpan gemakkelijk be 
reiken. Bovenop deze „landelijkheid" kunnen wij dan nog onzs 
fantasie dan vrijen teugel laten, want wij lezen, dat de rietpar 
vervaardigd wordt in mat-verglaasd, in oud-riet-, midden- oi 
nieuwe rietkleur, alsmede in rood en blauw onverglaasd. Om de 
bedriegelijke imitatie ten top te voeren, zorgt de firma voor de 
noodige hulp-pannen, zooals beëindigingspannen met kopscr 
riet en hulprietpannen voor het aansluitend doordekken var; 
hoek- en kilkepers, waardoor de kilgoten kunnen vervallen. 
Het stemt intusschen hoopvol, in het prospectus te lezen, dat dt 
rietpan vooral bu i ten ons land een gewild artikel is. Misschien 
iets voor de boulevard tusschen Knocke en Westende? 
Van vakverrotting gesproken! 

F. HAUSBRAND. 

KLIMAATREGELING IN GEBOUWEN. 

De afdeeling voor gezondheidstechniek van het Kon. Inst, van Ingenieurs 
houdt op 17 J a n . 1936 een bijeenkomst, waar in wordt behandeld het vraag
stuk van Kl imaatregel ing in gebouwen 
De vergadering zal 's morgens worden gehouden in het Gebouw van het 
Instituut a. d. Pr insessegracht te 's-Gravenhage, en 's middags in de zaal 
van den Dierentuin. 
Het programma luidt: 
10 u 45—11 u 30 Prof. Dr. A . K. M. Noyons. 
11 u 45—12 u 45 Ir. J . A . B r i n k m a n . 

1 u — 1 u 50 Koff iebroodje in den Dierentuin. 
2 u — 3 u Prof. Missenard. 
3 u — 4 u Debat over lezing Missenard. 
4 u — 5 u Debat over lezingen Noyons en Br inkman . 

I n h o u d l e z i n g e n : 
Professor Missenard zal de technisch geperfectioneerde oplossingen behan
delen: . .Real isat ion mécan ique au condit ionnement des locaux". 
Prof. Noyons zal uiteenzetten wat de medische hygiene wenscht op grond 
van physiologisch onderzoek en zal den invloed van kl imaatregel ing op het 
behaagli jkheidsgevoel en op het productievermogen van de menschen uit
leggen. 

Ir. Br inkman zal , behalve het juist-vermelde, waarbij hij zich vooral met de 
techniek van het huizenbouwen, en daarbij met de kostenkwestie, zal bezig
houden, ook de wenscheli jkheid aantoonen dat de architect op de hoogte zij 
van de meer-geperfectionneerde installaties, die in de latere jaren door de 
speciaal-techniek zijn tot stand gebracht. 
In zake verwarmingsinstal lat ies zal hij het door Prof. Noyons meegedeelde 
technisch aanvul len. Verder zal hij spreken over den invloed van juisten 
stedebouw op een gemakkeli jk te verkri jgen, goed binnenhuiskl imaat . T e n 
slotte zal hij eenige lantaarnplaatjes van in deze uitgevoerde werken ver-
toonen. 

D e b a t . 
De inleiders zullen hun mededeelingen in stell ingen condenseeren, welke 
tijdig in „ D e Ingenieur" of op het betreffende convocatie-bil jet zul len wor
den gepubliceerd. 
E r zullen debaters worden uitgenoodigd, die te voren de drie op schrif t ge
stelde lezingen zullen ontvangen. E lk debater zal 10 minuten worden toe
gestaan. 
O N Z E L E D E N Z I J N U I T G E N O O D I G D T O T E N W O R D E N O P G E W E K T 
O M D E Z E L E Z I N G E N BIJ T E W O N E N E N A A N D E D E B A T T E N D E E L 
T E N E M E N . 

VERBLIJF TE ROME. 

Het blijkt nog niet voldoende bekend te zijn, dat Nederlanders, die ge
durende eenigen tijd te Rome wenschen te verbli jven, een zeer goed onder
dak kunnen vinden in het Neder landsch Huis voor Kunsten en Weten
schappen daar ter stede. 

Dit gebouw, dat in 1933 op initiatief van part icul ieren is tot stand gekomen 
en aan den Staat der Nederlanden in eigendom toebehoort, biedt in de 
eerste plaats huisvesting aan ons Histor isch en Kunsthistor isch Instituut. 
Het bevat echter tevens een aantal woon-slaapkamers, een groot atelier, 
dat in het bijzonder voor beeldhouwers is ingericht, benevens een schilders
atelier. De huurprijs van deze vertrekken ligt tusschen 225 en 400 lire 
per m a a n d ; bij bewoning door twee personen wordt de prijs met 25 lire 
verhoogd. Gebruik van electrischen stroom voor licht en voor een kook-
toestel, medegebruik van badkamer, verwarming en bediening zijn in den 
prijs begrepen. In het algemeen worden de vertrekken niet voor een korter 
verblijf dan voor een maand beschikbaar gesteld. 

Indien zich meer gegadigden voordoen dan plaatsruimte beschikbaar is, 
komen achtereenvolgens in aanmerking kunstenaars, die begunstigd zijn 
met den Neder landschen „ P r i x de Rome", in den tijd, gedurende welken 
zij krachtens hun instructie te Rome verblijf moeten houden; Nederlanders, 
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die in het belang van kunst of wetenschap te Rome vertoeven; andere 
landgenooten, en ten slotte personen van andere nationaliteit. 
Het gebouw is prachtig gelegen in de Val le Giu l ia , even buiten de oud 
ommuring van Rome, in de onmiddelli jke nabijheid van de vermaarde V i l l i 
Borghese. Binnen een half uur is vrijwel elk punt der stad per t ram of b u : 
te bereiken, het Vat icaan met directe t ramverbinding in één kwart ier . D ; 
mogelijkheid om de omvangri jke bibliotheek van het Instituut, die o.ir. 
vele werken over Rome bevat, geregeld te raadplegen, verhoogt de aar
trekkel i jkheid van een verblijf in dit cultureele centrum der Neder lander ; 
in de Eeuwige Stad. 

In het voorjaar worden door het Instituut geregeld rondleidingen naar d i 
belangrijkste monumenten van geschiedenis en kunst in Rome en omgevin i 
gehouden, aan welke bewoners van het Instituut kosteloos kunnen dee -
nemen. 

Voor verdere inl ichtingen wende men zich tot dr. G . J . Hoogewerff , Dire • 
tore dell ' lstituto Stor ico Olandese, Val le Giu l ia , Roma 51. 

Overgedrukt uit „ M e d e d e e l i n g e n van het Departement van Onderwij . 
Kunsten en Wetenschappen", 1935. Exemplaren van dezen overdruk zij i 
bij aanvrage aan dat Departement (kamer 28) gratis verkri jgbaar. 

E D U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
0 p r A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 

EN 

REI

DE 

ET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

CTIE: IR. A . J . V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R , IR. J . H. V A N N R 
;ROEK, A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 11 J A N . 1936 

C A P P I E L L O F E C . 

FRANSCHE AFFICHES 

Een dertig jaar geleden zou het bevreemding gewekt hebben 
in een vakblad van architecten een artikel te plaatsen over 
reclameplaten. De relatie tusschen de architectuur en het 
affiche bestond te dien tijde hierin, dat de plaat op een muur 
werd geplakt en dat die muur daardoor meestal ontsierd werd, 
zooals een gezicht door een pleister. En dit niet als gevolg van 
artistieke minderwaardigheid van de plaat — er zijn ook vóór 
30 jaar geleden zeer mooie affiches geteekend — doch door het 
feit, dat het affiche nog niet getrokken was binnen de sfeer van 
de architectuur, dat het ontstond naar precies tegenoverge
stelde principes en dat het zijn plaats in het straatleven nog 
niet >f nauwelijks kende. 
Wen had te dien tijde in „Architectura" een artikel t e g e n 
affic -9s op zijn plaats gevonden en waarschijnlijk is het wel 
gesc' even. Er zou ook nu met veel liefde en met veel haat 
een rtikel t e g e n affiches te schrijven zijn doch dan tegen 
bepr- ide, tegen de helaas nog vele, zeer vele leelijke affiches, 
f s pleisters.. . . 

atie echter is anders geworden. Het goede affiche is zich 
'jn verwantschap met de architectuur langzaam bewust 
den en deze heeft op haar beurt de affichekunst, deze 

"'d e van haar dochteren, zij het wat aarzelend, erkend. Die 
e van vroeger, toen het affiche zich nog niet gedroeg 
van de familie, zou geheel vergeten zijn, indien die ge-

' 'e oekase eener welmeenende schoonheidscommissie, 
'oor de affiches werden verbannen naar de reclamezuilen 

en -borden, werd opgeheven en daarmee een eind kwam aan 
de hemeltergende ellende der affiches in deze concentratie
kampen. 
Ik spreek nu over den toestand in Holland. Wellicht is deze 
toestand ten deele moeilijk te veranderen. Het beeld van een 
Hollandsen stadscentrum munt uit door bontheid, door een 
chaotisch gemengd verkeer, door een zeldzame overdaad van let
ters en nog eens letters, van opschriften en nog eens opschrif
ten en last not least door een kwistig getal van klokken, die 
U met vaderlandsche nauwgezetheid vertellen, hoe laat het is 
en dat dat slenteren op straat 
Het Hollandsche affiche heeft het moeilijk. Wellicht is de 
reclamezuil, het reclamebord te verdedigen, indien die concen
tratie maar wat minder leek op constipatie. 
Hoe het zij en ondanks dit alles, is het juistere inzicht in het 
karakter van een affiche, het besef, hoe innig dit verwant is 
aan de architectuur, vroeger tot klaarheid gekomen in Holland 
dan — om een voorbeeld te noemen — in Frankrijk. Terwijl 
— artistiek gesproken — het Fransche affiche op apegapen lag, 
ontstonden hier de bezielde platen van R. N. Roland Holst. De 
affiches voor: Electra, Marsyas, Lucifer, Gijsbrecht van Aem-
stel, Bosboom moeten voor den architect een openbaring ge
weest zijn, een dubbele openbaring, daar ze niet alleen nieuwe 
mogelijkheden voor het affiche ontsloten, er een hoogere vlucht 
aan gaven; ze hadden bovendien, zelf architectonisch in hooge 
mate, de kracht om, terwijl ze de doorsnee-architectuur van 

21 



L ' A T L 

C A R L U F E C . C A R L U F E C . 

C A R L U F E C . 

die dagen tot een bespotting maakten, om zich heen de sugges
tie van een nieuwen bouwstijl, van een ander stadsbeeld, van een 
geheel verschillende samenleving te scheppen. 
Lion Cachet — ik herinner aan zijn affiche voor de eerste 
Jaarbeurs —, Thorn Prikker, b.v. in zijn affiche voor den Werk-
bund, Toorop, nog enkele anderen waren met Roland Holst de 
voortrekkers in dit wijde onontdekte terrein der affichekunst. 
Hun platen, vooral die van Roland Holst, hebben den zeer 
bijzonderen klank van die sprookjesachtige periode: het begin 
dezer eeuw. 
Het ideaal eener nieuwe sociale ordening, beleden door een 
kleine, sterke groep van jongeren had den betooverenden over
moed der jeugd, het fonkelde van poëtischen luister. 
Het leek alsof de hemel zich openen ging; afglanzen van iets 
groots, dat te gebeuren stond, vulden met gouden gloed een 
wereld, die, vaster dan wellicht ooit eerder in de gansche ge
schiedenis der menschheid, meende het rijk van geluk te gaan 
beërven. Een alles veredelende straling van schoonheid zou het 
leven doordringen, het banaalste werk zou getild worden tot 
de klare hoogte van een nobel ambt. Een heerlijk rhythme zou 
den arbeid van den nederigsten en van den hoogsten gelijdelijk 
bezielen en samenbinden als de stemmen in den koorzang. 
Het was de tijd, waarin Prof. der Kinderen droomde van de 
buitenversiering der Rozenkranskerk; als orgelmuziek zou de 
noblesse der voorstellingen het straatleven betooveren, ze zou 
den ronddwalenden slagersjongen bevangen zoo goed als den 
geloovigen eenzamen wandelaar. 
Is het een al te vermetele godenwaan geweest, deze geluks-
droom, dat hij door den meest barbaarschen, meest vernederen
den aller oorlogen moest verstoord worden? 
Deze oorlog echter heeft tegelijk met veel schoons ook veel 
valschen schijn opgeruimd. In een land als Frankrijk, waar in 
tijden van stabiliteit het academisme, het pompierisme telkens 
opnieuw den boventoon krijgen en met looze allegorieën en con
venties de frischheid en waarheid in de kunst dreigen te ver
stikken, is een beroering noodig om den geest van Cavroche 
weer wakker te roepen. De oorlog heeft in Frankrijk veel illu
sies doch ook veel valsche monumentaliteit weggeveegd. 
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Van onder de scherven van den grooten oorlog is een gewonde, 
een ontnuchterde, een nieuwe menschheid te voorschijn ge
kropen. 
De zenuwen zijn blootgewoeld. De after-dinnergezapigheid van 
den welvarenden bon-vivant heeft plaats gemaakt voor de ner
veuze sensibiliteit van één, die lang gevast en veel geleden heeft 
en in een vroegen ochtendstond een nieuw landschap met 
nieuwe oogen ziet. 

Vele looze reputaties, vele Hoofdletters zonder capitale be-
teekenis, hebben het loodje gelegd. Een geheel systeem van 
officieele begrippen — de klipsteen van een zóó door tradities 
gevormde samenleving als de Fransche — is bankroet gegaan 
in den oorlog en daarmee de overmacht van vele geijkte doch 
valsche conventies, maatschappelijk zoowel als artistiek ge
sproken. 
Zoo'n heldere ochtendstond duurt niet lang — de kans, dat iets 
nieuws zich baan zal breken is kort. Doch het Fransche affiche 
heeft die kans kunnen benutten. 
Het heeft begrepen, dat de in den treure herhaalde motieven 
der reclame: verheven en schoone, verleidelijke, pikante doch 
altegader wat al te vaak herhaalde dames, personificaties nu 
eens van levensverzekering, dan weer van zeep, literatuur, sla
olie, gaslicht, telefoon, dagbladpers enz. enz. nu wel op zolder 
konden worden opgeborgen en dat de menschen vatbaar waren 
voor een directer op de zintuigen inwerkende taal, een eenvou
diger idioom van kleuren en lijnen, van graphische elementen, 
die tot het instinct en de gedachte spreken zonder het inter
mediair van allegorieën. Men had genoeg van verheven toe
spraken en van medailles. Men greep zonder veel critiek naar 
alles wat simpel en kinderlijk was. Het was de tijd, die zijn 
caricatuur vond in het dadaïsme, doch zijn zuivere uiting in de 
„Calligrammes" van Guillaume Apoilinaire. Het was de tijd. 
waarin de menschheid — als na elke beklemming — speelsch 
werd, weinig au sérieux nam doch, nieuwsgierig als een kind. 
naar het onbekende tastte. In de literatuur kwam er een vloeC 
van reisreportages, van avonturenromans opzetten. In de schil 
derkunst ging men te keer als kinderen met de verfdoos vai 
Sinterklaas: geniaal en stuntelig. Op den Salon des Indépen 

dants vertoonde Picabia een schilderij, dat om de vijf minuten 
een ontploffing slaakte, gevolgd door een frivool wolkje rook. 
In tegenstelling tot de architectuur in Frankrijk, die ook nu 
nog zwoegt onder de haast ongebroken macht der pompier
architecten, terwijl die reuzenkans: de uitbreiding van Parijs, 
den jongeren is voorbijgegaan en schandelijk is verknoeid. 
Terwijl er een invasie — bijna even erg als die van het Duitsche 
leger — een epidemie van „monuments aux morts" het land is 
gaan teisteren, heeft het affiche in een onbewaakt oogenblik 
zijn kans schoon gezien. Het heeft met eenige verrassende 
bokkesprongen de aandacht, de nieuwsgierigheid en de sym
pathie van een publiek weten te treffen, dat zoo licht als het 
Fransche enthousiast kan worden. 
En daarmee heeft het zich gered. 
Ten lange leste. 
En vastgeknoopt aan den eersten doch korten inzet van het 
Fransche affiche. De vervalperiode — die der dames a tout 
faire — was n.l. voorafgegaan in de negentiger jaren door een 
kortstondigen bloei: de eerste zet was, als zoo vaak, raak ge
weest. Toulouse-Lautrec, Steinlen en nog eenige anderen hadden 
in een paar, sindsdien klassiek geworden, platen getoond met 
hoe weinig een affiche kan gemaakt worden. De Japansche 
houtsnede, die juist door de broeders de Goncourt in Frankrijk 
bek ;nd raakte, was als geroepen gekomen. Toulouse-Lautrec 
vocal had een dankbaar gebruik gemaakt van de middelen 
wa irmee de Japanners zoo kunnen woekeren; een paar simpele 
lijnon en wat vlakke tinten; een effen fonds. Ik herinner slechts 
a Aristide Briand's rug, profielkop, hoed en wandelstok. 

jroote massa der opdrachten echter kwam steeds meer uit 
commercieelen hoek, die artistiek slecht georiënteerd en zon-
ervaring op het gebied der reclame-eischen, het bastaard-
uct in het leven riep, dat we in tallooze variëteiten kennen, 
is niet belangrijk van teekening (de kunstenaars wendden 
van het affiche af) noch van inventie. De eenige eisch, dien 
'drachtgever stelde, was, dat de plaat „aangenaam" werkte: 
eriode der schoone, edele dames, de slagroom-periode, 
swaar was, als een uitzondering, de oorspronkelijke, spring-
)de fantasie van Cappiello aan het werk geweest — deze 

Parijzenaar geworden Toscaan — en met welk een ongeloof
lijke vruchtbaarheid! Cappiello is de schakel tusschen de Tou
louse-Lautrec en de huidige affiche-teekenaars. Hij werkt nog 
steeds, frisscher en eenvoudiger dan ooit. Een grootmeester in 
het vak! Ik herinner aan zijn prachtige plaat voor Cinzano: een, 
als een zebra gestreept, stijgerend paard met den barok ken 
ruiter; aan het vlammen spuwende duiveltje der thermogene 
watten. Vele van zijn vurige arabesken (het woord arabesk is 
van hem) hebben op onvergetelijke wijze een beeld en een 
woord aan elkaar gekoppeld: het doel van een affiche. Zijn 
werk heeft een vroolijke charme, een zonnige blijmoedigheid 
die aan Tanagra herinnert en tevens aan de petillante sfeer 
van Montmartre anno 1900. 
Cappiello alleen kon het echter niet bolwerken. De elegante 
gratie zijner arabesken is bovendien in handen van tallooze 
navolgers verworden tot de slijmerige ornamentiek van den ver-
micelli-stijl. Slecht verteerde exotische invloeden, via München 
geïmporteerd, verstrikten de resten der Latijnsche klaarheid 
in een warnet van impotente krullen, die in hun eigen staart 
bijten. De Fransche welbespraaktheid werd phraseologie. Het 
affiche had verloren wat het allereerst behoeft: simpelheid. 
Zooals gezegd kan men het Fransche affiche eigenlijk pas 
dateeren van na den grooten oorlog, ongeveer 1922. 
Men kan zeggen, dat er zich in dezen bloeitijd van het affiche, 
die gelukkig — de crisis ten spijt — nog lang niet aan zijn einde 
is, drie groote invloeden hebben laten gelden. Beurtelings of 
tesamen. Het cubisme, de jazz en het surrealisme. 
Het cubisme heeft met zijn A. B. C. der ruimtelijkheid den tee
kenaar gewezen hoe ook in het stenografische schrift van een 
affiche het volumen en de 3e dimensie kunnen gebruikt worden. 
Picasso heeft een dankbaar leerling gehad aan Cassandre. 
Met veel genialiteit heeft deze stroeve doch penetrante artist 
de ruimte veroverd voor het affiche, zooals eenmaal Uccello 
het in het begin der Renaissance gedaan had voor het schilderij. 
„Cassandre en de derde dimensie" zou men als titel boven een 
artikel kunnen plaatsen, waarin breedvoeriger dan hier moge
lijk is, besproken werd hoe dit element der ruimtelijkheid zich 
in zijn platen ontwikkeld heeft; hoe de talrijke opdrachten, die 
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hij ontving voor stoomvaartmaatschappijen en spoorwegen de 
oorzaak zoowel als het gevolg van deze verovering waren; hoe
zeer de reislust der na-oorlogsche menschheid horizon en pers
pectieven begeerde en in die platen op zoo suggestieve wijze 
kreeg opgedischt. 
De middelen, waarmee Cassandre werkt: groote concentratie 
om het hoofdmotief, rotsvaste fundeering van elk detail op een 
geometrisch stramien geven zijn platen een onverzettelijkheid 
en een wiskundige logica, die hem in Holland zijn reputatie als 
de beste der Fransche teekenaars bezorgd hebben. Vele op
drachten van hier uit zijn er het gevolg van geweest. De Staten
dam blijft daarvan een der beste. In het affiche voor van Nelle's 
koffie is deze meetkundige klaarheid wat al te ver gedreven ten 
koste van de eischen, die een populair artikel als koffie aan het 
affiche stelde. Cassandre is in deze plaat, naar hij mij vertelde, 
geïnspireerd geweest door de open constructie, het kristallen 
rationalisme van de fabriek van Van Nelle. Iets wat met de sim
pele geneugten van koffie-drinken een te los verband houdt! 
In latere platen is Cassandre teruggekomen van deze artistieke 
tyrannie, heeft hij een populairder toon aangeslagen. Meester
lijk naar alle richtingen is zijn vondst van het drie-vuldige 
Dubonnet-mannetje, dat keurend, proevend en tenslotte enthou
siast zich zelf en den naam Dubonnet vervult met het edele 
vocht van dien naam. Dubo, Dubon, Dubonnet. 
Indien Cassandre de eerste theoreticus van het Fransche affiche 
is, kan men Jean Carlu den dichter ervan noemen. 
Elk affiche eischt om te beginnen zoodanigen bouw en vlakver-
deeling, dat het g e z i e n wordt, dat het als een magneet een 
oogenblik den blik trekt en vasthoudt om in die korte spanne 
tijds den bekijker een naam en een beeld mede te deelen. Om 
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daarna door de voorstelling, door de v o n d s t voor goed in 
zijn bewustzijn of zijn onderbewustzijn voort te leven. 
Die vondst kan van eiken aard zijn, humoristisch, poëtisch, hoe 
dan ook; ze zal in elk geval een intensifieering, een sterk beel
dende parabel moeten zijn van het onderwerp, waar het om 
gaat. Cassandre heeft in een weinig bekend affiche voor „Paris-
Soir" de snelle verspreiding van dezen krant des avonds op de 
boulevard „verbeeld" door op een donker fond drie uit kranten
papier geknipte vogels uiteen te laten vliegen. In het midden 
de kreet van den krantenverkooper: Paris-Soir. Ï) Zulke vond
sten treft men, nu eens dichterlijk, dan weer psychologisch, aan 
in zijn affiches voor Fêtes de Paris 1 9 3 5 , Sweepstake 1 9 3 5 . 
Angleterre etc. etc. Het werk nu van Jean Carlu munt uit dooi 
een rijkdom van fijne, dichterlijke trouvailles en subtiele syn
theses. Ze worden daarbij voorgedragen met een zeldzaam ver
fijnde en beknopte vormentaal. Een calligraphisch raffinement 
Van hem is het — surrealistisch beïnvloede — affiche voor eer 
stuk van Crommelynck hierbij afgebeeld. Ongetwijfeld in ver 
rassende mate parallel aan den geest van Crommelynck's werk 
Het affiche voor l'Atlantide is evenzeer compleet als verbeel
ding eener dwalende, zoekende obsessie. 
Een jazz-achtige rijkdom van kleur en van rhythme vindt mer 
in het werk van Paul Colin. Deze teekenaar, opgegroeid in d€ 
illusionaire wereld van décors en van theaterverlichting, heeft 
het vuurwerk dezer technieken overgebracht in zijn affiches 
Ze hebben bij een wel eens minder interessante constructie 
dezelfde boeiende kracht, die zijn sujetten: vedettes van tooneel 
film, revue, van achter het voetlicht uitoefenen. Ze hebben d< 
') Helaas kon er geen exemplaar van dit af f iche worden gevonden en ge 

reproduceerd. Het afgebeelde aff iche voor Par is -Soi r is van Car lu . 

geste. Het precies juiste accent in houding, de gewaagde 
doch uitgezochte nuance van kleur en proportie. In een affiche 
voor Damia weet hij den warmen gevoelstoon van haar levens
lied te treffen door den geboeid luisterenden „mauvais gar$on", 
een petgoosser uit de onderwereld, even met het hoofd uit den 
duisteren achtergrond te laten opdoemen. Orpheus en de dieren. 
Virtuoos en geraffineerd teekenaar als hij is, weet hij met een 
enkel détail, een bepaalde kleurnoot, een pikant rhythme den 
stijl van een époque, de stemming van een bal, van een neger
band te insinueeren. Volleerd equilibrist op de scala der kleuren, 
kan hij even gewaagde als geslaagde coloristische goochel
toeren verrichten. Hij is wel de lenigste der Fransche ont
werpers. 
Terwijl Cassandre en Carlu als teekenaars moeilijk werken 
(Carle heeft vaak op bijzonder gelukkige wijze de foto te hulp 
geroei en, waar deze documentair grooter waarde kon hebben 
dan e> i teekening) en de kracht hunner platen voor een goed 
deel b rust op den bouw ervan, wordt het werk van Colin ge-

I dragp door het nerveuze, virtuose schrift van zijn teekening. 
B^oc tleenen ook de platen van Charles Loupot een goed deel 

M waarde aan de kracht van zijn soliede teekenaars-
• ""is Evenals Colin, evenals Toulouse-Lautrec dat vroeger 
J(eed, oudt hij er van eigenhandig den steen te bewerken, ziet 
I "J ka s aan dit stugge materiaal zijn inspiratie te wetten, 

•"ach g r u jg geteekend en gelithografeerd is zijn plaat voor 
e »» times de la mer". Een vrouw met haar twee kinderen op 

11 r gezien, gebogen voor de overmacht van de (nauwelijks 
' ^g' uide) zee, die den man opeischte. 

Zijn bekende serie affiches voor „Valentine"-verf is een dave
rende uitbarsting van kleuren, waarin het mannetje wellustig 
te keer gaat met kwast en verfpot. Men kent van hem ook de 
plaat voor Café Martin. Terwijl Cappiello voor dit artikel een 
heele symphonic bedacht: donkere fond, waartegen, uit een 
Delftsch-blauwe koffiekop een Turksche Pascha met tulband, 
zwierige kleedij en roode sandalen opstijgt (dergelijke motieven 
zijn vaak door hem, nog vaker door zijn navolgers gebruikt), 
heeft Loupot met veel elegante lef enkel op het leege blanke 
fond van het papier de pittige noot van een eenzaam kopje 
koffie gezet au beau milieu, met een sierlijk-ijle panache van 
damp: de aroma. 
Een gedurfd, geslaagd, niet te herhalen grapje. 
Durf, vindingrijkheid, dichterlijke doch lichte toon. 
Dat zijn de eigenschappen, die het Fransche affiche kenmerken. 
Het zijn typische qualiteiten van den Franschen geest. Gesteund 
door groote technische vaardigheid, is een aantal uitmuntende 
teekenaars, waarvan de hier genoemde voorbeeldig zijn, bezig 
een nieuwe taal te scheppen, een internationale beeldentaal. 
Voor ieder verstaanbaar en even omvattend als de religieuze 
iconographie der middeleeuwen, als de allegoriek der Renais
sance. 
Laten wij niet zeggen, dat deze tijd arm is aan ideeën. De 
nieuwe ideeën vechten om een uiting, om een eigen klare stem. 
Het Fransche affiche is een der eerste overwinningen. Het is 
bezig nieuwe symbolen te scheppen. 
Voor nu en later. 

J. SJOLLEMA. 
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WOONHUIS TE BUNNIK BIJ UTRECHT. 

W O O N H U I S T E B U N N I K BIJ U T R E C H T P. E L L I N G , A R C H . 

K o r te :nschrijving van: Woonhuis te Bunnik (bij Utrecht) 1934. 
1 , 1 , 1 0 1 550 m 3 bouwprijs f 8500.—, met toepassing van: metsel-
v««rk o v e n n e t p|j n t gewjt, stalen ramen, borstweringen op de 

c' ing van metaalplaat met aan de binnenzijde tweemaal 
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celotex, stucplafonds, imitatie spiegelglas, multiplex deuren; 
voor isolatie op de bebording een laag celotex. 

P. ELLING, Architect. 
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OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 
B Y G G M A S T A R A N . No. 14. 1 Mei 1935. 
Na een herdenking van den op 22 Apr i l 1935 overleden architect Car l 
Bergsten is dit nummer geheel gewijd aan het kleine landhuis en het 
week-end huisje. Het week-end huisje is bl i jkbaar in Zweden een handels
artikel geworden, waarop de houtindustrie zich geworpen heeft. Het num
mer geeft goede en slechte voorbeelden van dergelijke huisjes. Voorts eenige 
voorbeelden van kleine landhuisjes van verschi l lende architecten. 
Idem. No. 15. 8 Mei 1935. 
Technisch nummer, geheel gewijd aan de verniel ing van hout door verschi l 
lende insecten. 

Idem. No. 16. 22 Mei 1935. 
Interessante beschouwing over de technische voordeelen van moderne 
staalconstructies, met belangwekkende vergeli jkende details bij geklonken 
en bij gelaschte uitvoering. Details van een dubbele stalen-raamconstruct ie 
van het Sportpaleis te Stockholm geven een inzicht in de zeer hooge eischen, 
welke bl i jkbaar in Zweden aan dergelijke constructies worden gesteld. 

Idem. No. 17. 29 Mei 1935. 
Voor degenen, die ter plaatse bekend zijn, is ongetwijfeld het in dit num
mer, met vele afbeeldingen, weergegeven juryrappor t van belang van een 
pri jsvraag voor de inrichting van het park „ S k a n s e n " te Stockholm (open
luchtmuseum en vo lkspark ) , alhoewel de redactie als haar meening uit
spreekt, dat de pri jsvraag mislukt is. 

Idem. No. 18. 5 Jun i 1935. 
Een nummer met een lezenswaardige verhandel ing van civ. ing. Stig ödeen 
over moderne beton- en i jzerconstructies. Ook hier belangrijke voorbeelden 
van laschconstructies. 

Idem. No. 19. 19 Juni 1935. 
Een nummer, dat In hoofdzaak gewijd is aan aangelegenheden van binnen-
landsch belang, die ons weinig interesseeren. Grappig is een herinnering 
aan een architect, die in 1911, in toorn ontstoken over de zinnelooze bureau
cratische procedure, welke aan het verkri jgen van een bouwvergunning 
vastzat, op den hoek van zijn huis den bouwheer afbeeldde, in wanhoop 
verzonken over de bouwverordening, terwijl langs het fr ies de tot een 
ornament verwerkte paragrafen op hem aanstormen; des architecten woede 
is voorts „ a f g e r e a g e e r d " in een gedicht, dat in de pleister van het onder
gelegen muurv lak is gegrift. Het huis staat te Stockholm, G ö t g a t a n 14; 
de architect was V i lhe lm K lemming . (Zie afb.) . 

Idem. No. 20. 26 Juni 1935. 
G e ï l l u s t r e e r d juryrapport van een studiepri jsvraag voor kleine week-end 
huisjes. Voorts een art ikel over nieuwere woningbouw in M a l m ö ; de woning
types geven een kijk op de in het algemeen, naar onze begrippen, zeer lage 
normen, welke in Zweden gelden. Woningen met één en met twee kamers, 
niet-doorluchtbaar, met alkoven, maar w è l alle met bad! Verder een ge
ï l lus t reerd art ikel over den bouw van collectieve boerenbedrijven in Rus
land. 

Idem. No. 21. 3 Jul i 1935. 
Beschri jving van een bo te rcont rö les ta t ion te M a l m ö . Vers lag van brand
proeven met verschil lende typen van stalen balklagen met daartusschen 
gespannen betonvloeren en plafondconstruct ies. 

Idem. No. 22. 17 Ju l i 1935. 
Voortzett ing van het verslag over de brandproeven. V a n de eindconclusie 
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kan in korte trekken worden gezegd, dat een overkleeding van de stalen 
balken met 4 cm beton aan de onderzijde minder lang weerstand bleek te 
bieden dan een doorgaand gepleisterd plafond op tengels, waarbij de onder-
flens boven dit plafond extra geïsoleerd was met 10 mm houtvezelplaat 
en 4 mm eterniet. 

Idem. No. 23. 24 Ju l i 1935. 
Dit nummer vermeldt in de eerste plaats het verschijnen van het gedenk
boek van het bouwbureau van de Zweedsche C o ö p e r a t i e s ; wij komen op dit 
gedenkboek nog nader terug. 
G e ï l l u s t r e e r d juryrapport over de pri jsvraag voor een raadhuis te Ha lmstad . 
Een merkwaard ig geval, waarbij een groote moeil i jkheid aanwezig was 
doordat het gebouw, dat een aan een groot plein gelegen terrein beslaat, 
gedeeltelijk moest schui lgaan achter een bestaand oud gebouw van his
torische waarde, dat de halve breedte van den ple inwand beslaat en ge
spaard moest blijven. Het bekroonde ontwerp geeft voor deze moeili jkheid 
een interessante oplossing, die op origineele manier het oude gebouw in 
zijn waarde laat. Een klare plattegrond met mooie ru imtewerk ing in hoofd
ingang, t rappenhuis met aangrenzende galerijen en binnenplaats. 

BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA 
Q R ( A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 

E h j ET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

ncr CTIE: IR. A . J . V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R , IR. J. H. V A N NR Q 
D E R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 1 8 J A N . 1936 

R F CTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

BETONPALEN DOOR Ir. G. C. BOONSTRA. 
INGENIEUR BIJ HET B R U G G E N B U R E A U VAN DEN RIJKSWATERSTAAT 
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I n l e i d i n g . 

Op het gebied der paalfundeeringen en wel in het bijzonder voor 
zoover betreft de toepassing en systemen van betonpalen valt 
de laatste jaren zulk een verhoogde belangstelling te consta-
teeren, eensdeels voortvloeiende uit gewijzigde, meer weten
schappelijk gefundeerde inzichten, anderdeels uit nieuwere 
werkwijzen, dat aan het door de redactie van dit tijdschrift 
gedane verzoek, haren lezerskring in groote trekken hierom
trent voor te lichten, gaarne door mij werd voldaan. 
Waar ook op dit gebied de architect en de civiel-ingenieur op 
veelal gelukkige wijze tot samenwerking kunnen geraken en 
het te behandelen onderwerp vooral op het terrein van laatst
genoemden in de afgeloopen jaren zulk een belangrijken voor
uitgang heeft gebracht, is deze taak des te aangenamer. 
Dat de toepassing van betonpalen in de groote verscheidenheid 
van vormen en systemen, zooals wij die thans kennen, voor de 
fundeering van grootere werken zulk een groote vlucht heeft 
genomen, behoeft geen verwondering te wekken. Immers deze 
toepassing heeft vrijwel steeds gelijken tred gehouden met die 
van het gewapend beton sinds het begin dezer eeuw, in welke 
periode dan ook de opkomst van de betonpalen ligt. Het mate
riaal gewapend beton heeft toch de houten roosterwerken na
genoeg geheel voor fundeeringen van die grootere werken ver
drongen en wel om verschillende algemeen bekende redenen, 
waarvan de voornaamste wel zijn grooter stijfheid, waterdicht
heid (kelders) en onafhankelijkheid van den waterspiegel; om 
deze voordeelen volledig tot hun recht te doen komen werd de 
houten paal dan ook geleidelijk vervangen door den betonpaal. 
Nog een andere omstandigheid was het, welke de snelle ont
wikkeling van den betonpaal in sterke mate heeft beïnvloed, 
n.l. de steeds toenemende belasting per eenheid van fundee-
ringsoppervlakte, waardoor behoefte ontstond aan een paal van 
groot draagvermogen; we denken hierbij b.v. aan groote hoog 
opgetrokken utiliteitswerken, zooals centrales, silo's, e.d. Door 
de betrekkelijk vrije vormgeving van de op normale wijze ver
vaardigde betonpalen, zooals wij die hier te lande kennen, in 
den vorm van den paal met overal gelijke schachtdoorsnede, de 

en z.g. Sprengerpaal met draagvermogens tusschen 
60 ton en de minder bekende in den grond gemaakte 

'alen, zooals o.m. de Franki- en de Expresspaal met 
ermogens tusschen 80 en 120 ton, kon aan deze eischen 
algemeen steeds nog worden voldaan, 
standigheden, dat in ons land over een groote uitgestrekt-
ooral in het westen en het noorden, de draagkrachtige 
iagen op voor paalfundeeringen in het algemeen bereik-
iepten worden aangetroffen en het heien van oudsher 
ouwmeesters in het bloed heeft gezeten, zullen mede 
ing zijn, dat v.n.l. de op normale wijze vervaardigde en 
'de gewapend betonpalen hier te lande de laatste decen-
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nia op schier elk belangrijk gebied der bouwkunde ruime toe
passing vonden. 
Sinds kort valt echter ook hier te lande eenige meerdere be
langstelling te constateeren voor de verschillende systemen in 
den grond gemaakte betonpalen, welke in het buitenland reeds 
op ruime schaal toepassing vinden en waartegen bij ons blijk
baar nog steeds eenige vooringenomenheid blijft bestaan. 
Waar de betonpaal in zoo ruime mate hier te lande toepassing 
vond, is het eveneens begrijpelijk, dat de wetenschappelijke 
zijde van het palenvraagstuk, omvattende o.m. het vaststellen 
van het draagvermogen uit hei-resultaten en proefbelastingen, 
de scheiding van puntweerstand en kleef en daarmede verband
houdende onderzoekingen, meerdere beoefenaars vond, waar
van vooral Prof. Sprenger en Ir. Franx genoemd moeten 
worden. 
Alvorens tot een uiteenzetting van de verschillende betonpaal-
systemen over te gaan moet het dan ook van belang geacht 
worden een samenvatting te geven van de belangrijkste resul
taten van de onderzoekingen omtrent het draagvermogen van 
palen, als zijnde toch a priori voor den bouwmeester van het 
grootste belang en die factoren, welke bij het ontwerpen van 
paalfundeeringen in acht zijn te nemen, waardoor tevens een 
juister inzicht verkregen wordt in de redenen, welke tot het 
ontstaan van de groote verscheidenheid betonpalen, zooals wij 
die thans kennen, hebben geleid. Uit den aard der zaak zijn ook 
houten palen, welke in het verdere gedeelte van ons onderwerp 
buiten beschouwing blijven, veelvuldig bij deze onderzoekingen 
betrokken, want, afgezien van de verschillen in uitwendigen 
vorm, zooals de tapsheid van den houten paal, zijn de factoren, 
welke dat draagvermogen beheerschen, zoowel voor houten als 
voor betonpalen geldend. 
Voor hen, die zich op het veelzijdige gebied der paalfundeerin
gen nader omtrent een bepaald onderdeel wenschen te oriën-
teeren, zullen de literatuurbronnen in den tekst zooveel moge
lijk worden vermeld. 

I. D r a a g v e r m o g e n v a n b e t o n p a l e n . 

Bekend mag worden verondersteld, dat het onderzoek naar het 
draagvermogen van een paal in hoofdzaak op drieërlei wijzen 
kan plaats vinden en wel: 
1e. uit de hei-resultaten; 
2e. uit proefbelastingen; 
3e. theoretisch met behulp van de grondmechanica. 
De 1e m e t h o d e heeft van oudsher steeds aanhangers ge
vonden en talloos vele heiformules zijn de vruchten van de over
denkingen van diegenen, die meenden, dat een of andere juiste 
interpretatie van de botsingswetten op het dynamische vraag
stuk van het inheien van een paal hier de oplossing kon 
brengen. 
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Hoewel dit vraagstuk oogenschijnlijk eenvoudig lijkt, zit het 
vol voetangels en klemmen, getuige het feit, dat de formules 
door het in rekening brengen van steeds nieuwe factoren gaan
deweg ingewikkelder zijn geworden. 
De oudere, ons allen zoo vertrouwde eenvoudige formules van 
Brix, Eytelwijn, de Hollandsche, e.d., zijn gaandeweg vervangen 
door formules, waarbij ook de vormveranderingsarbeid in de 
palen zelf een rol is gaan spelen, o.a. die van Redtenbacher en 
Weisbach. 
De meesten dier oudere formules hebben een zeer beperkte gel
digheid; voor betonpalen zijn de resultaten over het algemeen 
onbetrouwbaar en zeer uiteenloopend. 
Van de latere onderzoekers op dit gebied moeten worden ge
noemd de reeds aangehaalde Prof. Sprenger en Ir. Franx. 
In het bekende artikel van Prof. Sprenger, voorkomende in „de 
Ingenieur" 1931, No. 12, worden aan de hand van een jaren
lange ervaring te Rotterdam beschouwingen gewijd aan de 
draagkracht van heipalen. 
In dit overigens door het daarin verwerkte feitenmateriaal zeer 
lezenswaardige artikel wordt wederom een nieuwe heiformule 
afgeleid en wel de z.g. formule Sprenger, welke om de nog niet 
algemeene bekendheid hier mag worden gegeven en in het kort 
toegelicht: 

w d

2 i , 
W d z B h i 

C 

I II 
j.F. 
III 

B + P 
waarin C = , voorts beduiden: 

B + m 2 P 

B = blokgewicht w d 
= puntweerstand 

P = paalgewicht 1 = paallengte 
h = valhoogte F = gem. paaldoorsnede 
z = zakking per slag P = elast. modulus 
1 = nuttig effect heikar m = 0.5 voor houten palen 

0.3 f* f* ff 

De factoren I, II en III in de formule stellen respectievelijk voor: 
I. arbeid door het blok op den paal gebracht; 

II. arbeid door den puntweerstand verricht; 
III. elastische vormveranderingsarbeid. 
Ook deze formule is afgeleid uit de botsingswetten, waarbij 
echter de dynamische kleef tijdens het heien is verwaarloosd. 
In Rotterdam, waar, evenals trouwens in een groot gedeelte 
van het westen des lands, over een belangrijke diepte vanaf het 
terrein min of meer slappe lagen voorkomen, waarin de paal 
tijdens het heien nagenoeg geen weerstand ondervindt, blijkt 
deze verwaarloozing van weinig invloed op het resultaat te zijn. 
Bij de voor het heien van betonpalen veelal gebruikelijke Morri
son's en Menck en Hambrockstellingen met 4 ton's heiblok ligt 
f ongeveer tusschen 0.65 en 0.75, bij de heistellingen met vrij
vallend heiblok ongeveer tusschen 0.6 en 0.7. 

W d I 
De term = , z', ook wel genoemd verlieszakking, blijkt bij 

t F 
de omstandigheden, zooals aldaar voorkwam, en, wanneer de 
paal ongeveer de eindstuit in de vaste zandlagen had verkregen, 
± 0.45 cm te bedragen. 
Voert men z' in de formule in, dan verkrijgt deze den eenvou-
digen vorm: 

W d = Bh 
C(z + z'J f" 

Door aanname van verschillende waarden voor den botsings-
coèfficient m, zijnde de verhouding van de relatieve snelheden 
van blok en paal na en vóór de botsing, b.v. m = 0 (volkomen 
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on veerkrachtige botsing) en door de verwaarloozing van den 
z.g. verlieszakkingsterm z', ontstaan de bovengenoemde een
voudige Hollandsche heiformules van Brix, Redtenbacher, Weis
bach, enz., zoodat de Sprengersche formule min of meer als een 
grondformule kan worden beschouwd, reden waarom een 
nadere vermelding in deze beschouwingen gewettigd schijnt. 
Als gevolg van de omstandigheid, dat, evenals bij andere hei
formules, ook de formule van Sprenger met veelal aan de 
ervaring ontleende empirische waarden voor enkele coëfficiën
ten wordt toegepast, zijn de daarmede voor de practijk in een 
soortgelijke bodemgesteldheid verkregen resultaten in het alge
meen gunstig. 
Zooals bij de afleiding echter medegedeeld is, heeft ook deze 
formule beperkte geldigheid. Wanneer zich tijdens het heien 
een belangrijke kleef weerstand ontwikkelt, gaat de theoretische 
afleiding niet meer op. Ook voor dit geval geeft Sprenger een 
oplossing in een vervolgartikel, voorkomende in „de Ingenieur", 
No. 42, van 1933, waarin aan het 2e lid van de formule nog een 
factor wordt toegevoegd, waarvan de coëfficiënten kunnen 
worden bepaald door zakkingsmetingen aan de punt van den 
paal (o.a. mogelijk bij holle palen) te verrichten. Deze voor de 
normale bouwpractijk weinig geschikte formule, heeft feitelijk 
alleen wetenschappelijke waarde, zoodat in het karakter van 
dit artikel hierop niet nader wordt ingegaan. 
Wel moge het echter voor het onderwerpelijke vraagstuk van 
belang worden geacht, dat toepassing van heiformules in het 
algemeen hier nog eens aan een korte beschouwing worden 
onderworpen. 
Ondanks het feit, dat de laatste jaren in de technische vakpers 
nog herhaaldelijk op de gevaren van het trekken van conclu
sies uit heiresultaten alleen wordt gewezen, blijkt deze methode 
in de practijk nog steeds vele aanhangers te vinden. 
Zulks behoeft geen verwondering te wekken, wanneer men be
denkt, dat voor hen, die over de kennis der botsingswetten uit 
de elementaire mechanica beschikken, de toepassing van deze 
wetten op het inheien van een paal al een zekeren waarborg voor 
de deugdelijkheid der daaruit voortspruitende formules moet 
bevatten. Dringt men iets verder in deze materie door, dan 
blijkt het terrein zuiver wetenschappelijk zoo moeilijk toegan
kelijk te zijn en, zooals gezegd, zoo vol voetangels en klemmen 
te zitten, dat het daarmede tevens duidelijk wordt, dat de in 
het algemeen slechte overeenstemming van de resultaten uit 
een of andere heiformule met een uitgevoerde proefbelasting in 
de verkeerde toepassing van formules zijn oorzaak vindt. 
Om hier slechts enkele voorbeelden te noemen van de onjuiste 
toepassing van de botsingswetten op het palenvraagstuk. 
Bij het inheien speelt in de meeste gevallen niet slechts de massa 
van het blok en den paal alleen een rol, doch ook die van de 
omringende aarde, welke ook aan de botsing deelneemt; het 
medetrekken van grondlagen tijdens het heien onmiddellijk 
naast den paalmantel, zoo duidelijk zichtbaar bij ontgravingen 
van palen, het in trilling brengen van den omringenden bodem, 
enz., zijn alle factoren, welke veelal verwaarloosd worden. Een 
zeer ernstige poging om het inzicht hieromtrent in het palen
vraagstuk te verbeteren, levert de bijdrage van Ir. W. v. d. Veg-
in „de Ingenieur", No. 16 van 1934, op grond waarvan de nor 
maal gebruikelijke heiformules in een geheel ander licht beziei 
kunnen worden. 

Om nog te zwijgen van den zoo belangrijken botsingscoëffi 
cient m zelve, welke door het beschadigen of verbrijzelen var 
paalkop of mutsvullingen tijdens het heien zoo veelvuldig kaï 
veranderen, moge b.v. de vraag worden gesteld, waar de invloe 
merkbaar is in eenige heiformule van de snelheid van inheien 
het moge toch wel voldoende bekend zijn, dat bij bepaald 
grondsoorten met weinig cohaesi een paal, welke met een groo: 
aantal klappen per tijdseenheid wordt ingeheid, bij dezelfd 
valhoogte een grootere zakking vertoont dan bij een gerin ; 

I klappen per tijdseenheid, waarbij moeilijk is aan te 
em 1 1 • d a t n e t draagvermogen in het eerste geval beduidend 
r c , er is, zooals uit de heiformules zou volgen. 

Q e ' trekkelijk geringe waarde van heiformules moge eveneens 
kliji n uit het feit, dat men veelal bij bepaalde grondslagen b.v. 
_ai tijdens het dieper inheien van een paal er niet in slaagt 
e f jeteren stuit te verkrijgen, terwijl toch blijkens verrichte 
r heiïngen door de grootere kleef van een dieper ingehaalden 

en toename van puntweerstand het draagvermogen toe-
, it. 

zich tijdens het heien in een paal en den omringenden 
dslag afspeelt, is een zoo moeilijk probleem, dat zulks zich 
in een eenvoudige heiformule laat uitdrukken; door wijlen 

| r - J. Canter Cremers is in zijn „Rapporten en mededeelingen 
v a n Jen Rijkswaterstaat No. 10" in een slechts voor technici 
mei hoogeren wiskundigen aanleg toegankelijke studie ge
tracht in deze moeilijke materie door te dringen, waarmede 
tevt is een afdoend oordeel wordt uitgesproken over de waarde 
van neiformules. 
Volledigheidshalve moge nog worden verwezen naar een arti
kel, getiteld „Iets over het draagvermogen van heipalen", voor
komende in „de Ingenieur", No. 13 van 1933, van de hand van 
Ir. C. Franx, die op dat gebied de laatste jaren veel baanbrekend 
werk heeft verricht. 
Dat de uitkomsten van de vele gebruikelijke heiformules onder
ling voor bepaalde aan de practijk ontleende gevallen al zulke 
ver uiteenloopende resultaten geven, moge reeds een bewijs 
zijn van de betrekkelijke waarde daarvan. 
Aan de hand van een groot aantal op betonpalen verrichte 
proefbelastingen in de laatste jaren komt men gaandeweg tot 
de conclusie, dat bij gronden, waarbij de kleef belangrijk tot 
het draagvermogen bijdraagt, de gebruikelijke heiformules 
veelal slecht overeenstemmen met de werkelijkheid. 
Mogelijk zal het nog eens gelukken een goede, algemeen bruik
baar theoretische heiformule af te leiden, waarin met alle dit 
vraagstuk beheerschende factoren rekening is gehouden; of 
deze echter voor de practijk bruikbaar zal blijken te zijn van
wege het noodzakelijke groote aantal coëfficiënten is een open 
vraag. 
Meer waarschijnlijk is het, dat volgens Ir. Franx op grond van 
een groot aantal proefbelastingen empirische formules met be
perkte geldigheid haar weg naar de practijk zullen vinden. 

De 2e m e t h o d e v a n o n d e r z o e k is die van de p r o e f 
b e l a s t i n g . Deze methode, mits volledig en volgens de nieuw
ste inzichten uitgevoerd, leidt steeds tot het gewenschte resul
taat. Betrekkelijk zelden toegepast, waarvoor reeds aanstonds 
verschillende redenen, zooals hooge kosten, tijdsgebrek, enz. 
zijn aan te wijzen, is deze methode het toch geweest, die ons de 
laatste jaren tot nieuwere inzichten in het eigenlijke wezen van 
dat draagvermogen heeft gebracht. Aan het meest belangrijke 
geriskte van het onderwerpelijke vraagstuk zou te kort wor
den gedaan, wanneer niet op wat meer uitvoerige wijze bij den 
de laatste jaren gebruikelijken gang van zaken van deze onder-
2 C : ngsmethode wordt stil gestaan. 
Me* het verrichten van een proefbelasting wordt in de eerste 

ts beoogd de bepaling van het draagvermogen van een paal. 
uiste definitie of omschrijving van het begrip draagver-
n is minder gemakkelijk te geven, dan men oogenschijn-
>u denken. In het algemeen verstaat men daaronder die 
ting, waarbij de paal door de dragende grondlagen niet 
in evenwicht gehouden of gedragen kan worden. In de 

P' ik blijkt het echter veelal op bezwaren te stuiten met be-
van de nieuwere onderzoekingsmethoden deze grens-

v' e nauwkeurig vast te stellen, hetgeen aan de hand van 
• karakteristieke belastingsgrafieken nog nader zal wor-
angetoond. Nabij de grondbelasting, welke een paal kan 

dragen, dus nabij het draagvermogen, blijkt een geringe belas
tingtoename een zeer groote zakking van den paal te ver
oorzaken, waarbij het bereiken van den rusttoestand, naarmate 
men die grondbelasting nadert, steeds meer tijd vordert. Wacht 
men lang genoeg, soms enkele dagen, dan wordt uiteindelijk 
nog wel een rusttoestand verkregen; dit nu is in de bouwprac
tijk wegens tijdsgebrek niet altijd mogelijk. Uit de bestudeering 
van de zakkingsgrafieken zal echter blijken, dat deze grens
waarde met voor de practijk voldoende nauwkeurigheid is vast 
te stellen. 
De wijze, waarop men met behulp van proefbelastingen tot de 
bepaling van die grenswaarde of het draagvermogen wil ge
raken, vertoont in het algemeen groote verscheidenheid. De 
oudste en meest bekende is die, waarbij direct op een vanaf den 
paalkop overgebouwde tafelconstructie een belasting in den 
vorm van zand, grind, ijzer of waterballast wordt aangebracht. 
De bezwaren aan deze overigens zeer eenvoudige methode ver
bonden zijn o.m. gelegen in de moeilijkheid om voor betonpalen, 
waarbij het draagvermogen veelal boven de 100 ton ligt, vol
doenden ballast aan te brengen zonder het geheel te tuitelig te 
maken en de palen na bepaalde belastingtrappen weer te ont
lasten, zooals gebruikelijk bij het tegenwoordige paalonderzoek. 
Het voordeel van deze methode is gelegen in de omstandigheid, 
dat men een volkomen zuiver beeld krijgt van het draagver
mogen van den enkelen paal, waarbij geen invloed wordt onder
vonden van onmiddellijk in de nabijheid geheide palen, welke 
bij de hierna te beschrijven onderzoekingsmethoden veelal als 
trekpalen worden benut. Het moge toch duidelijk zijn, dat in de 
onmiddellijke nabijheid van een te onderzoeken paal geheide 
palen een min of meer grondverdichtenden invloed, afhankelijk 
van den afstand, kunnen veroorzaken en daardoor het draag
vermogen in gunstigen zin kunnen beïnvloeden. 
Bij het groote aantal de laatste jaren uitgevoerde proefbelas
tingen op gewapend betonpalen heeft men veelvuldig gebruik 
gemaakt van hefboomen of vijzels. 
De hefboomconstructie is schematisch opgegeven in fig. 1. Een 
enkele of dubbele zware ijzeren ligger, voor de palen met hoog 
draagvermogen somtijds bestaande uit DIN-balken No. 100, 
wordt aan het eene einde met behulp van een zware trekcon-
structie verbonden aan de trekpalen, waarvan het aantal als 
regel 2 tot 4 bedraagt en waarvan de koppen onderling door 
een koppelconstructie worden verbonden. Deze palen, veelal ook 
van gewapend beton, worden in verband met de op te nemen 
trekkrachten van een speciale trekwapening voorzien. Op 1.30 
tot 1.60 m afstand daarbuiten bevindt zich de te belasten paal, 
waarop de druk met behulp van een stalen rol en oplegplaten 
wordt overgebracht. In verband met het bovenbedoelde ver
schijnsel van de verdichtende invloedsfeer kieze men dezen 
afstand liefst niet te klein, al is men hiertoe voor het verkrijgen 
van een gunstige hefboomsverhouding licht geneigd. Aan het 
andere einde van den ligger wordt de ballast geplaatst, hetzij 
op een vaste tafel, hetzij op een verrijdbaar wagentje, dat, bij 
het verhoogen van de belasting naar achteren toe, wordt 
verplaatst. 
Wanneer de te beproeven paal op niet te kleinen afstand van 
de trekpalen wordt geplaatst, b.v. 1.50 m, zal, gezien het feit, 
dat deze aan drie kanten volkomen vrij staat, de invloed van de 
trekpalen slechts uiterst gering kunnen zijn. 
Het gedurende langen tijd onder druk laten staan van een paal, 
teneinde bij een bepaalde belasting een volkomen ruststand te 
bereiken, levert bij deze uitvoeringswijze geenerlei moeilijk
heden op. 
Teneinde de belasting op gemakkelijke wijze van den paal te 
kunnen verwijderen of z.g. den paal te ontlasten, wordt het 
achtereinde van den ligger veelal met behulp van een takel en 
een licht houten blokje opgelicht, waardoor de ligger van de 
drukrol wordt afgelicht; bij belasting laat men dat achtereinde 
weer vieren. 
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De methode met gebruikmaking van hydraulische vijzels leidt 
in het algemeen tot een installatie, welke schematisch is weer
gegeven in fig. 2. De te beproeven paal komt daarbij veelal 
midden tusschen een groep trekpalen te staan. De vijzel-
kop drukt hierbij tegen een aan de koppen der trekpalen 
bevestigde constructie van ijzeren liggers of gewapend beton
palen. 
Bij deze methode is de invloed van bodemverdichting door de 
reactiepalen (afhankelijk van den afstand uit den te beproeven 
paal) in meer of mindere mate aanwezig, zoodat in het bijzon
der bij gronden met een hooge kleef voor het draagvermogen 
geflatteerde uitkomsten worden verkregen. Men bedenke hier
bij, dat door de uitgeoefende trekkrachten op de reactiepalen 
bij daartoe geschikte grondsoorten opwaartsche krachten op 
den proefpaal kunnen worden uitgeoefend, welke een sterk 
verhoogden kleef weerstand kunnen veroorzaken. 
Bij toepassing van deze methode verdient het aanbeveling de 
reactiepalen zoover mogelijk van den proefpaal te plaatsen en 
de punten dier reactiepalen een of twee meter boven die van 
den proefpaal te houden, opdat althans de puntweerstand vrij 
blijft van de nadeelige grondverdichtende werking. De meerdere 
kosten van de constructie voor opname van den vijzeldruk door 
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den grooteren afstand der steunpunten wegen in den regel 
ruimschoots op tegen de meer betrouwbare resultaten. 
Na dit korte overzicht van de wijzen, waarop proefbelastingen 
gewoonlijk worden verricht, zal getracht worden op beknopte 
wijze de methode te beschrijven, welke de laatste jaren gevolgd 
wordt bij het registreeren van de zakkingen van den paalkop 
tengevolge van de opgebrachte belastingen. 
Wat gebeurt er toch bij het opbrengen van een belasting op eer 
paal? De paal wordt door kleefweerstand in de omringende 
grondlagen en puntweerstand onder de punt gedragen; om deze 
beide weerstanden op te wekken moeten de dragende grond 
lagen een kleine verplaatsing ondergaan, geheel overeenkom 
stig de wetten van de sterkteleer; bovendien ondergaat de paal 
schacht zelve een verkorting, welke naar alle waarschijnlijkheic 
nagenoeg geheel van elastischen aard is. Door al deze verplaat 
singen ondergaat de paalkop een indrukking. Nadrukkelijk zi 
er hier op gewezen, dat de verplaatsing van den paalkop eei 
geheel andere is dan van de paalpunt, hetgeen begrijpelijk is 
wanneer men zich voorstelt, dat de kracht, waarmede de pun 
uiteindelijk in den ondergrond wordt gedrukt, door de kleef 
afgifte kleiner is dan de paalbelasting en ook de elastische paal 
indrukking zelve op de punt geen invloed heeft. Het meten vai 

de indrukkingen van de punt, op zich zelve bij een zuiver theo
retische beschouwing, voor zoover de verdeeling van en de 
grootte van de kleef betreft, van groot belang, is in de practijk 
veelal niet door te voeren; slechts bij holle palen is zulks 
mogelijk. 
De paalzakkingen worden dan ook gewoonlijk aan den kop ge
meten. 
De kopzakkingen zijn vooral bij de lage belasting veelal zeer 
gering; bovendien blijkt, dat bij het opbrengen van een belas
ting na een aanvankelijke inzakking van eenige beteekenis nog 
gedurende eenigen tijd een z.g. nazakking plaats vindt. Naar
mate de belasting hooger wordt, duurt deze periode van na-
zakking langer, dit wil zeggen: de punt heeft steeds langer tijd 
noodig om tot rust te komen. 
Teneinde een juist inzicht te krijgen in het verloop van de zak
kingen, welke een paalkop gedurende de beproeving ondergaat, 
is het noodig, dat men over een zeer nauwkeurig registreer-
apparaat beschikt. De oude methode met behulp van water
passing wordt daarbij gewoonlijk niet meer gevolgd, omdat deze 
voor het doel te onnauwkeurig is. 
Tot dat doel wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van den z.g. 
zelfregistreerenden doorbuigingsmeter, een zeer nauwkeurig 
instrument, gelijkenis vertoonende met een zelfregistreerenden 
barometer, en het eerst toegepast door de gemeente Rotterdam 
bij haar vele op dit gebied verrichte onderzoekingen. 
De paalzakkingen worden hierbij 10 tot 30 maal, afhanke
lijk van den bouw van het apparaat, vergroot geregistreerd op 
een trommel, welke door een uurwerk wordt bewogen. Het 
apparaat wordt ingebouwd in een kastje, geplaatst op een ge
heel vrij van den paal staande vaste ondersteuning, terwijl een 
zakkingsdraad bevestigd wordt aan het hefboomstelsel in het 
toestel, waarbij een uiteinde aan den paalkop wordt bevestigd 
en iet andere uiteinde over eenige boven het zakkingsapparaat 
ge latste katrollen wordt geleid naar een spangewicht, ten-

• den geheelen draad strak gespannen te houden. 
3 laat een afbeelding zien van een dergelijk toestel, waarbij 
/lindrische registreertrommel en de wijzer zichtbaar zijn. 
tlve dit zakkingsapparaat worden bij belangrijke proef-
ngen veelal nog afzonderlijke doorbuigingsmeters, z.g. 
s geplaatst op elk van de 4 hoeken van den paal, gebruikt, 
door een volledige controle op alle bewegingen van den 
<op wordt verkregen. 
s toegerust kan de beproeving van een paal worden aange-
;en. Men laat de belasting trapsgewijs opklimmen, waarbij 
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voor iedere belastingtrap de ruststand, kenbaar aan een hori
zontaalgedeelte van de graf iek op de trommel, wordt afgewacht. 
Fig. 4, links, geeft een beeld van de wijze, waarop de zakking 
van een paal op de trommel wordt geregistreerd; e—f stelt voor 
den ruststand bij 40 ton, f—g de onmiddellijke indrukking bij 
de volgende belastingtrap van 50 ton, g—h de nazakking en 
ten slotte h—i den ruststand bij die belasting. Op de trommel 
wordt op deze wijze een tijd-zakkingsdiagram geregistreerd. 
Hiervan wordt nu afgeleid het l a s t - z a k k i n g s d i a g r a m , 
zijnde een grafische voorstelling van het verband tusschen de 
paalbelasting en de totaal-zakking van den paalkop; hierin 
komt de factor tijd niet meer voor. Het lastzakkingsdiagram 
A B C D, waarvan fig. 4, rechts, een voorbeeld is, geeft dus bij 
elke paalbelasting de uiteindelijke zakking van den kop, waarbij 
men het diagram nog kan aanvullen met de bij iedere belasting 
behoorende onmiddellijke-(A b) en na-zakkingen (b B). Wan
neer men na iedere belastingtrap den paal weer ontlast, dus 
de belasting tot nul laat afloopen, verkrijgt men de lijn van de 
blijvende zakkingen A, B, C, D, enz.; de paalkop komt nimmer 
in den oorspronkelijken nulstand terug, doch behoudt b.v. bij 
60 ton nog een blijvende zakking B 0 B,, terwijl B, B de z.g. elas
tische terugveering is. 
Wanneer men de lijn construeert, aangevende het verband tus
schen belasting en elastische terugveering, blijkt deze veelal 
nagenoeg recht te verloopen, wijzende dus op een lineaire af
hankelijkheid. Laat men de belasting geleidelijk afloopen vanaf 
een bepaald punt en daarna weer opvoeren, b.v. 78 ton, dan 
wordt bij waarneming van de zakkingen in de tusschengelegen 
punten een lusvormige kromme D E F G verkregen; punt F ligt 
op dezelfde hoogte als punt D v In overeenstemming met het 
bovenbedoelde lineaire verband verloopen de koorden van deze 
lussen bij verschillende belastingen veelal nagenoeg evenwijdig, 
b.v. M N/D F. 
Het moge uit den vorm van de kromme duidelijk blijken, dat de 
grensbelasting of het draagvermogen moeilijk nauwkeurig is 
vast te stellen; waar de kromme sterk begint af te buigen, b.v. 
bij 100 ton, neemt de zakking bij een kleine toename van de 
belasting sterk toe; het duurt soms dagen, voordat de paal ein
delijk tot rust komt. In de practijk houdt men voor de grens
belasting dikwijls die belasting aan, waarbij de totale zakking 
± 20 mm bedraagt. 
Uit de ervaringen, welke men de laatste jaren bij de bestudee
ring van een groot aantal l.z. diagrammen heeft opgedaan, een 
en ander getoetst aan het meer wetenschappelijk gedeelte van 
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het paalonderzoek, is men gekomen tot een stelselmatige indee
ling van diagramsoorten, zoodat het mogelijk is met vrij groote 
zekerheid een oordeel uit te spreken over de wijze, waarop de 
paalweerstand in den grond wordt ontwikkeld, nl. of men te 
maken heeft met puntweerstand, kleef of beide. 
Als voorbeeld van eenige lastzakkingsdiagrammen moge die
nen fig. 5, waarin de beproevingsresultaten, behoorende tot een 
serie beproevingen op een terrein te Zwijndrecht, van een drie
tal betonpalen van achtzijdige doorsnede met een inwendigen 
diameter van 40 cm worden voorgesteld; uit de bijgevoegde 
grondboring moge blijken, dat paal No. 1, lang ± 13 m, met de 
punt in een kleilaag; paal No. 2, lang ± 19 m, met de punt in 
een zand-grindlaag; paal No. 3, lang 17 m, met de punt in 
een fijne zandlaag draagt. Paal 1 is een uitgesproken kleefpaal 
en heeft slechts een draagvermogen van 60 ton; de palen Nos. 2 
en 3 met draagvermogen van respectievelijk 158 en 135 ton 
dragen zoowel op puntweerstand als op kleef. Uit op deze palen 
verrichte trekproeven, ter bepaling van de opwaarts gerichte 
kleef, welke blijkens de ervaring nagenoeg gelijk is aan de neer-
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waartsche, is gebleken, dat de kleef en puntweerstand voor elk 
der palen Nos. 2 en 3 nagenoeg even groot was, n.l. respectie
velijk 80 en 68 ton. 
De aandacht moge nog worden gevestigd op de in deze fig. 5 
opgenomen heidiagrammen. Er is tot op heden weinig eenheid 
in de grafische uitbeelding van heiresultaten; bijgaande uit-
beeldingswijze, waarbij horizontaal de zakking per 30 slagen 
(tocht) en vertikaal de diepte, waarop die zakkingen worden 
verkregen, worden uitgezet, biedt het voordeel, dat men on
middellijk uit de nevengeplaatste grondboringen den stuit per 
tocht op een bepaalde hoogte kan aflezen. 
Een nadere bestudeering van deze figuur doet ons voorts zien, 
dat de aard van de grondlagen duidelijk in de heigrafieken tot 
uitrukking komt. Zoo neemt voor beide palen Nos. 2 en 3 de 
stuit plotseling af in de zandlagen op 12 a 13 m — N.A.P. Tevens 
moge worden gewezen op het feit, dat het voor betonpalen geen 
noodzakelijke voorwaarde is, dat een stuit van 5 tot 7 cm per 
30 slagen, zooals veelal in het oog wordt gehouden, bereikt 
moet zijn voor het verkrijgen van voldoende draagvermogen; in 
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onderhavige geval werd reeds bij ongeveer 30 cm stuit bij 
zalblok van 4 ton en ± 70 cm valhoogte een draagvermogen 
135 ton bereikt, hetgeen voldoende is voor een paal, waarop 
45 ton wordt toegelaten. 

vvel de methode tot vaststelling van het draagvermogen uit 
belastingen in het algemeen kostbaar en tijdroovend is, 

t zij toch de eenige betrouwbare basis voor het ontwerpen 
een paalfundeering. Voor belangrijke bouwwerken, waarbij 
i niet over ervaringcijfers van nabij gelegen werken be
kt, mogen bovenbedoelde bezwaren echter nimmer een 
wegende rol spelen om een proefbelasting achterwege te 
n. 
zou te ver voeren nader in te gaan op de wijze, waarop men 
de hand van de ervaring en de theorie gaandeweg deze 
ieken is gaan interpreteeren ten aanzien van den invloed 
de kleef en puntweerstand afzonderlijk op den vorm dier 
ieken. Verwezen moge worden naar een studie daaromtrent 
Ir. Franx, verschenen in het Polytechnisch Weekblad van 

7,14 en 21 Juni, jaargang 1934. 
Wel moge nog worden vermeld, dat men tegenwoordig veelal 
ook, behalve drukproeven, trekproeven op palen verricht, waar
uit gegevens worden verkregen omtrent den kleefweerstand. 
De hiervoren beschreven beproevingsinstallaties, met behulp 
van hefboomen of vijzels kunnen veelal op eenvoudige wijze 
tevens ingericht worden voor het trekken van palen. 
Als voorbeeld van een op dergelijke wijze verkregen trekdia-
gram moge dienen fig. 6, waarin het last-rijzingsdiagram van 
den in fig. 5 opgenomen paal No. 2 bij het trekken is aan
gegeven. 
De diagrammen van fig. 5 en 6 van paal 2 leeren ons dat niet 
minder dan 80 ton van het totale draagvermogen van 158 ton 
van dezen paal, zijnde dus de helft, aan kleef wordt, ontleend. 
Een beproeving, bestaande uit een druk en trekproef, moge dan 
ook in het algemeen voor de practijk voldoende geacht worden 
om een goed inzicht in het draagvermogen van een paal te 
geven. 
Op het belang hiervan bij het ontwerpen van paalfundeeringen 
zal in het volgende hoofdstuk nog nader de aandacht worden 
gevestigd. 

De 3e m e t h o d e ter bepaling van het draagvermogen van 
een paal berust in hoofdzaak op de toepassing van de grond
mechanica, waarbij men aan de hand van gegevens over de 
bodemlagen, waarin de paal steun vindt, tot het gewenschte 
doel tracht te geraken. Men noemt deze methode ook wel de 
statische, in tegenstelling met de eerste methode, de dynami
sche. De meest belangrijke gegevens, waarover men moet be
schikken, zijn de hoek van inwendige wrijving, het volume
gewicht, het holtepercentage, de wrijvingscoëfficient van grond 
op het materiaal, waaruit de paal bestaat, enz. Bij de bepaling 
van deze voor de betreffende grondlagen karakteristieke waar
den stuiten wij reeds aanstonds op groote moeilijkheden, omdat 
z - '•; uitsluitend kan geschieden aan de hand van uit boringen 
naast den paal verkregen ongeroerde grondmonsters. Het ver-

onderzoek van deze monsters geschiedt dan in een labora-
t o ' -n, waarvoor hier te lande het Laboratorium voor Grond-

lanica van de Technische Hoogeschool te Delft in het bij-
er is ingericht. Ongeroerde grondmonsters, d.w.z. die mon-

welke op eenigerlei wijze uit den grond verkregen zijn 
r de structuur van den grond te veranderen, zijn uiterst 
ijk te verkrijgen; pulsboringen zijn daartoe totaal on-

D r u 'saar. Voor de min of meer plastische grondsoorten, zooals 
k'e i leem, harde veen, is zulks, dank zij de goede apparaten, 
W a >ver bovengenoemd laboratorium beschikt en de bij dit 
0 1 zoek gaandeweg opgedane ervaring thans zeer goed 
™ ijk; voor diepere zandlagen, welke voor de paalfundeerin-
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gen veelal van het grootste be
lang zijn, is zulks tot op heden 
nog niet goed mogelijk geble
ken. 
Waar het vraagstuk van het 
draagvermogen van palen de 
laatste jaren echter in het 
brandpunt van de belangstel
ling staat en het practisch en 
theoretisch onderzoek daarbij 
tegenwoordig veelal hand in 
hand gaan, laat het zich aan
zien, dat ook hiervoor, zij het 
dan wellicht voor zandlagen 
niet met behulp van boringen, 
een oplossing wordt gevonden. 
Een den laatsten tijd tot dat 
doel gebruikelijk apparaat is 
het z.g. conussondeertoestel met 
kegelvormige punt van Barentsen (zie beschrijving in „de 
Ingenieur", No. 21 van 1935), later uitgebreid tot een toestel 
voor onderzoek op grootere diepten, waarvan beschrijvingen 
zijn te vinden in „de Ingenieur" van 1935, No. 21, terwijl over 
de meer theoretische zijde van het vraagstuk, voor zoover 
den weerstand van grondslagen onder paalpunten betreft, moge 
worden verwezen naar de artikelen van Prof. Ir. Keverling 
Buisman in de bijlagen „Beton" van „de Ingenieur" van 1935, 
Nos. 14 en 18. 

In het kort komt deze, meer wetenschappelijke wijze van onder
zoek neer op de bepaling van de kleef en puntweerstand, uit 
welke twee factoren zooals bekend het draagvermogen bestaat 
van een paal, waarbij men zich een voorstelling maakt van de 
wijze, waarop deze bij een belasting door de omringende grond-
massa in evenwicht wordt gehouden. 
Schematisch voorgesteld aan de hand van fig. 7 wordt getracht 
in een formule tot uitdrukking te brengen de maximum waar
den van kleef en puntweerstand = K + Pw 
Het moge duidelijk zijn, dat door het inheien van een paal in 
den grond zijwaartsche grondverdringing plaats vindt, waarbij 
een zijwaarts gerichte reactie van dezen grond op den paal 
optreedt. Is deze reactie f horizontaal gericht, dan wordt onder 
aanname van een bepaalden wrijvingshoek o van den grond op 
den paal de kleef £ tg g 
De bepaling van | levert echter groote moeilijkheden op. Om 
een voorbeeld te noemen: de waarde daarvan zal waarschijnlijk 
tusschen die van den actieven en passieven gronddruk in liggen, 
waartusschen zooals bekend een groote marge ligt; bij zand 
met o = 30° (inwendige wrijvingshoek) en •• (vol. gew.) = 1.8 

0.333 X L 2 

2 
3 X L-

2 
Terwille van het overzicht is een driehoekig verloop van de 
kleef over de diepte in de fig. 7 aangegeven, hetgeen over het 
algemeen bij grondsoorten met geringe cohaesie (zand, grind, 
enz.) min of meer het geval zal zijn; een rechthoekig verloop 
(klei of leem) of volgens een exponentieele functie is eveneens 
mogelijk. 
De bepaling van den puntweerstand, voor de bepaling waarvan 
van de verschuiving onder de paalpunt van een kegelvormige 
grondmassa wordt uitgegaan, is nog minder overzichtelijk. 
Tot de bekende onderzoekers op dit gebied moeten worden ge
noemd: Dr. Ir. H. Dörr en Prof. Dr. Ir. Krey. 

varieert deze waarde tusschen 

X 1.8 

X 1.8 en 
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De door Dorr in zijn bekende boekje „Die Tragfahigkeit der 
Pfahle" afgeleide vorm voor het draagvermogen van een paal 
luidt b.v. als volgt: 

P = y (F X h X / p• + i X I r X A X U X L-) 

I II 
waarin het gedeelte I van de formule den puntweerstand, ge
deelte II de kleef geeft en verder beteekent: 

p = draagvermogen U = paalomtrek 
y — volume gewicht grond <5 = wrijvingshoek tusschen paal 
F = paaldoorsnede en grond = i si n 2 <j 
L = heidiepte 

/. p = coëff. passieve grondweerstand = tg' (45° + i <>) 
X r = 1 + tg- o 

q = hoek van inwendige wrijving. 
De door Krey in zijn bekend werk „Erddruck, Erdwiderstand" 
4e Aufl., op blz. 152 gegeven formule voor het draagvermogen 
van een paal, waarvan de afleiding berust op het hierboven 
schematisch aangegeven principe, is nagenoeg gelijkluidend. 

Gewezen moet worden op de weinig bevredigende resultaten, 
welke met deze formules worden verkregen bij de aanwezigheid 
van een g r o o t e n p u n t w e e r s t a n d , zooals bij goede 
zandgronden hier te lande het geval is en waarop door Ir. C. 
Franx in zijn vorenaangehaald artikel nog eens de aandacht 
wordt gevestigd. 
Toetst men de formules van Dörr, respectievelijk van Krey aan 
een normaal voorbeeld uit de practijk, waarbij op niet al te 
kleine diepte een vaste zandlaag wordt aangetroffen, dan blijkt 
in den regel, dat de berekende puntweerstand slechts een klein 
gedeelte van de totale draagkracht uitmaakt, hetgeen in strijd 
is met de werkelijkheid. 
Dat bij de op vorenstaande wijze afgeleide formules nagenoeg 
geen rekening is gehouden met de vorming van een soort com-
pressielichaam onder de paalpunt door het inheien, hetgeen bij 
zandgrond alleszins verklaarbaar is, zal daartoe mede aanlei
ding zijn. 
Bij palen, waarbij de puntweerstand een zeer ondergeschikte 
rol speelt en welke in het spraakgebruik veelal met „kleef-
palen" worden aangeduid, wordt echter een betere overeen
stemming gevonden. 
Wij zien dan ook hier een zeer beperkt geldigheidsgebied, zoo
dat ook deze methode ter bepaling van het draagvermogen 
vooralsnog van weinig belang kan worden geacht. 
Toch dienen wij te erkennen, dat op grond van zuiver weten
schappelijke overwegingen deze methode wellicht in de toe
komst tot betere resultaten zal leiden. 
Een juist inzicht te verschaffen in het wezen van de zijwaart-
sche grondverdringing en hetgeen zich onder de paalpunt af
speelt tijdens en na het inheien van een paal, een en ander 
gepaard gaande met een uitvoerig onderzoek van de grond
lagen, ligt echter in de toekomst van de grondmechanica en wij 
mogen er niet aan twijfelen, dat langs dien weg eerlang een 
betrouwbaarder basis voor de bepaling van het draagvermogen 
van een paal wordt gevonden, dan langs den weg van min of 
meer eenvoudige formules. 
Een eerste bijdrage in die richting werd reeds geleverd in de 
beide hiervoor aangehaalde artikelen van Prof. Keverling 
Buisman. 
Teneinde echter tot het gewenschte doel te geraken, is het 
noodzakelijk, dat de practijk, voor zoover het de uit proef-
heiïngen en proefbelastingen verkregen resultaten betreft, met 
het wetenschappelijk laboratorium-onderzoek tot een vrucht
bare samenwerking komt. 

II. P a a l f u n d e e r i n g e n in het a l g e m e e n . 
De omstandigheden, welke ertoe leiden voor de fundeering van 
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een bouwwerk palen te kiezen, mogen in het algemeen van 
voldoende bekendheid worden geacht, zoodat aan dit onderdeel 
van het gebied der paalfundeeringen geen nadere aandacht be
hoeft te worden geschonken. Wel is er eenige aanleiding om 
enkele, zij het dan ook korte, beschouwingen te wijden aan 
factoren, welke door de ervaring en de bestudeering van het 
palenvraagstuk de laatste jaren steeds weer naar voren treden, 
a. Allereerst dan de verschillende gedragingen onder een bouw
werk van één of slechts enkele op zich zelf staande palen en 
een tot een z.g. palenbundel vereenigd groot aantal dicht opeen 
geheide palen. 
Een enkele of slechts enkele naast elkaar staande palen kun
nen geacht worden bij een belasting door een bouwwerk het 
volledige draagvermogen te ontwikkelen; in de practijk worden 
deze palen natuurlijk slechts tot de toelaatbare belasting, zijnde 
het draagvermogen gedeeld door de zekerheid, belast, waarbij 
voor de zekerheid veelal 2 a 2.50 wordt aangehouden; de op
tredende zetting van het bouwwerk zal nagenoeg gelijk zijn 
aan die, gevonden uit het lastzakkingsdiagram bij de in het 
werk optredende belasting. 
Zooals wellicht bekend, gedraagt een palenbundel zich anders; 
bij een gelijktijdige belasting van alle palen zal de zetting in 
het algemeen grooter zijn dan zou volgen uit het last-zakkings-
diagram voor iederen paal afzonderlijk. 
Treedt een zetting in het geheel bouwwerk op, dan zakt de 
palenbundel met tusschenliggende grondmassa in zijn geheel, 
zoodat van de dragende kleef naar alle waarschijnlijkheid 
slechts dat gedeelte tot medewerking komt, hetwelk langs den 
buitenomtrek van den geheelen palenbundel werkt. Beschikt 
men uit een volledige proefbelasting over de gegevens omtrent 
puntweerstand en kleef, dan blijkt uit een eenvoudige bereke
ning bij een palenbundel van eenigen omvang de totale kleef 
langs den buitenomtrek slechts weinig effectief te zijn. 
In het meest ongunstige geval zou men dus per paal slechts 
op den puntweerstand mogen rekenen. Gesteld aan de hand 
van de figuren Nos. 6 en 7 van paal 3, dat per paal toegelaten 
was 55 ton en de uit de belastingproeven gevonden resultaten 
geven een puntweerstand van slechts 65 ton, dan zou slechts 
een zekerheid van ± 1.2 aanwezig zijn. Voor het geheele bouw
werk is door de verwaarloozing van de totale omtrekkleef de 
zekerheid natuurlijk wel wat grooter, het geheel is echter met 
te geringe zekerheid gefundeerd. 

Hierin moge dan ook de verklaring gezocht worden voor de in 
het algemeen grootere zettingen van op palenbundels gefun
deerde gebouwen dan op grond van het lastzakkingsdiagram 
van een enkelen paal zou kunnen worden verwacht. Fig. 8 moge 
dit duidelijk illustreeren; bij gelijke belasting per paal van het 
op eenige afzonderlijke palen gefundeerde bouwwerk links is 
de zetting d kleiner dan de zetting d, bij een dergelijk bouw
werk op een palenbundel met dezelfde paalbelasting. Wij raken 
hierbij tevens een ander punt, waartegen in de practijk nog <il 
eens wordt gezondigd, n.l. het te hoog opvoeren van de belas
ting in de onmiddellijk onder de paalpunten gelegen bodem
lagen. Het moge toch duidelijk zijn, dat b.v. in een op zoodanige 
diepte onder de paalpunten gelegen vlak, waarin de compressie 
tijdens het heien onder de paalpunt niet meer is doorgedrongeii, 
b.v. 1 a 2 m daaronder, de uiteindelijke door het bouwwerk ui -
geoefende druk vermeerderd met het gewicht der bovenlig
gende grondlagen niet grooter mag zijn dan overeenkomt nvt 
het toelaatbaar draagvermogen dier lagen, of m.a.w. die dru < 
mag niet hooger zijn dan men bij een staalfundeering, zooa s 
b.v. voorkomend bij een gebouw met zeer diepe kelders of ee i 
putten- of caissonfundeering, op die diepte zou toelaten. In 
verschillende handboeken vindt men voor bepaalde bodemsoo -
ten daarvoor, deels empirisch, deels min of meer wetenscha -
pelijk gefundeerde met de diepte toenemende waarden, well e 
voor onze westelijke streken, waar paalfundeeringen tot die -
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/an ± 18 a 28 m — N.A.P. toepassing vinden, in den regel 
zandgrond niet hooger gaan dan 4 a 5 kg per cm 2, 
zorge dus dat bij het voorbeeld in fig. 8 de druk in de zand-
op de diepte G—H niet te hoog worde opgevoerd, 
t̂ onlangs verschenen boek van Dr. Ing. O. K. Fröhlich 
ckverteilung im Baugrunde" wordt aan dit onderdeel van 
rondmechanica, handelende over de kritische grensbelas-
van grondslagen, een en ander mede in verband met de 
e, onder vermelding van bestaande formules, bijzondere 
acht gewijd. 
gevaar voor overschrijding van de toelaatbare belasting in 
ider de paalpunten gelegen bodemlagen, wordt bij de steeds 
;er opgevoerde paalbelastingen en de veelal daarmede ge-

pa de kleinere paalafstanden, zulks in hoofdzaak als gevolg 
va de grootere belastingen per vlakte-eenheid bij hooge ge-
boi ven gaandeweg grooter. In verband met het toenemend 
zetviigsgevaar mag een waarschuwend woord tegen dit euvel 
dan ook niet achterwege blijven. 
b. Het is vooral Prof. K. von Terzaghi geweest, die de laatste 
jaren in woord en geschrift de aandacht der bouwwereld heeft 
gevestigd op de zettingsgevaren bij bouwwerken, waar zich 
onder de fundeering min of meer plastische bodemlagen, zooals 
leem, klei e.d., bevinden. 
Het behoort toch zeker niet tot de zeldzaam voorkomende ge
vallen, wanneer men op grond van verrichte grondboringen of 
anderszins tot de conclusie komt, dat een naar uiterlijke be
oordeeling vaste of harde leem- of kleilaag geschikt wordt ge
acht om daarin, hetzij op staal of met behulp van palen te 
fundeeren. 
Het bodemmechanisch onderzoek nu heeft uitgewezen, dat der
gelijke grondsoorten door den verhoogden druk, waaronder zij 
bij belasting komen te staan, langzamerhand onder uitdrijving 
van vochtdeelen een volumeverkleining ondergaan of z.g. con-
solideeren, waarbij de laag in dikte afneemt. 
Door het uiterst langzame verloop van dit proces, bespeurt men 
aanvankelijk niets, doch geleidelijk wordt de zetting merkbaar 
om uiteindelijk, soms na meerdere tientallen jaren, onrust
barende afmetingen aan te nemen; zettingen van meerdere 
meters zijn in de practijk bekend. Het meest verraderlijke bij 
dit consolidatie-proces is, dat men de eerste jaren daarvan niets 
bespeurt en aldus de grootere zettingen zooveel later moeilijk 
kan reconstrueeren. 
Zeer vaste leem- en kleilagen treft men ook bij ons te lande 
op veelal niet al te groote diepte aan; men schroomt dan ook 
somtijds niet, in het vaste vertrouwen op het groote draag
vermogen daarvan, daarin de palen te heien; de gevolgen daar
van zullen t.z.t niet uitblijven. 
Men bedenke toch, dat bij een voor betonpalen normale toelaat
bare belasting van 45 ton bij afwezigheid van kleef bij een 
paaldoorsnede van b.v. 34 X 34 cm reeds een belasting van 
circa 40 kg per cm 2 aan de punt optreedt, hetgeen veelal ver 
uitpraat boven het draagvermogen van dergelijke klei- of leem-
lagen. 
Eer: recent voorbeeld daarvan moge zijn een proefbelasting, 
verricht op een betonpaal, welke met de punt in een blijkens 

ringen en de heiresultaten zeer harde kleilaag was geheid 
eds bij 35 ton de grens van het draagvermogen had be-
Dit voorbeeld heeft om begrijpelijke redenen in vakkrin-
roote beroering gewekt, vooral nadat een bodemmecha-
onderzoek had uitgewezen, dat, behalve een gemis aan 
•nde draagvermogen voor de opname van de groote punt
en bij betonpalen, nog een wijziging in de structuur van 
ilaag tengevolge van het doorheien plaats vindt. Dit ver-
sel, bekend als de z.g. verkneding van kleilagen en waarop 
e jaren terug door den Amerikaan Casagrande de aan-

werd gevestigd, kwam aan het licht bij eenige groote 
merken in Amerika, waar in eenzelfde gebied de zettingen 
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bij op palen gefundeerde gebouwen belangrijk grooter bleken 
te zijn dan op dezelfde diepte op staal gefundeerde gebouwen, 
welke van zeer diepe kelders waren voorzien. Ten gevolge van 
het inheien van de palen waren de tot op zeer groote diepte 
voorkomende kleilagen van structuur gewijzigd, waarbij deze 
niet meer in staat bleken op den langen duur de belastingen op 
te nemen. 
Doet zich in de practijk een geval voor, waarbij men genood
zaakt is in dergelijke lagen te fundeeren, dan is er slechts één 
methode om aan de schadelijke gevolgen van groote zettingen 
te ontkomen, n.l. door de belasting per vlakte-eenheid op die 
diepte niet hooger op te voeren dan het gewicht van de boven
liggende uit te graven grondlagen, hetgeen bereikt kan worden 
met behulp van een staalfundeering, waarbij het bouwwerk 
van een diepe onderkeldering wordt voorzien. 
Komen de gevaarlijke lagen onder vaste zandlagen voor, zooals 
b. v. in fig. 8 is afgebeeld, dan drage men zorg, dat de paalpun
ten nog voldoende ver daarboven blijven om door een gunstige 
drukverspreidende werking, waartoe zandlagen zich goed lee-
nen (van E—F tot J—K) de belasting op de dieper liggende 
klei- of leemlagen zoo klein mogelijk te maken. 
Slechts in vaste zand- of grindlagen van voldoende dikte is de 
vaste stand van daarin geheide palen verzekerd. 
c. In het licht van de hierboven sub b gegeven beschouwingen 
kunnen de verschijnselen worden gezien, welke met het de 
laatste jaren zoo sterk op den voorgrond tredende begrip „nega
tieve kleef" samenhangen. 
Na al hetgeen hieromtrent de laatste 15 jaar is gepubliceerd 
(zie mede het bovenaangehaalde artikel in het Polytechnisch 
Weekblad van Ir. C. Franx) en aan het licht getreden, moge 
terwille van de volledigheid van ons onderwerp de kern hiervan 
nog even in het kort worden samengevat. De veelvuldig in onze 
lage landstreken voorkomende min of meer slappe alluviale 
veen- en kleilagen, welke in het westen des lands en b.v. te 
Rotterdam vanaf het maaiveld een totaaldikte van 10 tot 12 m 
bereiken, zullen onder verhoogde belasting consolideeren, waar
bij de totale dikte geleidelijk afneemt, een verschijnsel van over-
eenkomstigen aard als onder b behandeld. 
Ook hier is weer sprake van een uiterst langzaam proces. Er 
zijn zelfs aanwijzingen, dat ook zonder verhoogden druk deze 
slappe bovenlagen geleidelijk een structuurwijziging ondergaan, 
hetgeen begrijpelijk is, wanneer men bedenkt, dat reeds in 
natuurlijken toestand op elke diepte belasting aanwezig is ter 
grootte van het bovenliggende grondgewicht. 
Deze lagen van in geologisch opzicht nog jonge structuur heb
ben hun maximale dichtheid nog niet bereikt, zoodat er nog 
steeds consolidatie plaats vindt. 

Dit proces wordt natuurlijk versneld door bovenbelastingen, 
aangebracht in den vorm van zandophoogingen, zooals de laat
ste jaren gebruikelijk bij stadsuitbreidingen, bebouwing, enz. 
Stellen wij voor, dat in fig. 8 de over C—E voorkomende slappe 
lagen door ophooging van naastliggend terrein of anderszins 
aan consolidatie onderhevig zijn, dan worden deze lagen door 
de onder het bouwwerk voorkomende palen, waarvan immers 
de punten, dus ook de geheele paalschacht, een vasten stand 
bezitten, in de neerwaartsche beweging belemmerd, als gevolg 
waarvan door de wet van actie-reactie de palen een opwaart-
sche reactie op die grondlagen uitoefenen en zelve neerwaarts 
worden belast. 
Voor een bouwwerk, gefundeerd op een palenbundel, respect, 
enkele palen, zal deze extra belasting zich in hoofdzaak doen 
gevoelen op de buitenste palen, respectievelijk op alle palen, 
hetgeen aan de hand van fig. 8 moge blijken. 
Behalve de belasting van het bouwwerk zelve verkrijgen de 
palen dus nog een extra belasting, de z.g. negatieve kleef, te 
dragen. Treedt deze toestand op dan kan voor het bouwwerk 
een bedenkelijke toestand worden ingeluid. 
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FUNDEERINO OP ENKELE PALEN EN 
OP PAALBUNDEL 

HEEMSCHUT EN HET NIEUWE BOUWEN. 

FIG 8 

Immers stellen wij ons voor, dat de onder het bouwwerk ge
plaatste betonpalen met 40 ton waren belast; de proefbelasting 
had uitgewezen, dat het totale draagvermogen werd samen
gesteld uit 50 ton kleef en 50 ton puntweerstand, welke laatste 
hoofdzakelijk ontleend werd aan de consolideerende lagen, 
omdat de palen slechts over geringe diepte in de vaste zandlaag 
reiken. 
Door de negatieve kleef zou b.v. in een ongunstig geval een 
neerwaartsche reactie kunnen worden uitgeoefend, ter grootte 
van de, in tegenstelling hiermede, ook wel genoemde positieve 
of dragende kleef, in welk geval de met 40 ton belaste paal 
slechts gedragen wordt door den puntweerstand van 50 ton, 
zoodat niet meer dan een 1.2-voudige zekerheid aanwezig is. 
Liggen de verhoudingen nog ongunstiger, b.v. een zeer groote 
negatieve kleef en een kleine puntweerstand, dan kan de uit
eindelijke belasting grooter worden dan het resteerende draag
vermogen, zoodat paal met bouwwerk gaat zakken. 
Het is moeilijk betrouwbare waarden toe te kennen aan de 
grootte van de negatieve kleef; de practijk heeft echter uitge
wezen, dat deze onder ongunstige omstandigheden zeer be
langrijk en waarschijnlijk grooter kan zijn dan de dragende 
kleef. 
Dat onder deze omstandigheden slechts op den puntweerstand 
van de palen kan worden vertrouwd, behoeft geen nader be
toog. In de meeste gevallen is hierbij de betonpaal met zijn 
belangrijk grooter puntoppervlak en dus grooteren puntweer
stand dan den houten paal in het voordeel. 
Mede als gevolg van dit verschijnsel is aan het opvoeren van 
den puntweerstand door het geven van bijzondere vormen aan 
den punt (z.g. Sprenger-paal e.d.) de laatste jaren steeds meer 
aandacht geschonken. Bij de behandeling van de betonpaal-
systemen komen wij hierop nog nader terug. 
Bestaat de kans op consolidatie in eenigerlei vorm, dan geve 
men zich bij het ontwerp van paalfundeering voor een belang
rijk bouwwerk door proefbelastingen terdege rekenschap van 
de grootte van den puntweerstand en kieze deze door vergroo
ting van de puntdiepte of den vorm van de paalpunt zoodanig, 
dat ten allen tijde nog een voldoende zekerheid overblijft. 
Bestaat bij een groot bouwwerk, gefundeerd op een palen
bundel (zie fig. 8), groote kans op de overschrijding van het 
draagvermogen van de randpalen, doordat de negatieve kleef 
zich in hoofdzaak langs de randen van het bouwwerk zal doen 
gelden, dan kunnen daartegen diverse maatregelen worden 
getroffen, zooals het rondom afheien van het bouwwerk door 
een vrijstaanden damwand of het door Ir. Josephus Jitta in 
zijn rapport over de fundeering van sluizen, kaaimuren, e.d. 
voor het Internationaal Scheepvaart Congres aanbevolen mid
del, bestaande uit eenige rijen onmiddellijk langs den rand van 
het bouwwerk geheide vrijstaande palen, welke hulpmiddelen 
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dan zonder gevaar voor het bouwwerk de extra belastingen 
kunnen opnemen. 
d. Een groote reeks in de achter ons liggende jaren uitgevoerde 
proefbelastingen hebben doen zien, dat vele blijkens de ver
richte grondboringen met vast fijn- of grof zand aangeduide 
grondlagen geen voldoende draagvermogen bezitten om een 
belangrijke druk van een paalpunt te weerstaan. 
Veelal komt zulks reeds aan het licht bij de proefheiïngen, 
waarbij men in die aanvankelijk voor de fundeering der palen 
bestemde lagen geen voldoende stuit kan vinden, waarvoor 
men dan in het volste vertrouwen op de resultaten van de 
grondboringen geen verklaring kan vinden. Een voor enkele 
jaren in de omgeving van Gouda met de punt op een diepte 
van ± 15 m — N.A.P. ingeheide betonpaal, welke liefst niet 
minder dan ± 4 m in een blijkens de boringen grove zandlaag 
reikte, bleek geen grooter draagvermogen te bezitten dan 45 
ton. Het voor de in het werk met 35 ton belaste palen benoodig-
de draagvermogen van 80 ton kon eerst worden bereikt op een 
diepte van ± 19 m — N.A.P. 
Een nader onderzoek wees uit, dat wel is waar het zand van 
grove, uiterst gelijkmatige structuur bleek te zijn, doch overi
gens een groot poriënvolume bevatte zonder de voor opname 
van belangrijke paaldrukken benoodigde vaste structuur te be
zitten; de bij de proefheiïng bereikte groote stuit bleek dan ook 
een aanwijzing te geven om een nader onderzoek in te stellen 
naar het draagvermogen met het bovenbedoelde teleurstellende 
resultaat. 
Ook z.g. vaste fijne zandlagen kunnen tot dergelijke teleurstel
lingen leiden. 
Veelal heeft men hierbij te doen met in geologisch opzicht te 
jonge formaties, omtrent de waarde waarvan voor paalfundee-
ringen grondboringen ons veelal niet voldoende gegevens ver
schaffen. 
Ontbreekt in een dergelijk geval de mogelijkheid tot het uit
voeren van proefbelastingen, dan kan veelal een geologisch 
advies (o.m. van het Rijksbureau van Drinkwatervoorziening 
te 's Gravenhage) of een bodemmechanisch onderzoek (Labo
ratorium Technische Hoogeschool te Delft) den weg wijzen, 
waarlangs het gestelde doel kan worden bereikt. Er zij in dit 
verband dus op gewezen, dat men op grond van de uitkomsten 
van grondboringen, waarvan vooral bij pulsboringen de resul
taten in vakkringen weinig hoog worden aangeslagen, niet te 
lichtvaardig besluite de puntdiepte van de palen vast te stellen. 

Hoewel de in dit hoofdstuk behandelde factoren, welke bij paal-
fundeeringen kunnen optreden, geen aanspraak kunnen maken 
op een volledige behandeling, kunnen zij toch beschouwd wor
den als een leidraad voor hen, die geroepen zijn zich een oordee 
te moeten vormen over de eischen, waaraan een paalfundeering 
in het algemeen moet voldoen. (Wordt vervolgd) 

Nederlandsche Heemschutbeweging is min of meer conser-
tief georiënteerd en ten opzichte van sommige nieuwere 

u i ngen in de architectuur ten eenenmale onverschillig of zelfs 
ne atief ingesteld. Eén van haar actieve pioniers qualificeert 
v wel elk voortbrengsel van deze architectuur als pillendoos 
( )ollenschuur. Een verbond tusschen Heemschut en de jonge 

iiitecten in ons land schijnt daarom vooralsnog onmogelijk. 
Iers in Zwitserland, waar onlangs, 11 December, te Zurich, 
discussie-avond is gehouden van „Heimatschutz" en de 

eeniging „Freunde des neuen Bauens". 
Züricher Zeitung bevatte een verslag van deze gebeurtenis 
wij lezen daarin o.a. het volgende: 

vrchitect A. Roth leidde de bespreking in met den wensch, 
t beide vereenigingen zouden samenwerken in dienst van een 

nde en zinrijke architectonische ontwikkeling van het land. 
s eerste referent sprak dr. Albert Baar, Basel, redacteur van 

het tijdschrift „Heimatschutz". Hij betoogde de noodzakelijk
heid van samenwerking van de architecten met de Heemschut-
beweging. 
Vervolgens voerde het woord de heer E. F. Burckhardt, archi
tect B.S.A. Zurich. Hij waarschuwde tegen het gevaar, dat een 
oorspronkelijk moedige en jeugdige beweging gelijk de „Hei
matschutz", mettertijd v e r v e l e n d en s t o f f i g zou kun
nen worden. De „Heimatschutz" moet p o s i t i e f worden be
oefend, zooals dit reeds geschiedde door de samenwerking 
tusschen „Heimatschutz" en B.S.A. ter bescherming van het 
stadsbeeld van Basel. 
Blijkens een mededeeling van dr. H. Balziger, voorzitter van de 
sinds 23 jaar bestaande kantonale natuurbeschermings- en 
Heemschutcommissie zijn verscheidene projecten van het 
nieuwe bouwen door de commissie nadrukkelijk jegens gemeen
telijke en districtsautoriteiten v e r d e d i g d . 
Tenslotte werd een door beide vereenigingen gezamenlijk uit
gewerkte resolutie aangenomen, waarin de „Heimatschutz" 

zich tot intensieve medewerking aan de levende vraagstukken 
van de architectonische ontwikkeling van het land bereid ver
klaart en waarin tevens de wegen en middelen voor deze samen
werking worden gewezen." 
Tot zoover het interessante bericht. 
Zooals reeds boven gezegd kan men zich moeilijk voorstellen, 
dat een verbond tusschen „Heemschut" en de jonge architecten 
in ons land een actueel vraagstuk zal worden, omdat vooralsnog 
het oog van genoemde vereeniging meer gericht is op hetgeen 
vroeger tot stand kwam dan op de levende schoonheid van 
heden. 
Nog onlangs maakte „Heemschut" een excursie in het Gooi. 
Men reed met een aantal autobussen rond en ontdekte al gauw 
in het dorp Blaricum nog een restant van de oude cultuur. Het 
enthousiasme voor oude bouwwerken is verklaarbaar; zij herin
neren aan vroegere perioden, waarin het leven zich meer of 
min harmonisch afspeelde, althans een zekere harmonie be
stond tusschen bouwwerk en levensopvatting. Bovendien heb
ben deze gebouwen dezelfde bekoring die van gezonde oude 
menschen uitgaat en zijn dikwijls, evenals deze, karakteristiek. 
Men vergeet echter meestal, dat deze gebouwen eens jong en 
frisch waren en heeft tegenwoordig de neiging, de huizen 
dadelijk een gerimpeld gelaat te geven. In afwijking daarvan 
doet het nieuwe bouwen, wat de harmonie tusschen bouw en 
levensopvatting betreft, een poging hetzelfde te bereiken, wat 
vroegere architectuurtijdperken heeft gekenmerkt. 
Indien Heemschut hier te lande een taak heeft, dan ligt deze 
waarschijnlijk minder verborgen in het unieke, antieke boerde
rijtje, dan in de toekomstige Bouwkunst. Een verbond tusschen 
de antiquarisch georiënteerde vereeniging en de jonge archi
tectuur is wellicht tenslotte toch minder absurd dan het schijnt. 
De Zwitsersche vereenigingen, hierboven genoemd, hebben dat 
ingezien. 

F. HAUSBRAND. 

NEDERLANDSE CATALOGUS VOOR DE BOUWWERELD. 

Binnenkort zal een nieuwe uitgave van de Catalogus voor 
de Bouwwereld verschijnen, waarbij de aan architecten, 
aannemers e.a. technici verstrekte exemplaren der uitgave 1935 
zullen worden ingetrokken om door nieuwe exemplaren der 
uitgave 1936 te worden vervangen. 
De technische adviseurs van de catalogus verzoeken alle gebrui
kers en bezitters van de uitgave 1935 — die thans gedurende 
ongeveer een jaar de bruikbaarheid van het boekwerk aan hun 
praktijk hebben kunnen toetsen — zo veel mogelijk eventuele 
wensen of gebruiks-ervaringen te willen mededelen welke tot 

verbetering van de inhoud en de indeling van het boekwerk 
zouden kunnen leiden, opdat met hun aanwijzingen voor de 
a.s. uitgave zo veel mogelijk rekening zal kunnen worden ge
houden. 
Zulke aanwijzingen worden gaarne schriftelijk ingewacht aan 
het adres van architect K. L i m p e r g , Koningsplein No. 1, 
Amsterdam. 

De Technische Adviseurs, 
KOEN LIMPERG, Architect „Groep de 8". 
E. VERSCHUYL, Architect B.N.A. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 
DAS W E R K . 

No. 

«ei 
fris 
zie' 
Stf: 
dr 
D 

ni' 
zij 
Vt: 
B, 
hc 
va 
uit 
Or 

9. Het Septembernummer opent met „ L ' o e u v r e de Leopold Robert". Ver
achtereenvolgens: een vervolgart ikel over de tentoonstell ing „ L a n d - und 
enhaus". De foto's van deze tentoonstell ing laten zien, dat hier weer 
is tot stand gebracht, dat het verlangen laat opkomen, ook eens bij ons 
entoonstelling in te r ichten, zoo volmaakt , zoo overtuigend helder en 

n als het alleen in Zwitser land mogelijk schijnt. Interessant en over-
Blijk is de Stammtafel des Schweizer Hauses 1935 op deze tentoon-
ig, samengesteld door prof. Bernoul l i . Dan volgen foto's en plattegron-
•'an een landhuis te Riehen bij Basel , door prof. Bernoul l i , 
andhuis werd op speculatie gebouwd. Dat een dergelijk object des-
min eenvoudig, bescheiden en van hooge architectonische waarde kan 
-vordt hier overtuigend gedemonstreerd en het huis schijnt verkocht of 
urd te zijn ook! Voorts landhuizen door Hermann Bauer en Ernst F. 
hardt, beiden B.S.A. De huizen staan in een „ l a n d e l i j k e omgeving van 

' waarde" en zijn desondanks plat afgedekt. E r volgen afbeeldingen 
'et „ B e r g h a u s Mont M o r a n " en een ski - en vacant iehuis, alsmede een 
-rig art ikel over de tentoonstell ing „ D a s Bad von gestern und heute". 
deze tentoonstell ing schijnt in alle opzichten „a f" . W i e de voordracht 

van een van haar organisatoren, Dr. Giedeon, onlangs te Amsterdam ge
houden, heeft gehoord, zal zich daarover niet verbazen. De af lever ing wordt 
gecompleteerd met een stuk over het rangschikken van schi lderi jen in 
musea, een g e ï l l u s t r e e r d reisverhaal van prof. Bernoul l i over het interna
t ionale woon- en stedenbouwcongres te Londen en tenslotte een openhart ige 
cri t iek van de reductie van „ D e s W e r k " aan het adres van het stedelijke 
„ B a u - a m t " te Zur ich over de onelegante wijze van opstellen van het prach
tige ruiterstandbeld (Wa ldmann-Denkmal ) van den beeldhouwer H e r m a n 
Hal ler . 

No. 10. Het Octobernummer begint met de publicat ie van het c o l l e c 
t i e v e werk van den kr ing Basel van de B .S .A . ( B u n d Schweizer A r c h i -
tekten) . Het betreft een ontwerp voor een uitbreiding van de Universi te i t 
Basel , geprojecteerd aan den Rijnoever en een project voor een nieuwe 
kunstni jverheidsschool in verband met het verbouwen van het oude „ Z e u g -
haus" tot tentoonstel l ingsgebouw. E r volgt een art ikel over de wereldten
toonstel l ing te Brussel , tevens naar aanleiding van het voornemen in 1938 
de nationale tentoonstel l ing te houden te Z u r i c h . Het t i jdschrift toont met 
foto's van de T r i ë n n a l e di Mi lano 1933 en van de tentoonstell ing te Stock
holm 1930 aan, dat Zur ich aan den oever van het meer een zeer geschikt park 
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bezit om deze tentoonstell ing levendig en natuurli jk op te bouwen in tegen
stel l ing met de aangelegde tentoonstell ing te Pari js en Brussel met haar 
monumentale assen. De tentoonstell ing van dit jaar besprekend, laat het 
blad verscheidene pavil joens de revue passeeren. Over het Nederlandsche 
worden de volgende opmerkingen gemaakt : „ E e n uiterli jk wel iswaar „een
voudig" , maar desniettemin merkwaardig kerkachtig aandoend gebouw met 
een soort kunstni jverheidstoren, in de verte herinnerend aan het raadhuis 
van S tockho lm: de zeker ongewilde sacrale indruk van het geheel doet zeer 
misplaatst aan. B innenin veel aardige dingen, zooals dat met echt water 
werkend sluismodel , (de bezoeker heeft er altijd pleizier in, als er iets be
weegt; als tentoonstell ingsbezoeker is iedereen een k ind, dat pleizier in 
speelgoed heeft). Zeer goed was de belichting inwendig door Shed-boven-
l ichten". 

No. 11. Het November-nummer hegint met een aantal geestige teekeningen 
van R ichard Seewald. Vervolgens een publicatie van het kunst- en congres

gebouw en de nieuwe infanteriekazerne te Luzern , beide door A r m i n Meili 
B .S .A. Tenslotte nieuwe museumgebouwen te Bern en een verslag en reis
verhaal betreffende het X l l l e architectencongres te Rome. 

No. 12. In het December-nummer treffen wij weer een werk aan van Max 
Ernst Haefel i , architect B.S.A. Dit landhuis met pottenbakkersbedri j f munt, 
evenals de ook in ons weekblad onlangs gepubliceerde huizen van denzelfden 
architect te K ü s n a c h t , uit door ongekunstelde, harmonische vormgeving, 
doordachten plattegrond en constructie, met aanvaarding en toepassing van 
alle ons heden ten dage ten dienste staande mogeli jkheden, zonder deze op 
een hinderli jke wijze te demonstreeren. Behalve foto's en artikelen over 
kunstnijverheid treffen wij in dit nummer verslagen aan van kunsttentoon
stell ingen in Nederland en te Brussel , zooals de Rembrandttentoonstel l ing 
te Amsterdam, de V a n Gogh-tentoonstell ing en de tentoonstell ing in het 
nieuwe museum te Rotterdam. F. H 

BOEKBESPREKING. 
A R S B E L G I C A II Barokkerken te Antwerpen door Prof . Dr. Ir. Stan Leurs 
met een inleiding door Hubert Col leye. Uitgave „ D e S i k k e l " te Antwerpen. 
Toen wij in no. 49 van den jaargang 1934 een bespreking gaven van het 
eerste deel van deze serie plaatwerken, konden wij over den opzet van het 
werk niets vermelden. De uitgeefster was echter direct zoo vriendeli jk ons 
een prospect toe te zenden, waarui t we thans kunnen meedeelen, dat „ A r s 
Be lg ica" zal bevatten een reeks van 50 m o n o g r a p h i e ë n over Archi tectuur 
en Kunstschat ten van het oude Vlaanderen en de daarbij aansluitende 
Maasval le i en het Doorniksche. 

Iedere monographie zal 72-80 buitentekstplaten bevatten met 100 a 150 
afbeeldingen, een inleiding, een beschrijving der platen, bibl iographie, 
plattegronden en schetsen, registers etc. Prof . Dr. Ir. C . Leurs schrijft 
voor ieder deel een beknopte historische studie. De prijs bedraag fr. 200 
ingenaaid, fr . 225 geb. De oplaag is zeer gering nl. 200 exemplaren. 
Ziezoo, nu ik mij van deze taak heb gekweten kom ik allereerst tot de 
Inleiding van den Heer Hubert Col leye. De schri jver van dit 9 pag. lange 
epistel begint: „ A n t w e r p e n is een barokstad. Sedert lang zocht ik gelegen
heid om dat te zeggen. Nu is ze daar en ik verheug mij er over". Hij ver
volgt d a n : „ D a t men zich niet laat a fschr ikken door het woord : barok. 
Het beduidt niets minderwaardigs. E n het doet niet af aan de schoonheid 
van de Antwerpsche monumenten, die niet in die stijl zijn opgericht. Maar 
voor mij is die schoonheid niet specif iek Antwerpsch. Zij is ingevoerd. De 
hoofdkerken Sint Jacobs, St. Paulus en Sint Andr ies behooren tot de 
gotische kunst, een weinig langs den weg der verbaster ing". Men zou nu 
verwachten dat de schri jver het nu verder in 't byzonder over de barok te 
Antwerpen zou hebben, maar het bovenstaande is nu alles wat wij over 
de A n t w e r p s c h e barok hooren van den schri jver, die zegt zoo lang te 
hebben gezocht naar een gelegenheid om te zeggen dat Antwerpen een 
barokstad is. Maken ze het in V laanderen iemand toch ook wel moeilijk 
een zin van vier woorden te zeggen. 

De Heer Col leye heeft het dus over de barok en wat hij daarover zegt is 
stellig heel lezenswaardig, al zal misschien van cultuur-histor ische zijde 
well icht eenige bedenking kunnen worden aangevoerd tegen het subjectieve 
van de beschouwing. De schri jver „ v e r k l a a r t " de barok als de stijl van de 
Kathol ieke contra-reformatie, als de stijl dien de Kathol ieke Kerk voor de 
ui twerking van het Consi l ie van Trente noodig had om haar kracht te her
stellen. „ D e diepe ontkerstening van het Chr is tendom was de prijs der 
Renaisance. Langzaam maar zeker nam het idealisme de plaats in van de 
spir i tual i tei ten, Plato de plaats van Jezus Chr is tus ." 

In het volgende citaat komt o.i. de strekking van het betoog het beste uit: 
„ D o o r aan de architectuur — en daardoor aan de twee groote plastische 
kunsten — een aan de wispeltur igheid aangepaste geest in te blazen, ging 
de kerk een meesterlijke greep doen en rond haar de aaneensluit ing be
werken van de nog levend gebleven krachten. 
Deze wil om de nieuwe kunst te vervormen tot iets meer godsdienstigs is 
de ware oorzaak van de barok. Eerst moest men haar in het bereik bren
gen van de massa, omdat ze moest dienen tot een middel tot apostolaat. 
De zuivere Renaisance had steeds tot de zinnen gesproken, zij verheer
lijkte het vleesch, veredelde het, trachtte in zekeren z in, het zijn erfelijke 
belasting te laten vergeten. De rol van de barokkunst ging een tegenover
gestelde zi jn: sprekende tot de zinnen, spande zij z ich tegelijkertijd in om 
den geest te bereiken en meer nog het hart. Zij ging alle ri jkdom verkwis
ten, de oogen verbl inden, alle vormen overdri jven, tot vervelens toe over
dadig, opgeschroefd, theatraal worden, de L i turgie vervormen tot een 
soort van opera en de Kerk huldigen met al dit z insbedrog." (De schri jver 
merkt na deze passage op, dat velen het hiermede met hem niet eens 
zul len zijn.) 

Sprekend zijn ook nog de twee volgende c i taten: 
„ D e Kerk die aan een groot gevaar ontsnapt is, wil een meer uiterli jke 
godsvrucht treffender, welsprekender, verbeeldingri jker: in een woord een 
zuideli jk Lat i jnsche vroomheid." 
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„ D e aandacht moest naar buiten op den hoofdgevel getrokken worden, 
naar binnen op het altaar en in de eerste plaats op het hoofdaltaar. 
Het koor was kleiner, het schip grooter geworden, alles moest berekend 
worden niet op het symbol isme dat niemand begreep, maar op het ge
weldig treffen van de oogen en de concentratie op een zeker punt." 
A l lijkt ons het betoog op menig punt — voor sommigen misschien zelfs 
in zijn geheele strekking — aanvechtbaar, wij erkennen gaarne de talent
volle wijze waarop de schri jver zijn kijk op de barok kenbaar heeft ge
maakt. 

Prof. Stan Leurs beperkt zich in zijn historische studie tot beknopte aan
duidingen van de bouwgeschiedenis van de Sint Jacobs, de Sint Walburgs , 
Sint Andr ies , Sint Paulus, Sint August i jnerkerk (van Coeberger) , de St. 
Caro lus Borromeus (van Aigui l lon en Huyssens en Rubens) , terwijl hij tot 
slot in een overzicht van de barokke kleinarchitectuur te Antwerpen den 
invloed van Rubens toelicht. Uit hetgeen Prof. Leurs meedeelt, blijkt wel , 
dat het geschiedkundig en kunsthistor isch onderzoek, zelfs van deze 
periode in de kunst, waarui t men toch reeds zooveel materiaal ter beschik
king heeft, nog heel wat aan het licht moet brengen. 

Het boek bevat 52 platen met 108 prachtige afbeeldingen in l ichtdruk. Van 
de rijke St. Paulus Kerk is waarl i jk wel alles in beeld vastgelegd. De toe
lichtingen bij de platen zijn notities. J . P. M. 
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G. DE ZEEUW. ARCHITECT B.N.A. 
1861 - 25 JANUARI 1936. 

H E T H O O G A L T A A R IN D E S T . A N D R I E S K E R K T E A N T W E R P E f 
U IT A R S B E L G I C A II. B A R O K K E R K E N T E A N T W E R P E I 

an bevriende zijde werd ons volgende kleine biographie toe
zonden van G. de Zeeuw, Architect B.N.A. en Oud-Directeur 

;i' Gemeentewerken te Apeldoorn, die op den 25en Januari a.s. 
zijn 75sten verjaardag herdenkt. 

Te Ridderkerk geboren in 1861, ontving hij zijn opleiding aan 
de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Deze in
richting verliet hij in 1883, nadat hij bij den gehouden eindwecl-
strijd in de bouwkunde, bekroond werd met de hoogste onder
scheiding: de groote zilveren medaille. 
Reeds voordien was hij werkzaam bij verschillende Architecten: 
de Heeren W. Stok Sr., P. A. Weeldenburg en D. Verheul Dzn. 
Nadien kwam hij bij den Architect J. Verheul Dzn. te Rotter
dam en wel van 8 Oct. 1883 tot 8 Oct. 1891. Genoemden archi
tect was het bouwen opgedragen van den Grooten Schouwburg 
aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam, ingevolge een Inter-
tiona'e prijsvraag. 
Na voltooiing van genoemden Schouwburg werkte hij aan de 
verbouwing van de Sociëteit „De Doele", Hotel Cooijmans en 
het Maashotel; het bouwen van de magazijnen en winkel voor 
de firma Usendijk, de concertzaal Kunstmin te Dordrecht, de 
buiten-Sociëteit te Deventer en verder verschillende winkelge
bouwen, woonhuizen en kantoren. 
Vervolgens werkte hij de plannen en bestekken uit van de prijs
vraag voor den wederopbouw van de op 29 Maart 1890 afge
brande Hervormde Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, welke 
ingevolge genoemde prijsvraag aan den Architect J. Verheul 
Dzn. was opgedragen. 
Den 2en Mei 1891 vertrok hij naar Apeldoorn als leider van 
dezen kerkbouw, waarvan de eerste steen werd gelegd 16 Juli 
1891 door Koningin Wilhelmina. 
Dit kerkgebouw werd ingewijd op 25 September 1892 in tegen
woordigheid van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Konin
gin-Moeder. 
Na afloop der werkzaamheden werd de Heer G. de Zeeuw 
benoemd tot leeraar in de Bouwkunde aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten te Rotterdam. 
Doch eenige dagen nadien werd hij in de vergadering van den 
C neenteraad te Apeldoorn (gehouden op den 1en Juli 1892), 
benoemd tot Gemeente-Architect, met de bepaling van recht 
t c de uitvoering van particuliere werkzaamheden. Dit recht 

'd na jaren ingetrokken en wel bij de reorganisatie van den 
ist der Gemeentewerken. De titel werd toen gewijzigd in 
acteur der Gemeentewerken. 
e functie omvatte niet alleen het beheer van de Gemeente
ken, maar ook van het Bouw- en Woningtoezicht, van het 
'ïdbedrijf, over de plantsoenen, de bad- en zweminrichting, 
begraafplaatsen, ja, ook dat over de Telefoon. En wie de 
>ectabele lijst van bouwwerken ziet, die onder de Directie 
den Heer de Zeeuw zijn tot stand gekomen, begrijpt spoedig 

d« deze 75-jarige zijn tijd niet in ledigheid in de Apeldoornsche 
di en heeft doorgebracht. 

In 1892 was Apeldoorn een warande, waar het Koninklijke Lust
slot het Loo was, waar vele menschen voor hun gezondheid in 
horrible met gepleisterde pilasters beplakte buitenhuisjes gin
gen wonen en „het Nieuws van den Dag" lazen. De villa's 
stonden allemaal in de kom van de gemeente, maar veel last 
hadden ze niet van elkaar. En Apeldoorn lag door den sneltrein 
geweldig ver van Amsterdam, en door den locaaltrein nóg ver
der van Dieren. 
Tijdens de loopbaan van den Heer de Zeeuw kreeg Apeldoorn 
wèl een ander aspect. Vele groote gebouwen kwamen tot stand. 
Zoo werd hem ook opgedragen de verbouwing van het Oude 
Raadhuis (waarvan de eerste steen werd gelegd op den 31 en 
Maart 1842). Hiertoe werd bij besluit van den Gemeenteraad 
van 11 Maart 1898 besloten. Daarna volgen de verbouwing van 
de H.B.S., het Ziekenhuis, een bijna geheel nieuwe Gasfabriek 
met gashouder, kantoren en verschillende scholen. 
Van de vele uitgevoerde werken noemen wij voorts het Nieuwe 
Gymnasium met gebouw voor lichamelijke oefeningen, het 
Nieuwe bureau van Politie met Militiezaal en daar boven de 
bureaux van Gemeentewerken, het Slachthuis met Koel- en 
Vriesinrichting, de waterleiding met een ontijzer-inrichting en 
afvalwater-zuivering. 
Naar zijn ontwerp is voorts de aanleg van een Nieuwe Alge-
meene Begraafplaats met latere uitbreiding tot 17 ha tot stand 
gekomen, evenals het ontwerp en de beplanting van het Prin
senpark met brug en waterpartijen. 
Ook wegenaanleg en de verbreeding van het Apeldoorn-Dieren-
sche Kanaal hadden zijn zorg. 
Burgemeester en Wethouders droegen hem op het Uitbreidings
plan voor de Gemeente Apeldoorn, in samenwerking met Ir. 
Schaap, Ir. Teixeira de Mattos (Wethouder) en Ir. Nolen, den 
tegenwoordigen Directeur van Gemeentewerken. 
Onderwijl vond hij gelegenheid als particulier architect nog 
veel te bouwen op allerhand gebied: woningen, winkels, fabrie
ken, boerderijen, den Julianatoren, Hotel Paviljoen, Hotel en 
Restaurant „Loolaan", Hotel „Eik en Dal" te Hoog-Soeren, het 
Café-Rest. „La Bordelaise" en een Jachthuis te Leuvenum. 
Ook zijn eenige monumenten van zijn hand. Hij vervaardigde 
ze in samenwerking met den beeldhouwer P. Puype te Apel
doorn, zooals de Gedenknaald, opgericht aan het begin van de 
Paleislaan, ter gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina, op 7 Februari 1901, het Monument voor 
Koning Willem I op het Raadhuisplein, onthuld 2 September 
1913, de monumentale bank in het Wilhelminapark, met bij-
behoorende fontein in het Oranjepark, voor wijlen Burgemees
ter H. P. J. Tutein Nolthenius, onthuld in 1932. 
Vanaf 1900 was hij lid der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst en vanaf de instelling (ongeveer 15 jaar geleden) 
tot den 1en Januari 1936, was hij permanent lid der Geldersche 
Schoonheids-Commissie. 
De Heer de Zeeuw kan op zijn 75sten verjaardag op een wel
besteed leven terugzien. 
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BETONPALEN DOOR Ir. G. C. BOONSTRA. 
INGENIEUR BIJ HET BRUGGENBUREAU VAN DEN RIJKSWATERSTAAT 

(Slot). 

S y s t e m e n van b e t o n p a l e n . 

Naar de wijze van vervaardiging en inbrenging in den grond 
kunnen de betonpalen in de volgende twee hoofdgroepen wor
den onderscheiden: 
1e. van te voren gereed gemaakte en vervolgens in den grond 

gebrachte betonpalen; 
2e. in den grond vervaardigde betonpalen. 
Eenige geheel nieuwe systemen, waarvan de toepassing het 
midden houdt tusschen een paal- en puttenfundeering, zooals 
b.v. de Rotinoff-caisson, zullen vanwege de verwantschap daar
mede als bijzondere betonpaalsystemen bij de 1e hoofdgroep 
worden behandeld. 
1e H o o f d g r o e p . 
Bij deze groep betonpalen, waarvan de toepassing hier te lande 
van beduidend grooter beteekenis is dan de 2e hoofdgroep, 
kunnen o.m. de volgende paalsystemen worden ondergebracht: 
1. gewone gewapend betonpaal; 
2. gewapend betonpaal met verzwaarde punt (Sprenger-paal); 
3. „ „ „ vleugel (vleugelpaal); 
4. betonpaal volgens het systeem „de Waal"; 
5. bijzondere betonpaalsystemen. 
Het zou te ver voeren alle onder deze groep vallende paal
systemen, vooral de minder bekende hoofdzakelijk in het bui
tenland toegepaste, hier aan een nadere beschouwing te onder
werpen, vooral omdat ze voor ons land van weinig beteekenis 
kunnen worden geacht. 
Fig 9 geeft een overzicht van de 3 eerstgenoemde paalsoorten. 
1. Van al deze systemen vindt de g e w o n e b e t o n p a a l 
verreweg de meest uitgebreide toepassing. 
Hoewel de constructie en de toepassing van dezen paal de 
laatste jaren weinig nieuwe gezichtspunten hebben opgeleverd, 
mogen toch eenige overwegingen van praktischen aard hier 
niet achterwege blijven. 
Omtrent den meest gewenschten vorm van de paaldoorsnede 
bestaan verschillende inzichten; ronde, veelhoekige (6 of 8 
kant), vierkante en rechthoekige doorsneden vinden alle toe
passing. 
De ronde paaldoorsnede vindt (behalve bij fabriekmatige, 
meerendeels gecentrifugeerde palen) in verband met bekis
tingsmoeilijkheden bij vervaardiging op de bouwplaats geringe 
toepassing; in plaats daarvan wordt dan ook veelvuldig de 
8-hoekige vorm gekozen. Ongetwijfeld moet aan deze door
snede uit een oogpunt van wringing, waaraan een paal tijdens 
het heien blootgesteld kan worden, boven den rechthoekigen 
of vierkanten vorm de voorkeur worden gegeven. 
Ook ten aanzien van het vervoer, ophijschen, enz. biedt deze 
vorm voordeelen tegenover een rechthoekigen of vierkanten, 
omdat er minder kans op beschadiging van de hoeken bestaat; 
de bekistingskosten zijn daarentegen iets hooger, hetgeen bij 
een groot aantal palen echter een factor van weinig belang is. 
Vierkante doorsneden, waarbij de hoeken zooals bekend een 
weinig worden afgeschuind, vinden echter evenals rechthoekige 
doorsneden in die gevallen, waarin men in verband met schoor-
stand of buiging een groot weerstandsmoment in een bepaalde 
richting verlangt, veelvuldig toepassing. 
Hoewel de keuze van den vorm van de paaldoorsnede in het 
algemeen niet van overwegende beteekenis is, moge van de 
factoren, die daarop invloed hebben, nog worden vermeld het 
grootere weerstandsmoment om de symetrieassen van een 
rechthoekigen boven een 8-kanten vorm bij gelijke betondoor-
snede en wapeningspercentage, waarbij om de diagonaalassen 
de 8-kante vorm echter weer in het voordeel is. 
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BETONPALEN v HOOFDGROEP I 

u 
PAALOOORSNEDEN 

F I G . 9. B E T O N P A A L S Y S T E M E N I E H O O F D G R O E P . 

Het wapeningspercentage, veelal uitgedrukt ten opzichte van 
de totale betondoorsnede, beweegt zich in het algemeen tus
schen 1,5",, en2"„; uitgezonderd in bijzondere omstandigheden, 
zooals te verwachten extra buiging in het werk, waarbij men 
wel boven deze percentages uitgaat, wordt de wapening ove
rigens beheerscht door het vervoer en ophijschen onder de 
heistelling, in welke gevallen de palen aan buigende momenten 
zijn onderworpen. 
De grootte van de paaldoorsnede, welke zich in het algemeen 
in de practijk beweegt tusschen 800 en 1400 cm-, overeenko
mende met 8-kante palen met inwendige diameters van onge
veer 30 tot 40 cm, is afhankelijk van het vereischte draagver
mogen en de benoodigde paallengte. Algemeen geldende regels 
hieromtrent zijn bezwaarlijk te geven, omdat de paalzwaarten 
uit een berekening volgen; als leidraad moge echter dienen, 
dat onder normale omstandigheden hier te lande het toelaat
bare draagvermogen bij de hierboven gegeven oppervlakte-
grenzen in het algemeen wisselt van 30 tot 50 ton. Dat de 
gewone betonpalen hun draagvermogen, zoowel aan puntweer
stand als aan kleef ontleenen, werd reeds in het 1e hoofdstuk 
betoogd. 
Bij de thans gebruikelijke heistellingen ligt de lengtegrens van 
een betonpaal ongeveer bij 25 m; boven de 20 m lengte kieze 
men de doorsnede zoo mogelijk nabij de hoogste grens, hetgeen 
niet wegneemt, dat ter beperking van het paalgewicht en bi. 
slapheid van het terrein, hetwelk geen zware heistellingen toe
laat, somtijds aan een klein oppervlak de voorkeur wordt ge
geven, waardoor dan echter het vervoer en ophijschen in meei 
dan 2 punten moet geschieden. 
In het algemeen neme men met het oog op de slapheid en dt 
heimoeilijkheden den inwendigen paaldiameter bij een 8-kantei 
paal van grootere lengte liever niet kleiner dan 1/60 van d< 
lengte. 
Tapsche palen, zooals vroeger werden geconstrueerd, komei 
practisch niet meer voor, omdat het draagvermogen daardoo 
veelal ongunstig wordt beïnvloed. 

Opgemerkt moge worden, dat men tegenwoordig in plaats van 
| e gewone betonlasch (staven langs elkaar schieten) bij het 

• sschen van de hoofdbewapeningsstaven aan zeer lange palen 
mige voorkeur geeft aan de electrische z.g. weerstandsstomp-
sch. 
j de tegenwoordige prijsverhoudingen zullen bij normale 
iallengten tusschen 15 en 20 m bij niet te kleine bouwwerken 
i kosten per strekkenden meter ingeheiden betonpaal tus-

< hen de bovenvermelde oppervlaktegrenzen zich ongeveer 
wegen tusschen ƒ 4.— en / 6.—, waarmede globaal een ver-

g lijkingsbasis wordt gegeven voor houten palen en andere 
p: alsystemen. 
V or het overige biedt de gewone betonpaal door de eenvou-
t ;e vervaardigingswijze weinig bijzonderheden. Betreffende de 

tonsamenstelling zij nog vermeld, dat bij gebruik van 360 tot 
i )0 kg cement per m beton veelal cement van klasse B wordt 

bruikt om het heien na 3 tot 4 weken mogelijk te maken. 
Ten aanzien van het inheien van betonpalen heerschen in de 
t.ouwpractijk nog tal van misvattingen. Gebruik van een zwaar 
valblok met een gewicht van 0.7 tot 1 < het paalgewicht levert 
de beste resultaten; snelslagheiwerktuigen, zooals Terry-
hamers e.d., zijn voor betonpalen niet geschikt. 
De zware heiblokken tot maximum 6 ton gewicht vinden nog 
steeds toepassing bij de welbekende z.g. Morrissons, zooals de 
Menck en Hambroek, en de hier te lande gebouwde Figee hei
stellingen. Zeer gebruikelijk is een stoomheiblok van 4 ton. Het 
groote gewicht van deze heimachines (40—60 ton) en de vele 
bezwaren, welke het gebruik dezer werktuigen in slappe ter
reinen met zich brengen, hebben de laatste jaren aanleiding 
gegeven tot het ontstaan van heiwerktuigen in den vorm van 
verzwaarde Hollandsche stellingen met veelal ijzeren beenen 
en leiers met half- of volautomatische stoomblokken van Figee 
tot 4 ton gewicht, waarmede in de practijk goede resultaten 
worden bereikt; de voordeelen van de Hollandsche stellingen, 
zooals gemakkelijke bedienbaarheid, worden hierbij op geluk
kige wijze gecombineerd met zware stoomblokken, welke in de 
verzwaarde leiers worden geleid. 

Het moge bekend zijn, dat voor het geval heien alleen ernstige 
moeilijkheden met zich brengt bij het op diepte brengen van 
een paal door het voorspuiten met een krachtigen straal (soms 
tot 8 a 10 atm.) de grondweerstand wordt verminderd, waarbij 
echter de laatste meters steeds worden ingeheid; het spuiten 
heeft alleen in zandhoudende grondlagen effect. 
Noch de vervaardiging, noch het inheien van betonpalen biedt 
bij den tegenwoordigen stand der bouwtechniek eenige moei
lijkheid meer, zoodat het haast onbegrijpelijk is, dat na zulk 
een langjarigen goeden staat van dienst in vele kringen nog 
een vooroordeel bestaat tegen toepassing van betonpalen, af
gezien van economische factoren, welke bovendien bij belang
rijke bouwwerken met hooge belastingen door besparing aan 
oppervlakte en fundeeringsdiepte veelal nog ten gunste van 
betonpalen uitvallen. 
Toch zij er hier ook de aandacht op gevestigd, dat men nu 
weer niet al te lichtvaardig tot toepassing van gewapend beton-
P ;n moet overgaan, want ook deze overigens zoo voortref
felijke paal heeft zijn nadeelen. 
Bi alve de moeilijkheden bij het ophijschen van de grootere 
' e ten boven de 20 m mogen nog de volgende nadeelen wor-
di gememoreerd. 
o een sterk wisselende bodemgesteldheid, welke o.m. kan 

vo rkomen bij bouwwerken met groote uitgestrektheid, waar 
op alle plaatsen van te voren proefheiingen kunnen wor-
uitgevoerd, heeft de gewone betonpaal weinig aanpassings-
iogen ten aanzien van de gevorderde paallengte. Men dient 
Jlk een geval zorg te dragen voor een overmaat aan paal-
te teneinde te voorkomen, dat op bepaalde plaatsen de 
n te kort blijken te zijn. 
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Toepassing van gewapend betonpalen onder dergelijke om
standigheden kan tot groote economische verliezen leiden door 
afkappen van overbodige paallengte of aanmaak van extra 
lange nieuwe palen met daaruit ontstaan tijdverlies. 
Een ander belangrijk nadeel van de betonpalen is, dat het 
materiaal beton aan de slagwerking van het heiblok grenzen 
stelt, d.w.z. een te langdurig en te zwaar heiwerk is niet zonder 
bedenken. De ontwerper dient zich goed rekenschap te geven 
van de omstandigheid of de voor het bouwwerk benoodigde 
fundeeringsdiepte kan worden bereikt, hetzij zonder of met 
behulp van spuiten. Laat het zich uit den aard der grondlagen 
b.v. door aanwezigheid van hooger gelegen grind of vaste leem-
lagen, waarop de spuitlanzen stuiten of het vormen van de 
benoodigde spuittrechters van het opkomende zand beletten, 
van te voren aanzien, dat het op de vereischte diepte brengen 
van de paalpunt door heien practisch niet mogelijk is, dan is 
de gewapend betonpaal niet ideaal. Het optreden van z.g. hei-
of haarscheurtjes tijdens het heien, zelfs bij weinig zwaar 
heiwerk een normaal verschijnsel, kan onder dergelijke om
standigheden zoodanig verergerd worden, dat de betonschil 
buiten de kernwapening op meerdere plaatsen afspringt en de 
wapening bloot legt. Dit verschijnsel, weliswaar veelvuldig ge
constateerd bij later ontgraven fundeeringen, wordt door tegen
standers van gewapend betonpalen maar al te dikwijls naar 
voren gebracht en veelal schromelijk overdreven; onder derge
lijke omstandigheden zou iedere normaal ingeheide paal, voor
zeker de houten, in meerdere of mindere mate worden ver
brijzeld. Onder deze omstandigheden zijn de later te behandelen 
palen van de 2e hoofdgroep echter in het voordeel. 
Alhoewel bij palen, welke blijvend onder water en in den grond 
komen te zitten, bij het niet aanwezig zijn van voor het open
liggend ijzer en beton agressieve bestanddeelen, weinig gevaren 
voor het bouwwerk ontstaan, zij dit verschijnsel bij vergelij
king van de palen van de andere hoofdgroep toch onze aan
dacht waard. \ 

De hierboven geschetste nadeelen van den normalen gewapend 
betonpaal hebben eveneens betrekking op de hieronder vol
gende onder 1 en 2 vermelde betonpaalsystemen. 
2. De p a a l met v e r z w a a r d e punt , hier te lande voor 
eenige jaren terug geïntroduceerd door Prof. Sprenger, van
daar ook wel de naam „Sprengerpaal", dankt voor een be
paalde bodemgesteldheid zijn ontstaan aan de onderzoekingen, 
welke, blijkens het daaromtrent medegedeelde in de achter ons 
liggende jaren over de scheiding van puntweerstand en kleef, 
op betonpalen zijn verricht. 
Zooals wij zagen, wordt met de toepassing van dit paalsysteem 
beoogd het verkrijgen van een grooteren puntweerstand dan 
bij de normale betonpalen; bij zeer hooge belastingen per 
oppervlakteeenheid en de toepassing van palenbundels, waar
door de invloed van de kleefwerking bij gewone betonpalen 
grootendeels wordt teniet gedaan en voorts in terreinen, waar
aan een geringe dragende kleef kan worden ontleend of ove
rigens negatieve kleef kan worden verwacht, biedt de paal met 
verzwaarde punt voordeelen. 
De verdikking van de punt is blijkens het aan Prof. Sprenger 
verleende octrooi ten minste even lang als breed en heeft van 
onderen een punt evenals de gewone paal; ook komen minder 
lange, spijkervormige verdikkingen voor; meestal is de door
snede aan de verdikking 2 a 3 X zoo groot als de normale 
paalschacht, welke overigens als een normale gewapend beton
paal wordt geconstrueerd. 
Onder daartoe gunstige bodemgesteldheid kunnen het draag
vermogen en de daarmede samenhangende toelaatbare paal-
belasting belangrijk hooger zijn dan van den gewonen gewa
pend betonpaal, in het algemeen bij de gebruikelijke paal-
afmetingen wel 20 tot 50",;, zoodat bij eenige bouwwerken, 
gefundeerd op Sprengerpalen, een toelaatbare paalbelasting 
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van b.v. 60 ton is aangehouden. Onder een gunstige bodem
gesteldheid moet dan worden verstaan een zoodanige, waarbij 
de paalpunt in een vaste zandlaag, welke voldoende draag
krachtig is, komt te staan en de kleef in de bovenliggende 
grondlagen niet al te groot is; immers door de verdikte paal
punt wordt tijdens het inheien een gat in den bodem geponst, 
wijder dan de paalschacht, zoodat de kleef nagenoeg geheel 
wordt vernietigd. Weliswaar tracht men somtijds door latere 
vulling van het gat rondom de paalschacht aan dit kleefverlies 
eenigermate tegemoet te komen, geheel afdoende is deze 
methode echter niet, zoodat wij mogen aannemen, dat de 
Sprenger-paal zijn draagvermogen nagenoeg geheel aan punt
weerstand ontleent. In het licht van de gegeven beschouwingen 
over kleef- en puntweerstand zal het dan ook begrijpelijk zijn, 
dat er zich bij gronden met grooten kleef weerstand gevallen 
kunnen voordoen, waarbij blijkens verrichte proefbelastingen 
de Sprengerpaal geen grooter draagvermogen bezit dan een 
gewone betonpaal. 

In hoeverre deze laatste factor dan weer van beteekenis is voor 
de fundeering van het geheele bouwwerk, hangt dan uit den 
aard der zaak weer af van de groepeering van de palen onder 
het bouwwerk, waarbij, zooals bekend, een palenbundel de 
toepassing van dit paalsysteem in gunstigen zin, de enkele 
palen deze toepassing in ongunstigen zin beïnvloedt. 
De bij de gewone betonpalen vermelde nadeelen, voor zoover 
het op diepte brengen zonder spuiten bij zware grondlagen be
treft, gelden in nog sterker mate voor dit systeem, omdat, zoo
als begrijpelijk is, de te overwinnen heiweerstand veelal belang
rijk hooger is. 
Ernstig gewaarschuwd moet worden tegen toepassing van z.g. 
losse verdikte punten, waarin de schacht verdiept wordt inge
laten, omdat in de practijk deze constructie ernstige tekort
komingen blijkt te bezitten; overigens is dit zeer begrijpelijk, 
wanneer men bedenkt, welke groote krachten juist in het schei-
dingsvlak tusschen schacht en verdikte punten tijdens het heien 
bij den te overwinnen grooten puntweerstand moeten worden 
overgebracht. 
Dat een te hoog opvoeren van de paalbelasting in verband met 
de draagkracht van de onder de paalpunten liggende grondlagen 
bij deze palen gevaren kan opleveren, behoeft dan ook geen 
nader betoog. Naar verluidt, zouden aan laatstbedoelde omstan
digheid moeten worden toegeschreven de zakking en rijzing van 
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enkele centimeters, welke het op deze palen gefundeerde silo
gebouw aan de Maashaven te Rotterdam regelmatig bij volbe-
lasting met graan en wederontlasting ondergaat. Van de overige 
belangrijke toepassingen van dit paalsysteem moge worden ver
meld de fundeering van het kantoorgebouw, het z.g. torenhuis, 
van het G.E.B. te Rotterdam. 
3. De v I e u g e I p a a I in zijn oorspronkelijken vorm beoogde 
een verhooging van den kleefweerstand door middel van vleu
gels, welke vanuit de paalschacht werden uitgebouwd; in Neder
landsen-Indië (o.a. haven Tandjong Priok) vond deze paal aan
vankelijk toepassing in terreinen, waar over zeer groote diepte 
slappe lagen voorkwamen en geen voldoende stuit ten gevolge 
van het ontbreken van draagkrachtige lagen werd bereikt. Men 
nam zijn toevlucht tot vergrooting van den paalomtrek door 
langs den omtrek vleugels aan te brengen, waardoor de totale 
kleefweerstand en daarmede het draagvermogen werd verhoogd. 
In zijn tegenwoordigen vorm (zie fig. 10), waarbij de vleugels 
vanaf de paalpunt over een zekere lengte, afhankelijk van de 
grondlagen, langs de schacht omhoog gaan, wordt in hoofdzaak 
een verhooging van den puntweerstand door vergrooting van 
het puntoppervlak en daarnaast nog een verhooging van den 
kleefweerstand over de lengte, waarover de vleugels voorkomen, 
bereikt; bij dezen paal snijdt het mes dus aan 2 kanten, zoodat 
in het algemeen dan ook bij eenzelfde puntoppervlak als de 
Sprengerpaal een nog hooger draagvermogen wordt verkregen. 
Zonder kennis van de eigenschappen der lagen, waarin deze 
palen worden geheid, kan ook hier van te voren moeilijk wor 
den aangegeven, welk draagvermogen kan worden bereikt 
verdeeling van kleef en puntweerstand en de lengte en opper 
vlakte der vleugels zijn hierbij maatgevend, waarbij het aan de 
hand van de gegeven beschouwingen wederom duidelijk moge 
zijn, onder welke omstandigheden voordeelen van dit paal 
systeem zijn te verwachten. 
Van eenige belangrijke toepassingen van dit paalsysteem, het 
welk krachtens het haar verleende octrooi, door de N.V. „Hol 
landsche Beton-Maatschappij", wordt uitgevoerd, mogen wi 
vermelden de fundeering van het gebouw van de Coöperatiev-
Groothandelsvereeniging „De Handelskamer" aan de Lekhavei 
te Rotterdam, waaromtrent door Ir. C. Tellegen in „de Inge 
nieur" 1934, No. 40, bijlage „Beton" mededeelingen zijn ver 
strekt, voorts de fundeering van de toeleidende viaducten naa 

de brug over het Merwedekanaal (Rijksweg Amsterdam-Naar-
den) te Diemen. 

Volledigheidshalve moet bij de hiervoor beschreven 3 paal-
systemen melding worden gemaakt van eenige bijzondere v e r-
v a a r d i g i n g s w ij z e n, welke de laatste jaren op het ge
bied van de betonpaaltechniek zijn ontstaan. 
In de eerste plaats de vervaardiging volgens het centrifugeer-
of slingersysteem, waarbij aan het beton van de palen in 
speciale snel draaiende slingermachines een groote dichtheid 
en vastheid worden gegeven. Deze palen van ronde doorsnede 
op overeenkomstige als geslingerde lichtmasten vervaardigd, 
hebben een holle kern, waarvan de diameter veelal de helft van 
den totalen paaldiameter heeft, terwijl de punt geheel dicht is; 
door de bekende betonfabriek „Arkel" in den handel gebracht 
(vandaar den naam A r k e l - p a a l ) heeft deze paal gaande
weg een ruim toepassingsgebied, vooral in den burgerbouw ter 
vervanging van houten palen, verworven. Naast een kleiner 
gewicht tegenover de normale massieve palen biedt hij het voor
deel, dat door fabriekmatige vervaardiging een handelsartikel 
verkregen wordt, waaraan bij sommige, vooral kleinere werken, 
behoefte bestaat. 
Het jongste product onzer Nederlandsche betonindustrie is de 
s c h o k b e t o n p a a l van de N.V. „Schokbeton" te Zwijn-
drecht. Door een bijzonder procédé genaamd „schokken" wordt 
hierbij eveneens een beton van zeer hooge kwaliteit, blijkende 
uit hooge vastheden en dichtheid, verkregen. Deze palen, 
we!ke massief zijn, kunnen in alle vormen en doorsneden wor
den vervaardigd; voor palen, waaraan men bijzonder hooge 
eischen ten aanzien van de betonkwaliteit, zooals dichtheid, 
e'" wil stellen, komt laatstbedoeld procédé ernstig in aanmer
en . De vleugelpaal uit fig. 10 is vervaardigd volgens het 

kprocédé. 
0 igens moge worden opgemerkt, dat de gewone op het werk 
b' odigde palen, welke door de ervaring gaandeweg eveneens 
I n waliteitzijn verbeterd, voor normale doeleinden ruimschoots 
V ( oende moeten worden geacht en in vele gevallen stellig 
n - veel behoeven onder te doen voor het fabrieksproduct, 
w araan echter onder bijzondere omstandigheden, zooals gemis 
a werkterrein voor vervaardiging van palen, klein aantal 
P ii, extra kwaliteit enz. steeds behoefte zal blijven bestaan. 

4 Milder de hier te lande gebruikelijke betonpaalsystemen 

neemt het s y s t e e m De W a a l , velen architecten waar
schijnlijk welbekend, een geheel bijzondere plaats in. 
Deze palen, samengesteld uit afzonderlijke fabriekmatig bereide 
holle paalstukken van normaal 2 tot 3 m lengte (fig. 11), wor
den niet ingeheid, maar in den grond gedreven door middel van 
lieren met contragewichten, waarbij zoo noodig de grond uit de 
paalholte wordt gepulst. De paalstukken worden met behulp 
van ingebetonneerde stalen buisstukken en aanstrijking met 
sterke specie op elkaar verbonden. 
Achtereenvolgens worden de paalstukken met daartoe speciaal 
ingerichte lierconstructies met contragewichten in den grond 
gedrukt (fig. 12), totdat men den draagkrachtigen bodem heeft 
bereikt. Daarna wordt, indien de bodemgesteldheid zulks moge
lijk maakt, na het uitpulsen van de paalholte een voetverbree-
ding, ter verhooging van het draagvermogen van den paal, aan
gebracht; daartoe worden met behulp van een langen stamper 
bussen met versch aangemaakt beton onder de paalpunt, waar
in nog eenig ijzer als wapening wordt verwerkt, uitgestampt. 
Door deze bijzonder eenvoudige, soepele en rustige werkwijze 
bezit het de Waalsysteem eenige kenmerkende voordeelen, 
welke het vooral voor den burgerbouw onder bepaalde omstan
digheden in aanmerking doet komen, zooals b.v. bij gemis aan 
werkhoogte voor heistellingen, geen trillingen en gedruisch, 
welke het heien veroorzaakt (ziekenhuizen, e.d.), geen ge
varen voor belendingen, werken binnenshuis, fundeeringsver-
sterkingen e.d. Zijn er geen bijzondere omstandigheden, welke 
de toepassing van de normale ingeheide betonpalen uitsluiten, 
aanwezig, dan zijn de laatste, wat betreft draagvermogen, 
dagproductie en kosten in het algemeen, veelal in het voordeel 
boven de gepulste de Waalpalen, waarvan het draagvermogen 
in het algemeen niet boven de 40 ton zal reiken. 
Juist door de bijzondere verdiensten van dit systeem, waarmede 
reeds een ruim 20-jarige ervaring in den meest uitgebreiden zin 
hier te lande is verkregen en de zorgvuldige uitvoering, is het 
toepassingsgebied daarvan veelal als vanzelf aangewezen, zoo
als b.v. de laatste jaren de fundeeringsversterkingen van 
eenige kerktorens te Schoonhoven en Hindeloopen, die van het 
Cemeenlandshuis te Delft, uitbreiding St. Hyppolitus Zieken
huis te Delft, pijlerbouw onder bestaande spoorbrug te Gouda 
en een reeks toepassingen te Amsterdam, alwaar de N.V. De 
Waal's Industrie is gevestigd. 
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5. B i j z o n d e r e b e t o n p a a l s y s t e m e n . 
De onder deze categorie vallende paalsystemen vormen min of 
meer een overgang naar de puttenfundeering; het zijn inwen
dig holle betonpalen van belangrijk grooteren diameter dan de 
hiervoor beschreven soorten, en die op nagenoeg overeenkom
stige wijze als de gewone betonpalen door heien op diepte wor
den gebracht. Door de holle kern wordt tevens de mogelijkheid 
geboden den grond binnen de holte en onder de punt, wanneer 
deze al te veel weerstand tegen inheien mocht bieden, door 
uitpulsen, spuiten of anderszins te verwijderen, een werkwijze 
overigens, welke wederom de verwantschap met een putten
fundeering vertoont. 
In wezen echter het meest verwant aan de paalfundeering wor
den deze systemen ook wel aangeduid als paalputten, paal- of 
putcaissons. 
In het algemeen varieert de uitwendige diameter van 0.80 m tot 
1.60 m, terwijl men de wanddikte uit een oogpunt van gewichts 
besparing, overigens een zeer belangrijke factor bij deze zware 
palen, zoo klein als zulks in verband met de wijze van inheien 
mogelijk is, kiest. 
De abnormale afmetingen, welke men aan deze palen geeft, 
zijn een gevolg van de groote, buiten de grens van de normale 
betonpalen liggende lengte of het vereischte draagvermogen. 
Vanzelfsprekend is voor palen van dit systeem gewapend beton, 
door de vrije vormgeving, welke het toelaat, het aangewezen 
bouwmateriaal; tevens moge het duidelijk zijn, dat men in de 
keuze van de afmetingen der palen binnen de grenzen, welke de 
daarvoor benoodigde speciaal gebouwde heiwerktuigen laten, 
betrekkelijk vrij is. 
Veelal zijn het ook bijzondere omstandigheden tijdens den bouw 
of de aard van het bouwwerk, welke tot toepassing van een 
dezer systemen leiden. 
Ter verduidelijking moge hier een tweetal gevallen worden be
handeld. Het eerste betreft de fundeering van de Lidingöbrug 
te Stockholm, alwaar in een zeer diep vaarwater met daaronder 
liggende zeer machtige niet draagkrachtige leemlaag op onge
veer 40 m diepte moest worden gefundeerd (fig. 13). Een zelfde 
geval kan zich natuurlijk voordoen bij een burgerbouwkundig 
werk, waarbij door zeer slappe bovenlagen heen tot op een 
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dergelijke diepte moet worden gefundeerd, diepten, waarbij de 
bekende fundeeringswijzen, met uitzondering van de putten
fundeering, veelal geen uitkomst meer bieden. 
Voor de fundeering van de stroompijlers heeft men aldaar 35 
tot 40 m lange holle gewapend betonpalen met een uitwendigen 
respectievelijk inwendigen diameter van 93 cm resp. 76 cm ge
kozen, welke van tijdelijke afsluitingen voorzien, te water voor 
een zware drijvende heistelling met 10 tons heiblok werden 
aangevoerd en vervolgens ingeheid. De grond uit de holle ruimte 
werd met een straalpomp uitgespoten, terwijl met speciale 
stortbakken de palen later werden volgebetonneerd. 
Hoewel tijdens de uitvoering van deze fundeering vele moeilijk
heden moesten worden overwonnen was het geheele fundee-
ringssysteem eenvoudig van opzet onder de ter plaatse voor
komende ongunstige omstandigheden. 
Als het tweede voorbeeld moge hier worden behandeld de 
R o t i n o f f - c a i s s o n , waarbij een geheel nieuw principe 
bij het op diepte brengen wordt gevolgd; men zou hierbij ook 
gevoegelijk van een heiput kunnen spreken. Het woord cais
son dient in hoofdzaak om dit systeem niet te verwarren met 
den Rotinoff-paal van denzelfden uitvinder, welke meer ge
lijkenis vertoont met een gewonen betonpaal van normale 
afmeting, waarbij de paal evenals bij het de Waal-systeem uit 
losse buisstukken wordt opgebouwd en vervolgens ingeheid 
de Rotinoff-paal zal hier niet nader worden uiteengezet, omda-
deze bij ons te lande tegenover de thans gebruikelijke paal 
systemen geen bijzondere verdiensten heeft. 
De Rotinoff-caisson, een vinding van den Rus Rotinoff, he 
eerst in Engeland toegepast, vond eenige maanden terug in on; 
land bij de te Zwijndrecht ten behoeve van de brug over de Maa 
door de N.V. Beton Mij. „Bato" uitgevoerde proefnemingen 
toepassing. 
Holle gewapend betonpalen van 1 tot 2 m uitwendigen diamete 
worden met een zeer vernuftig heitoestel, waarbij het blok 
gewicht al naar behoefte kan worden opgevoerd tot b.v. 35 tor 
in den grond geheid. De caisson of beter gezegd put is aan dei 
onderkant van een snijmes voorzien. Door den buitenmante' 
welke een dikte van 25 tot 40 cm verkrijgt, loopt een aanta 
buizen, welke uitmonden onder in den put. 

De grond binnen den put, meer in het bijzonder de slappere 
lagen boven de vaste lagen, waarop wordt gefundeerd, worden 
met luchtdruk uit de putholte geschoten. Daartoe wordt op 
den kop van den put een zware staalconstructie geplaatst, 
welke een combinatie is van heimuts, heiblok en uitlaatpijp 
voor den uitgeschoten grond (fig. 14). Het onderste gedeelte 
van deze staalconstructie bestaat uit een stalen plaat, rustende 
op den kop van den put; over het middengedeelte, aansluitende 
en passend op de holte in den put, gaat deze plaat over in een 
stalen pijp, welke aan het boveneinde afgebogen is. Om het 
vertikale gedeelte van deze pijp heen past het heiblok van aan 
elkaar verbonden stalen ringen. Het heiblok rust op regelmatig 
langs den omtrek van de plaat verdeelde kleine luchtdrukvijzels 
met ongeveer 35 cm slaghoogte. Door in deze vijzels samen
geperste lucht te persen en af te laten wordt het heiblok op 
en neer bewogen tot ongeveer 20 klappen per minuut. 
Door de geleiding van het ringvormige heiblok rond de pijp, 
juist in het midden van den put, wordt zuiver centrisch geheid; 
deze heimethode moet ongetwijfeld origineel eenvoudig en doel
matig worden geacht. 
Het uitschieten van den grond (fig. 15), geschiedt ook met 
samengeperste lucht en wel wordt door de buizen in den put-
wand lucht onder grooten druk (8 tot 10 atm.) onder in en 
ongeveer 1 m boven het snijmes geperst, waardoor een worst-
vonnjge schijf grond van normaal 1 tot 2 m lengte omhoog 
do de uitlaatpijp wordt geschoten; de afstand, waarover 
w dt uitgeschoten, is afhankelijk van den vorm van de uit-
' a ; lijp en bedraagt soms 60 m. 
'n sgelmatige afwisseling wordt nu de put Vi tot 1 m diep 
, n'. ieid, vervolgens de ingedrongen grond uitgeschoten en 
W e geheid. Als gevolg van de plaatsing van de uitmondingen 
M t l de perspijpen op 1 m boven het snijmes blijft steeds een 
d c het heien gecomprimeerde grondschijf onder in de buis, 
w door min of meer een afsluiting onder wordt verkregen. 
' s put eenmaal in den vasten bodem geheid, dan wordt veelal 
n i meer geschoten en de put verder vast ingeheid. Door eenige 
' ) L en kan zoo noodig spoelwater worden ingeperst voor het 
v spuiten van den paal in zandlagen, ofschoon hiervan als 
r e i weinig gebruik wordt gemaakt. 

FIG. 15. U I T S C H I E T E N G R O N D B U 
R O T I N O F F - C A I S S O N . 

Voor de uitvoering van deze fundeeringswijze wordt een vol
ledige compressorinstallatie voor de levering van de samen
geperste lucht, zoowel voor de bediening van de vijzels onder 
het heiblok en voor het uitschieten van grond, benevens een 
soort hei-installatie voor geleiding van en steun van den heiput 
vereischt. Normaal kan een dergelijke put bij niet te groote 
diepte (15 a 16 m) in 1 of 2 dagen op diepte worden gebracht. 
Wat het draagvermogen betreft, moge reeds aanstonds op de 
groote voordeelen van de op deze wijze ingeheide putten wor
den gewezen. Door het heien vormt zich, evenals bij een paal, 
een soort compressielichaam onder de punt van den put. Door 
deze uitvoeringswijze, waarbij steeds een gecomprimeerd grond-
lichaam onder in den put aanwezig is, zal de tegendruk van 
den bodem een waarde bereiken, gelegen tusschen die van een 
ingeheiden paal en van een op de normale wijze gezonken put. 
Ter vergelijking moge dienen, dat bij een normalen op de ge
wone wijze door uitgraven op diepte gebrachten put van 1.20 m 
uitwendigen diameter in het westen van ons land op een diepte 
van 16-18 m — N.A.P. bij een toelaatbare belasting van onge
veer 5 kg/cm2 op de zandlagen als regel ongeveer 60 tot 100 ton 
zal worden toegelaten, terwijl bij een Rotinoff-caisson van den
zelfden diameter deze belasting op ongeveer 200 tot 250 ton 
zou kunnen worden gesteld; proefbelastingen te Zwijndrecht 
hebben voor een Rotinoff-put 0 1.20 op bovengenoemde diepte 
meer dan 525 ton draagvermogen opgeleverd. 
Voor bouwwerken, waarbij groote belastingen optreden, ver
dient dit systeem dan ook onze volle aandacht, mede door de 
snelle uitvoeringswijze. 

Economisch zal het systeem vermoedelijk slechts dan toepas
sing kunnen vinden, wanneer een uitgestrekt bouwwerk met 
sterk geconcentreerde uiterst hooge belastingen moet worden 
gemaakt, in welk geval de omvangrijke door een groot aantal 
in te heien caissons rendabel te maken luchtdrukinstallatie, 
enz., geen te hooge lasten met zich brengt. 

In het algemeen kunnen we dus zeggen, dat slechts buiten
gewone omstandigheden aanleiding kunnen zijn tot toepassing 
van deze uit technisch oogpunt ongetwijfeld uitermate belang
wekkende bijzondere betonpaalsystemen. 
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F I G . 16. S C H E M A V E R V A A R D I G I N G F R A N K I - P A A L . 

2e H o o f d g r o e p . 
Oe tot deze groep behoorende betonpaalsystemen worden in 
het Duitsch karakteristiek aangeduid met het woord „Betonort-
pfahle"; het zijn betonpalen, welke ter plaatse in den grond 
vorden gemaakt. De toepassing van de tot deze groep behoo-
ende systemen, waarvan het aantal beduidend grooter is dan 

van de eerste hoofdgroep, heeft in het buitenland een veel 
rootere vlucht genomen dan hier te lande, waar ongetwijfeld 

;og een zekere vooringenomenheid tegen het systeem in het 
Igemeen bestaat. 
ioewel de bodemgesteldheid hier te lande over een groote uit-
estrektheid voor toepassing van betonpalen der 1e hoofdgroep 
eschikt geacht moet worden en het heien van oudsher bij 
nze bouwmeesters in goede handen is geweest, zal hieraan 
och niet alleen dit verschijnsel moeten worden toegeschreven, 
/an de ruim 20 bekende algemeen toegepaste systemen mogen 
hier worden vermeld: Strauss, Lorenz, Mast, Stern, Wolfsholz, 
Franki, Brechtel, Vibro, Konrad, Keiler, Nocon, Tibet, Züblin-
t£xpresse, Pieux explosifs, Pieux Standard enz. 
Het zou te ver voeren al deze systemen aan een nadere be
schouwing te onderwerpen, zoodat met een korte uiteenzetting 
van de tegenwoordig het meest op den voorgrond tredende 
systemen uit deze groep moet worden volstaan en wel de 
„Franki"- en „Expresse"-paal, temeer waar hier te lande nog 
zoo velen onbekend zijn met deze palen. 
De vervaardiging van deze palen geschiedt geheel in den grond; 
volgens een daartoe bij elk systeem passende werkwijze wordt 
vooraf een gat in den grond gemaakt tot de diepte, waarop 
moet worden gefundeerd, welk gat vervolgens met beton, al of 
niet gewapend, wordt opgevuld. Bij de typische vertegenwoor
digers van deze hoofdgroep wordt het beton, overigens bij de 
meeste systemen van zeer verschillende plasticiteit, in het ge
maakte gat met den bodem als zijbekisting gestort. Deze om
standigheid is dan ook de oorzaak van den ruwen vorm van 
het buitenvlak, gekenmerkt door uitbuigingen en insnoeringen 
al naar den aard van de bodemlagen. 
De bijzondere voordeelen, welke bij de meeste systemen van 
deze groep ten opzichte van de eerste hoofdgroep in het oog 
springen, zijn de volgende: 
1e. met de vervaardiging der palen kan onmiddellijk worden 
aangevangen omdat geen verhardingstijd, zooals b.v. voor ge
wapend betonpalen, wordt vereischt; 
2e. proefheiïngen kunnen veelal achterwege blijven, omdat 
iedere paal een proefheiïng is; dit voordeel is vooral van belang 
onder omstandigheden, als bij de 1e hoofdgroep vermeld bij 
sterk wisselende bodemgesteldheid; 
3e. aanpassing van de paalfundeering aan de bodemgesteldheid, 
waardoor oplasschen van te korte of afhakken van te lange 
palen wordt voorkomen en iedere paal zijn juiste lengte krijgt, 
geen economische verliezen dus. 
De groote verscheidenheid van constructievormen bij de ver
schillende systemen is wel in hoofdzaak een gevolg van de 
wijze, waarop men getracht heeft de bezwaren van het in de 
gemaakte gaten indringende grondwater voor het opbouwen 
v a den paal te overwinnen. Vanzelfsprekend heeft men vrijwel 
bij alle fundeeringswerken met water, in eenigerlei vorm in den 
bodem voorkomend, te maken. 
Da rnaast speelt het draagvermogen van de verschillende 
sys amen een belangrijke rol, waardoor een zoo groote ver
scheidenheid ontstaat. Waar bij de meeste dezer systemen geen 
gi" ter draagvermogen en een belangrijk kleinere dagproduc
tie /oor een bepaalde hoeveelheid op te nemen belasting wordt 
" e 'kt dan bij den normalen gewapend-betonpaal, terwijl de 
e e leidsprijs veelal hooger is, moeten deze van weinig belang 

den geacht in het bijzonder bij bouwwerken, waarbij juist 
e f hooge belasting per fundeeringseenheid een belangrijke rol 
SP =lt. 

FIG. 17. H E I - I N S T A L L A T I E F R A N K I - P A A L . 

Het is naar alle waarschijnlijkheid ook aan deze omstandigheid 
te danken, dat de palen met hoog draagvermogen in deze groep, 
b.v. 80 a 120 ton, den laatsten tijd zoo'n ruime toepassing vin
den. In hoofdzaak wordt dit hooge draagvermogen bereikt door 
puntverzwaring (ter verkrijging van een grooten puntweer
stand), zulks overeenkomstig de z.g. Sprenger-punten. Door 
den ruwen vorm van den paalmantel wordt tevens een hooge 
kleefweerstand opgewekt. Een en ander kan ten gevolge heb
ben, dat het draagvermogen tot het 2 a 2Vi voudige van een 
normalen gewapend-betonpaal wordt opgevoerd. 
Allereerst mogen dan aan de hand van de schematische werk
wijze in fig. 16 eenige beschouwingen worden gewijd aan den 
. . F r a n k i - p ,1 a I". 

Met een uiterlijk op een Menck en Hambrockstelling (fig. 17) 
gelijkende heistelling wordt de paal vervaardigd. Een stalen 
buis, inwendig 0 40-50 cm, van de te verwachten paallengte 
wordt, hangende in de geleiders van de machine op den grond 
geplaatst. Onder in de buis, dragende op den grond, wordt een 
laag beton van aardvochtige consistentie, ter hoogte van 50 tot 
70 cm, gestort. Een langwerpig stalen heiblok, wegende 2.5 tot 
3 ton normaal (bij zwaren bodem zelfs tot 5 ton), bediend vanaf 
de stoomheilier op de machine, wordt in de buis gelaten en de 
z.g. betonprop licht in elkaar geheid tot een waterdichte af
sluiting onder in de buis. Dan vangt het heiwerk aan. Door de 
slagen van het valblok binnen de buis op de prop en de blijkens 
de ervaring door het uitheien verkregen vaste klemming van 
de prop in de buis, waarbij de valhoogte tot 7 a 10 m kan wor
den opgevoerd, wordt de buis op de benoodigde diepte geheid. 
Deze diepte kan of van te voren zijn vastgesteld of uit de hei
resultaten worden afgeleid. Tijdens het heien blijft de water
dichte afsluiting onder de buis verzekerd; somtijds wordt tijdens 
het heien nog wat beton bijgevuld. Het moge duidelijk zijn dat 
het heien op zeer gunstige wijze plaats vindt, n.l. de slag komt 
aan op de diepte, waar de bodem doorheid moet worden en 
met zeer groot hei-effect (4 a 5 maal zoo groot als bij een 
normaal 4 ton's stoomblok). Zware bodemlagen of hindernis
sen (boomstammen e.d.) kunnen met dit systeem binnen zekere 
grenzen worden doorheid; voor normale betonpalen vormen 
deze veelal onoverkomelijke moeilijkheden. Dit is een bijzonder 
voordeel van den Franki-paal. 

Is de buis op diepte gekomen dan wordt de verbreede paalvoet, 
één van de kenmerken van den Franki-paal, gemaakt. De buis 
wordt in de stelling met zware kabels vastgemaakt en de stel
ling aan de voorzijde vastgevijzeld en op stoppingen gesteund. 
De verbreede paalpunt wordt gevormd door onder regelmatige 
toevoeging van beton de prop met zware klappen van het hei
blok onder de buis uit te slaan. Aldus wordt een prop van 0.5 
tot 1 m 3 beton onder de buis tot een verbreeden voet uitge
slagen. Gezorgd moet worden dat steeds een voldoende hoeveel
heid beton boven den onderkant van de buis blijft staan, opdat 
de waterdichtheid verzekerd blijft; controle hierop en tijdens 
den verderen opbouw geschiedt met behulp van de aan de 
kabels bevestigde merkteekens. 
Is de voet gevormd, dan wordt de buis onder geleidelijke toevoe
ging van beton opgetrokken; na iedere betonstorting ter hoogte 
van 40 tot 60 cm wordt de buis getrokken en het beton onder 
de buis uitgeslagen, zoodat de paal ringvormig wordt opge
bouwd. Het beton wordt tegen den gronddruk in naar buiten 
geperst, zal dus een groote kleef opwekken. Door het zware 
stampwerk wordt het aardvochtige beton tot een zeer groote 
vastheid gestampt. 
Het laat zich tevens begrijpen, waarom bij dit paalsysteem de 
aardvochtige betonconsistentie zoo geschikt is; immers alleen 
een dergelijke consistentie verdraagt een zoo zwaar heiwerk; 
plastische beton zou uiteen worden geslagen in mortel en 
zwaardere toeslagstoffen en tot ondichtheid en onhomogeniteit 
aanleiding geven. 
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FIG. 18. O N T G R A V E N F R A N K I - P A A L. F IG . 19. B O D E M V E R D I C H T I N G N A A S T E E N F R A N K I - P A A L . F I G . 20- S C H E M A V E R V A A R D I G I N G E X P R E S S - P A A L . 

Gebruikelijk is een betonsamenstelling met ongeveer 300 tot 
350 kg cement per m 3 en een tamelijk groven mineralen toeslag. 
Aan de kwaliteit van het grind moet bijzondere aandacht wor
den besteed, omdat door het zware stampwerk van het over 
groote hoogte vrijvallende blok slechte grindstukken worden 
verbrijzeld. 
Veelal wordt in het boveneinde van den paal een van te voren 
gereedgemaakte wapeningskorf, voor het verband met het op
gaande werk, ingelaten; men kan deze korven ook over grooter 
lengte aanbrengen, al naar de functie van den paal in het 
bouwwerk. Aan de vlechting van deze korven, welke met weinig 
speling in de stalen buis passen, wordt door de kans op be
schadiging tijdens het heien van het door de korven rollend 
blok bijzondere aandacht besteed. 
Aldus wordt een paal verkregen, welke zich, wat vorm betreft, 
aan de doorheide bodemlagen aanpast; fig. 18 laat eenige ont
graven Franki-palen zien. 
Het zal tevens duidelijk zijn, waaraan deze palen hun groot 
draagvermogen ontleenen, n.l. een g r o o t e n p u n t w e e r 
s t a n d en een belangrijk g r o o t e r e k l e e f dan eenig ander 
paalsysteem en wel z.g. dubbele bodemverdichting, ontstaan als 
gevolg van: 
1°. voor zoover den puntweerstand betreft, door den sterk ver-
breeden voet, 
2°. voor zoover de kleef betreft, door de dubbele bodemverdich
ting, en wel door het inheien van de stalen buis, en daarna bij 
den opbouw van den paal door het uitheien van het beton onder 
de buis uit, waardoor nogmaals de grond zijwaarts wordt weg
geheid en de paal een diameter verkrijgt, welke gemiddeld 5 tot 
10 cm grooter is dan de buisdiameter. 
Uit fig. 19 moge duidelijk blijken in welke mate de omringende 
grondlagen neerwaarts worden meegebogen ten einde den 
kleefweerstand op te wekken. 
Wat betreft de zeer belangrijke kleef moge worden opgemerkt 
dat ook hier een wezenlijk onderscheid tusschen een Franki-
paal en de overige palen van deze groep, waarbij door het uit-
pulsen van den grond binnen het gat zijwaartsche bodem
ontspanning kan intreden en dus kleefvermindering, bestaat. 
Voor de toepassing als kleefpaal, min of meer te vergelijken 
met een bodemverbetering, is de Franki-paal bijzonder geschikt. 
Als voorbeeld moge dienen dat bij enkele hier te lande uitge
voerde proefbelastingen, o.a. te Nijmegen en Rotterdam, deze 
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palen zijn belast tot 390 resp. 290 ton, waarbij de grens van het 
draagvermogen nog niet was bereikt. 
In het algemeen wordt op den normalen Franki-paal met een 
uitwendigen diameter van 55 tot 60 cm, 80 tot 100 ton belasting 
toegelaten;ook wordteen paal van belangrijk kleineren diameter 
van 40 tot 45 cm vervaardigd, waarop 60 ton wordt toegelaten. 
Lood-, zoowel als schoorpalen kunnen met dit systeem worden 
vervaardigd. 
Behoudens onder hierna te noemen omstandigheden, bestaat 
bij den Franki-paal weinig kans op heibreuken, zooals bij de 
gewone gewapend-betonpalen, omdat de paal in den grond 
wordt opgebouwd. 
Op een bijzonder kenmerkende eigenschap van dezen beton
paal moge nog worden gewezen, n.l. het heien vanaf een hoo-
geren grondslag, dan waarop de paalkop komt te liggen, omdat 
men tijdens het maken den opbouw op willekeurige diepte 
kan beëindigen en aldaar den kop vormen. Naast het voordeel, 
dat men vooruit geen diepe bouwputten behoeft te maken, be
spaart men dus aan paallengte. 
Het spreekt vanzelf dat het Franki-systeem ook nadeelen aan
kleven. 
In sterk waterhoudende grondlagen, of bij het voorkomen van 
spanningswater (artesisch water) zal men de paallengte niet 
al te hoog moeten opvoeren, want de gevaren, welke de goede 
hoedanigheid van de Franki-palen, vooral tijdens den opbouw, 
bedreigen, nemen dan met de diepte sterk toe. Onder normale 
bodemomstandigheden met hoogen grondwaterspiegel zal eei 
lengte van 20 m wel als een globale grens zijn te beschouwe ï 
bij de gebruikelijke hier beschreven uitvoeringswijze, hoewel ca 
laatste jaren bij gronden met geringe kleef deze lengte son -
tijds belangrijk is overschreden (o.a. eenige werken in Stocr-
holm en Oslo met paallengten van 30 tot 40 m); voor ons land 
zal deze lengte wel nergens overschreden behoeven te worde'i, 
want men bedenke wel, dat in den regel de voor deze pale i 
benoodigde lengte door de belangrijke bodemcompressie ond' r 
de punt iets kleiner kan zijn dan bij gewone palen. 
De normale uitvoering eischt de aanwezigheid van een terrei i. 
van waaraf met de heimachine de palen kunnen worden g -
maakt, een omstandigheid, welke niet altijd aanwezig is, b.'-
bouwwerken, welke in open water moeten worden gemaal-1. 
Het is mogelijk met een op een boven water gevormden steig f 
geplaatste buis met daarin gestorte betonprop onder water do r 

met speciale afsluitmiddelen enz. dezen paal in het water te 
maken, maar deze uitvoering is niet zonder gevaren. 
In zeer slappe terreinen met uiterst geringen zijdelingschen 
weerstand zal de opbouw met omzichtigheid moeten geschie
den, een omstandigheid waarvan men zich van te voren bij de 
keuze van dit paalsysteem goed rekenschap moet geven. 
Bij werken van eenigen omvang in het westen des lands, waar 
tot op betrekkelijk groote diepte slappe lagen voorkomen zal 
de prijs per strekkende meter Franki-paal met diam. 55-60 cm 
circa f 10.— bedragen, zoodat dit systeem concurreerend is met 
gewone betonpalen der 1e hoofdgroep. 
De Franki-paal, op grond van een reeks zeer uitgebreide aan 
het werk voorafgaande proefnemingen daartoe gekozen, vond 
o.m. aan de brug te Nijmegen toepassing tot een hoeveelheid 
van ± 9200 meters; voorts aan de nieuwe Centrale van het 
P.G.E.B. te Nijmegen, het Kinderziekenhuis te Rotterdam en 
eenige kleinere bouwwerken, terwijl het nieuwe Beursgebouw 
te Rotterdam eveneens op Franki-palen wordt gefundeerd. 
Na deze eenigszins uitvoerige uiteenzetting van het Franki-
systeem, hetwelk hier te lande door de Nederlandsche Franki-
Maatschappij te Kinderdijk wordt uitgevoerd, moge nog eenige 
aandacht worden geschonken aan den „ E x p r e s s - p a a I". 

Bij de vervaardiging van dezen paal, waarvan de uiterlijke 
vormgeving geheel gelijk is aan den Franki-paal en die ook 
een groot draagvermogen bezit, is in het bijzonder bij den op
bouw van den paal uit betontechnisch oogpunt van een andere 
gedachte uitgegaan (fig. 20). 
Ook hier wordt eerst een buis met van onder een schoen van 
gewapend beton of staal in den grond geheid. Na op diepte te 
ïijri geheid wordt met behulp van een lang stalen heiblok, pas
sen e in de buis en aan de onderzijde voorzien van een soort 
veiv elconstructie, beurtelings beton in de buis gestort en ge
stat pt, terwijl de buis regelmatig wordt opgetrokken. Het hei-
°'°l- is aan de onderzijde voorzien van een soort plunjer met 

ch einde, passend in een aan het heiblok opgehangen 

d ( 

ee 
W ( 't gestort, (boven in de buis gestort met bakken) hetwelk 

— . —j— • — 
S e <matig over de geheele buisoppervlakte (verschil met 

e, aan de binnenzijde conische zitting, welke geheel binnen 
uis past. Door heffing van het heiblok of heistang wordt 
jpening van bepaalde hoogte vrijgemaakt, waardoor beton 

wordt aangestampt en wel door de bijzondere constructie 

Franki-systeem, waarbij door den vorm van het blok meer in 
het midden wordt geheid). Door den bijzonderen vorm van het 
ventiel onder wordt als het ware regelmatig beton in de buis 
gepompt en uitgeheid onder de buis, zoodat door de betere 
afsluiting en de regelmatiger, beter controleerbare wijze van 
opbouw naar de meening van de voorstanders van dit systeem 
meer zekerheid voor het verkrijgen van een over de geheele 
hoogte homogenen paal wordt verkregen. 
Het aanbrengen van een wapening in en het schoor heien 
dezer palen leveren geen bezwaren op. In het buitenland vond 
dit systeem reeds uitgebreide toepassing; hier te lande werd 
eenige maanden terug een proef met dit systeem te Zwijndrecht 
genomen, welke niet geheel aan de verwachtingen heeft voldaan. 
Van de in deze hoofdgroep vallende paalsystemen moet stellig 
aan den Franki-paal om de vele voordeelen, welke het systeem 
biedt — zooals o.m. de op grond van een veeljarige ervaring 
steunende zorgvuldige uitvoering, de goede constructievorm en 
het uitzonderlijk groot draagvermogen — de voorkeur worden 
gegeven. 

S l o t . 
Het moge uit het voorafgaande duidelijk zijn, dat het, waar 
elk betonpaalsysteem zoovele voor- en nadeelen bezit, zonder 
nauwgezette overwegingen van alle de keuze beheerschende 
factoren moeilijk is algemeene richtlijnen vast te stellen, welk 
systeem voor een concreet geval de voorkeur verdient. 
Getracht is in deze beschouwingen zooveel mogelijk richtlijnen 
te geven voor al deze factoren, waarvan de voornaamste zijn: 
bodemgesteldheid, draagvermogen, paalgroepeering en uitvoe
ringswijze. 
Teneinde in de practijk op zoo gunstig mogelijke wijze van al 
deze factoren profijt te trekken heeft men de laatste jaren bij 
belangrijke bouwwerken meermalen het systeem van afzonder
lijke aanbesteding der paalfundeering gevolgd, waarbij aan de 
hand van belastingschema's de gelegenheid aan gegadigden 
wordt geboden met alle daarvoor in aanmerking komende paal-
soorten aanbiedingen te doen, waarbij dan veelal ter controle 
op het voorgestelde draagvermogen een of meer proefbelastin
gen worden vereischt. 
Aan de hand van het in deze hoofdstukken behandelde, zal het 
dan voor den op dit terrein niet volledig geöriënteerden aan-
besteder niet al te moeilijk meer vallen tot een doelmatige paal
fundeering te geraken. 
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OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

D E 8 E N O P B O U W . 
Nr. 19. Brugnummer. Ir. J . B. van Loghem schrijft een artikel naar aan
leiding van de publicatie van het ontwerp voor een oeververbinding over de 
Nieuwe Maas te Rotterdam door Dr. ir. J . E m m e n . 

Nr. 20. Vergrooting van het Sophia ziekenhuis te Zwolle door ir. Wiebinga 
en ir. Van der L inden. Ir. J . B. van Loghem komt in zijn artikel over dit 
bouwwerk op tegen het verminken van het oorspronkeli jke ontwerp van 
Wiebinga. 
Uit „ W e i t e r b a u e n " het orgaan van de Zwitsersche groep voor het nieuwe 
bouwen vermeldt ir. Van Loghem iets „over baden en nog wat". Dit „nog 
wat" blijkt een pleidooi te zijn voor een geruischloos closet. 
Bij eenige foto's, welke den opengeschoven wand van het Sportfondsenbad te 
Haar lem laten zien, schrijft de redactie een hooggestemde ontboezeming 
over het Nieuwe B o u w e n . . . waarl i jk weer een kanonschot om een haasje 
te treffen. 
De heer K. L. Sijmons bespreekt een nieuw „ v a k b l a d " en vindt daarbij ge
legenheid iets over het B .W.A. te debiteeren op weinig hoffelijke wijze. 

Nr. 21. W . van Bodegraven en Dick E l fers openen het nummer met een ge
ï l lus t reerd artikel over „ I s m e n " , waaruit zich volgens hen de nieuwe zake
lijkheid heeft ontwikkeld. Volgt een artikel van W i m Brusse ter verdediging 
van zijn standpunt, dat het gebied der beeldende kunst niet ontoegankelijk 
zou zijn voor de beeldmogelijkheden der fotografie en f i lm. 

Nr. 22. Het plan groot-Brussel door Victor Bourgeois wordt uitvoerig be
sproken. Ir. J . B. van Loghem schrijft over „ W o o r d en begrip" en wil liever 
de aanduiding „ n i e u w e zakel i jkheid" behouden tegenover de benaming „het 
nieuwe bouwen". Teekenen van behoudende tradit ie in de nieuwe architec
tuur? B. Merkelbach complimenteert den gemeentelijken woningdienst te 
Amsterdam bij gelegenheid van zijn twintigjarig jubi leum. Het resultaat van 
de prijsvraag voor goedkoope arbeiderswoningen te Amsterdam is voor de 
leden van De 8 en Opbouw een succes geworden, a l l e pri jswinnaars zijn 
leden of aanhangers van deze groepen. De wijze waarop dit feest in het blad 
wordt bekend gemaakt, wekt herinneringen aan de reclame voor snelle 
automobielen na een gewonnen race. 

No. 23. Mart Stam leidt dit nummer in met een uitvoerig art ikel over zie
kenhuizen, waarbij als i l lustrat iemateriaal in hoofdzaak gebruik gemaakt 
wordt van hetgeen verkregen is, naar aanleiding van een pri jsvraag voor een 
cantonaal ziekenhuis te Zur ich , verdei een verhandel ing over de medische 
en hygiënische verzorging van de nieuwe steden in Rusland en tenslotte een 
oordeel van huisvrouwen over het nieuwe bouwen. 

No. 24. Dit belangrijke nummer opent met een rapport van „de 8" betref
fende het uitbreidingsplan „Bosch en Lommer" te A m s t e r d a m ; welk rapport 
werd gezonden aan de Amsterdamsche raadsleden en de directeuren der ver
schil lende stadsdiensten. Het resumé van dit rapport luidt als volgt: 
1. E r is een succesvolle poging gedaan om een plan te maken voor een 

volledige woonwijk. 
2. Bij open bouwblokken moet de gevelafstand minstens gelijk zijn aan 

die voor gesloten bouwblokken in de bestaande nieuwe wijken. 
3. Bij geringere gevelafstanden en smalle en diepe woningen ontstaat een 

woonwijk die over vijftien j a s r een economische en sociale mislukking 
zal beteekenen. 

4. Douches of baden moeten verpl ichtend gesteld blijven voor alle 
woningen. 

5. E r bestaat aanleiding om di resultaten en gegevens van de prijsvraag 
voor goede en goedkoope arbeiderswoningen te benutten bij de bebou
wing van „Bosch en Lommer" . 

Vervolgens behandelt B. Merkelbach het vraagstuk der „ lande l i j ke archi
tectuur" waarvoor volgens den schri jver geen norm is aan te geven. Hij 
tracht dit aan te toonen met het voorbeeld van onze molens, die toen zij 
voor het droogmalen van plassen in grooten getale in ons landschap nood
zakelijk waren, naar men hem vertelde, een storm van verontwaardiging 
opwekten en thans bestaat er een vereeniging, die dezelfde molens als 
aesthetische elementen in het landschap wil bewaren. Ook heeft „ lande l i jk 
heid" niets met het boerenbedrijf te maken en het imiteeren van boerderijen 
is misplaatst: 

„ D e moderne mensch, die buiten woont, hetzij alleen in den zomer, hetzij 
dat hij zich blijvend een woonplaats buiten de groote stad zoekt, woont 
niet aleen i n zijn huis, hij woont zooveel mogelijk buiten, zoodat hij zich 
niet „ w a p e n t " of „beschut" tegen de natuur met groote en massieve kappen. 
De natuur is zijn vriend waarmede hij gaarne zoo lang mogelijk verkeert 
en slechts voor den nacht en bij guur weer trekt hij zich in zijn woning 
terug. Hij verschanst zich echter niet in een steenen burcht, hij blijft het 
contact verlangen en laat zich de scheiding slechts noode welgevallen. 
De architect, die zich hiervan bewust is, zal tot een andere vormgeving 
komen dan de boer, die zijn boerderij in een schier eindelooze vlakte 
bouwde waarin hij mensch en dier tegen de, door hem zoo gevreesde, 
elementen wilde beschermen". 
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De schri jver merkt ten slotte o p : 
„ d a t uitsluitend een gave oplossing is te verkri jgen, indien men de gestelde 
opgaaf volledig aanvaardt . Dat deed de molenbouwer en dat deed de boei 
en zij kwamen tot een kunstwerk van blijvende waarde en He architect kar 
slechts trachten hen in deze aanvaarding te volgen en het imiteeren var 
hun vormen kan hem daarbij niet helpen". 
Voorts een publicatie met verscheidene foto's van eenige zomerhuisjes er 
tenslotte twee art ikelen, respectievelijk van Ir. J . B. van Loghem en K 
L. Sijmons over het werk van Hannah H ö c h , het eene waardeerend, hei 
andere gelukkig afwijzend. 

No. 25. In dit nummer wordt het entwerp, waarmede A r t h u r Staal di 
Pr ix de Rome voor schoone bouwkunst 1935 behaalde, gepubliceerd me 
art ikelen van Ir. A . Boeken en K. L. Sijmons. Het bekroonde ontwerp var 
architect A . E . E lzas in de pri jsvraag voor een synagoge te Amsterdan 
wordt door B. Merkelbach besproken. 
Tenslotte is de heer P. Zanstra aan het woord over A . et A . naar aanleidini 
van de onlangs gehouden tentoonstell ing in het Stedelijk Museum t. 
Amsterdam. 
Wi l l y L a Croix maakt nog eenige (niet zeer duideli jke) opmerkingen bij 
het werk van Hannah H ö c h en kan dit werk eveneens niet zeer waardeeren 

No. 26. Begint met de publicatie van een door de 8 en Opbouw gerichx 
schrijven aan den Raad der Gemeente Amste rdam, waar in voor het nieuw 
te bouwen raadhuis op een openbare pri jsvraag wordt aangedrongen. 
Geadviseerd wordt deze pri jsvraag te doen geschieden in twee deelen. Te 
weten: ten eerste, een algemeen openbare ideeën-pr i j sv raag en ten t w e e d ï , 
een besloten gehonoreerde pri jsvraag onder de inzenders, die daarvoor 
ingevolge de beoordeeling worden aangewezen. Deze pri jsvraag zou uitge
schreven behooren te worden overeenkomstig de A lg . Ned. Pr i jsvraag Rege
ling der constitueerende vereenigingen. De arbeid benoodigd voor de inzen
ding voor het eerste deel van de pri jsvraag dient zoo beperkt mogelijk te 
worden gesteld, opdat de aan de deelneming verbonden kosten voor niemand 
een beletsel behoeven te zijn. Vervolgens bespreekt Ir. J . B. v. Loghem de 
Amsterdamsche pri jsvraag voor goede en goedkoope woningen, in het bij
zonder de bekroonde ontwerpen. Een voorbeeldige publicatie van twee 
der inzendingen volgt, die van A r t h u r Staal , S. v. Woerden en G. H. Holt 
en die van Bodon, Groenewegen. Karsten en Merkelbach. 
Een zeer waardeerend verslag over de lezing van Prof . Hans Bernoul l i ge
houden te Amsterdam volgt en tenslotte dringt de redactie er op aan in de 
komende jaren het pri jsvraagsysteem meer- toe te passen. „ W i j zijn ten 
allen tijde bereid ons met onze andere collega's te meten" heet het en men 
vestigt behalve op het nieuw te 'bouwen Raadhuis voor Amsterdam de 
aandacht op andere projecten geschikt voor een pri jsvraag, zooals een nieuw 
Stationsgebouw voor Amste rdam, Nederl . Pavi l joen op de Wereldtentoon
stelling 1937 in Pari js en de Wereldtentoonstel l ing in 1939 te Amsterdam. 

F. H. 

K E N T I K U S E K A I . J A P A N E S E J O U R N A L O F B U I L D I N G A N D L I V I N G 
C U L T U R E . Nov. 1935. 
Japanse belangstell ing voor Europese bouw. modern g e o r i ë n t e e r d . Over. 
name o.a. van het Haar lemse zwembad van G. H. Holt uit het Bouwkundig 
Weekblad . 
Belangstel l ing voor klassieke (Romaanse en Gotische gewelfbouw) en 
technische vraagstukken (City Noise and its prevention) Raamwerken, 
die Entwick lung der Baukunst (Prof . H a r t m a n n ) . 

T H E A R C H I T E C T S ' J O U R N A L van 2 J a n . 1936. 
Het Engelse „ R e g i s t e r of Registered Arch i tec ts" bevat voor 1935 bijna 
13.000 namen, het aantal studenten en adspirant- leden van het R.I .B.A. telt 
er 5961. Over de noodzakeli jkheid van werkverru iming gesproken! Daara in 
helpen de commissies en organisaties slechts ten dele. De architect behor rt 
zich voor de maatschappij onmisbaar te maken. Zijn belangstell ing ricl te 
zich niet alleen op historische gebouwen en landelijke romantiek, doch 
zoeke contact met het moderne leven: interesse in de wetenschappel i jk 
navorsing van materialen en werkmethoden, vooral ook verdieping in ma t-
schappeli jke vraagstukken van massa-productie, onderzoek naar bedrr s-
en algemene industr ievormen. Men zie veel in industriebouw, doch: 
„zo lang niet elke ondernemer van het allergewoonste zich tot den R.I.B 
„a rch i tec t kan wenden met de zekerheid, dat hij de al lerlaatste in l ich t ing ' " 
„ k a n krijgen voor het ontwerp en de organisatie van fabr ieken zoals J e 

„z i jne , zullen architecten niet „up to date" zijn. En niet voor zij „up 
„ d a t e " zijn zullen de architecten vanzel fsprekend betrokken worden bij l k 

„ b o u w w e r k ! " 

5 prijsvragen voor openbare gebouwen! ! 
Mendelssohn werkt nog steeds in Engeland (met Chermayef f ) . Zi jn w rk 
is sti l ler en zakel i jker geworden. v. d. l r -

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
( G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
E l HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

RE >ACTIE: IR. A . J. V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R IR J H V A N N R i -
D T J BROEK, A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. ' 1 FEBR. 1936 Q 
R ACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

iEGELINGSVER BLINDING DOOR DE ETALAGERUIT EN DE BESTRIJDING DAAR VAN DOOR R. S. WIERSTRA. 

spiegelende etalageruit is nu eenmaal een vervelend ding, 
... ar de architect zeker ook meermalen tegen te kampen heeft. 
Daarom kan het zijn nut hebben hier iets over de oorzaak en 
de bestrijding mede te deelen. 
Allereerst dienen we daartoe een paar begrippen uit de licht-
techniek naar voren te brengen. 
De sterkte waarmede een vlak verlicht wordt, drukken we uit 
in een aantal lux. Op een goed verlichte schrijftafel is de ver
lichtingssterkte tenminste 150 lux, liever 200 lux. In verge
lijking tot wat de natuur ons geeft is dat nog slechts een klei
nigheid. Zoo midden overdag hebben we in de wintermaanden 
nog altijd wel zoo'n 8000 tot 12000 lux, wat in den zomer ge
makkelijk kan oploopen tot 80000 lux en meer. 
Nu is de verlichtingssterkte niet de eenige maat waarmede we 
rekening moeten houden, wanneer het om het zien van de 
dingen gaat. Men kan een zwarten wand en een witten wand 
beide even sterk verlichten, b.v. met 200 lux, doch de indruk 
van beide is wel zeer verschillend. De beide vlakken kaatsen 
zeer verschillende lichthoeveelheden terug en daardoor wordt 
onze lichtindruk bepaald. Daardoor noemen we het witte vlak 
veel helderder. Dat voert er nu toe om ook voor de helderheid 
een eenheid in te voeren. Daartoe beschouwt men het reflec-
teerende vlak als een lichtbron, waartegen men natuurlijk geen 
bezwaar kan hebben, als men maar even het voorbeeld van de 
maan aanhaalt. Nu heeft een lichtbron, b.v. een bolarmatuur, 
een zekere lichtsterkte in een bepaalde richting, zeg b.v. 400 
kaars. Heeft het schijnbaar waargenomen oppervlak van de 
lichtbron (van den bol) een grootte van 400 cm 2, dan is de hel
derheid 400 : 400 = 1 kaars/cm2 of wel 1 stilbe. 
Zou men tusschen dezen ballon en het oog een glazen plaat 
brengen, met een absorptie van 5 %, dan verliest het beeld iets 
aan helderheid en zal 0,95 stilbe bedragen (fig. 1). 
Zooals nu een dergelijk bolarmatuur een bepaalde helderheid 
heeft, heeft een reflecteerend vlak ook een helderheid, die in 
k/cm2 of in stilbe is aan te geven. 

HELDERHEIDS-WAARNEMING BU DOORLATING 
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Nu is dat strikt genomen alleen maar door meting te bepalen. 
Toch kunnen we wel iets berekenen, als we met spiegelende 
reflectie of met volkomen diffuse reflectie te doen hebben. 
In het eerste geval denken we b.v. een lichtbron voor een glas
ruit opgehangen. Het oog neemt heel duidelijk het beeld van den 
bol waar (fig. 2). Echter ziet men deze nu lang niet met volle 
helderheid. Het glas kaatst n.l. maar 10 % terug en men krijgt 
dus den bol te zien met een helderheid van 0,1 stilbe. 
Nemen we nu het geval van de volkomen diffuse reflectie, dat 
eenigzins benaderd wordt door een stuk vloeipapier. In welke 
richting men op het papier kijkt, steeds ziet men het vlak even 
helder, daar glimmen heelemaal niet voorkomt. In zoo'n geval 
kan men door een formule de betrekking tusschen de verlich
tingssterkte en de helderheid bepalen. Zooals we weten is de 
helderheid (B) grooter naarmate de verlichtingssterkte (E) en 
de reflectiecoëfficient grooter zijn, hetgeen tot uitdrukking 
komt in de formule 

B 
. 7 . 10 000 

Het product van >, X E is dus nog te deelen door de constante 
waarde .7 X 10000. 
Denken we nu eens dat op een bureau een stuk wit papier ligt, 
dat verlicht wordt met 200 lux en dat de reflectiecoëfficient van 
het papier 70 % = 0,70 is, dan is de helderheid 

B 
0,70 X 200 
3,14. 10.000 0,0045 stilbe 

Gewapend met deze kennis plaatsen we ons nu voor de etalage
ruit. 
Om te beginnen zien we het trottoir als spiegelbeeld in de 
etalageruit liggen. Om de plaats daarvan te bepalen teekenen 
we het spiegelbeeld van het oog, trekken lijnen naar enkele 
punten van het trottoir en trekken dan van uit het werkelijke 
oog lijnen, die door de snijpunten van eerstgenoemde lijnen 
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met de ruit worden gevormd. Zoo ligt daar nu het trottoir 
(fig. 3). 
We kunnen nu ook berekenen met welke helderheid. 
Gesteld, dat het trottoir verlicht wordt met 10000 lux en dat de 
reflectiecoëfficient 0,30 was. De helderheid van het trottoir is 
dan 0,1 stilbe. De ruit kaatst deze helderheid voor b.v. 10 % 
terug en zoo verschijnt het trottoir als spiegelbeeld met een 
helderheid van 0,01 stilbe. 
Bevindt zich nu op den vloer van de etalage een voorwerp, dat 
met kleinere helderheid verschijnt, b.v. doordat het een don
kere kleur heeft of dat het slecht verlicht wordt, dan verdwijnt 
dit voorwerp zoo goed als geheel voor onze waarneming, omdat 
de helderheid van het trottoirbeeld de helderheid van het voor
werp overtreft. Hoe grooter het verschil hoe ernstiger het be
zwaar. Eerst dan wanneer de beschouwer ter plaatse van het 
voorwerp de helderheid van het spiegelbeeld weet te verkleinen, 
zal het bekijken mogelijk worden. 
Uit deze overwegingen volgt direct dat, wil men de spiegelver-
blinding, die men ondergaat voor goed opheffen, men de vol
gende regels in acht heeft te nemen: 
a. maak de verlichtingssterkte op het zich spiegelende voor

werp klein, waaraan echter niets te doen is, als men o.a. den 
strijd tegen de zon moet aanbinden; 

b. geef den zich spiegelenden voorwerpen een zoo donker moge
lijk oppervlak; zwarte of zeer donkere tegels (of andere vloer
bedekkingsmaterialen) zijn verre te verkiezen boven lichtge
kleurde. Zeer lichtgekleurde breede banden van hard steen 
om de etalageruiten zijn uit den booze; 

c. bedek wanden en vloer van de etalage met lichte stoffen; in 
de laatste jaren heeft men gelukkig eindelijk geleerd van 
hoeveel nut dit is; 

d. zorg voor een sterke verlichting. Immers de sterke verlich
ting moet, vooral als het donkere stoffen betreft, nog een 
voldoende groote helderheid aan deze geven, zoodat ze de 
spiegelbeeldshelderheid overtreffen. 
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In fig. 4 geven we nog even een voorbeeld van een spiegelbeeld, 
dat nu wel zeer funest kan zijn als de plaats van het beeld vol
komen op de plaats van het voorwerp ligt. Zou de stof meer 
naar voren opgesteld zijn, dan valt het spiegelbeeld er achter. 
Ook dan stoort het; het kan zelfs zeer erg storen, doch de kans 
is kleiner in verband met de accommodatie van ons oog. Een 
aardige ervaring kan men bij avond in dit opzicht in den trein 
opdoen. Er is dan een sterk spiegelbeeld van de coupé in de 
ruit te zien en toch kunnen we daar doorheen zien als we op 
grooten afstand instellen. Willen we dingen langs de spoorbaan 
waarnemen ter plaatse waar het spiegelbeeld is, dan lukt het 
doorgaans niet. 
Komen we thans nog even terug op het laatste van de genoemde 
4 punten. In zeer vele gevallen kan — als de etalagekast een 
licht aanzien gegeven is, voor zoover dit tolerabel geacht kan 
worden — de verlichting in de etalage helpen. Met betrekking 
tot het daglicht merken we op dat een glas in lood raam, bij 
gelijke raamopening, de zaak ongunstig beïnvloedt, daar een 
kleiner deel van het hemellicht in de etalage kan treden (fig. 5). 
Ook kan het aanbrengen van een zonnescherm niet helpen 
(fig. 6). Integendeel het middel is erger dan de kwaal, daar een 
nog grooter deel van het hemellicht wordt afgesneden. Alleen 
dan, wanneer het door het zonnelicht verlichte trottoir zou wor
den beschaduwd, zou het eenigen zin hebben, doch als men dat 
wil bereiken, moet het scherm ver uitsteken en het daglicht nog 
meer worden afgeschermd zoodat er toch nog zoo goed als 
niets gewonnen wordt. Daarom zou een puibouw, waarbij hei 
hemellicht nog behoorlijk sterk in de etalage kan treden, eer 
zeer groote verbetering geven (fig. 6). 
Ontbreekt dit middel, dan zal men het moeten zoeken door he 
hoog opvoeren van de kunstverlichting, die vaak, wil ze succc 
hebben, zoo hoog moet zijn, dat men per strekkenden mete 
langs het raam 1000 watt installeert, aangenomen dat d< 
etalage niet dieper is dan 2,5 a 3 meter. 
Het valt niet te ontkennen, dat menige winkelier hier nu terui 
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schrikt, eenerzijds wat den prijs aan voortdurend stroomver
bruik, anderzijds wat de warmteontwikkeling betreft. Boven
dien, zijn etalage en winkel één geheel, dan is de diepte vaak 
zoo groot dat deze lichtbronnen toch nog niet kunnen geven 
wat men verlangt. 
Geen wonder dus dat men is gaan zoeken naar andere oplos
singen, waarbij men de vorming van het hinderlijke spiegel
beeld zelf tracht tegen te gaan door plaatsing of vorm van de 
ruit. In de allereerste plaats denken we daarbij aan het schuin 
plaatsen van de ruit. 
In de linker afbeelding van fig. 7 is een ruit onder 60° geplaatst. 
Voor de ruit bevindt zich een ruimte, die dof zwart gemaakt is. 
Wil de persoon zijn eigen oog zien, dan zal dit in punt 0 liggen. 
Gaan we uit van de-middelste der drie stralen, die den recht voor 
zich uit kijkenden persoon in het oog vallen. De plaats waar 
deze straal het glas passeert zal ook getroffen worden door een 
straal buiten het raam, die verblinden wil. Trekken we nu uit 
0 een lijn door dit snijpunt, dan zien we dat deze straal van een 
zwart oppervlak komt, dus van een oppervlak met een zeer 
kieine helderheid, zoo klein, dat we er niet den minsten last van 
hebben en we den indruk krijgen alsof er geen glas aanwezig is, 
w:int het is altijd weer die glimming ontstaande door spiegel
beelden, die het glasoppervlak verraadt. Trekt men nu uit 0 de 
stralen naar den uitersten rand van het zwart gemaakte opper-
v <. dan vindt men meteen tot welke hoogte men zonder spie
s' ling door de ruit kan zien. Verwijdert men zich van het raam 
(' 3 de punten 01 en 02) dan wordt de verblindingvrije hoogte 

n ; iets grooter. 
N -uurlijk komt nu al gauw de vraag of de ruit niet wat steiler 
g laatst kan worden. De rechter figuur laat zien, dat dit ons 
v ' der van het doel brengt. Het bezwaar van het vuil worden 
v den vergaarbak vlak voor het raam doet het denkbeeld ont-
s an om de ruit achterover te laten hellen. Tot welk resultaat 
c' leidt is in figuur 8 duidelijk te zien. 
r zijn sedert enkele jaren de gebogen ruiten de aandacht gaan 
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vragen. Bekijken we daartoe eerst de enkel cylindrische ruit 
(fig. 9). Men bedenke, dat de straal steeds de normaal op dit 
gebogen oppervlak is en dat de hoek van inval en terugkaatsing 
van den lichtstraal zich uitstrekken ter weerszijden van zoo'n 
normaal. De horizontale straal, die den beschouwer in het oog 
komt, passeert ergens de glasruit. Van dit punt trekt men een 
straal naar M. Van het zwart gemaakte oppervlak komt even
eens naar het pasbedoelde punt een straal, die volgens de wet 
„hoek van inval = hoek van terugkaatsing" het oog zal moeten 
treffen. Daar echter de helderheid van het mat zwarte vlak 
zeer klein is, stoort dit vlak niet en het schijnt ook nu dat er 
geen glasruit aanwezig is. Men ziet gemakkelijk in dat dit voor 
het geheele oppervlak geldt en totaal onafhankelijk is van de 
plaats waar de beschouwer staat. Een mooie oplossing is een 
dergelijke sterk gebogen ruit, die een heele hap van de etalage
ruimte wegneemt, niet, terwijl het een echte verzamelplaats 
van stof wordt. Dit brengt ons tot figuur 10, waarin we twee 
spiegelruiten teekenden met verschillenden straal en verschil
lend groote luifel. De oplossing is nu ongetwijfeld veel eleganter 
en practischer dan zoo pas. Het gebruik van een dergelijke 
luifel is natuurlijk ook weer lang niet altijd mogelijk. Hier kan 
de ellips-cylindrische ruit uitkomst geven. In figuur 11 stellen 
P en Q de brandpunten van een ellips voor, zoodat elke licht
straal door P gaande en door den spiegel gereflecteerd door Q 
moet gaan. Elke lichtstraal welke buiten de punten P en Q op 
den spiegel valt, wordt ook daar buiten gereflecteerd en dit is 
nu hetgeen we bij de volgende beschouwing in het oog moeten 
houden. 

In figuur 12 zijn P en Q de brandpunten van de elliptisch ge
bogen ruit. De uit de etalage in het oog vallende lichtstraal 
snijdt op een plaats het glas, waar van het mat-zwarte opper
vlak eveneens teruggekaatst wordt. Men ziet nu gemakkelijk 
in, dat zoolang zich het oog maar boven Q beweegt men vrij is 
van spiegeling. Komt men tusschen P en Q, dan treedt spiege
ling op, een aardigheid voor de jeugd, die dit al gauw ontdekt. 
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Ten slotte geven we in figuur 1 3 nog een voorbeeld van een 
dubbele ruit, waarvan we in ons land enkele toepassingen kun
nen vinden. Ongetwijfeld zijn voor ieder, die dergelijke verblin-
dingsvrije ruiten voor het eerst tegenkomt, deze een verrassing, 
en het is onmiskenbaar dat men de artikelen tot diep in den 

winkel kan zien alsof er geen ruit aanwezig was. Een voortref
felijke oplossing, die echter ook haar schaduwzijde heeft, door
dat de ruit veel meer zorg vereischt wat de reiniging betreft, 
doch het wil mij voorkomen dat dit bezwaar bij lange na niet 
opweegt tegen de groote voordeelen die ze biedt. 

R. SWIERSTRA. 

WOONHUIZEN VOOR Ir. A. H. VAN ROOD EN Dr. M. VAN BLANKENSTEIN TE WASSENAAR. 

Beide staan ze in dat gedeelte van het schoone dorp Wassenaar 
waar bosch nog overheerscht, op vele meters afstand van de 
naaste buren, onder de schaduw van oude zware eiken en beu
ken, beschermd tegen zeewind door hoog geboomte en tegen 
verkeerslawaai door ligging aan stille zijwegen. 
Met groote zorg is er bij situatie en tuinaanleg voor gewaakt 
de rustige sfeer er omheen niet te breken. De plattegronden 
zijn zóó beknopt samengesteld dat de bouwsom laag bleef bij 
goede bewoonbaarheid: een traphal is geëlimineerd door de 
trap in de eetruimte te leggen, gangen en portalen zijn mini
maal van afmeting. 
Het prachtige uitzicht is ten volle te genieten dank zij zeer 
breede ramen in de woon- en eetruimten. De dagverlichting der 
betrekkelijk groote woonkamers is overvloedig voor het stuk 

waar het Zuiden zon binnenlaat en bescheiden om den haard 
heen waar men in zich zelf terug kan trekken. 
Het binnenhoutwerk is in hoofdzaak ongeverfd: eiken, teak, 
occumé, purperhart en palisander, alles blank in de was of 
blank gevernist. 
De binnenmuren zijn met zilverzand geschuurd om een lichten, 
rustigen, even-bewogen achtergrond voor meubel, mensch en 
bloem te geven. 
De muren zijn van buiten gebroken-wit geverfd om lichtend 
tusschen de donkere boomen te staan; de pannen zijn rood en 
worden groen om aan te sluiten bij het blad. 
Overstekende daken beschermen de gevels tegen stortregens 
en geven de beschutting die de mensch buiten verlangt. 

Ir. A. H. VAN ROOD, C. en B.l. 

I T O M f t u O Ï Ï j r i E D r : 

P L A T T E G R O N D E N D O O R S N E D E S C H A A L 1 A 3 0 0 . W O O N H U I S IR. A . H . V A N R O O D T E W A S S E N A A R . 
B - B O R D E R , E E E T K A M E R , G G R A S V E L D , H = H A L , K = K E U K E N , S S T U D E E R K A M E R , T E T E E K E N K A M E R , T = T E R R A S , W - W O O N K A M E F , 
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OVER DE PASAR GAMBIR T E BATAVIA. 

leder jaar weer bouwt de Dienst van de Stadsontwikkeling der 
gemeente Batavia omtrent Koninginneverjaardag een nieuw 
Jaarbeurs-Lunaparkcomplex, in 1921 en '22 volgens ontwerp 
van ir. Cramer en sedertdien volgens het ontwerp van arch. 
J. H. Antonisse, tot voor kort Chef van dien Dienst. 
Het is de ,,Pasar Gambir", de traditioneele Indonesisch-Euro-
peesche jaarmarkt, die sinds het begin van de 19e eeuw (gouv.-
gen. Raffles) op het groote Koningsplein te Batavia gehouden 
is, met allerlei „spelen" (katknuppelen en zoo) voor de Hol
landsche matrozen, en hanengevechten voor de inlanders. 
Honderd jaar lang vermeed iedere Europeaan, die zich voelde, 
die Pasar Gambir. Zij bestond uit een groot aantal bamboe-
schuren en warong-kramen op een modderig uitgeloopen veld. 
Sedert de architectuur zich met de instelling bemoeid heeft, is 
het aanzien ervan verhoogd en kan gezegd worden, dat de Pasar 
Gambir even belangrijk is voor Indië als bijvoorbeeld de Foire 
de Lyon voor de Franschen. 
Antonisse heeft zich in de dertien jaren, dat hij de leiding had, 
tot een uitstekend tentoonstelling-bouwer ontwikkeld. Aanvan-
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kelijk Oostersche stijlen van nabij volgend, is hij langzamerhand 
overgegaan tot een vormgeving van meer eigen kracht en 
fantasie, zonder ooit het contact met de omringende Indische 
bouwvormen te verliezen. Evenzeer zonder ontrouw te worden 
aan de Indonesische bouwmaterialen, en met name aan die 
inheemsche, die zelfs door de armsten der armen op Java en in 
groote deelen van Sumatra nog altijd kunnen worden gebruikt: 
bamboe en atap. Dit zijn dan ook de materialen, die in Indië om 
zoo te zeggen voor het grijpen liggen. Of voor het grijpen 
groeien althans. De bamboe immers groeit er overal, en de atap 
— gedroogde palmbladeren — is eveneens overal en bijna om 
niet te koop. Welnu, uitsluitend met die inheemsche materialen 
en met kleuren en bronzen is het, dat Antonisse heeft gewerkt. 
Waar deze Nederlandsch-lndische ambtenaar, thans met verloi 
hier te lande vertoevend, alle inlichtingen kon geven over de 
bij de bevolking zelf traditioneele, en door hem in toepassing 
gebrachte bamboe-bouwwijze, kan ik hier in het kort iets ver 
tellen van die oeroude methode van bamboe-bouw. 
Men onderscheidt het gebruik van de bamboe aldus: Naarmate 

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

de bamboe ouder is bestaat zij uit omvangrijker kokers (zooals 
men weet door groei in geledingen extra sterk); aan den voet 
zijn die soms 20 cm in diameter. Die dikke bamboe is sterker 
doch minder buigzaam dan de jonge. Ze vervult de rol van 
constructieven hoofdvorm bij den bouw, hetgeen voor de Pasar 
Gambir-complexen, welke veel hooger worden opgevoerd dan 
de inheemsche huisjes, beteekent dat men zelfs met de grootste 
bamboe's niet toekan, want zij hebben nooit een grootere bruik
bare hoogte dan van 20 a 22 m (wat zeker respectabel genoeg 
is!). Voor het overige wordt de bamboe niet meer ongespleten 
gebruikt. De eenvoudigste splijtvorm is, dat men ze overlangs 
in tweeën splijt en.dan met die halve bamboestelen, die men 
tegen onzichtbare latten bevestigt, iets maakt, dat aan de 
blokhutten in miniatuur herinnert. 

Dit laatste is echter enkel opvulling en geschiedt met veel fan
tasie op verschillende manieren. Soms legt men ze als Romaan-
sche dakpannen om en om met de holte naar buiten en naar 
binnen. Maar meer nog geschiedt de opvulling van de vlakken 
tusschen sterkere bamboelijsten en bij wijze van muren en 
w >.nden, met behulp van bamboe-vlechtwerk, en ook hierin 
b ;taan zeer veel variaties: van de te weinig tegen verweering 
b' tande, en dus alleen als tusschenwanden gebruikte vlecht-
w rken van het (eerst in reepen gespleten en goed geplette) 
bi nengedeelte der bamboekokers — de „gedèk" — tot allerlei 
r i ve, fijne en zéér fijne matten toe, die uit de geschilde boven-
b t-reepen vervaardigd worden — de „koelit". 

bamboe komt in de lagere landen doordat ze de rivieren 
akt en via zee of brak water belandt, waar zij moet worden 
werkt. Aldus vlotsgewijze vervoerd, heeft ze dan den tijd 
ad uit te loogen, en is zoodoende direct bruikbaar bij aan-
nst. 
staken van die bamboe vormen dus het geraamte bij den 
w. Daarbij is het gebruik van spijkers vanwege het splijt-

A R C H I T E C T J . H . A N T O N I S S E 

gevaar vrijwel uitgesloten. Alle goede bamboe-constructie ge
schiedt door pen en gat. De practijk heeft den heer Antonisse 
geleerd, dat men met bamboe, in verband met den winddruk 
en de stijfheid der constructie, niet veel hooger kan bouwen 
dan 35 m boven den grond. Om een zekere hoogte te bereiken 
neemt men een bamboestaak, boort er aan het boveneind twee 
of meer gaten doorheen, zet daar een andere bamboestaak 
tegenaan met correspondeerende gaten, en slaat daar pennen 
doorheen, zoodanig, dat de eene bamboe als verlengstuk boven 
de andere kan blijven staan. De bamboepennen zijn zoo taai en 
stevig, dat zulk een nieuwe staak, plus hetgeen deze zelf weer 
dragen moet, daarop kan blijven rusten. Voor de zekerheid 
wordt de verbinding ter lengte van ± 1 m, waar de pennen door
heen gaan, omwoeld met z.g. talidoek (touwdoek), terwijl men 
er nog extra een paar pluggen inslaat, omdat dit talidoek wel 
eens krimpt of uitzet. Met dit soort touw geschiedt in Indië 
bijna alles: het is vervaardigd uit den vezel van den arèn-palm, 
welke uit den oksel van het enorme, varenachtige blad van 
dien palm omlaag hangt. 

Dwars-bamboe's leggen geschiedt aldus, dat men uit de dragen
de bamboe en de dwarse bamboe beide een halven circel uit
zaagt, zoodat ze eenvoudig in elkander passen. Wanneer het 
niet om de eigenlijke pilaren van een gebouw gaat, doch om een 
rechtstandige bamboe, die op een liggende rusten moet, zoo 
snijdt men het onderstuk van de staande bamboe zoodanig uit, 
dat dit twee pinnen of lange tanden overhoudt, welke in de 
boorgaten van de liggende bamboestaak passen. En bij bint-
balken of kapbeenen (de inheemschen spreken van „koeda" = 
„paard") geschiedt ook de uitholling bij den bintbalk, doch zoo
danig, dat hij schuins gezet op de liggende bamboe past, waarna 
men door bintbalk en liggenden balk heen een bamboe-pen 
slaat, en wederom, zooals steeds, met talidoek de verbinding 
verstevigt. 
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Gelijk gezegd is het tweede, algemeen gebruikte materiaal de 
atap. Het zijn de langvingerige bladen van den arèn-palm, die 
door droging dofgrijs worden. Men laat deze bladen wel eens 
een tijdje in zeewater liggen en verkrijgt zoo een donkerder 
bruin. Een variant van den arèn-palm is de kirai, die een mooier 
blad levert, n.l. een rood- of goud-bruin blad, dat ook stijver 
is van kwaliteit. Deze blaren, die van 60 tot 80 cm lang zijn, 
vouwt men zoo om, dat één van de kanten 40 cm lengte heeft. 
Dat omvouwen geschiedt om een bamboestaaf, een gespleten 
stuk van een bamboe van ongeveer een vierkante cm doorsnee 
en 1.20 m lengte. Waar nu al die blaren om zulk een staak 
gevouwen zijn, kan men ze gemakkelijk daaraan vastrijgen. 
Zoo vormen zij als het ware breede pannen van blad, die (per 
8 cm omlaag) op elkander worden gelegd, onderwijl men ze 

A R C H I T E C T J . H . A N T O N I S S E 

aan de daksparren hecht met een soort touw, dat niets anders 
is dan het afschilsel van zeer jonge, taaie bamboe. 
De Pasar Gambir is slechts een tijdelijke tentoonstelling. Na 
twee weken zeer veel publiek te hebben getrokken werd zij 
altijd weer terstond afgebroken. Dit maakte het noodzakelijk, 
met het goedkoopste (bijgevolg inheemsche) materiaal te bou
wen. In dat materiaal heeft, zoover wij weten, nog niemand dan 
de hier genoemde architect getracht, fantastische Europeesch-
Indische vormgeving te bereiken. De fotografieën, die van deze 
Pasars Gambir sinds een vijftiental jaren gemaakt zijn, zouden 
verdienen, eens in Nederland op ruime wijze geëxposeerd te 
worden. 

Blaricum. Mr. H. P. L. WIESSING. 

BOEKBESPREKING. 

B E T O N E N G E W A P E N D B E T O N . 
Samenstel l ing en uitvoering door ir. A . W . C . Dwars. Derde herziene druk 
met medewerking van ir. G . J . Meyers. 
Deze uitgave van de N.V. Ui tg . Mij. /E. E . K luwer te Deventer is in hoofd
zaak bedoeld voor a.s. opzichters, doch ook zeer goed bruikbaar als inlei
ding voor degenen die een meer uitgebreide studie op dit gebied beoogen. 
De behandelde stof blijft uit den aard der zaak geheel buiten het gebied 
van ontwerp en berekening, en is inderdaad geheel gewijd aan samenstel
ling en uitvoering van beton en gewapend-betonwerken. In het algemeen 
geeft het boekje wel datgene wat voor den opzichter noodig is; een korte 
omschri jv ing van de uitvoering met betonpomp en de uitvoeringswijze van 
tr i lbeton en schokbeton zijn zelfs reeds aanwezig. T o c h treft bij de volle
digheid op dit gebied m.i. een zeer stiefmoederl i jke behandeling van een 
punt, dat toch vooral bij de uitvoering van g e b o u w e n van zooveel be
lang is, n.l. de zorg voor een doelmatige uitvoering van sparingen en het 
aanbrengen van bevestigingsmiddelen. 

TENTOONSTELLING RIJKSACADEMIE VOOR BEEL
DENDE KUNSTEN. 
In het gebouw van de Ri jksacademie te Amsterdam worden tentoongesteld 
de werken, gedurende het derde en laatste st ipendiumjaar vervaard igd, door 
Mej. Nel K laassen, bekroond in den wedstrijd voor de Monumentale Beeld
houwkunst 1932 en door D. K. Broos, bekroond in den wedstri jd voor de 
Monumentale Schi lderkunst 1932. 

De tentoonstell ing is kosteloos toegankeli jk van Zondag 26 Januar i tot en 
met Zondag 2 Februar i (op werkdagen van 10—3 uur, des Zondags van 

1—3 uur) . 
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Ook ten aanzien van de uitvoering der bekistingen mis ik eenige juist voor 
opzichters principieele detai lopmerkingen. Zoo geeft f ig . 13 wel de juiste 
aanslui t ing weer van balk en vloerbekist ing, maar wijst er niet op, dat een 
veel voorkomende kleine afwijking daarin (doorloopen balkschot i.p.v. vloer
schot) bij eenige zwell ing van de bekisting leidt tot v loerverdunning op 
het zwakke punt, terwijl dit gevaar bij de aangegeven methode niet be
staat. Ook mis ik een duidelijke omschri jv ing van bekist ingswerk voor 
plaat- en plaat-r ib-fundeeringen en voor in de kleine bouwprakti jk eveneens 
zoo vaak voorkomende partieele betonwerkjes (balken, lateien e.d.) waar 
de uitvoering van f ig . 13 niet steeds mogelijk is, al geef ik toe dat in een 
dergelijk werkje bezwaarli jk alle mogelijkheden onder de oogen gezien 
kunnen worden. 

Voor het overige voldoet het werkje zeker aan het gestelde doel en mag 
worden aangenomen, dat deze derde druk niet de laatste zal zijn. 

H. T . Z. 

ERRATA 
In het art ikel „ B e t o n p a l e n " 1e gedeelte komen eenige zetfouten voor. 0| 
bldz. 30 moet de formule van Sprenger als volgt luiden: 

B h 

C 
W d z + 

W d - ' l 

E F 

W , 
In de 3e alinea van onder staat in de 1e kolom „ D e term 

W d I f F 

l e e s : ^ Op bldz. 35 2e kolom moet i.p.v. £ worden gelezen E. 

Op bldz. 47 moet de tekst bij de f ig . Nos. 14 en 15 worden verwisseld. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J . V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V ICE -VOORZITTER, IR. J . H. V A N NR f 
D E N BROEK, A. EIBINK, FR. H A U S B R A N D , "T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS: J. P. MIERAS. 8 FEBR. 1936 O 
REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

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

Wij ontvingen van den Heer W. M. Dudok de volgende toelich-
t;ng op dit bouwwerk: 

I" at kortgeleden gereed gekomen gebouw voor de Hav-Bank te 
Schiedam is gelegen op het drukke kruispunt van de Gerrit 
V ^rboonstraat en de Tuinlaan; de noordelijke vleugel rijst op 
1 t het water (de Lange Haven). 
I et gebouw dient als hoofdkantoorgebouw voor drie bank-
< idernemingen. 
• ings de Haven liggen op den beganegrond de lokaliteiten voor 
< 1 Provinciale-, Crediet- en Depositobank; de eerste en tweede 

•"dieping zijn gereserveerd voor de Hav-Bank (Hollandsche 
gemeene Verzekeringsbank) en Nieuwe Hav-Bank. 

Langs de Gerrit Verboonstraat-Tuinlaan wordt de beganegrond 
ingenomen door een zes-tal winkels, welke door een doorgaande 
luifel zijn afgedekt. Ligging en vorm van het bouwwerk gaven 
aanleiding tot een bijzondere oplossing der uitstalkasten; de 
toegang leidt tot eiken winkel tusschen twee uitstalkasten door; 
het voorvlak der grootste uitstalkast is eenigszins schuin ge
steld. Elk der zeer ruime winkels heeft een kantoor aan de 
achterzijde, en een grooten kelder, die rechtstreeksche verbin
ding; met de straat heeft ten behoeve van goederen-aanvoer. 
Deze aaneengesloten winkelreeks bracht mede, dat de toegan
gen tot het Bankgebouw aan de beide einden werden ontwor
pen: de hoofdtoegang ligt op de noordzijde (nabij de brug over 
de Haven), de neventoegang aan de zuidzijde (Tuinlaan). 
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De Hoofdtoegang, waarbij zich in het souterrain een publieke 
rijwielstalling aansluit, leidt langs de portiersloge naar de hall, 
van waaruit men op den beganegrond de vertrekken der 
„Provinciale Crediet- en Depositobank" bereikt; in deze hall 
ziet men verder de hoofdtrap, opgaand tot de groote hall op de 
eerste verdieping. Deze hall is twee verdiepingen hoog: hier 
opent zich de geheele structuur van het bouwwerk. Eenerzijds 
ziet men vóór zich de lokettenreeks (en de wachtkamer), die 
de hall scheiden van een zeer groote personeelzaal; in den lin
kerwand een reeks glasdeuren, welke tot de directievertrekken 
en tot de neventrap naar de tweede verdieping voeren. Daar 
bevinden zich weder loketten voor het publiek. De ruimte vóór 
de loketten is als een in de hall uitgebouwd balcon opgelost. Een 
statig, hoog opgaand glasraam sluit deze groote hallruimte aan 
de Havenzijde waardig af; practisch bestaat daartegen geen 
bezwaar, omdat door dit aan de noordzijde gelegen raam geen 
overmatige zonnewarmte kan binnendringen; de groote glas
wand brengt hier voor het oog het contact tot stand tusschen 
de buitenwereld en de bedrijvige kern van dit kantoorgebouw. 
De beide groote personeelzalen op de 1e en 2e verdieping zijn 
aan het eene einde via hoofd- en neventrap, alsmede door een 
lift, aan het andere einde via een neventrap voor het publiek 
bereikbaar; in het midden zijn deze zalen bovendien nog onder
ling door een dienstwenteltrapje verbonden. Aan de achterzijde 
aansluitend aan deze zalen, en gedeeltelijk door glaswanden 
daarvan gescheiden, bevinden zich bureau's voor de Directie, 
voor afdeelingschefs, expeditieruimten, toiletten, enz. 
In den noordelijken vleugel zijn de overige directie-lokaliteiten 
ondergebracht, waarvoor direct verband met de personeelzalen 
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minder noodig is; voorts zijn daar vertrekken van medisch en 
wiskundig adviseur, wachtkamers, enz., terwijl de voornaamste 
ruimte bestemd is voor vergaderzaal. Eenerzijds is dit vertrek 
door een grooten glaswand van de Directeurskamer gescheiden, 
anderzijds door een dubbelen glazen wand, waartusschen een 
cacteeën-beplanting is aangebracht, van de groote loggia, welke 
een vrij uitzicht over de haven verschaft. 
Op de beide verdiepingen bevindt zich een aantal spreekkamers. 
De derde verdieping wordt geheel ingenomen door een gedeel
telijk open, gedeeltelijk overdekt dakterras; boven de groote 
hall sluit zich daarbij aan een recreatie-zaaltje met buffet voor 
het personeel. 
Op de tweede verdieping is naast de neventrap aan de Tuinlaan-
zijde een conciërgewoning ingericht. 
Het geheele gebouw is onderkelderd; behalve door de kelder? 
der winkels wordt deze souterrainruimte ingenomen door gar
derobe met waschgelegenheid voor het personeel, machine- er 
ketelruimte der centrale verwarmings- en electrische instal 
laties, en voorts door uitgebreide, overvloedig verlichte archief 
ruimten. 
De bovenomschreven plan-indeeling is erop gericht zoovee 
mogelijk goed belichte zaalruimten ter beschikking te krijgen 
het gangoppervlak is tot een uiterst minimum beperkt. Het be 
schikbare terrein is zooveel mogelijk benut: het gebouw volg: 
aan de straatzijde dan ook precies de terreingrens, hetgeen to: 
den afgeronden vorm aan den hoek Tuinlaan-Gerrit Verboon-
straat aanleiding geeft. 
In de buitenarchitectuur wordt de eenvoudige planindeeliiv; 
door enkele sprekende motieven tot uitdrukking gebracht; aa • 

de straatzijde de winkelreeks, waarboven de beide groote per
soneelzalen en het overdekte dakterras, ter weerszijden afge
sloten door hoofd- en neveningangsmotief, hall, hoofdtrap, 
neventrap. Aan de haven- en aan de binnenplaatszijde komen 
voorts de verschillende kleinere vertrekken door een rustige 
herhaling van een kleiner raamtype duidelijk tot uitdrukking; 
deze oplossing maakt bovendien latere wijziging door verplaat
sing van binnenwanden gemakkelijk uitvoerbaar. 
Een neon-lichtreclame is in den vorm van groote metalen let
ters boven het groote hallraam, voorts als een luchtige licht-
reclamemast in de architectuur van het gebouw opgenomen. 
Wat de constructie, afwerking en inrichting van het gebouw 
betreft, kan worden opgemerkt, dat het bouwwerk als ge-
wapend-beton skeletbouw is uitgevoerd met baksteenvullingen, 
aan de binnenzijde bekleed met aerocreetgasbeton, dat voor ge
luidsisolatie ook voor de meeste scheidingswanden is toegepast. 
De buitenmuurvlakken zijn bekleed met speciaal voor dit doel 
gebakken stroogeel geglazuurde tegels, op een plint van zwart 
Zweedsch graniet, resp. Beiersch graniet. 

D Ï gewapend-beton constructie en de paalfundeering zijn erop 
b rekend, dat het geheele gebouw met één verdieping kan wor-
d in verhoogd: uitbreiding kan intusschen allereerst plaats 
b bben door aanbouw van een nieuwen vleugel tusschen Hav-
Emk-gebouw en het in aanbouw zijnde nieuwe postkantoor. 
De hall en hoofdtrap zijn in wit marmer uitgevoerd, neventrap-
P n en gangen met witte tegels bekleed. De inwendige afwer-
k ng van het gebouw is overigens zooveel mogelijk op geluids-
I Hatie gericht; daartoe verkregen de groote personeelzalen 
c' ibbele ramen, de binnendeuren zijn van rubbersponningen 

voorzien, de vloeren in de kantoorlokalen zijn afgedekt met 
rubber, met uitzondering van de directiekamers en het zaaltje 
voor den Raad van Commissarissen, waar fraaie handgeknoopte 
tapijten (Het Paapje) aan deze vertrekken een grootere intimi
teit verleenen. 
Deze vertrekken zijn van eenvoudige betimmeringen in blank 
ahorn- met coromandelhout voorzien. In de kantoren vindt men 
de stalen zitmeubelen, bureau's en verlichtings-ornamenten. 
Lichtreclamemast, letters en ingangsdeuren zijn van niet roes
tend Kruppstaal. 
Het gebouw is uitgerust met de meest moderne technische 
hulpinstallaties, waarvan in de allereerste plaats genoemd moet 
worden de centrale verwarmingsinrichting, als geheel automa
tische plafondverwarming met oliestooksysteem; voorts de zeer 
uitvoerige electrotechnische inrichting, welke electrische tijd
aanwijzing, alarminstallatie, personenzoekinstallatie, noodver
lichting, enz. omvat. 
Het gebouw is tot volle tevredenheid van den architect uitge
voerd door den aannemer J. Bokhorst te Schiedam, onder het 
dagelijksch toezicht van den opzichter-teekenaar, den Heer 
G. H. van Mondfrans. 
Doordat de aesthetische verzorging van het gebouw, zoowel 
als van de inrichting berustte bij den architect, die voor de 
tapijten werd bijgestaan door den Heer H. Polak en voor de 
meubileering door den Heer W. H. Gispen, is in dit werk een 
volkomen eenheid bereikt, waarin zich, in architecturalen zin, 
het streven uit tot het scheppen van een blijstemmende arbeids-
ruimte. 
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OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

B Y G M A S T A R E N , No. 24, 31 Jul i 1935. 
In dit nummer wordt een aanval gedaan op de van staatswege uitgegeven 
voorbeelden voor den bouw van arbeiderswoningen ten plattelande. Uit de 
i l lustraties blijkt, hoezeer deze aanval gewettigd is. De redactie vraagt ter
loops, wat de Staat toch eigenlijk ten koste legt aan deze en dergelijke 
hulp aan onbevoegden, en wat daartegenover een architectenexamen zou 
kosten. 

Tout comme chez n o u s . . . . herinnert U zich het beruchte album uit den 

jare 1920? 

I D E M , No. 25, 14 Augustus 1935. 
Bevat een art ikel over metalen dakbedekkingen, waaronder in het bijzonder 
die in koper en in gegalvaniseerd ijzer worden behandeld. 

I D E M , No. 26, 21 Augustus 1935. 
Bevat een beschrijving met goede foto's van het Zweedsche pavil joen op de 
Brusselsche tentoonstell ing (arch. Peder C lason) . Voorts een aantal schet
sen voor den aanleg van een openluchtbad op Riddarholmen. 
Drie nieuwe kleine stations (arch.: Bouwbureau der Staatsspoorwegen). 
Beschri jving van het interieur en de isolatie van een Fokker F. 22 vl iegtuig 
van de Zweedsche luchtvaartmaatschappij „ A e r o t r a n s p o r t " . 

I D E M , No. 27, 28 Augustus 1935. 
Ar t ike l over de Saneering van de stad Stockholm door den stadsarchitect 

S igurd Westho lm. 

I D E M , No. 29, 18 September 1935. 
Dit nummer bevat een goed ge ï l lus t ree rd verslag van het Internationale 
Woningcongres te Praag. 
Voorts een aantal hoogst interessante projecten, ingezonden op een prijs
vraag voor een gemeentelijken schouwburg te M a l m ö , waaronder een zeer 
mooi, k laar project van prof. E r ik Lal lerstedt , in samenwerking met den 
architect David H e l l d é n . 
De gestelde vraag was, een volkstheater van groote capaciteit , dat echter 
in zijn inrichting zoodanige elasticiteit bezat, dat het ook voor meer intieme 
theatervoorstel l ingen met kleiner publiek kon dienen. Het is merkwaardig 
om te zien, hoe de verschil lende deelnemers hebben getracht, aan deze 
zeer moeilijk op te lossen vraag te voldoen. De redactie is van meening 
dat de resultaten onbevredigend zijn, omdat de tijd niet rijp is voor beant
woording van de vraag, op welke wijze het theater moet worden ingericht, 
om zich tegenover de f i lm te kunnen handhaven. Dit neemt niet weg, dat 
dit esn interessant nummer is. 

I D E M , No. 30, 25 September 1935. 
Dit nummer bevat een art ikel over bouw en inrichting van cremator ia , 
voorts een art ikel over papieren dakbedekkingen op houten onderlaag, 
speciaal met betrekking tot de ventilatie. Dit art ikel is overgenomen uit 
een Deensch ti jdschrift en geeft dus eigenlijk Deensche constructies weer. 
Het gaat hier hoofdzakeli jk om f lauw hellende daken met ontoegankelijke 
zolderruimte, waarbij aan de warmteisolat ie behoorlijke zorg wordt be
steed. T y p i s c h , en afwijkend van onze werkwijze, is het aanbrengen van 
een laag los gestort isolatiemateriaal , b.v. f i jnkorrel ige kurk op de tengels, 
die dan soliede genoeg moeten worden aangebracht om deze belasting te 
kunnen dragen. Het viel mij bovendien op, dat men de betengeling in Dene
marken nog maakt op dezelfde wijze als wij deze bij ons te lande nog in 
oude bouwwerken v inden; breede tengels op zeer korte afstanden, terwijl 
wij hier nu de voorkeur geven aan een grooteren tengelafstand, omdat de 
specie zich dan beter aan de berieting hecht. 

I D E M , No. 32, 16 October 1935. 
In dit nummer vinden wij o.m. een art ikel over Vo lksparken , typisch Zweed
sche instel l ingen, waar in den zomer de bevolking zich in de openlucht 
verpoost, met danstenten, openluchttheaters enz. Aardige voorbeelden van 
deze zeer eenvoudige theatertjes, die doorgaans niet meer zijn dan rondom 
open ruimten met alleen een dak voor beschutting tegen den regen. 
Pr i jsvraagontwerpen voor een politie- en brandweerstat ion te Umea . 

I D E M , No. 33, 23 October 1935. 
Dit nummer is geheel gewijd aan een rapport over de bevolkings- en 
bedri jvenverdeeling in de stad Stockholm. 

I D E M , No. 35, 13 November 1935. 
Wij vinden in dit nummer het nieuwe concertgebouw te Göteborg , arch. 
Ni ls E inar Er iksson . Merkwaardigerwi jze is van het uitwendige niet anders 
gegeven dan een avondfoto, waarop wel blijkt, op welk een feestelijke wijze 
bij avond de foyer open ligt naar het plein, waaraan het gebouw staat, 
maar waarop niet uitkomt, hoe het, geheel op akoustische overwegingen 
gebaseerde, e igenaardig gevormde zaalp lafond, dat blijkens de doorsneden 
ver boven den voorgevel uitsteekt, in den hoofdmassavorm is verwerkt . Het 
is overigens een interessant gebouw, met een van die typische klare, over
zichteli jke en eenvoudige, maar toch feestel i jk-monumentale plattegronden, 
waarvan de Zweden het geheim schijnen te bezitten. Wij hopen hier t.z.t. 
nog nader op te kunnen terugkomen. 

I D E M , No. 36, 20 November 1935. 
Eenige silo's en pakhuizen te M a l m ö . 
Ar t ike l over tri lbeton (werkwijze voor het storten van beton in k ist ingen, 
die door vibrators in t r i l l ing worden gebracht, teneinde een hoogere vast
heid te verkr i jgen) . De tot heden in ons land daarmede opgedane ervar ingen 
schijnen nog niet tot een algemeene aanvaarding van deze werkwijze te 
hebben geleid. Het blijkt uit dit art ikel , dat in Zweden niettemin reeds 
verschi l lende belangrijke werken in gewapend beton volgens deze werkwijze 
zijn gemaakt. 

I D E M , No. 37, 4 December 1935. 
Bevat o.m. een kort art ikel met afbeeldingen betreffende de ontwikkel ing 

van het watercloset. 

I D E M , No. 38, 11 December 1935. 
Dit interessante nummer geeft een publicatie van de reusachtige ontwar
ring van een bijna onontwarbaar verkeersknooppunt, genaamd „ S l u s s e n " 
(de Sluis) in het hart van S tockho lm: waterverkeer, spoorwegen en straat
verkeer, op meerdere niveaux over elkaar heen gevoerd. Het geval is onge-
loofelijk gecompliceerd en ongeloofelijk knap opgelost, en ook in verschi l 
lende meer architectonische onderdeelen interessant. Vervolgens een 8 ver
diepingen hooge bebouwing van een terrein te Stockholm met een complex 
kantoorgebouwen, waarvan een merkwaardige attractie is een bij wijze van 
een laadbrug dwars over de straat uitgebouwd restaurant, dat ter hoogte 
van de bovenste verdieping is geplaatst, aan het uiteinde rustende op een 
ijzeren l i f t toren, die aan den overkant van de straat staat. Het interieur, 
waar in de ijzeren vakwerkl iggers z ichtbaar zijn gelaten, doet aan het 
interieur van een vl iegtuig denken. 

I D E M , No. 39, 18 December 1935. 
Houdt zich geheel bezig met verkeersproblemen in de stad Stockholm. 

v. d. S . 

PRIJSVRAAAG VOOR EEN TUINHUISJE, UITGESCHREVEN DOOR DE 
N.V. HOUTBOUW- EN HOUTHANDEL MIJ. PADOX TE WARMOND. 

Het doel van deze pri jsvraag is het verkrijgen van een ontwerp voor een 
houten tuinhuisje, dat zeer verschil lende bestemmingen zal kunnen hebben. 
Het moet b.v. bruikbaar zijn als tuinhuisje voor een famil ie met of zonder 
kinderen, voor schilders en schri jvers, als lighal voor een zieke, enz. Het 
huisje moet d r a a i b a a r zijn en transportabel , d.w.z. behoudens de fun-
deering, moet het op zoodanige wijze zijn samengesteld, dat het bij ver
huizing gemakkeli jk kan worden medegenomen. T e n slotte moet het huisje 
in serie gefabriceerd kunnen worden aan de „ P a d o x " fabrieken te War 
mond, zoodat rekening gehouden moet worden met de gangbare handels
afmetingen van hout en met constructies en prof i leer ingen, welke zich voor 
e e n v o u d i g e machinale bewerking leenen. Nuttig grondoppervlak 6 m-
min., kosten met draaiconstruct ie en inrichting f 250 max. per tuinhuisje 
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bij fabricage van tenminste 10 stuks. In het programma is een gebruikeli jke 

draaiconstruct ie weergegeven. 
Uitgeloofd worden 1e prijs ƒ 150.—, 2e prijs ƒ 75.—, 3e prijs ƒ 50.—. 
Regeling honoreering bij uitvoering van een bekroond ontwerp is in 't pro 
gramma opgenomen. 

J u r y : Ir. J . P. Fokker , architect B.N.A. , F. Span jaard , Binnenhuisarchi tec 

V . A . N . K . en G. Ka lemink , Archi tect Houta fd . „ P a d o x " , secretaris. 

Inzending uiterlijk 18 Apr i l a.s. Inlichtingen tot 29 Febr. 1936. Mededingin. 
staat open aan alle Ned. architecten, beeldhouwers, kunstni jveraars ei 
tu inarchi tecten, in Neder land gevestigd. Programma's te verkri jgen bi 
G. Ka lemink , Heerenweg A 16b, W a r m o n d . 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J . V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R IR J H V A N N R - y 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . S E C R E T A R I S : J. P. MIERAS. 1 5 FEBR. 1 9 3 6 / 
REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

V O O R - G E V E L V A » 'T A K I Ï I - B t i s S I A D T H U I S t« i o o f t « n . 

HET NIEUWE AMSTERDAMSCHE RAADHUIS. 

I n l e i d i n g . 
Het vraagstuk, op welke wijze de bouw van het nieuwe Raad
huis voor Amsterdam moet worden tot stand gebracht, heeft 
in bijzondere mate de belangstelling van de Nederlandsche 
architecten gewekt. Deze belangstelling blijkt o.m. op over-
t igende wijze uit de op een druk bezochte ledenvergadering 
Van den B.N.A. op 14 December 1935 in „Arti et Amicitia" te 
A nsterdam met algemeene stemmen aangenomen motie, waar-
if werd uitgesproken, dat gestreefd moest worden naar een 
0 enbare nationale prijsvraag. Zij blijkt even overtuigend uit 
1 t in dit nummer van ons blad afgedrukte adres van het Ge-
1 otschap „Architectura et Amicitia" aan Burgemeester en 
• ethouders van Amsterdam gericht, waarin eveneens op het 
I >uden van een openbare nationale prijsvraag wordt aange

drongen. Een reeds vroeger verzonden adres van de architec
tengroep „de 8" dringt op hetzelfde aan. 
Onze Redactie meent, dat uit deze verschillende uitingen, 
met welker strekking zij zich volkomen accoord verklaart, de 
vrijwel eenstemmige meening der architecten blijkt, dat voor 
dit belangrijke bouwwerk de openbare prijsvraag het aange
wezen middel is om tot de aanwijzing van een architect te 
komen. Zij heeft gemeend, aan deze meening krachtiger relief 
te moeten verleenen door haar vanuit verschillende gezichts
punten in een speciaal daaraan gewijd nummer nader toe te 
lichten. Zij volstaat, als geheel, daarom met deze korte woor
den ter inleiding van een drietal artikelen, welker strekking zij 
echter uitdrukkelijk en met klem verklaart te onderschrijven. 

DE REDACTIE. 
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NOBLESSE OBLIGE! 

Het schone raadhuis aan de Dam, gebouwd door Jacob van 
Campen, is nu gedurende bijna drie eeuwen het represen
tatieve bouwwerk geweest van de stad Amsterdam. 
Dit raadhuis, eens de zetel van machtige besturen van de krach
tig levende en bloeiende hoofdstad des lands, is als zodanig het 
meest belangrijke bouwwerk dat ons land bezit. 
Ondanks het feit, dat dit gebouw sinds vele jaren aan zijn be
stemming onttrokken is, geldt het tot heden bij het gehele 
Nederlandse volk als het monument van een sterke volksge
meenschap. Het heeft voor de Amsterdamse bevolking een be
tekenis, welke nog door die van geen enkel ander gemeentelijk 
bouwwerk geëvenaard wordt. Het is dan ook geen wonder, dat 
er telkens opnieuw strijd gevoerd is om dit gebouw zijn oor
spronkelijke bestemming terug te geven, opdat het ook prac
tisch weer deel zou hebben aan het gemeentelijke leven. 
Dat dit bouwwerk, trots alle veranderingen die de tijd in de 
vorm en de inhoud van onze samenleving bracht, ook nu nog 
een voor ieder duidelijke taal spreekt, is te danken aan het feit 
dat voor het bouwen van dit raadhuis een van de grootste 
bouwmeesters van die tijd geroepen werd. 
Uit de geschiedenis blijkt niet duidelijk, hoe Jacob van Campen 
ten slotte de opdracht verkreeg. Het staat echter vast, dat ook 
door verscheidene andere bouwmeesters projecten en modellen 
voor dit gebouw gemaakt zijn, welke een rol gespeeld hebben 
alvorens de definitieve opdracht aan Jacob van Campen werd 
verstrekt. Ook blijkt duidelijk, uit de nog overgebleven geschrif
ten, dat zowel de stedelijke overheid als de burgerij, in de bouw 
van het stadhuis een zeer belangrijke gebeurtenis zagen en dat. 
zij zich volkomen bewust waren dat de stichting van een raad
huis veel meer betekende dan slechts voorzien in de behoefte 
aan ruimte voor de besturende overheid en huisvesting van de 
verschillende gemeentediensten. 

Na bijna drie eeuwen staat thans de gemeente Amsterdam 
weer voor de taak een nieuw raadhuis voor de hoofdstad des 
lands te stichten. Het is d i t gemeentebestuur gegeven een 
van de meest belangrijke bouwwerken tot stand te brengen, 
welke slechts bij tussenpozen van vele jaren in ons land ge
bouwd plegen te worden. Het beseffe, dat deze belangrijkheid 
niet gelegen is in de omvangrijkheid van het gebouw, maar 
hoofdzakelijk in de functie die het in ons gemeenschapsleven 
heeft en de grote betekenis die het daaraan ontleent. 
De regering heeft blijk gegeven in te zien, dat de stichting van 
een nieuw raadhuis voor Amsterdam meer is dan een begrensd 
gemeentebelang, dat deze stichting een wijdere strekking en 
een hogere betekenis heeft voor ons gehele volk. Het zal na hen 
die het bouwden nog voor vele generaties het raadhuis bij uit
nemendheid moeten zijn, het gebouw, dat de inwoners van de 
stad Amsterdam bij alle belangrijke gebeurtenissen in hun leven 
zullen binnen gaan en dat in verwachting en herinnering, in 
vreugde en leed, in moeilijke en voorspoedige tijden een rol in 
het leven van de bevolking zal hebben te spelen waarmee die 
van geen enkel ander gebouw kan worden gelijkgesteld. 
Slechts een karaktervol en bekwaam bouwmeester is in staat 
een raadhuis te scheppen dat, evenals het oude, boven al het 
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tijdelijke in zijn verschijning, waarden bezit, welke het voor de 
elkaar opvolgende geslachten het middelpunt en het symbool 
doen zijn van het gemeentelijke leven van de hoofdstad. 
Een van de beste Nederlandse architecten van thans zal daar
om aangewezen moeten worden dit gebouw te ontwerpen en de 
uitvoering daarvan te leiden. 
De Nederlandse architecten ontbreekt het echter reeds vele 
jaren aan een normaal aantal opdrachten van voldoende impor
tantie, die hen in staat stelden hun talenten te tonen en te ont
plooien. Het is daardoor thans niet mogelijk een bouwmeester 
aan te wijzen die onbetwist primus inter pares is en aan wien 
uitdien hoofde een werk van zo grote-algemene betekenis, zon
der meer, zou moeten worden opgedragen. 
Het is in de eerste plaats daarom, dat de architecten vrijwel 
algemeen aandringen op het houden van een openbare nationale 
prijsvraag om tot de aanwijzing van den bouwmeester te ge
raken. 
Het is o.i. niet verantwoord wanneer, op grond van vermeende 
bezwaren welke aan het prijsvraagsysteem zouden kleven of 
uit hoofde van meerdere kosten, moeilijkheden of tijdverlies, ver
zuimd zou worden de krachtigste schepping, waartoe de Neder
landse architecten van heden in staat zijn, voor dit raadhuis te 
verkrijgen. De bezwaren aan een openbare prijsvraag verbon
den, zullen door overleg en een zorgvuldig gesteld programma 
ondervangen kunnen worden. De reeds verrichte arbeid door 
het gemeentebureau kan als grondslag voor de samenstelling 
van het programma goede diensten bewijzen, terwijl o.i. ook 
na aanwijzing van den ontwerper, voor de uitvoering van het 
bouwwerk, dit bureau niet uitgeschakeld behoeft te worden. 
De keuze van den bouwmeester is in dit geval van alles over
heersende betekenis en het moet duidelijk zijn dat die keuze 
door geen enkele factor, van materiële of tijdelijke aard, mede 
bepaald mag worden. 
Het besluit tot het bouwen van een nieuw raadhuis voor Am
sterdam is gevallen terwijl er een economische crisis heerst 
waarvan het einde nog niet zichtbaar is. De totstandbrenging 
van dit gebouw zal daardoor alleen reeds een grote daad zijn 
welke waard is door een monument geëerd te worden. 
Het gemeentebestuur stelle, door middel van een openbare prijs
vraag, de Nederlandse architecten in de gelegenheid hun talen
ten te tonen en hun krachten aan deze, door haar hoge beteke
nis zo bevruchtende, opgave te wijden. 
Het zal daardoor de, voor dit gebouw van nationale betekenis 
meest verantwoorde, methode kiezen om tot de aanwijzing van 
den bouwmeester te geraken, die voor deze tijd waardig geacht 
moet worden de opdracht, tot het scheppen van dit bouwwerk, 
te ontvangen. 

De grootsheid van de taak die het Amsterdamse gemeentebe
stuur op zich genomen heeft door te besluiten een nieuw raad
huis te bouwen, verplicht het alle bezwaren en belangen var 
tijdelijke aard ter zijde te stellen, die de totstandbrenging vai 
de zo waardig mogelijke opvolger van het oude stadhuis in d« 
weg zouden kunnen staan. 
Noblesse Oblige! A. E 
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OPENBARE PRIJSVRAAG. 

Na het historische Amsterdamsche Raadsbesluit, waarbij tot 
den bouw van een nieuw Raadhuis besloten werd, is tot heden 
van de verdere voorbereidende werkzaamheden voor dit belang
rijke bouwwerk nog maar zeer weinig uitgelekt. Een paar on
controleerbare persberichten, waarin nu eens werd vermeld, dat 
B. en W. in geen geval een prijsvraag wilden, dan weer, dat ze 
juist wèl een prijsvraag wilden, een anderen keer, dat een op
dracht aan één bepaald architect werd overwogen, toen weer, 
dat aan geen van deze oplossingen werd gedacht, maar dat 
men overwoog, het gebouw te laten maken door den Dienst van 
Publieke werken, bijgestaan door een adviseerende commissie 
van vooraanstaande architecten, is alles, wat tot heden naar 
buiten bleek. Echter schijnt in den allerlaatsten tijd een ge
rucht, dat steeds hardnekkiger doordringt, maar dat al even-
min controleerbaar blijkt te zijn, te verkondigen, dat de prijs
vraag van de baan is. Maar de reden, waarom dit zoo zou zijn, 
vordt niet vermeld. 
En dit is de reden, dat wij nu met klem en nadruk de vraag 
'tellen: „Als men geen prijsvraag wil, W A A R O M N I E T ? " 
icht men het prijsvraagstelsel volstrekt ondeugdelijk? Staart 

nen zich blind op een paar mislukkingen, daarbij vergetende, 
1 at er eenige belangrijke, zelfs wereldberoemde gebouwen de 
rucht van openbare prijsvragen zijn? Is dit verstandig, is dit 
root gezien? Moet men ter wille van een kleinmoedigen angst 
oor een beetje last (want wat is het anders?) de kans af-

: nijden, dat een belangrijk talent aan het woord komt, tot heil 
an de ontwikkeling onzer bouwkunst? 

Het is misschien goed, in dit verband eens de geschiedenis op 
te halen van een andere, nationale, openbare prijsvraag voor 
een belangrijk openbaar gebouw te Amsterdam, dat helaas door 
met den uitslag der prijsvraag niets te maken hebbende rede
nen niet tot uitvoering kwam. Wij bedoelen de nationale prijs
vraag voor de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, die ge
houden werd in 1918. 
De Regeering, die in die dagen het heft in handen had, toonde 
zich vrij van kleinmoedige angsten. Zij had kunnen zeggen: 
„wij hebben een bekwamen Rijksbouwmeester, laat hem die 
nieuwe Academie maar bouwen". En er zouden waarschijnlijk 
velen zijn geweest — vooral ambtelijke lieden — die dan goed
keurend zouden hebben geknikt en gezegd zouden hebben: 
„Natuurlijk!". Maar de Regeering redeneerde zoo niet. Zij over
woog, dat het hier gold een gebouw van een bijzonder karakter, 
een gebouw, dat het milieu zou moeten vormen, waarin onze 
jonge kunstenaars gevormd zouden worden. Zij begreep, dat 
een dergelijk milieu moest voldoen aan zeer hooge architec
tonische eischen. En zij toonde voldoende contact met en 
begrip voor het juist in die dagen zoo fel en zoo zelfbewust op
bruisende leven van een opkomende kunstenaarsgeneratie om 
de beslissing te nemen, die aan het felle verlangen van die kun
stenaars een mogelijkheid gaf om zich te manifesteeren in 
w e r k . Zij toonde zich vrij van den zwakken angst om een ver
dienstelijk ambtelijk bureau voor het hoofd te stooten door het 
deze ééne belangrijke, volop nationale opdracht niet te geven. 
Wij meenen, dat het ambtelijke bureau daardoor niet gekwetst 
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behoefde te zijn, dat het zelfs, hoe verdienstelijk ook, geen 
recht had kunnen doen gelden om gekwetst te zijn, want als 
het een opdracht geldt, waarin het beste van het kunnen van 
ons volk zich zal hebben uit te spreken, is de overheid ver
plicht, zich ook tot de besten onder dat volk te wenden, zonder 
zich af te vragen, of zij toevallig zijn ondergebracht onder amb
telijk verband of niet. Er zijn oogenblikken, waarop zelfs de 
verdienstelijkste ambtenaar zal hebben terug te treden voor 
een hooger belang dan het prestige van zijn dienst. 
Zoo besloot de Regeering tot het uitschrijven van een openbare 
nationale prijsvraag, welke werd onderverdeeld in twee trappen: 
de eerste trap: een vrije voorwedstrijd, dienende tot het kiezen 
van een aantal projecten, welker ontwerpers zouden worden 
uitgenoodigd tot een besloten prijsvraag met meer gedetailleerd 
programma en op de basis van het jury-rapport van den eersten 
trap. De deelname aan de prijsvraag was zeer groot: ook in die 
dagen was er onder de architecten weinig werk en veel sluime
rende daadkracht. Dit laatste bleek overtuigend uit den uitslag 
van den voorwedstrijd: er werden vijf belangrijke ontwerpen 
aangetroffen, welker ontwerpers met overtuiging konden wor
den uitgenoodigd tot de besloten prijsvraag. De besloten prijs
vraag bleek andermaal een volkomen succes: eerste, tweede en 
derde prijs bleken op hoog peil te staan. En het is merkwaar
dig, dat alle vijf de voor den eindkamp uitgenoodigden jongere 
architecten waren, en dat zij, stuk voor stuk, ook in hun latere 
carrière bewezen hebben, dat hun arbeid voor de Academie
prijsvraag niet was een parade-vertooning, welke ten aanzien 
van hun bekwaamheid als architect niets bewees. Integendeel, 
wie de lijst hunner namen ziet: Bijvoet en Duiker, de Klerk, 
Klijnen, Roosenburg en Bremer, zal moeten erkennen, dat de 
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jury, die met verantwoordelijkheidsgevoel en met moed haar 
keuze deed, juist heeft gezien. Geen van deze vijf jonge archi
tecten zijn eendagsvlinders gebleken: zij stonden, en, voorzoo
ver zij nog in leven zijn, staan zij nóg in de voorste rijen van 
hun generatie. En het feit, dat zij, in den opgang van hun kun
nen, deze gelegenheid hebben gekregen om te getuigen van hun 
capaciteiten, zal in den ontwikkelingsgang van hun arbeid, hun 
arbeidsmogelijkheid, de wijze van hun rijping tot volwaardig 
kunstenaar, hebben meegeteld. Dat daarmede de Nederlandsche 
bouwkunst in het algemeen gediend is geweest, zal niemand, 
die de beteekenis van een dergelijke gebeurtenis in grooter 
verband weet te zien, kunnen tegenspreken. 
En zoo staan wij dan nu voor een bouwopdracht van nog veel 
grooter belang. Want het Raadhuis van de hoofdstad des lands 
is geen uitsluitend Amsterdamsche aangelegenheid: het is een 
nationale zaak. Het betreft het belangrijkste monumentale ge
bouw sinds het Raadhuis van Jacob van Campen, en er zal in 
een paar eeuwen misschien geen opdracht van deze beteekenis 
in ons land meer te vergeven zijn. De Nederlandsche architec
tenwereld telt vele krachten van beproefde en erkende be
kwaamheid en daarachter tal van jongeren, aan wie de ge
legenheid om aan een belangrijk object hun krachten te meten, 
door de tijdsomstandigheden is ontzegd. Zoo min als in 1917 
bekend was, dat juist Bijvoet en Duiker in staat waren tot een 
zoo klaar en frisch, en daarbij waardig representatief project, 
zoo min weten wij nu, of uit de rijen van jongeren en ouderen 
in ons vak niet de man zal opstaan, die een greep doet, zóó vast 
en raak, dat ons land zich gelukkig mag prijzen, hem de ge
legenheid te hebben geboden, zich te uiten. Men mag deze 
groote mogelijkheid niet door angstige bezwaren op zij schui

ven. Dat is niet waardig, want het is niet in overeenstemming 
met den vrijen geest van onze stad, die in heel haar historische 
traditie de beste krachten van ons land tot zich heeft weten 
te trekken. 

Het is ook mogelijk, dat de prijsvraag geen overtuigend resul
taat oplevert. Is dit een argument tegen de prijsvraag? Naar 
onze meening in geenen deele. Want het staat nergens ge
schreven, dat een jury verplicht is, een eersten prijs toe te 
kennen, als zij meent, dat er geen ontwerp is ingekomen, dat 
voor een eersten prijs in aanmerking komt. En wanneer dit 
eens zoo mocht zijn, zal het Gemeentebestuur, zooals het inder
tijd ook deed na de Beursprijsvraag, zijn vrijheid kunnen her
nemen om zijn groote opdracht op andere wijze tot stand te 
brengen. In dat geval spreken wij elkaar nader. Maar ook 
eerst dan! v ^ 5 

MSCHRIFT. 

3ij het ter perse gaan van dit nummer lezen wij in het Alge-
neen Handelsblad van Dinsdag 11 Februari, dat het Gemeente-
estuur voornemens is, zoodra de 10-Millioenwet door de 
amers is aangenomen, een voordracht bij den Raad in te 
'enen, waarbij de bouw van het Raadhuis zal worden opge-
i'agen aan een Commissie, bestaande uit Prof. R. N. 
oland Holst als voorzitter, en voorts de H.H. Ir. A. R. Huls-
off, stadsarchitect, W. M. Dudok en J. F. Staal. 

it bericht schijnt een variant op de vele canards, die rondom 
ït Raadhuisvraagstuk in de laaste weken zooal zijn opge-
igen. Maar naarmate de tijd voortschrijdt, zullen wij toch de 

' verse berichten van deze soort meer en meer au sérieux 

dienen te nemen, gezien het feit, dat wij ze waarschijnlijk 
zullen hebben op te vatten als even zoovele proefballons inzake 
mogelijke — of onmogelijke — oplossingen van het Raadhuis-
vraagstuk. 
Welnu, wij aarzelen niet, om onze verbijstering over een derge
lijke suggestie ernstig uit te spreken. Want dit is een construc
tie, waarvoor maar één qualificatie past: ridicuul. En wij achten 
het dan ook vrijwel ondenkbaar, dat het bericht waarheid be
vat, aangezien wij ons niet kunnen voorstellen, dat Prof. 
Roland Holst, die met het voorzitterschap van deze fameuse 
„Commissie van ontwerp en toeziSnt" wordt opgeknapt, Dudok 
en Staal er voor te vinden zullen zijn, op een dergelijke dwaze 
manier mede te werken aan den bouw van ons Raadhuis, die 
— d i t z ij met n a d r u k g e z e g d , op d e z e wi jze e e n 
v o l k o m e n m i s l u k k i n g m o e t w o r d e n . 
Dit schoone verzinsel, dat blijkbaar een achterneefje is van 
de beruchte verlegenheidsoplossing van de Commissie van vijf 
architecten van het Volkenbondspaleis, is ongelooflijk. Het kan 
alleen ontstaan zijn in het brein van iemand, die van bouw
kunst niet het flauwste begrip heeft, want hoe men zich denken 
kan dat 3 persoonlijkheden als Roland Holst, Staal en Dudok 
samen met den stadsarchitect in een dergelijke commissie tot 
een ontwerp zouden kunnen komen zonder de grootste conflic
ten van inzicht, gaat ons verstand te boven. Tenzij men zich 
voorstelt, dat een van de leden — ofwel de voorzitter — kans 
zal zien om de schoone ideeën van elk der leden samen te 
klutsen tot een mengsel zonder smaak noch geur, waarvoor 
tenslotte noch de voorzitter, nóch welke der leden van de 
Commissie ook, de verantwoordelijkheid zal kunnen op zich 
nemen. v_ d. 5 . 
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NATIONALE PRIJSVRAGEN IN HET BUITENLAND. 
Over buitenlandsche prijsvragen dringt maar weinig tot de 
Nederlandsche vakbladen door. Bij uitzondering wordt daar
over eens iets opgenomen en dan hoofdzakelijk nog over inter
nationale prijsvragen. Van de nationale, zelfs van de zeer be
langrijke eronder, merken wij hier niet veel, zooals natuurlijk 
ook het buitenland van onze Nederlandsche prijsvragen weinig 
zou hebben vernomen, stel dat er veel belangrijke uitgeschre
ven waren. 
Het aantal in het buitenland uitgeschreven prijsvragen is echter 
veel grooter dan men op grond van de weinige publicaties zou 
verwachten. En het is niet ondienstig in 't kort eenige der voor
naamste nationale prijsvragen te noemen, die in het buiten
land afgewikkeld werden. 
Van alle landen staat Duitschland wel aan de spits en mis
schien zijn zekere trekken in het volkskarakter niet vreemd 
aan de zeer sterke ontwikkeling van het prijsvraag-systeem in 
dit land. Het is ondoenlijk de lijst van officieele bouwkundige 
prijsvragen in Duitschland af te drukken. Men kan gerust aan
nemen, dat er in Duitschland sedert 1900 gemiddeld 100 prijs
vragen per jaar zijn uitgeschreven. Natuurlijk niet alle natio
naal voor het geheele Duitsche Rijk, maar wel voor Beieren, 
Baden, Wurttemberg, voor het Rijnland etc. 
Alles is in Duitschland vatbaar voor een prijsvraag, niet alleen 
raadhuizen, theaters, kerken, maar bijv. ook scholen, bouw
werken waarbij men ten onzent eenvoudig niet aan een prijs
vraag denkt. Enkele malen zijn er in Duitschland zelfs stemmen 
opgegaan, om zich te beperken in het uitschrijven van prijs
vragen, en niet voor allerlei beuzelachtige gevalletjes de archi
tecten in 't geweer te roepen, omhandig als ze het al hadden 
met belangrijke prijsvragen! 
Maar men zal nu allicht de vraag stellen, welk nut heeft zulk 
een overzicht? Zijn al die prijsvragen g e s l a a g d ? 
Naar mijn meening echter heeft deze vraag geen redelijken zin. 
Om twee redenen niet. In de eerste plaats slagen natuurlijk 
niet alle prijsvragen, misschien zelfs de meeste niet; wat is 
trouwens „slagen"? 
Maar ook enkelvoudige opdrachten slagen niet alle, misschien 
zelfs de meeste niet. 
Voorkeur voor het een of ander kan dan ook nooit ontleent 
worden aan minder resultaat. De gevallen van niet-geslaagd 
zijn aan te voeren als argument is doelloos, omdat het eei 
wederkeerig argument is. 
In de tweede plaats heeft het prijsvraagstelsel zijn e i g e n 
waarde, onafhankelijk van het resultaat, waartoe het toepassei 
van het stelsel heeft geleid. 

N A T I O N A L E P R I J S V R A A G V O O R H E T S H A K E S P E A R E • M E M O R I A L -
T H E A T E R T E S T R A F F O R D . M I S S S C O T T , A R C H . 

Die eigen-waarde is het natuurlijke recht van den bouwkunste
naar om te bouwen, zijn gaven in dienst te stellen bij e l k e 
bouwkundige opgaaf. Het is in het licht der bouwkunst een 
absurditeit, dat sommige architecten „werk" hebben en anderen, 
even bekwaam, niet. Dit remt de bevordering der bouwkunst. 
Bouwkunst bevorderen wil niet zeggen — zooals meermalen 
gezegd is — uitsluitend den besten bouwkunstenaas „werk" be
zorgen, maar alle bouwkunstenaars in de gelegenheid stellen 
een plan in te zenden, om te zien, wiens plan het beste is. Vele 
van de beste kunstenaars, die thans „werk" hebben, zouden wel 
eens door beteren dan deze besten kuunen worden geklopt. 
Idealiter is de algemeene prijsvraag de vorm, waarin dit recht 
op medewerking aan de bouwkunst — welke kunst is voor de 
gemeenschap — zich praktisch kan uiten. 
Idealiter beteekent iedere beperking van de algemeene deel
name der architecten aan de bouwkunst (dus wel te verstaan 
de keuze van den architect door den particulier en door de 
overheid) een belemmering der bouwkunst-bevordering. 
Bouwkunst dienen is: Laat de scheppende geesten komen. 
Om deze reden wordt de algemeene bouwkundige prijsvraag 
— niet in haar gereglementeerde vormen — maar als s t e I s e I 
gedragen door een instinctief gevoeld r e c h t , dat onder de 
bouwkunstenaars leeft. 

Natuurlijk wordt dit recht door de architecten in het bijzonder 
gevoeld ten opzichte van de werken der overheid. Niemand zal 
het een overheid euvel duiden dat zij uit praktische of geldelijke 
overwegingen (hetzij om goedkooper, hetzij om duurder te wer
ken) de overheidsgebouwen laat ontwerpen en uitvoeren door 
daarvoor aangestelde ambtenaren. Maar deze kunnen daaraan, 
evenmin als welke particuliere architect ook, het recht ont
kenen op de opdracht voor een b e p a a l d werk. 
Want het recht hierop, heeft niemand, zelfs de beste niet. Recht 
herop hebben principieel alle architecten te samen. En de over
heid kan (alles gezien uit het oogpunt van de bevordering der 
Eouwkunst) geen recht doen gelden buiten de gezamenlijke 
a chitecten om, een willekeurige voorkeur voor een bepaalden 
'< chitect te laten spreken met betrekking tot een bepaald werk. 
E 1 nu zal in het volgende overzicht terdege uitkomen, dat juist 
v Ie openbare gebouwen inderdaad tot stand gekomen zijn, door 
Cl deelname van alle beschikbare architecten aan de opgaaf. 

E ginnen wij met de Scandinavische landen, dan blijken de 
11 uwe raadhuizen van de hoofdsteden Kopenhagen, Stockholm 
0 Oslo, alle drie het resultaat van openbare prijsvragen. De 
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prijsvraag voor het Raadhuis te Kopenhagen vond plaats in 
1895. Nyrop werd bekroond en bouwde het Raadhuis. 
Van Stockholm's Raadhuis kent men de geschiedenis. Östberg 
werd bekroond in de prijsvraag voor een Justitiegebouw, te 
bouwen op Eld Kvarnen op het eiland Kringsholm, waar thans 
het Raadhuis staat. Zijn ontwerp voor een Justitiegebouw werd 
aanleiding hem te verzoeken, op dezelfde plek en in denzelfden 
geest een Raadhuis te ontwerpen. 
Ook het Nieuwe Raadhuis te Oslo is resultaat van een ideeën-
prijsvraag en een eindwedstrijd tusschen de 6 bekroonden. Het 
plan der eerstbekroonden, de architecten Arneberg en Poulsson 
is thans in uitvoering. 
Van recenten datum zijn de prijsvragen voor een Raadhuis te 
Sarpsborg in Noorwegen (bouwsom 400.000 Kronen), die voor 
de Domkerk te Bergen en voor een stadstheater te Malmo in 
Zweden. 
Zoo zijn ook in Finland zeer belangrijke gebouwen het resul
taat van openbare prijsvragen. Wij noemen daarvan in de eerste 
plaats het groote en gave Parlementsgebouw, van J. S. Sirén, die 
in de prijsvraag ervoor werd bekroond. Ook de kort geleden vol
tooide Jaarbeurshal te Helsingfors (arch. A. Pernajo en Ragnar 
Ypya) was resultaat van een prijsvraag. Voor het nieuwe 
Stadion was eveneens een prijsvraag uitgeschreven, als ook 
voor het nieuwe Postkantoor te Helsingfors. 
Laten wij voor Duitschland beginnen met te memoreeren hoe in 
1903 een openbare prijsvraag werd uitgeschreven voor het 
Raadhuis te Kiel, voor dat te Wilmersdorf in 1905, voor het 
omvangrijke te Schöneberg in 1910, voor dat te PVlülheim in 
1912. (De prijsvraag voor dit laatste Raadhuis, in een betrek
kelijk kleine stad, had een totaal van 25000 Mark aan prijzen). 
In de jaren vóór den oorlog bleven de spoorwegdirecties niet 
achter. In 1906 vond de prijsvraag plaats voor het gebouw van 
het Hauptbahnhof te Leipzig, gevolgd door de prijsvraag voor 
het Hauptbahnhof te Stuttgart in 1910, waarin Bonatz werd 
bekroond, die het groote bouwwerk uitvoerde. 
Op theatergebied werden ook prijsvragen uitgeschreven. In 1908 
kwam die voor een Stadttheater te Lübeck (ideeën- en eind-
wedstrijd), in 1911 die voor een theater te Dresden. 
Grootsch was ook de prijsvraag voor het Deutsches Museum te 
München, de geweldige schepping van von Miller, waarbij 
Emanuel von Seidl bekroond werd. In de Jury zaten o.m. Paul 
Wallot, Theodor Fischer en Ad. v. Hildebrand. 
Zelfs in de oorlogsjaren en den daarop volgenden depressie-tijd 
voor Duitschland ging het uitschrijven van prijsvragen door, 
zij het dat niet zulke belangrijke bouwwerken aan de orde 
kwamen. 

Na 1925 gaat het steeds crescendo. 
In dat jaar schreef München een prijsvraag uit voor een Staats-
technicum, in 1927 Breslau een voor de Hoofdbrandweerkazerne 
met administratiegebouw op de Lessingsplatz (93 ontwerpen), 
in 1927 Bremen een voor de Stadshallen met 40.000 RM. aan 
prijzen, in hetzelfde jaar Cottbus een voor een Handelsschool 
met een bedrag van 22.500 RM. aan prijzen. 
In 1928 ging de Duitsche Regeering voor met een nationale 
prijsvraag voor de uitbreiding van het Rijksdaggebouw. Stutt
gart volgde met een prijsvraag (voor Wurttembergsche archi
tecten) voor het enorme Verwaltungsgebaude des Ortskranken-
kassen Verbandes (Inh. 2.350.000 m3). Er kwamen 80 ontwer
pen in! 
Ook in 1930 konden de Duitschers hun krachten meten in de 
nationale prijsvraag voor het groote gebouwencomplex voor de 
Stadthalle te Nümberg (45.000 RM. prijzen). 
Van recenten datum is de in begin 1935 uitgeschreven natio
nale prijsvraag voor de Hoofdbibliotheek van de Universiteit 
van Frankfurt am Main. Totaal bedrag aan prijzen 15000 RM. 
De algemeene prijsvraag werd gevolgd door een eindwedstrijd. 
De oppervlakte van het bouwwerk beslaat een rechthoekig 
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terrein van ongeveer 100 X 100 m, hetgeen eenigszins den om
vang van deze opgaaf bepaalt. 
Hoewel de prijsvraag niet nationaal was, maar beperkt tot de 
architecten van het Rijnland (toch nog 3 X zoo groot als ons 
land) herinneren wij aan de reusachtig opgezette prijsvraag 
voor een Raadhuis te Düsseldorf in 1925, waarbij Emil Fahren-
kamp werd bekroond. 
Van soortgelijke prijsvragen na 1930 memoreeren wij de 
volgende: 
In 1930 liepen de prijsvragen voor een Zentral Justizgebaude 
te Berlijn-Moabit, voor een Algemeine Ortskrankenkasse te 
Essen en een Paedagogische Akademie voor Essen en Kassei, 
in 1931 voor een Ziekenhuis te Schwab. Gmünd (147 plannen), 
in 1933 voor een „KochbrunneiV'-gebouw te Wiesbaden, in 1934 
voor een uitgestrekte en up-to-date geoutilleerde watersport
haven te Berlijn en voor de Reichsführerschule aldaar, terwijl 
Hamburg de aandacht der architecten vroeg voor de Ideeën-
prijsvraag voor de Kongress-, Sport- en Ausstellungshallen (ter
rein 22 ha, hal voor 60.000 menschen). Er kwamen 175 ont
werpen in; 25.000 RM. aan prijzen was uitgeloofd. 
Hoewel Duitschland aan de spits staat met zijn prijsvragen en 
de andere landen van Europa ver achter zich laat, in dit op
zicht mogen wij Duitschland niet met het buitenland identifi-
ceeren. 
In Zwitserland wordt het prijsvraag-systeem veel toegepast. 
De indeeling van het land in kantons, die een veel grootere zelf
standigheid en onafhankelijkheid van elkander hebben dan de 
provincies in ons land, heeft het gevolg dat vele prijsvragen 
kantonale prijsvragen zijn, bestemd voor de architecten in het 
betreffende kanton. Zoodra echter een bouwwerk in zijn be
teekenis boven de engere onderverdeeling van het kantonale 
systeem uitgaat, wordt de prijsvraag ook nationaal voor alle 
Zwitsers. Wij hebben dat gezien bij de groote ideeën-prijsvraag 
voor het uitgebreide kantonale Hospitaal en het Instituut voor 
de Medische faculteit te Zurich in 1934. Toen de stad Bern 
haar algemeen uitbreidingsplan noodig had, schreef zij in 1932 
een nationale prijsvraag uit. 
Ook de zoo interessante Schweizerische Landesbibliothek te 
Bern is ontstaan uit de in 1927 gehouden prijsvraag, waaruit de 
architecten A. Oeschger, J. Kaufmann en E. Hostettler als 
ebenbürtige vakbroeders naar voren kwamen, en ook gezamen
lijk het bouwwerk uitvoerden. 
Uit Italië is bekend de prijsvraag voor het nieuwe Station te 
Florence, als reactie tegen de zegening van Milaan met zijn 
nieuw station. 
Maar van recenten datum zijn nog meer prijsvragen, zooals die 
voor de Kathedraal in Spezia, een bouwwerk van 8 millioen lire, 
die voor een Haven-Station te Napels, die voor een Kinder
kolonie aan zeer te Riccione en de belangrijke prijsvraag voor 
het Palazzo del Littorio aan de Via dell' Imperio te Rome. 
In Spanje loopen ook geregeld prijsvragen. Zeer interessant 
waren de resultaten in de prijsvraag voor een Hippodrome te 
Madrid. 
Ook in Engeland is een levendige toepassing van het prijsvraag
systeem. De eigenaardige verhoudingen en het feit dat de archi
tecten in enkele plaatsen zijn opgehoopt (de Architectura 
Association, een vereeniging van alleen Londensche architec 
ten, telt 1600 leden), maakt het niet dringend noodig, openbar' 
prijsvragen voor alle Engelsche architecten uit te schrijven. E 
loopen echter talrijke prijsvragen met beperkte deelname, di -> 
echter al gauw een paar honderd architecten in de gelegenheid 
stellen mede te dingen. Toch zijn er ook nationale prijsvrage i 
uitgeschreven, zooals voor het Shakespeare-theater te Stral • 
ford-on-Avon, voor een rechtsgebouw in het Graafschap Her 
fordshire, terwijl natuurlijk de prijsvraag voor het Gebouw va i 
het Royal Institute of British Architects nationaal was. 
En voor Frankrijk moge wij herinneren aan de kort gelede i 
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gehouden prii.-vraag voor de verbouwing (eerst was de camou
flage bedoeld) van het Trocadéro te Parijs, voor de Tentoon
stelling in 1937. 
Ook in België krijgen de architecten vaak gelegenheid hunne 
krachten te toonen. In 1934 bijv. voor het gebouw voor de 
Nationale Radiodistributie, waarin architect Diongre werd be
kroond, wiens plan thans wordt uitgevoerd (welke onzer vele 
Radio-omzend-vereenigingen heeft een prijsvraag uitgeschre
ven?) Door het Gemeentebestuur van Jette werd kort geleden 
een nationale prijsvraag uitgeschreven voor een school. Dit 
Gemeentebestuur wenschte zeker de platgetreden paden op dit 

gebied niet meer te bewandelen. Den 1en prijs kreeg architect 
Nueten Charles, die zijn ontwerp thans uitvoert. 

Laten wij hiermede het kleine overzicht besluiten. Het is vol
doende om te doen zien, dat de Overheid in het buitenland het 
recht erkent van de architecten om voor belangrijke gebouwen 
hun scheppenden geest te toonen. Het is voldoende om te doen 
zien, dat deze erkenning niet platonisch is, maar dat de overheid 
van het recht laat gebruik maken, om er ten bate van de ge
meenschap de vruchten van te kunnen plukken. 

J. P. M. 

ADRES VAN HET BESTUUR VAN A. ET A. INZAKE EEN PRIJSVRAAG VOOR HET 
NIEUWE RAADHUIS VAN AMSTERDAM. 

12 Februari 1936. 

Aan Heren Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam. 

delachtbare Heren, 

'u is afgezien van de aanspraken der Gemeente op het raad-
uis, thans paleis aan de Dam, en in beginsel besloten is tot de 
}uw van een nieuw raadhuis aan het Frederiksplein, wenden 
ij ons ingevolge het eenstemmig besluit van een ledenverga-
sring van ons Genootschap tot Uw College met het verzoek 
-t daarheen te willen leiden, dat een nationale, openbare prijs-
aag wordt uitgeschreven om te geraken tot de keuze van den 
chitect van het nieuwe raadhuis. 

Dat de kracht en de macht van Amsterdam en zijn bestuurders 
in de 17e eeuw hun hoogste en duurzame uitdrukking vonden 
in het raadhuis aan de Dam, dat daarin de hoge cultuurwaarden 
van Amsterdam en van ons land in die tijd werden belichaamd, 
dat het door zijn voortreffelijke practische en symbolische dis
positie werd H e t R a a d h u i s bij uitnemendheid, dat is te 
danken aan het genie van Jacob van Campen. 
Nu een nieuw raadhuis gebouwd zal worden, achten wij het de 
plicht van Amsterdam ernaar te streven dit de waardigst moge
lijke opvolger te doen zijn van het grootse raadhuis, waarvan 
thans voorgoed afstand wordt gedaan. De keuze van den bouw
meester is daarvoor van het grootste belang. 
De hoogheid der opgave van ontwerp en bouwleiding van dit 
gemeentelijk gebouw van uitzonderlijke betekenis en — reeds 
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door de medewerking der Regering — van nationaal belang, 
maakt naar onze mening nodig, dat een andere weg wordt inge
slagen dan gewoonlijk bij het totstandbrengen van gemeente
lijke gebouwen wordt gevolgd. Voordat Jacob van Campen op
dracht tot den bouw van het raadhuis kreeg, zijn vele ontwerpen 
ingewacht en zijn Burgemeesteren „in nader conferentie ge
weest" „met verscheijdene Bouwmeesters". „Onder veel ghete-
kende Papieren en Modellen" werd „de waardighste gekooren" 
zegt Dancker Danckertsz. 
Voor de beurs, het belangrijkste gemeentelijke gebouw van de 
laatste tijd, werd een openbare prijsvraag uitgeschreven, welke 
een architect naar voren bracht, die tot dan nog niet tot ont
plooiing van zijn kunnen was gekomen, maar met de bouw van 
de beurs zijn meesterschap bewees. 
Hieruit blijkt, dat het Gemeentebestuur de keuze van den archi
tect van een gebouw van eminent belang eerder op bijzondere 
wijze heeft voorbereid, en dat — gezien het resultaat — een 
prijsvraag een doeltreffend middel is om de keuze van een 
architect te bepalen. 
Wij bepleiten het wederom uitschrijven van een openbare prijs
vraag voor deze door zijn hoge betekenis bevruchtende opgave, 
in het vertrouwen, dat zij naar voren zal brengen den architect 
voor Amsterdam's nieuwe raadhuis. 

Met de meeste hoogachting, 

voor het Bestuur van het Genootschap 
„Architectura et Amicitia", 

WIEGER BRUIN, Voorzitter. 
A. EIBINK, Secretaris. 

Verschi l lende afbeeldingen in dit nummer zijn ontleend aan de t i jdschri f ten 

welke in onze rubriek „ O v e r z i c h t van T i jdschr i f ten" geregeld worden 

behandeld. 
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S i t u a t i e en H o o f d o p z e t . 
Het terrein is gelegen in het Kinheimpark te Bloemendaal. Aan
vankelijk was alleen een door 4 wegen omgeven bouwterrein 
van ca. 85 v 130 m beschikbaar. In verband met de voor
geschreven beperkte bouwhoogte en de betrekkelijk groote 
afstanden van de rooilijnen tot de weggrens zou daardoor een 
nogal gedrongen ligging zijn verkregen. Het aangrenzende 
bouwblok, waarop reeds een gebouw voor het Provinciaal Water-
eidingbedrijf en een zestal woningen waren gebouwd, welk 
bouwblok vrijwel geheel provinciaal eigendom was, is door een 
'vereenkomst met de gemeente Bloemendaal bij het bouwter-
ein getrokken, de tusschenliggende weg is vervallen en het 
ebouw kon daardoor althans aan de voorzijde (westzijde) een 
eel ruimere ligging krijgen. 
overigens gaf de ligging van het terrein geen aanleiding tot 
izondere overwegingen; de hoofdtoegangen leidden in verband 
iet het verkeer naar 2 richtingen (Bloemendaal en Haarlem) 
iet tot een uitgesproken voorkeur voor een anderen dan een 
«ntralen toegang. Wel was er in verband met dit verkeer aan-
'iding dezen hoofdtoegang aan de westzijde te ontwerpen, 
aardoor tevens bereikt kon worden een „voorgevel" met een 

vrije ligging tegenover een onbebouwd (beboscht) terrein. In 
verband met de inwendige distributie werd, bij het ontbreken 
van voorkeur voor een hoofdtoegang op één der hoeken de 
klassieke symmetrische planopzet gekozen, die, bij de hier nood
zakelijke cour-bebouwing, de meest overzichtelijke indeeling en 
de meest rechtstreeksche (en kortste) verbinding tusschen cle 
verschillende vleugels gaf. 
Het eigenlijke hoofdgebouw heeft een lengte van ruim 93 m bij 
een diepte van ruim 53 m, en is gebouwd om 2 groote binnen
plaatsen, elk van 23 x 27 m. Het omvat over de geheele opper
vlakte een souterrain en een plus minus 1.60 m boven de straat 
gelegen Hoofdverdieping, waarboven, behalve voor den achter-
bouw, een volledige verdieping voorkomt. De gedeelten, die n ie t 
opgetrokken zijn, zijn bestemd voor latere uitbreiding en plat 
afgedekt. Het voorgebouw en de zijvleugels zijn echter volledig 
met kappen gedekt, waarbij eveneens rekening is gehouden met 
uitbreiding: de kappen van het voorgebouw, die tot de maximaal 
ter plaatse toegelaten hoogten reiken, zijn uitgevoerd in gew. 
beton, de overige in hout. 
Uitbreiding is verder nog mogelijk overal waar aan de zijde van 
de b in n e n plaatsen eenzijdig bebouwde gangen voorkomen, waar-
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Plan 2* Verdieping 
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door de binnenplaatsen zouden worden teruggebracht tot ca. 
23 X 21 m. Op deze uitbreidingen is in zooverre gerekend, dat 
de paalfundeeringen daarvoor zijn gemaakt, teneinde latere 
bezwaren bij de uitvoering van heiwerken te vermijden. 

P l a n i n d e e l i n g . 
De algemeene, in het gebouw onder te brengen diensten worden 
onderscheiden in drie hoofdafdeelingen en wel: een technische, 
een administratieve (boekhouding ca.) en een secretariaat. 
Vertikaal is de planindeeling zoodanig, dat naast de Directie 
van elk dezer hoofdafdeelingen op de bovenverdieping zetelen 
de hoofdambtenaren met die chefs en die afdeelingen en onder-
afdeelingen, die het concipieerende werk verrichten. Op de daar
onder gelegen verdieping, de z.g. hoofdverdieping zijn van elke 
hoofdafdeeling de verwerkende en uitvoerende diensten en 
daarbij de door het publiek bezochte onderafdeelingen gelegen, 
terwijl de bergruimten en archieven der verschillende diensten 
zich onder de werkruimten van de bijbehoorende hoofdafdee
lingen in het souterrain bevinden. Deze vertikale indeeling is 
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consequent doorgevoerd, vanzelfsprekend ook in de communi
catiemiddelen als diensttrappen en dienstliften, 
in horizontalen zin zijn de vertrekken en lokalen naar de 
behoeften van den dienst zoodanig gerangschikt, dat hoofd
ambtenaren en directie zoo groot mogelijk onderling contact 
en contact met hun hoofdafdeelingen hebben. 
Wat de orienteering betreft, de gewone kantoorlokalen zijn 
zooveel mogelijk op Zuid en Oost geprojecteerd. Op het Noorden 
werden gelegd een aantal lokalen van den technischen dienst, 
waarvoor Noorderlicht gewenscht was (meterijkzaal e.d.) en 
een aantal lokalen van ambtenaren van dezen tak van dienst, 
die wel in het gebouw hun pied-a-terre hebben, maar daar niet 
den vollen werktijd doorbrengen. Aan de Westzijde bevinden 
zich de vertrekken van Directie en Hoofdambtenaren en van 
de Ingenieurs, die daar behalve een vrije ligging (uitzicht), een 
waardige ligging (voorgevel) ook een juiste orienteering vin
den (laatmiddag zon ook na afloop der „officieele" kantoor
tijden). 
In het groot zijn alzoo bestemd voor den technischen dienst 

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

de geheele Noordelijke vleugel en de Noordelijke helft van den 
Westelijken voorbouw, voor het Secretariaat de geheele Zuid
vleugel en voor de administratieve diensten de middenvleugel 
an de geheele achterbouw. Op de knooppunten bevinden zich 
dan de vertrekken, die voor de beide aansluitende dienstvleu-
•̂ els van belang zijn; zoo liggen boven elkaar de uitpakruimten 
•!er meters en de meteradministratie in den hoek tusschen 
schnischen en administratieven vleugel, de kluizen in den hoek 
isschen de vleugels van de administratie en van het secre-
riaat enz. 
e voor het publiek bestemde ruimten bevinden zich alle op 

de hoofdverdieping in het centrum. Daarbij behooren ook de 
opagandalokalen, welke om een hoofdgang met showroom 

' i diverse vitrines zijn gegroepeerd (leskeuken voor electrisch 
'ken, voordrachtzaal ca.) en t.o.v. den ingang zoo zijn ge-

: Sen, dat het publiek deze afdeeling moet betreden, doch dat 
1 >et zonder zich overigens verder in het gebouw te begeven. 

ïze oplossing voor den centralen toegang is zoodanig, dat de 
I >rtier uit zijn loge een volledig overzicht heeft over alle bezoe

kers, die het gebouw betreden of verlaten. De trap, die van de 
voordeur, dus van den toegang voor het publiek, leidt naar de 
hoofdverdieping, is daartoe zoo ontworpen, dat de portier uit 
zijn loge tevens toezicht heeft op de leden van het personeel 
die via een der fietsenafritten het gebouw betreden. Aangezien 
na kantoortijd de portier ook belast is met den telefoondienst, 
is de loge van de telefoniste in den geheel symmetrischen opzet 
opgenomen als pendant van de portiersloge. Een en ander ver
klaart tevens de ligging van een aantal telefoon-technische 
ruimten aan den voorgevel. 
In het souterrain bevinden zich verder de noodige accessoires 
als fietsenkelder, garderobe, verder een koffiekeukentje, stook-
kelder ca . De fietsenkelder is te bereiken via afritten ter weers
zijden van den hoofdingang. 

A l g e m e e n e O p b o u w . 
Het gebouw is ontworpen als betonskelet met een traveemaat 
van ca. 1.95 zóó dat de zeer vele één- en tweepersoonsvertrek-
ken gemakkelijk op veelvouden daarvan te formeeren zijn, 
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terwijl voor de grootere lokalen de opstelling van rijen dubbele 
bureaux h.o.h. 3.90 m een behoorlijk uitgangspunt levert. 
Het overwegen van deze bureauopstellingen was o.m. in ver
band met de verschillende telefoonaansluitingen reeds bij den 
aanvang gewenscht. 
Alle balken zijn op muurbelasting berekend, zoodat latere 
inwendige wijzigingen te allen tijde mogelijk zijn. 
Bij het vaststellen der zoo groot gemaakte raamopeningen is 
n i e t uitgegaan van doorloopende glasvlakken, èn omdat deze 
feitelijk zonder verband zouden zijn met de inwendige distributie 
èn omdat het in verband met leidingbeloopen ca . zakelijk 
ongewenscht was. 
Een vertreksgewijze regeling van de bezonning door inge
bouwde zonschermen is daarbij mogelijk geworden. 
De geveldammen zijn om de andere gebruikt voor verwar
mingsleidingen en voor zonschermmonturen, waardoor elk 
raam aan één zijde een verwarmingsstrang, aan de andere 
zijde een bandopwinder heeft. Bevestiging daarvan in en aan 
de beton is constructief niet wenschelijk, zoodat ter weers
zijden van de op een vaste breedtemaat genormaliseerde kolom
men een halve steen als aanvulling werd gebruikt, waarmede 
de maat der geveldammen in de breedte was bepaald. 
Uit de bijgevoegde details blijkt, dat daarmede een zeer prin
cipieel montagesysteem kon worden bereikt. De cv.leidingen 
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konden eens voor al op tevoren vastgestelde constante maten 
en volkomen zonder bochten worden gemonteerd, de plaats 
van de vloerdoorlatingen valt vanzelf buiten de betonbalken, 
de aansluitingen der radiatoren vallen in het ééne vlak van 
montage, terwijl de radiatorbreedte bepalend is geweest voor 
de vensterbankmaat en de spouwbreedte ter plaatse van de 
borstweringen. Bij de uitvoering is zoowel bij het maken van 
betonsparingen en bij de uitvoering van het leidingsysteem van 
deze wijze van monteeren in één vlak en met constante maten 
groot gemak ondervonden. 
Bij de niet voor c.v.leidingen bestemde kolommen zijn de zon
schermmonturen aangebracht, waarbij ter voorkoming van 
haast onuitvoerbare hak- en breekwerken de metalen band-
opwinderhuizen tevoren in op een veelvoud van het baksteen
formaat gemaakte bestonsteenen werden ingegoten en daar
mee ingemetseld, overeenkomstige betonsteentjes met inge
goten koperen doorlaathuls voor den band zelf, werden in de 
bovenafdekking van de ramen verwerkt. 
De hier gevolgde methode laat de middens van alle kolommen 
vrij voor de noodige electrische leidingen, waarbij systematisch 
de sterk- en de zwakstroomleidingen werden gescheiden, de 
eerste onder de vloeren in de plafonds, de laatste over de vloeren 
in de bimsbetonvloeren. Alle van beneden komende leidingen 
zijn dus zwakstroomleidingen (telefoon, oproepsysteem 

signaalleidingen e.d.), alle van boven komende leidingen zijn 
sterkstroomleidingen. De leidingen eindigen op de kolommen 
op steeds dezelfde plaats in een combinatie van stopcontact en 
telefoonaansluiting. Een en ander moge blijken uit de hierbij 
gereproduceerde detail- en schemateekeningen. De in de bims-
vloeren liggende leidingen zijn tijdens het werk en tegen aan
tasting door den bimsvloer voorzien van driehoekige ruggen 
van cementspecie. 
Het hiervoor genoemde systeem was voor wat de electrische 
leidingen betreft doorvoerbaar. Voor alle verdiepingen, behalve 
oor het souterrain. De sterkstroomleidingen moesten daar 
ius óók in de bimsvloeren van de bovenliggende verdieping-
loeren worden gebracht, zoodat hier voor het maken van 
ansluitdoozen voor ornamenten e.d. bizondere sparingen in de 
atonconstructie moesten worden gemaakt. Wij hebben daarbij 
J e ' gemak gehad van de toepassing van tevoren gereedge-
aakte trapeziumvormige steen en ter dikte van de betonvloe-
n en van schrale beton gemaakt, welke in de bekisting 
arden opgenomen en later door geringe hechting aan de 
>nstructiebeton met een enkelen tik konden worden verwijderd, 
aarin de speciaal voor dit doel ontworpen gecombineerde 
sch- en trekdoozen werden gesteld. Waar in de souterrains 
kolommen en op enkele plaatsen in balken stopcontacten of 
dingen met doozen moesten worden aangebracht, zijn deze 

in de betonconstructie ingestort als een tevoren opgebouwd 
naadloos geheel. 
De inrichting der ingebouwde zonschermen, welker vorm eerst 
na het maken van vergelijkende schaduw-schema's werd vast
gesteld, blijkt voldoende uit de details; het „knikpunt" (zie 
vertikale doorsnede) is zóó gekozen, dat ook bij uitstaand 
zonscherm de naar binnen kleppende bovenramen een ruime 
nuttige ventilatie-opening vrij laten. De raamindeeling is 
daarop voor wat betreft de vaststelling van de half-hoogte mede 
gebaseerd. 
Wat het verdere leidingbeloop betreft, in de souterrainvloeren 
vindt men op de teekening de verschillende hoofdleidingkanalen 
aangegeven, bestemd voor rioleering, kabelaanvoer, hoofdver-
warmingsleidingen e.d. Verder zijn alle gangen voorzien van 
verlaagde plafonds. In de daarboven liggende „kruipvloeren" 
zijn de electrische leidingen gemonteerd met alle daarbij behoo-
rende doozen, kasten e.d. Naast deze horizontale slagaders 
vormen enkele stijgschachten de vertikale hoofdslagaders. Ter 
verkrijging van een zoo groot mogelijke nuttige werkruimte in 
de kruipgangen zijn de electrische leidingen daarin zoo verdeeld 
dat het midden van den vloer en de hoogte onder de balken zoo
veel mogelijk vrij blijven. Daartoe zijn in deze gangbalken (die 
alleen terwille van de overgangsmomenten boven de kolommen 
dezelfde afmetingen hebben als in de vertrekoverspanningen) 
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V E S T I B U L E . 

in het midden sparingen aangebracht waardoorheen de in een 
aparte kabelgoot gemonteerde hoofdleidingen (looden kabels) 
voor zwakstroom liggen, gescheiden van de tegen de wanden 
en terzijde op den vloer aangebrachte sterkstroomleidingen. 
Van brand- en waterleidingen zijn de hoofdverdeelleidingen in 
het souterrain in het zicht gemonteerd in tevoren in de beton 
ingegoten hulzen, welke door de bekisting heen (niet er tus
schen) werden aangebracht en voor het storten met pijpen 
van de zelfde zwaarte als de later te gebruiken buizen werden 
gecontroleerd en zoonoodig nagericht. 
Voor bevestigingsdoeleinden in de betonwerken is een ruim 
gebruik gemaakt van metalen „inzetstukken". 
Mede door de consequente scheiding van leidingstelsels is het 
mogelijk gebleken sparingen en andere voorzieningen in het 
beton op zoodanige wijze aan te brengen, dat géén hakwerk 
in de betonwerken heeft behoeven te geschieden. 
Het hiervoor ontwikkelde systeem van opbouw is verder door 
het geheele gebouw heen volgehouden; alleen de zeer groote 
kantoorlokalen van de administratie, bestemd elk voor 70 a 80 
man personeel, gelegen op de hoofdverdieping aan den „ach-
ter"gevel (oostzijde) welke over de volle gevelbreedte door-
loopen, zijn voorzien van „doorgaande glasoppervlakken". Hier 
had scheiding der ramen en raamsgewijze oplossing der zon-
schermen geen zin, terwijl in verband met de groote afmetingen 
der lokalen een maximaal lichtoppervlak gewenscht was. Ook 
naar buiten teekenen deze groote zalen zich als „de" groote 
kantoorlokalen duidelijk af. 

M a t e r i a l e n en a f w e r k i n g . 
De vleugels zijn opgetrokken van grijsgele handvormsteen 
Waalformaat met spaarzame toepassing op enkele markante 
punten (omlijsting van ingangspartij e.d.) van Fransche kalk
steen (Euville). Het aan alle zijden overstekende dak is gedekt 
met mat-zwartbruin-verglaasde z.g. opnieuw verbeterde Hol
landsche pannen. Alle buitenramen zijn van brons, gezand
straald en gekleurd behalve de ingangspui welke is gepolijst. 
De ramen zijn in houten spouwkozijnen geplaatst welke voor
zien zijn van roodkoperen onderdorpelbekleedingen. Eveneens 
van koper zijn de goten en hemelwaterafvoeren; ter voor
koming van galvaniseerende werking zijn de ijzeren gootbeugels 
aan de binnenzijde bekleed met een laag bitumenweefsel. De 
onderste rij pannen bevat om de plusmin. 2 m een normale 
ventilatiepan, waardoorheen aan de kapconstructie bevestigde 
ladderhaken naar buiten treden, waarmee een doorgaans aan 
een toepassing van het zijdragende metalen goottype klevend 
euvel vermeden kon worden. 
De binnenmuren zijn alle van l / 2 steens metselwerk in Waal-
rood, aansluitende aan de binnenspouwmuren, waardoor in het 
geheele inwendige een zoo groot mogelijke eenheid van mate
riaal kon worden bereikt. In deze muren zijn opgenomen de 
plaatstalenbinnendeurkozijnen, uitgevoerd met speciale zware 
ubber aanslag en in zoodanig profiel dat een even zware 
innen- en buitenomlijsting kon worden verkregen. Dat daartoe 
en hol gebogen profileering werd gekozen is mede een gevolg 

van de toepassing van overeenkomstige „kozijnen" om alle 
s alen puien, waarmee het doorgaan van min of meer „blik-
I r\gev puien tot op den grond kon worden vermeden en de 
f lien, ook zonder zware en leelijke (vaak ook hinderlijke) 
d /arsverstijvingen in de grootste afmetingen, konden worden 
ê maakt. Ook het stellen en aanwerken van de puien is daar-

or zeer vergemakkelijkt, terwijl last not least de verankering 
'i de puien nu zonder moeite kon geschieden. Aangezien 
iter bij toepassing van rechte profileeringen de afdekkingen 
i de borstweringmuurtjes dezer puien min of meer op een 
schilderde natuursteen imitatie, althans op een soort venster-
ik zou gaan gelijken is tot de holle profileering van alle 
nendeur- en puikozijnen besloten. 

Behoudens enkele uitzonderingen zijn de plafonds en de muur
werken binnen alle geschuurd en met Amstellin geverfd; de 
gangen ca . zijn daarbij als ruw, de overige muren als fijn 
schuurwerk behandeld, terwijl alle uitwendige overgangen over 
de volle hoogte met muurhoeknaalden zijn beschermd. 
De vloeren zijn voor de publieke gangruimten (middenvleugel 
hoofdverdieping) en de vestibule van Italiaansche Travertin, 
overigens zijn door het geheele gebouw, behalve in enkele privé 
kamers en in de vergaderzaal en behalve enkele tegelvloeren 
alle vloeren op de 8 cm dikke bimslaag bedekt met linoleum, 
voor de gangen op een kurkonderlaag geplakt. Voor de gangen 
en voornaamste kantoorlokalen zijn plinten van tegels toe
gepast, voor de overige ruimten houten plinten. Alle binnen
deuren zijn Reens' patentdeuren, terwijl de kastdeuren van 
houten kasten vlakke Bruinzeel deuren zijn. 
Verder zijn de trappen van Comblanchien met getegelde harp-
stukken, de vensterbanken van zwart marmer; de vertrekken 
der hoofdambtenaren en de vergaderzaal hebben parketvloeren 
en eenvoudige eiken betimmeringen. 

In alle vertrekken zijn verder in het pleisterwerk ingelaten 
metalen schilderijlijsten aangebracht en is zoonoodig gelegen
heid voor het ophangen van kaarten gemaakt. De kasten in 
privévertrekken zijn alle ingericht op eenheidsmaten van blok
ken van stalen ladekastjes, welk aantal naar verkiezing kan 
worden uitgebreid. 

I n s t a l l a t i e s . 
De w a t e r l e i d i n g is geheel uitgevoerd in roodkoperen 
leiding met soldeerfittings. 
De c e n t r a l e v e r w a r m i n g is een warmwater-pompver-
warming, gestookt met olie, toegepast zijn 5 N.F. branders ter
wijl een geheel electrisch-automatisch stookbedrijf is geprojec
teerd, waarbij de instelling der schakelklokken en de omscha
keling der ketelvolgorde buiten het normale onderhoud de 
eenige te verwachten handelingen vormen. 
In enkele vertrekken is bij wijze van proef i.p.v. de radiotoren-
verwarming een electrische plafondverwarming aangebracht, 
volgens het Engelsche systeem Dulrae, terwijl een dezer ver
trekken tevens is ingericht voor proefneming op het gebied van 
wandverwarming door middel van eternit-panels. 
Kunstmatige ventilatie vindt op zeer eenvoudige wijze plaats 
voor enkele vertrekken (garderobe, voordrachtzaal, leskeuken, 
theekeuken e.d.). 
Aangebracht is verder in alle vertrekken een z o e k i n s t a l 
l a t i e , welke gekoppeld is op het telefoonnet. Door 5 verschil
lende lichtkleuren kunnen diverse combinaties gemaakt wor
den (31). De verschillende personen die aldus „gezocht" moeten 
kunnen worden hebben elk hun eigen combinatie en staan door 
opnemen van elk willekeurig telefoontoestel, waar zij zich ook 
bevinden en het daarop kiezen van één bepaald cijfer direct in 
verbinding met dengeen die hen zoekt. 
leder dezer ambtenaren heeft dus 2 telefoonnummers, een ge
woon nummer en een „zoek"nummer. 
Een andere bizondere telefooninrichting is aangebracht in ver
band met nachtelijke storings-berichten. De telefoon is na 
afloop van de kantoortijden zóó geschakeld, dat de portier, 
waar hij zich ook in het gebouw bevindt (dus b.v. op één van 
zijn vaste nachtronden) elk willekeurig toestel kan opnemen 
wanneer hij het daartoe alleen 's nachts werkende signaal ver
neemt en dan oogenblikkelijk verbinding heeft met het op den 
hoofdpost binnenkomende „gesprek". Verder zijn enkele tele
foontoestellen van chefs zoo ingericht, dat wanneer hun eigen 
toestel eenige malen signaal heeft gegeven en de haak niet is 
opgenomen, de verbinding automatisch overspringt op het 
toestel van een van zijn ambtenaren. 
Opgemerkt zij nog dat het gebouw de geheele provinciale tele
fooncentrale bevat, terwijl het eigen provinciale net (omvat-
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tende ook het waterleidingbedrijf) volledig geautomatiseerd is; 
elke ondercentrale in de provincie wordt dus automatisch met 
een bepaald kerncijfer gekozen. 
De nachtronde van den portier wordt automatisch gecontro
leerd door een z.g. w a k e r c o n t r o l e-systeem, waartoe de 
gebruikelijke in volgorde genummerde wakerklokjes met sleu
tel-registratie zijn geplaatst. 
De v e r l i c h t i n g vindt in hoofdzaak plaats door P.H.-orna
menten en Siemens luzetten, terwijl voor sommige meer 
representatieve ruimten ornamenten van Boheemsch glas zijn 
toegepast. Gang- trap- en terreinverlichtingen worden centraal 
ontstoken uit de portiersloge. De gangen zijn daartoe verdeeld 
in groepen van daglichtsterkte, zoodat de portier de volle gang
verlichting slechts geleidelijk en in volgorde behoeft in te 
schakelen. Een aparte schakeling zorgt voor een algemeene 
„nachtverlichting" door van al deze groepen een enkele te laten 
branden, terwijl op verschillende plaatsen in het gebouw druk
knoppen zijn aangebracht waarmee in geval van nood, de volle 
(aanvullende) gang- en terreinverlichting in bedrijf wordt 
gesteld. 
Verder is ten behoeve van den s c h o o n m a a k d i e n s t 
bizondere zorg besteed aan het sanitair en aan de inrichting 
der toiletten, terwijl b.v. voor den afvoer van asch en papier-
afval aparte wagentjes met sluitbare en vervangbare zakken 
zijn geconstrueerd. 
Wat het m e u b i l a i r betreft, bestaand oud meubilair is zoo
veel mogelijk op enkele afdeelingen gegroepeerd; de voornaam
ste afdeelingen en vertrekken zijn voorzien van nieuw stalen 
kantoormeubilair, dat geheel naar de behoefte kon worden 
ontworpen. Voor de grootere lokalen zijn daartoe eenheids-
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typen van bureaux en tafels ontworpen met bladverhouding 
1 : 2, die te allen tijde naast en tegen elkaar zijn te plaatsen 
in groepen van 2, 3, 4 enz. en die als grondslag ook voor de 
vervanging van oud meubilair dienen. 
Daardoor is zonder terzijdestelling van wat nog bruikbaar bleek 
voor het overgroote deel der lokalen toch een passende nieuwe 
meubileering bereikt. 
Voor de deuren der fietsenafritten en van den fietsenkelder 
(voor de eerste alleen van binnen) is een systeem van a u t o 
m a t i s c h e o p e n i n g toegepast, gedeeltelijk werkend met 
foto-electrische-cel, gedeeltelijk doormiddel van vloercontacten. 

D i v e r s e g e g e v e n s . 
Eerste schetsplannen ter bepaling van terreingrootte c a . 
dateeren van voorjaar 1930. 
Definitieve schetsplannen na vaststelling terrein zijn van voor
jaar 1932. De opdracht tot uitwerking werd eind 1932 verstrekt; 
de aanbesteding had plaats in Augustus 1933, terwijl het gebouw 
15 September 1935 betrokken werd. 
De kubieke inhoud bedraagt rond 46000 m 3 . De bouwkosten 
bedragen met inbegrip van den geheelen bouw, terreinaanleg, 
centrale verwarming, electrische licht- en krachtinstallaties, 
verlichtingsornamenten, liften, vloerbedekkingen, pompinstal-
laties enz. en met inbegrip van een boekhoudkundigen post ad 
f30.000.— voor renten tijdens den bouw (!) rond f 17.— per 
m 3. In dezen prijs is dus alles begrepen, met uitzondering van 
de kosten van architect en toezicht, de betimmeringen der 
directievertrekken, de meubileering en de telefooninstallatie. 
Haarlem, Januari 1936. 

ir. H. T. ZWIERS b.i., arch. B.N.A 

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

V E R K O O P . L O K A A L G E Z | E N UIT C H E F K A M E R A F D E E LI N G S T R O O M -

L E S K E U K E N . 
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S C H O O L T E K O P E N H A G E N . 
A R C H I T E C T P R O F . KAJ G O T T L O B . 
U IT : M A A N E D S H A E F T E No. 5 6 
A R K I T E K T E N . 

O V E R Z I C H T V A N 
T I J D S C H R I F T E N . 
A R K I T E K T E N ( D e n e m a r k e n ) , 
Maanedshaefte 1935, No. 5-6. 
Dit nummer bevat twee uitnemend 
gereproduceerde groote schoolgebou
wen te Kopenhagen van de archi
tecten Prof. Kaj Gottlob en van 
Helge Holm en S. C . Larsen . 
Behalve de, naar onze begrippen, 
enorm groote omvang van deze ge
bouwen (de school van Prof. Gottlob 
omvat b.v. 32 klasse-lokalen, een 
lokaal voor natuurli jke historie, een 
voor handenarbeid, een handwerk
lokaal, een lokaal voor natuurkunde, 
een voor teekenen, een leeszaaltje 
met bibliotheek, een leerkeuken, gym
nastiekzalen voor jongens en meis
jes, een speellokaal voor kleuters, 
en verder nog speelplaatsen, een ge
projecteerd (maar nog niet uitge
voerd (openluchtbad en een voetbal
terrein) worden deze gebouwen ge

karakter iseerd door een centrale hal , waar alle lokalen, met rondgaande 
galeri jen, op uitkomen. Ik herinner mij uit mijn prille jeugd een school te 
Haar lem, die, bescheidener van afmeting, ook zoo'n centrale hal had, en in 
die hal was een vervaarl i jke resonans, waardoor de rust in de klasselokalen 
niet bepaald werd bevorderd. Men schijnt dit schooltype in Denemarken 
echter normaal te vinden, want de toelichtende tekst van dit nummer ver
meldt, zonder eenig verder commentaar, dat de middenhal een van de 
eischen van het programma was. Ik vermoed, dat onze onderwijsautori-
teiten het hoofd zouden schudden over zoo iets duurs en ondoelmatigs. 
Men kan erover denken, zooals men wi l , maar het interieur van de school 
van prof. Kaj Gottlob heeft zijn kwaliteiten (zie afb.) . 
Het nummer sluit met een derde, kleiner schoolgevallet je: aanbouw van 
twee gymnast ieklokalen aan het Chr is t ianshavns G y m n a s i u m : een oud 
gebouw nabij een van de merkwaardige Kopenhaagsche kerktorens in de 
oude stad. Een simpel geval , dat zich op gevoelige wijze aanpast aan de 
sfeer der omgeving. Arch i tec t : T h . Havning . 

I D E M . Maanedshaefte 1935, No. 7. 
Een interessant nummer, geheel gewijd aan een uitstekende publicatie van 
den Stockholmschen architect Svend Ivar L ind betreffende den nieuwsten 
woningbouw in Stockholm. Het nummer is naar mijn meening daarom zoo 
interessant, omdat het, zonder uitzondering, goed, deugdelijk architecten-
werk laat zien van hoog gehalte en van technisch voortreffel i jke doorwerkt-
heid, maar ook, omdat het demonstreert, hoezeer in Zweden de architect 
bij het ontwerpen van goedkoope woningen gehandicapt is door economische 
omstandigheden (fabelachtig hooge grondpri jzen, hooge bouwvakloonen 
enz.) waardoor het sociale peil, waarop deze woningen staan, laag moet 
blijven. Doorluchtbare woningen zijn ui tzondering; men vindt doorgaans 
geheel ingesloten en meestal geheel onverlichte t rappenhuizen (behalve bij 
enkele typen met een centrale l ichtschacht) , waarop per verdieping van 4 
tot 7 woningen ui tkomen: vrijwel alle vóór- en achterwoningen met 1 tot 
3, hoogstens 4 kamers: de keukens liggen meestal binnenshuis en hebben 
kunstmatige venti latie en indirect licht. Wie b.v. de indrukwekkende, 
9 woonlagen hooge blokken op Kungsk l ippan (arch. Sven Wal lander ) ziet, 
heeft eenige moeite om zich voor te stellen, dat dit woningblokken zijn 
met alleen aan de koppen twee woonkamers, bad en keuken, maar verder 
woningen met één woonkamer, bad en keuken (zie afb.) . 12 woningen op 
elke é tage op 9 woonlagen 108 woningen op 2 t rappenhuizen. Ik vond 
nog een geval van 7 woningen per étage en 6 woonlagen = 42 woningen 
per t rappenhuis. 

Dit neemt niet weg. dat kennisneming van dit mooie nummer wordt aan

bevolen. 

I D E M , Maanedshaefte 1935, No. 8. 
Dit nummer is geheel gewijd aan het academisch ziekenhuis voor radio- en 
röntgenologie van de Universi tei t te Aarhus , met bijbehoorend studenten
huis en woningen voor hoogleeraren (arch. K a j . F isker en C . F. Mol ler ) . 
Gebouwen van zeer simpele, maar goed doordachte distributie en even 
simpele, maar zuiver geproportioneerde en gedistingeerde architectuur. Den-
gene, die van dergelijke gebouwen speciaal studie maakt, zij aanbevolen, 
kennis te nemen van de uitstekend uitgestudeerde inrichting van de be
handelkamers, waar de weg, dien de patient heeft af te leggen, de verbin
ding met donkere kamer en dergelijke bi jruimten voor elke afdeeling in 
duideli jke en zeer begrijpelijke d iagrammen zijn voorgesteld. 

I D E M , Maanedshaefte 1935, No. 9. 

Ook dit nummer is gewijd aan een z iekenhuis: een orthopaedisch ziekenhuis 
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U I T : A R K I T E K T E N : M A A N E D S H A E F T E No. 7. 1935. 

te Kopenhagen (arch. Hara ld Gad) . Het is, ofschoon ongetwijfeld serieus 
werk, aanmerkel i jk minder aantrekkeli jk, vooral minder klaar, dan het 
ziekenhuis te Aarhus in het vorige nummer. 

I D E M , Maanedshaefte 1935, No. 10. 
Dit nummer behandelt het, ook in ons land aan de orde zijnde vraagstuk 
van de wijziging van de verhouding der leeftijdsklassen der bevolking in 
verband met het dalende geboortecijfer en de te verwachten stijging van 
het sterftecijfer. De architect Sven Markel ius (Stockholm) betoogt, dat het 
kleine gezin hoofdzakelijk gevolg is van het verlangen naar betere levens
voorwaarden, en dat de economische noodzakeli jkheid vele getrouwde vrou
wen dwingt tot beroepsarbeid (hij noemt voor Stockholm het cijfer 25.1%). 
Het gevolg hiervan moet zijn een wijziging van het woningtype in collec
tieve richting ter vereenvoudiging van de huishoudelijke werkzaamheden en 
ter voorziening in de verzorging der jonge kinderen. A ls il lustratie van zijn 
ideeën publiceert hij een door hem gebouwd collectief woningblok te Stock
holm met tot een minimum teruggebrachte, maar van alle moderne gemak
ken voorziene woongelegenheid (1-4 kamers per woning, kleine theekeuken 
en bad) , centrale keuken met restaurant en crèche. Het geval is zoowel 
sociaal als architectonisch interessant. 

v. rJ. S. 

UIT DE DAKPANNEN INDUSTRIE. 

Men deelt ons mede: 
In de Dakpannenindustr ie is eene prijsconventie tot stand gekomen, waarbij 
ruim 9 0 % der Nederlandsche Dakpannen-Industr ie is aangesloten. 
Al le dakpannen zullen voortaan bij af levering in hunne diverse kwaliteiten 
van een kenteekan worden voorzien en we l : 

voor eerste soort een roode streep 
„ tweede „ „ witte „ 
„ derde „ „ blauwe „ 

Het groote voordeel van deze regeling is, dat de belanghebbenden, al o 
niet deskundig, kunnen constateeren, welke kwaliteit dakpannen zij o; 
hunne bouwwerken ontvangen. 

Prett ig alweer voor de niet-deskundigen en wie bepaalt, of de streep rooc 

wit of blauw moet zijn? De architecten zullen zeker de vrijheid voorbehoi 

den op de roode, witte of blauwe strepen. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J . V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R IR J H V A N 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J . P. MIERAS. 2 9 FEBR. 1936 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

HET GRATIS, KOSTELOOZE, HOEWEL NIET GEHEEL BELANGELOOZE PLAN. 
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Het maken van kostelooze plannen, zonder opdracht aan 
opdrachtgevers in spé aangeboden, is een misstand, die de 
bona-fide beroepsuitoefening van den architect ernstig be
dreigt. Het kwaad wordt heimelijk gepleegd. 
Sommige zich „architect" noemende personen hebben zich deze 
wijze van werken vrijwel tot gewoonte gemaakt. Door die ge
woonte stompen scrupules al gauw af. Daardoor komen we zoo 
nu en dan achter staaltjes, zóó grof, dat alleen een volkomen 
minachting voor de collegiale verhoudingen daaraan ten grond
slag kan liggen. 
Zoo bevatte de Bijlage van „De Graafschap-Bode" van 14 
Februari j.l. de volledige plannen met een memorie van toe
lichting voor het Nieuwe Raadhuis te Doetinchem, van architect 
H. W. Valk te 's-Hertogenbosch, door de Redactie van dit 
blad als het resultaat van een opdracht van B. en W. voor
gesteld. 
Formidabele cliché's der plattegronden op een formaat van 
40 X 40 cm, alles op kunstdrukpapier afgedrukt, enz. 
In het nummer van 17 Februari werd echter de Heer Valk 
ontmaskerd in een ingezonden stuk van den Heer Kam, die 
mededeelde, dat de Heer Valk zijn plannen had ontworpen op 
eigen initiatief en op eigen risico. Uit de mededeeling van den 
Heer Kam vernemen we ook, dat de Gemeenteraad den Heer 
Valk op zi jn v e r z o e k toegelaten heeft tot een niet open
bare voorvergadering op 13 Februari, om zijn plannen toe te 
lichten. 
Hij kreeg deze toestemming onder nadrukkelijke voorwaarde, 
dat de Raad volkomen vrij zou blijven wat betreft de te nemen 
besluiten, zoowel zakelijk als persoonlijk. Er werd dan ook door 
den Raad noch over een bepaald plan, noch inzake den architect 
een beslissing genomen. 
De publicatie der plannen van den Heer Valk vlak daarop, met 
de vermelding van een officieele opdracht, was dan ook aan
leiding voor het raadslid, den Heer Zadelhoff, te protesteeren 
tegen deze tendentieuze publicatie, in den vorm van een aantal 
tot B. en W. gerichte vragen. 
Inderdaad was het niet bijzonder hoffelijk van den Heer Valk, 
den Gemeenteraad, die zoo welwillend was hem te ontvangen, 
in ongelegenheid te brengen. 
Onder den druk van deze protesten heeft de Redactie van „De 
Graafschap-Bode" in haar blad van 19 Februari medegedeeld, 
lat de Heer Valk uit eigen beweging dit ontwerp, zonder 
' e n i g e k o s t e n of v e r p l i c h t i n g aan B. en W. heeft 
tangeboden. 
<Vat dit geval van het gratis indienen van een plan en het mis-
ruiken van het vertrouwen van den Gemeenteraad zoo uit-
onderlijk kenschetst, is de wijze waarop de Heer Valk het in 
ijn memorie van toelichting heeft aangelegd om den Gemeente-
aad voor zich te winnen. 

A/aarschijnlijk heeft zijn rapport, dat één brij is van lijm en 
;troop, de averechtsche uitwerking gehad, want wie slikt zoo'n 
leverige pap. 
«even we in 't kort het betoog weer van den Heer Valk, waar
mede hij zijn ontwerp aanprijst. 

„Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Doetinchem. 

WelEdelachtbare Heeren". 
(Zoo begint het.) 
Het huidige raadhuis is natuurlijk ten eenenmale onvoldoende 
voor den dienst, de ambtenaren kunnen er niet meer in werken, 
„Voor de onder deze omstandigheden waargenomen prestaties 
bij Uwe verschillende diensten heb ik alle respect en lof." Uitstel 
is uitstel van executie. Uit financieel en moreel oogpunt (van 
moreel gesproken!) is de tijd voor bouw nieuw raadhuis buiten
gewoon gunstig. Verbouwing bestaand raadhuis volledig on
mogelijk. „Ook met bijvoeging van het N.W.hoekpand is niets 
te bereiken". 
Toevallig een prachtig terrein beschikbaar gevonden (door den 
architect natuurlijk). „Men wake toch vooral dat hier de zuinig
heid niet de wijsheid bedriegt." Voorts een uitspraak van Dr. 
Cuypers met vermelding Architectura 1913. Jrg. 21, blz. 89. 
(Wat een belezenheid zoo'n man toch heeft!) 
Voorts lyrische beschrijving bouwterrein en beschrijving ge
bouw. Over de Raadzaal (4 m vrije ruimte in de breedte!): „welke 
laatste met zijn z.g. open dakstoel zal herinneren aan de grafe
lijke zalen op het Binnenhof", werd de voornaamste plaats inge
ruimd aan den Raad, hetgeen dan ook in overeenstemming is 
met de staatsrechtelijke beteekenis van dat college, dat immers 
door de Grondwet geplaatst werd aan het hoofd van de ge
meente." (Zie zoo, dat weten we ook alweer.) Zoo krijgt ieder 
element van dit „logische organisme" zijn verklaring. „In het 
algemeen kan ik, schrijft de Heer Valk, hieraan nog toevoegen 
dat getracht is aan de natuurlijkheid, die het kenmerk, de 
essentie van het landsche is, en aan de gemoedelijke franke 
openheid van het eigen karakter in architectonischen zin vol
ledig recht te laten wedervaren" (allicht). 
Voorts begrooting van kosten met inbegrip van centrale ver
warming etc, kosten van toezicht en honorarium architect. 
Tenslotte aangrijpende woorden over „Doel, wezen en karakter". 
„Om de gemeenschap is er dus ook het raadhuis. Vanaf den 
dag der geboorte tot aan het verscheiden, staan allen in een 
zelfde verhouding tot het raadhuis". (De ballade van Löwe is 
er niets bij). 

De slotmaat klinkt aldus: „De aandacht van de komende gene
raties zal in sterke mate gevestigd zijn op Uw daden van nu. 
Zal het oordeel van het nageslacht Uw glorie of Uw vonnis zijn?" 
H. W. VALK (zoo eindigt het). 

De lezer zal thans wel hebben begrepen, dat de architectuur 
van dit raadhuis natuurlijk regelrecht aan Vieux Bruxelles is 
ontsproten. Maar de compilatie-virtuositeit die daar ten toon 
gespreid werd even natuurlijk mist. 
De bona-fide architect ziet hierin wederom welk gevaar hem 
van oncollegiale „architecten" bedreigt en hoe noodig het is 
het bouwvak te bevrijden van soortgelijke beoefenaars. Gelukkig 
kunnen wij mededeelen, dat het Gemeentebestuur niet van plan 
is op de avances van den Heer Valk in te gaan, doch maat
regelen heeft genomen om deze zaak op behoorlijke wijze tot 
oplossing te brengen. REDACTIE. 
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BEKROOND ONTWERP PRIX DE ROME 1935. ONTWERPER: ARTHUR STAAL. 

In 1935 werd, voor het eerst naar het nieuwe statuut, de „Wed
strijd in de Schoone Bouwkunst" gehouden. 
In den eindkamp was slechts één candidaat, de Heer Arthur 
Staal, die bekroond werd met de gouden medaille en aan wien 
het daaraan verbonden jaargeld voor 1936 werd toegekend. 
Wij publiceeren hierbij het ontwerp van den Heer Staal, met 
het programma en de beoordeeling van het ontwerp door de 
Jury. Red. 

Te maken een ontwerp voor een vereenigingsgebouw voor 
kunstschilders (A), en een ateliergebouw (B), op een terrein, 
dat gelegen is in een park nabij een hoofdverkeersweg, aan den 
rand van een meer; aangegeven op de situatieteek en ing. 

A. Het vereenigingsgebouw (A) te onderscheiden in: 
a. entree en hallruimten en administratieruimten; 
b. tentoonstellingsruimten; 
c. societeitszalen met buffet en keukens; 
d. een gehoorzaal ca. ; 
e. een woning voor den hoofdbediende; 
f. dienstruimten. 

B. het ateliergebouw te onderscheiden in: 
g. ateliers ca . ; 
h. een teekenzaal ca. 

A. a. onder te verdeelen in: 
een hoofdingang (1); een voorhall (2); een ontvanghall (3) 
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± 100 m 2; 2 administratieruimten (4) met cassa (5); 4 en 5 
te samen ± 50 m 2; 

b. t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n b e s t a a n d e u i t : 
2 eerezalen (6) met bovenlicht, gezamenlijke oppervl.±400 m 2; 
eenige cabinetten (7) met zijlicht, te samen ± 250 m2. 
De zaalgroepen 6 en 7 moeten zoowel gecombineerd als afzon
derlijk gebruikt kunnen worden. 

c. de s o c i e t e i t s z a l e n te onderscheiden in: 
een bestuurskamer (8) ± 45 m2, welke tevens zal dienen voor 
ontvangzaal voor officieele personen, bijv. bij het openen van 
tentoonstellingen; een societeitszaal (9) + 200 m 2, waarin een 
gedeelte voor het plaatsen van 2 billards; een leeszaal met 
bibliotheek (10) te samen ± 100 m 2; een eetzaal (11) ± 75 m 2; 
een office (12) ± 20 m2, bereikbaar vanuit 9 en 11; verder (13) 
een buffet, keuken, bijkeuken tegelijk spoelkamer, te samen 
± 1 2 5 m 2. In de nabijheid van de voorhall (2) zullen de garde-
roben (14) voor ± 250 personen met toiletten (14a) aanwezig 
moeten zijn, welke tevens gebruikt worden door de bezoekers 
van de hierna te noemen gehoorzaal. 
d. een gehoorzaal (14b), 250 zitplaatsen, met een daarbij be-
hoorende kamer voor den spreker (15) ± 25 m 2; en een film
cabine (16) ± 20 m 2. De ruimten 14b, 15 en 16 mogen zoowel 
op den beganegrond als op de verdieping gelegen zijn. 
e. in verbinding met groep 13, en voorzien van afzonderlijken 
buitentoegang, een woning (17) voor den hoofdbediende te 

ontwerpen, bestaande uit: een woonruimte ± 30 m 2; keuken, 
3 slaapkamers, 2 slaapkamers voor inwonend personeel, bad
kamer, bergruimten en W.C.'s. 
f. de hoofdverdieping, waarvan de vloer van de ontvanghall (3) 
2 meter + gelegen is, staat door één of meer trappen in ver
binding met de onderverdieping. Hierin bevinden zich: 

t e n e e r s t e , o n d e r de t e n t o o n s t e l l i n g s z a l e n 
(6 en 7): 
een dienstingang (18), waardoor de schilderijen voor de ten
toonstellingen binnengebracht zullen worden, moet een mini
mumhoogte hebben van 3 meter; vervolgens ruimten (19) voor 
het uit en inpakken van schilderijen, beeldhouwwerken enz. 
± 200 m 2; bergruimten (20) voor kratten, kisten enz. ± 80 m 2; 
reparatieruimten (21) voor schilderijen en lijsten ± 20 m 2; een 
schilderijen-archief (22) ± 200 m 2; een lift (23) min. afmeting 
2 X 4 meter, welke in verbinding staat met de zaalgroepen 
6 en 7; ruimten 24 voor het personeel t.w. schaftlokaal, keuken, 
waschlokaal, garderobe en toiletten, totaal ± 90 m2. 
ten t w e e d e , o n d e r de l e e s z a a l en in verbinding hier
mede een boekenmagazijn (25) ± 100 m 2; 
t e n d e r d e , o n d e r de k e u k e n s en daarmede verbonden 
door een diensttrap, provisieruimten (26), magazijnen (27), 
onder het buffet: een bierkelder (28), een wijnkelder (28a). 
Verder ruimten voor het keukenpersoneel (28b), met een dienst
ingang. Vervolgens worden nog gevraagd: ruimten voor de 
centrale verwarming, bestaande uit een ketelruimte (29) ± 
100 m 2 met kolenruimte (30). 
In het geheele plan een voldoend aantal toiletten op te nemen. 
Tenslotte zullen nog ruime terrassen moeten worden ontwor
pen, van waaraf men het uitzicht kan genieten op het park en 
het meer. 

B. A t e l i e r g e b o u w (8). 
Het ateliergebouw, dat als een op zichzelf staand geheel kan 
worden beschouwd, staat door overdekte gangen in verbinding 
met de hoofd- en onderverdieping van het gebouw A. Het is 
bovendien vanaf den hoofdweg toegankelijk door afzonderlijke 
in- en uitgangen. 

Het gebouw zal bevatten: 
g. 10 ateliers (31) voor kunstschilders. 
Elk atelier zal bestaan uit: een werkruimte (32) ± 40 m2, hoog 
min. 5.25 m, een studeerruimte (33) ± 20 m 2, hoog ± 3 m; een 
bergruimte (34) ± 20 m 2; een kleedkamer (35) ca . voor het 
model. 

Vervolgens: 
h. een teekenzaal (36) ± 60 m 2 voor 15 leerlingen. Bij deze zaal 
behooren een bergruimte (37) en 2 kleedkamers (38) ca . voor 
modellen. Verder een garderobe en toiletten voor de leerlingen. 
De ateliers en teekenzaal zijn alléén vanuit het gebouw bereik
baar. 
De aanleg en de beplanting van het terrein om het gebouwen
complex moet in het ontwerp worden aangegeven. 
De oeverlijn en de beplanting mogen eenigszins gewijzigd 
worden. 

G e v r a a g d : (werktijd 2 dagen) 
I. Een schets van de plattegronden van de gebouwen met om
geving, 
II. Schetsteekeningen aanduidende de hoofdmassa van de ge
bouwen, 
I. en II. op schaal 1 : 500 of 1 : 200, toegelicht door enkele pers
pectief schetsen, III. 

RAPPORT VAN DE JURY OVER HET ONTWERP VAN DEN HEER ARTHUR STAAL. 

A m s t e r d a m , 15 November 1935. 

Aan de Commissie van Toezicht op de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
te A m s t e r d a m . 

Ingevolge de bepalingen van art. 87 van het Reglement, vast
gesteld bij Kon. Besluit van 28 Aug. 1931 (Staatsblad nr. 390), 
heeft de Jury voor den wedstrijd in de Schoone Bouwkunst 
1935 de eer, Uwe Commissie hiermede verslag uit te brengen 
over de uitkomsten van den wedstrijd. 
De Jury, benoemd door Z.E. den Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen op voordracht der Commissie van Toe
zicht op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amster
dam, bestond voor het eerste (theoretisch) gedeelte van den 
iroefkamp uit de leden: 
'rof. Dr. P. H. van Moerkerken, voorzitter; Arch. W. Dudok; 
r. A. R. Hulshoff; Prof. N. Lansdorp; Ir. G. J. Meyers en Prof. 
V. A. E. van der Pluym, tevens secretaris. 
'oor het tweede (practisch) gedeelte van den proefkamp en 
oor den eindkamp bestond deze Jury uit de leden: 
'rof. Dr. P. H. van Moerkerken, voorzitter; Ir. J. de Bie Leuve-
ing Tjeenk; Ir. B. Bijvoet; Arch. W. Dudok; Ir. A. R. Hulshoff; 
Jrof. N. Lansdorp en Prof. W. A. E. van der Pluym, tevens 
ecretaris. 
'vereenkomstig den datum, vermeld in de desbetreffende Staats-
ourant, is de wedstrijd gehouden. Tot het eerste gedeelte van 
'en proefkamp zijn toegelaten 4 candidaten; tot het tweede 

gedeelte 3 candidaten, tot den eindkamp slechts één mede
dinger. 
Voor dezen eindkamp werd gevraagd te maken: „een ontwerp 
voor een Vereenigingsgebouw voor Kunstschilders". Het pro
gramma van eischen hiervoor ligt ter visie bij het tentoonge
stelde werk. 
Op 9 November 1935 kwam de Jury voltallig bijeen en deelt 
omtrent haar besprekingen en conclusies het volgende mede: 
Met algemeene stemmen kon vastgesteld worden: 
1e.dat het eindontwerp geen noemenswaardige afwijkingen 

vertoont van het schetsontwerp, dat in twee dagen is vast
gelegd; zoodat ten volle aan de bepalingen te dien opzichte 
voldaan is; 

2e. dat de eischen in het programma gesteld in het plan ver
werkt zijn; 

3e. dat voldaan is aan de bepalingen omtrent het aantal, de 
strekking en de wijze van uitvoering der teekeningen. In 
verband met dit laatste constateert men, dat de bedoeling, 
een reeks eenvoudige, zakelijke teekeningen te verkrijgen, 
waaruit het plan zuiver kan blijken, geheel begrepen is. Geen 
teekening ter wille van de teekening is hier vervaardigd; 

4e. aan het geven van een beknopte technische beschrijving is 
voldaan. 

Uitvoerig wordt het werk thans nader beschouwd, waarbij de 
volgende opmerkingen worden vastgelegd omtrent datgene, wat 
volgens alle Juryleden, of een deel van hen, niet of minder juist 
is. De waardeering ten goede wordt in hoofdzaak eerst aan het 
eind nader uiteengezet. 
Systematisch het programma volgend, merkt men op, dat bij: 
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G E V E L S V E R E E N I G I N G S G E B O U W E N A T E L I E R . S C H A A L 1 A 300 . O N T W E R P E R : A R T H U R S T A A L . 

a. E n t r é e h a l r u i m t e n en a d m i n i s t r a t i e - r u i m-
t e n : 
de voorhal en hoofdingang architectonisch niet tot hun recht 
komen; de toegang tot den keukendienst bij den hoofdingang 
geprojecteerd, geen juiste ligging heeft; de ontvanghal volgens 
sommigen te weinig licht krijgt en gedrukt is, waardoor het 
blije feestelijke bij een ontvangst gemist wordt.Ten opzichte van 
dit laatste staat hiertegenover de meening anderzijds, dat door 
het gedempte licht een sterker contrast verkregen wordt bij het 
binnentreden der tentoonstellingszaal en deze des te levendiger 
dan zal werken. 

b. T e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n : 
hoewel deze getuigen van een goede belichting, wijzen sommi
gen er op dat de cabinetten te ondiep en te overdadig verlicht 
zijn. Ook het onderling verband tusschen de cabinetsgroepen 
overeenkomstig het programma, is niet bereikt.Volgens anderen 
echter zou men door de ramen te verkleinen, toch niet meer 
bruikbaar wandoppervlak verkrijgen; bovendien kan teveel licht 
getemperd worden, op velerlei wijze. 

c. S o c i e t e i t s z a l e n m e t b u f f e t en k e u k e n s : 
de wijze waarop het complex Societeitszalen als totaal samen
hangt met het gebouw wordt niet gelukkig geacht. Het streven 
naar compactheid, wat een principe was bij den ontwerper, ge
tuige het geheele ontwerp en de aanhef in zijn technische om
schrijving, is hier aanvechtbaar, daar de opgave, en speciaal 
wat de fraaie situatie betreft, tot een vrije ruimte-ontwikkeling 
aanleiding zou kunnen en naar het inzicht der Jury had behoo-
ren te geven. Wordt de distributie der ruimten geprezen, toch 
vindt men de plaats der biljardruimte, de keukens en de office 
minder juist. 

d. C e h o o r z a a I e. a.: 
hoewel de gehoorzaal goed van vorm is, ligt ze te geïsoleerd en 
mist men in het plan een goede aaneenschakeling van hal en 
trappen met deze zaal. De geheele schikking dezer onderdeelen 
voert hier niet tot een fraaie ruimtewerking. 

e. W o n i n g v a n den h o o f d b e d i e n d e : 
minder gunstig gelegen, wellicht als gevolg van het principe 
der compactheid. 

g e n h. A t e l i e r s g e b o u w , t e e k e n z a a l e. a.: 
ofschoon de oplossing der ruimte-distribueering van dit gansche 
complex wel getuigt van vindingrijkheid, is deze bij de teeken
zaal niet als geslaagd te beschouwen. Deze zaal is hierdoor te 
veel een doorloop geworden. Ten opzichte van de regeling van 
het rijverkeer naar de verschillende toegangen enz. is men van 
oordeel dat dit vraagstuk hier niet als opgelost beschouwd kan 
worden. 

Aan het eind der besprekingen werd de vraag gesteld of bij een 
dergelijk eindontwerp de mededinger gerechtigd is af te wijken 
van zijn oorspronkelijke schets, indien hij bij rustiger beschou-
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wing tot de conclusie komt, een betere distribueering en groot-
scher werking der ruimten te kunnen verkrijgen. De Jury is 
van meening dat het criterium hiervoor moeilijk is aan te geven 
doch dat ingrijpende afwijking, met het oog op het Reglement, 
het plan in gevaar brengt. De Jury heeft er intusschen rekening 
mede gehouden, dat het moeilijk is een dergelijk ontwerp in 
twee dagen in conceptie vast te leggen. 
Haar oordeel samenvattend constateert de Jury, dat er voor
zeker fouten en minder geslaagde oplossingen in dit werk aan
wezig zijn. Wellicht is te veel een principe en wel het streven 
naar compactheid vastgehouden, in ieder geval heeft de aesthe-
tische verschijning hierdoor aan waarde ingeboet. De Jury ziet 
in dit streven naar compactheid slechts een bijkomstige kwali
teit. Hoofdzaak in architecturalen zin is immers: logische orde
ning en redelijke ontwikkeling van de programmatisch ver
langde ruimte. Bij deze zakelijke, maar toch tevens ook wel 
ideale opgave, had het streven dan ook op deze ruimte-kunst 
meer dan op compactheid gericht dienen te zijn. De oplossing 
is hier en daar van benauwende gedrongenheid geworden, welke 
de ruimtewerking schaadt. In het werk van een jeugdig vak
genoot zou men liever wat meer uitbundigheid, vrijere ont
plooiing, karakteristieke aanpassing aan de fraaie situatie heb
ben gezien, dan deze meer dogmatische beperking. 
De minderheid der Jury erkent, dat deze opgave moeilijk in 
twee dagen in een bindende schets was uit te voeren. De fouten 
en minder gunstige oplossingen dan gemaakt, zouden wellicht 
bij een meer rustig zich verdiepen in de problemen vermeden 
zijn. Zij betreurt, dat de mededinger die verbeteringen niet heeft 
aangebracht, al erkent zij dat hierin het gevaar schuilt, uitge
sloten te worden van de prijsvraag. Zooals zij het eindontwerp 
thans voor zich ziet, meent zij op te moeten maken, dat in den 
mededinger nog niet genoeg bouwkunstige ontwikkeling voor 
een dergelijke opgave aanwezig is, en kan zij haar stem niet 
geven aan het toekennen van een gouden, doch wel aan een 
zilveren eerepenning. 

De meerderheid der Jury is echter van oordeel, dat, niettegen
staande de tekortkomingen en zelfs fouten, toch in dit werk 
gevonden wordt: veel geestigs, en veel waarop anderen niet 
zouden komen. De mededinger geeft volgens haar dan ook blijk, 
dat hij in staat is tot vernuftige oplossing. Zij stelt zich op het 
standpunt dat het hier niet geldt de beslissing, een grootsch 
werk al of niet te laten bouwen, een werk waarvoor een levens
ondervinding noodig is, doch het al dan niet vaststellen of een 
talentvolle jongeman zich in dit ontwerp demonstreert. Volgens 
de bepaling der wet wordt gevraagd of hier blijk gegeven is van 
dit uitgesproken talent en van dezen bijzonderen aanleg. Zij 
meent hierop bevestigend te mogen antwoorden en vóór de toe
kenning van den gouden eereprijs te stemmen. Aldus wordt met 
vijf tegen twee stemmen de gouden eerepenning aan den mede
dinger: Loge 12 toegekend, waarbij de minderheid geacht moet 
worden voor een zilveren eerepenning gestemd te hebben. De 
geheele Jury is daarbij van meening, dat het voor den bekroonde 
van groot nut zal zijn, indien hij in staat gesteld kon worden 
door reizen grootsche werken grondig te leeren kennen. 
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Voor het 4e jaar, Cursus H.B.O. '34—'35, werd gekozen een 
groot woonhuis op een uitgestrekt terrein, met heel oud en 
zwaar geboomte, in de nabijheid van Amsterdam. 
Dit huis was gedacht te worden gebouwd voor een bloeiende 
pamilie waarvan de, nog jonge Heer des huizes, dagelijks voor 
zijn zaken per auto naar Amsterdam moet. Een groote garage 
pn bijgebouwen voor chauffeur en tuinbaas waren noodig en 
n het huis zelf moest, buiten de gewone woon- en dienstruim-

'311, nog een muziekzaal worden gebouwd, waarin de kunst-
"•rzamelende huisheer zijn schilderijen kon bergen. Op de slaap
verdieping werden o.a. nog eenige groote zit-slaapkamers voor 

8 kinderen gevraagd, terwijl op het terrein nog een zwembad 
1 oest worden geprojecteerd. Deze opgave gaf groote moeilijk-
1 -den, daar het bleek dat het begrip woonhuis erger aan het 

ankelen was geraakt, dan gedacht was, in de wilde vaart 
darmede onze cultuur „vooruit" stormt. 

1 at uit een vertroebeld begrip van het familieleven een ander 
soort gebouw moet voorkomen, is te begrijpen en we zien de 

armzalige resultaten, in onze huidige woonhuisarchitectuur. 
Maar waar nu werd gevraagd een huis voor een gezin, in de 
volle beteekenis van het woord, als studie-object, daar mocht 
toch worden aangenomen, dit krachtig en evenwichtig in zich
zelf naar buiten te doen schijnen. 
Eigenlijk kon dit dus nooit worden een bouwwerk zonder tradi
tie, omdat niemand zonder traditie is. Wel bevrijden we ons 
van onredelijk geworden banden, om tot grootere harmonie te 
komen, en uit plattegronden en gevels zullen we die vrijheid 
en dit innerlijk evenwicht moeten kunnen aflezen. 
Dan was er het aesthetiseeren, hetgeen (bij woonhuisbouw) 
zoowel naar buiten als — en vooral — naar binnen, bedenkelijk 
is, omdat het ons onvoorwaardelijk afleidt van het zuivere en 
eenvoudige, dat de waarborg is voor de altijd blijvende waarden 
die we zoeken. 
Ook hier was „praten" voor noodig, maar ook dat maakt de 
cursusavonden tot een volmaakt genoegen. 

F. A. ESCHAUZIER. 
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ESCHAUZIER'S LANDHUIZEN. 

CURSUS BETONCONTRÓLE. 

In de eerste helft van Januar i is in de Ambachtsschool der Maatschappij 
voor den Werkenden Stand aan den Postjesweg te Amsterdam door de 
Betonvereeniging een cursus gehouden onder de beproefde leiding van de 
Heeren Ir. N. J . Rengers en Ing. J . A . Zwolsman over de samenstel l ing 
en controle van betonmengsels. Hierbij waren 4 theorieavonden gewijd aan 
de eigenschappen en controle van de samenstellende deelen en mengsels en 
3 avonden aan praktische oefeningen. 

Aan dezen cursus, die beoogt een inzicht te verschaffen in deze voor de 
betontechniek zoo hoogst belangrijke materie, werd deelnenomen door een 
38-tal personen. Hieronder bevonden zich ambtenaren van Rijks- en Provin
cialen Waterstaat , de technische diensten van verschil lende gemeenten en 
waterschappen, alsmede eenige part icul ieren en een aantal M .T .S . leer
lingen. 
Door de Heeren Rengers en Zwolsman werd, mede aan de hand van het 
door de Betonvereeniging uitgegeven boekje „ S a m e n s t e l l i n g en Contro le van 
betonmengsels", een zoo volledig mogelijk overzicht gegeven van de onder
zoekingsmethoden, volgens welke de op het werk aangevoerde materialen 
in eerste instantie door eenvoudige middelen, eventueel gevolgd door labora-
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tor iumproeven, onderzocht en beproefd kunnen worden, waardoor men, dik
wijls zonder noemenswaardige vermeerder ing van kosten betrouwbaar, 
geli jkmatig werk van superieure kwaliteiten kan verkri jgen. 
In den betrekkeli jk korten tijd voor den cursus beschikbaar, is het niet 
mogelijk den deelnemers alle kennis en routine van het onderwerp volledig 
bij te brengen, wel echter wordt hun een voldoende inzicht gegeven in het 
vraagstuk hoe de materialen te beoordeelen en daarmede het beste werk te 
maken, in de verwachting de belangstell ing te wekken en den weg te 
wijzen om tot goede resultaten te komen. 

W a a r van een zooveel toegepast materiaal als beton bij vele uitvoerenden 
nog zeer onvoldoende begrip aanwezig is van de eigenschappen en de juiste 
samenstel l ing, kan gezegd worden, dat deze cursussen aan een bestaande 
behoefte voldoen. 
De cursus werd beëindigd met een bezoek aan het Labora tor ium voor 
Materiaalonderzoek der Gemeente 's Gravenhage, waaraan 25 cursisten deel 
namen en waarbij Ir. Rengers zich beschikbaar had gesteld om inlichtingen 
en aanwijzingen te verschaf fen. 

Het onderscheidingsteeken van het overgroote deel der kleinere 
landhuizen, zooals ze bij duizenden in ons land zijn gebouwd, 
is hun „architectuur". 
Behoudens hun „architectuur" zijn de meeste dier landhuizen 
vrijwel aan elkaar gelijk. Met wat goeden wil zijn ze hoogstens 
onder te verdeelen in een paar groepen, waarvan dan het essen-
tieele verschil gelegen kan zijn bijv. in den ingang vóór of wel 
op zij. Duizenden gezinnen leven eigenlijk in hetzelfde landhuis, 
met geen andere distinctie dan de architectuur, bij het eene 
ustig en lief, bij het andere speelsch en dartel en bij het derde 

meer streng en deftig. 
N/laar achter deze rust en liefde, speelsch- en dartelheid, streng
en deftigheid leven duizenden Nederlanders in een verbijsteren
de eenvormigheid van wonen. Nergens bemerkt men de vrij
heid, die het landhuis voor zijn indeeling, boven het stads-
'ijenhuis biedt. De „wooncultuur", die in het landhuis zeker 
makkelijker tot een vrije ontplooiing had kunnen komen dan in 
iet ingebouwde huis, blijkt op meedoogenlooze wijze geknecht 
loor het teekenbord en den teekenhaak. Om op één detail te 

wijzen: alles is aan een landhuis rechthoekig. De vestibule is 
rechthoekig, de hall, de gang, de kamers, de keuken, de serre, 
het terras, och heden, alles is rechthoekig. Waarom? Ik hoor 
de bezwerende tooverformule: door de situatie. 
Maar waarom kan er op een rechthoekig bouwterrein eens geen 
landhuis geprojecteerd worden met een „scheeve" gang bijv. 
Een gang, die zoo ongelooflijk lichtzinnig is om van achter wat 
breeder te zijn dan van voren. Dat breeder zou ook smaller 
kunnen zijn. Een gang met een gril. Een gang voor een nacht
zoentje. Voila tout. Men zal toch zeker niet willen volhouden, 
dat een rechte gang het ideaal van architectonische ruimte
werking vertegenwoordigt, speciaal voor het kleinere landhuis? 

Het nieuwe bouwen heeft dit doodgeloopen-zijn op één zoo'n 
punt — er zijn er verschillende — heel juist gevoeld en er zijn 
vrijheid van „ruimtebepalend denken" tegenovergesteld. Niet 
direct met de bedoeling om aan gril-neigingen toe te geven. 
Ik zou het tenminste niet durven beweren. Er zitten aan het 
nieuwe bouwen heel serieuze dingen vast. Maar de epigonen 
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van het nieuwe bouwen zweren wat te veel bij beginselen, die 
zij blijkbaar meer van de bouwwerken hunner meesters dan 
uit de gedachten dier meesters overnemen. Men moet van 
bouwwerken nooit iets overnemen. Dat is niet netjes. Vele 
werken van het nieuwe bouwen lijken verbazingwekkend prin
cipieel, maar zijn feitelijk niets meer dan beginsellooze com
pilaties van de vruchten van goede beginselen. Het nieuwe 
bouwen ondervindt stellig van dit cliché-werk zijn nadeel, want 
zijn vrijheid brengende werking komt hierdoor niet tot voldoen
de effect. 

Onafhankelijk van alles en iedereen verricht Eschauzier zijn 
regenereerend werk op het gebied van den landhuisbouw. 
Hij bedoelt in dat werk het landhuis vrij te maken van de 
programmatische begrippen die er aan verbonden zijn geraakt 
en waarop gedachteloos wordt voortgebouwd, zonder te be
seffen dat het programma zelf een onding is geworden, om van 
de begrippen niet verder te spreken. Dus, weg: Programma van 
heden. 
Hij bedoelt in zijn werk uit te gaan van de individualiteit van 
het landhuis, niet als gebouw, voor geen geld van de wereld 
als uiting van zijn geest, maar als een eigendommelijke ge
schiktheid voor een bepaald gezin om in te leven. Overdreven 
gezegd: Bij verwisseling van bewoners moet zoo'n landhuis 
voor driekwart worden verbouwd en voor de rest danig worden 
vertimmerd. De nieuwe bewoners doen dan vaak beter Eschau
zier te vragen het maar geheel nieuw te bouwen. 
Hij bedoelt in zijn werk ook alles te benutten, wat tot die eigen
dommelijke geschiktheid kan bijdragen. Hij zal niet schromen 
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een Egyptisch motief te gebruiken, evenmin als hij er voor 
teruggedeinsd is iets linea recta aan de Gothiek te ontleenen. 
En wat het nieuwe bouwen betreft, hij kan zoo noodig „plus 
royalist que Ie roi" zijn, hoewel hij dat niet is. 
Bij deze — matelooze — wijze, waarop Eschauzier zijn vrijheid 
voorbehoudt, kan zijn werk volmaakt zijn, maar het zal het 
gelukkig nooit worden. Volmaakt was de Pyramide van Cheops, 
maar daar lag de doode Pharao nou weer niet in. Het Dogen
paleis is heerlijk onvolmaakt. Venetië is een stad van onvol
maaktheden, het is daarom de Stad der Wittebroodsweken en 
der Zelfmoordenaars en verder zullen we er niet meer over 
spreken. 
Wie de moeite neemt een werk van Eschauzier nauwkeurig te 
bekijken, niet onderzoekend of critisch, niet met een zekere 
plechtigheid om nou eens te zien-wat-of-'t ie-nou-eigenlijk-d'r 
van-gemaakt-heeft, maar gewoon om een werk van Eschauzier 
eens nauwkeurig te bekijken, zal afwijkingen van het volmaak
te vinden, die op een teekenschool onvoorwaardelijk zouden moe
ten verbeterd zijn. Toch treffen de landhuizen van Eschauzier 
door hun hoog niveau, zelfs, ik zou bijna vergeten hebben 
het te zeggen, niettegenstaande er geen „scheeve" gangen in 
te vinden zijn. Desondanks dus onderscheiden ze zich als land
huis, geheel onafhankelijk van hun „architectuur". 
Ik heb het gevoel niet heelemaal duidelijk te zijn. Het is ook 
zoo moeilijk om duidelijk te maken, dat een landhuis zoo iets 
h e e l anders is dan architectuur, en dat Eschauzier het door 
dat h e e l andere nou juist tot architectuur maakt. 
Maar ik heb toch heusch mijn best gedaan. 

J. P. M 

E N K E L E T O E L I C H T I N G E N . 

Het huis te Biaricum is het eerstgebouwde huis van deze serie. 
Het werd ontworpen voor een kunstschildersgezin met 3 kinde
ren. Doordien de terreinvorm een trapezium was, ontstond mede 
voor het behoud van de mooie eik aan de Zuidgevel, de platte-
grondvorm, waaraan op het laatste oogenblik de garage nog 
werd toegevoegd. Bij het maken van dit plannetje stonden de 
minimale bouwkosten voorop, zooals dit in de maten is terug 
te vinden. Het geheele huis met atelier en perskamer kwam ten 
slotte voor nog geen f 9000.— klaar. 
De allure van dit huis komt eenigszins overeen met dat te 
Leersum. 
Op een zuidhelling ligt, hoog boven Leersum, dit huis in de 
zonnige hei, open naar het dorp in de diepte, met als achter
grond bosschen en heuvels. Daar hier over een ruimere beurs 
beschikt werd, kon voor het benutten van deze kostelijke lig
ging allerlei gedaan worden. De aanrit is met de garage en de 
meuken op hooger niveau gehouden, vandaar de trap, die van 
f |e garage naar de voordeur leidt, die op gewone vloerhoogte 
ian het ommuurde bloementuintje ligt. Behalve dit tuintje is 
iles hei gebleven. 

•>aar de vrouw des huizes hier weinig bediening wenschte en 
zelf kookt, is aan de keukeninrichting veel zorg besteed en 
vordt in verbinding met de keuken een op hooger niveau lig
gend hallgedeelte gebruikt voor eethoek. Deze eethoek, evenals 

e kap en de spiraaltrap naar de logeerverdieping, is in blank 
ikenhout getimmerd. De lagere hallvloer en de trap naar de 
elder is in Sollnhofer uitgevoerd. 

J °k het jonge paar, waarvoor het huis te Den Dolder werd 

ontworpen, wilde de bediening voor het huiselijk werk tot een 
minimum beperken. Ook hier liggen de keukenruimten en eet
kamer op gelijk niveau. Eigenlijk is alles hier geconcentreerd 
om de haard in de groote woonkamer, met de bank en de groote 
schuifdeuren die 's zomers het terras bij de kamer betrekken. 
In dit plan liggen de slaap- en logeervertrekken op de verdie
ping, die in den geest der sportieve bewoners zonnig en open 
gehouden zijn, door de groote dwerghuizen met de openslaande 
vensters. De groepeering is weer met het oog op het bestaande 
geboomte tot deze vorm gekomen. Het tuintje is aan de zuid
kant voor wat meer vochtigheid verdiept. 
In tegenstelling met de onderling eenigszins verwante levens
wijzen der vorige principalen, werd het huis te Rotterdam voor 
een ingespannen administratief werkend Mr. in de rechten ont
worpen. 
Het smalle bouwterrein bood de eigenaardige aanwezigheid 
van rondom water, en daar de smalle zijde de zuidzijde was, 
moest de zuidgevel nagenoeg de volle breedte beslaan. 
Om zoo min mogelijk ruimte te verliezen, is de garage onder 
dit huis aangebracht. De muren welke voor een groot gedeelte 
in het water staan, zijn beneden in handvormklinker uitgevoerd, 
het hooger opgaand werk wit geschilderd. 
De situatie met naar de Westkant een stadsparkje en rondom 
woonhuizen, vroeg een andere behandeling der details dan de 
vorige projecten. 
Ook het huis, dat voor een notaris te Bussum werd gevraagd, 
vroeg een van de vorige verschillende vormgeving. Het was 
een goede gedachte van den principaal deze plattegrond door 
de breede middengang te karakteriseeren en ik heb er geen 
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spijt van gehad deze hartewensch van hem te vervullen. 
Aan de Oostzijde van de gang liggen de woonkamer, met het 
uitzicht over de tuin en de heerenkamer. De laatste met een 
boekkastwand tot aan het uitvoerig gedetailleerde plafond, dat 
met de hand geschilderd is. 
Aan de westzijde van de gang, de keukenruimten en de eet
kamer, die aan de loggia aansluit. Het natuurhouten plafond 
van deze kamer is lager om hoogte te winnen voor de zitkamer 
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van den studeerenden zoon des huizes op de verdieping, waar 
ook de slaapvertrekken zijn. 
Het huis ligt aan de noordzijde van het zeer gunstige bouw
terrein, aan een groot gazon, de achterzijde van het huis sluit 
met een bestraat voorplein aan bij de hooge, gemetselde terrein
afscheiding. 

F. A. E. 
- A N D H U I S T E D E N D O L D E R . 
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GELUIDABSORBEERENDE 
MUURBEPLEISTERINGEN. 
sche en acoustische Beteekenis 
door Ir. J. G. VAN DER SANDE. 

Par. 1. I n l e i d 

PLAFOND- EN 
Hunne bouwtechni-
voor den Architect 

Experto credite *) 
(Vergi l ius) 

Er bestaat den laatsten tijd in ons land een verblijdend streven 
om de belangrijke resultaten die de bouwacoustiek gedurende 
de laatste decenniën mocht boeken, meer en meer in de prac
tijk toe te passen. 
Al ontmoet men nog wel eens architecten, die aan de hier be
doelde uitkomsten weinig waarde hechten, of, erger nog, er 
zelfs niet aan willen gelooven, al bestaat er nog steeds een 
kleine categorie vaklieden, die de meening zijn toegedaan, dat 
zij de bouwacoustiek niet van noode hebben, omdat hun prac-
tische ervaring er hen intuïtief voor zal behoeden om fouten op 
dit gebied te maken, bij de meeste bouwkundigen bestaat een 
oprechte en levendige belangstelling voor acoustische vraag
stukken. Zij hebben waardeering voor het vele, dat op dit ter
rein werd bereikt en toonen zich bereid om zich eens over 
speciale gevallen te laten voorlichten. 
Het is geen toeval dat het inzicht veld wint, dat de bouw
acoustiek, naast haar zuiver wetenschappelijke beteekenis, meer 
in het bijzonder een groote p r a c t i s c h e waarde voor den 
architect heeft. Vooral draagt daartoe bij het schrille contrast 
tusschen de gebruikswaarde van gebouwen, waarbij de wetter 
der bouwacoustiek — zij het veelal met de hulp van acoustische 
specialisten — in acht werden genomen en die, waarbij deze 
wetten werden genegeerd; daarnaast bevorderen verschillende 
publicaties en voordrachten van physici, waaronder die van de 
hoogleeraren Fokker en Zwikker een vooraanstaande plaats 
innemen, benevens de werkzaamheden van de Geluidstichting 
dit inzicht. Stimuleerend werkt voorts de bouw van nieuwe 
complexen, waaraan op grond van hunne bestemming hooge 
acoustische eischen worden gesteld en waarbij men zich reali
seert, dat de gelden, die voor de noodige acoustische adviezen 
en onderzoekingen beschikbaar worden gesteld, ruimschoots 
verdisconteerd zullen worden in de te verkrijgen resultaten (we 
denken o.a. aan den bouw van de nieuwe studio's der A.V.R.O. 
te Hilversum). 
Het is een belangrijk feit, dat, naast de successen der bouw
acoustiek, ook de industrie, die zich bezig houdt met de ver
vaardiging van acoustische bouwmaterialen, op een voortgaande 
ontwikkeling kan bogen. Eén der modernste producten van deze 
industrie zijn de acoustische pleisters en zoo moge — waar deze 
producten in ons land, in tegenstelling met Amerika en Enge
land, zeer onvoldoende bekend zijn — hun beteekenis voor den 
bouwkundige, alsmede hun physische werking, nader worden 
belicht. Een poging daartoe is gerechtvaardigd, omdat de ge-
luidabsorbeerende muurbepleisteringen typische voordeelen 
boven andere geluidabsorbeerende materialen bezitten en er 
verschillende redenen zijn, die de uitspraak wettigen, dat in de 
toekomst speciaal van déze producten een veelvuldig gebruik 
zal worden gemaakt. (Het is geen toeval, dat in de reeds ge
doemde A.V.R.O. studio's honderden vierkante meters acous-
tisch pleisterwerk en geen platen of tegels worden toegepast). 
Kortheidshalve zal aan slechts twee voorbeelden de beteekenis 
van acoustische pleisters worden toegelicht: aan kerken eener-
-'jds, aan ziekenhuizen anderzijds. Beide voorbeelden kunnen 
•epresentatief worden geacht. De kerk als voorbeeld van een 
•"uimte, waarin men prijs stelt op goede verstaanbaarheid en op 
raaie weergave van muziek (op één lijn te stellen met schouw-

) Gelooft hem, die het heeft ondervonden. 
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burgen, bioscopen, theaters, sommige radio-studio's en ten 
deele ook met gehoorzalen en concertzalen); het ziekenhuis, 
waar rust wordt gewaardeerd (zooals bijv. ook in groote kan
toorgebouwen, laboratoria, halls, tunnels, restaurants, gangen, 
diverse fabrieken, zweminrichtingen, enz.). 

Dat er een groote afbreuk aan het gesproken woord gedaan 
wordt, indien dit weinig of onverstaanbaar aankomt, behoeft 
geen betoog. Indien de lettergrepen te lang naklinken vloeien 
ze in elkaar over en wordt de rede misvormd tot een roezemoezig 
gegalm. Niet alleen worden de hoorders spoedig vermoeid en 
worden zij veel gemakkelijker afgeleid, niet alleen belemmert 
het monotoon aandoende gegons in een kerk elke wijding, maar 
ook ondergaat de spreker zelf de storende invloeden van het te 
langdurig naklinken van zijn stem. De met veel toewijding voor
bereide toespraak kan verworden tot een weinig treffend, deels 
onverstaanbaar en ongedifferentieerd gegalm. 
Zoo moet dan ook aan de b e s p r e e k b a a r h e i d v a n een 
k e r k g e b o u w eene uitermate belangrijke plaats worden 
toegekend; ja, men kan zelfs — nuchter gesproken — de stel
ling verdedigen, dat eene kerk, waarin men zich niet verstaan
baar kan maken — hoe gloedvol haar gebrandschilderde ramen 
ook zijn, hoe indrukwekkend haar orgel ook klinkt, hoe grootsch 
ze als architectonische schepping ook is — geen reden van 
bestaan heeft, omdat zij aan een der belangrijkste eischen van 
doelmatigheid niet voldoet. Deze stelling wint nog aan practische 
beteekenis, indien vanuit het kerkgebouw radio-uitzendingen 
plaats vinden. 

Evenals in kerken moet ook in ziekenhuizen aan de gedragingen 
van het geluid bijzondere aandacht worden geschonken. Bij 
ziekenhuizen echter is niet de verstaanbaarheid van belang, 
maar komt het er op aan om zooveel mogelijk s t i l t e en 
r u s t te b e v o r d e r e n . Voor zieken en herstellenden kan 
een onverwacht geluid zeer schadelijk zijn. De, als gevolg van 
p l o t s e l i n g lawaai optredende spierprikkel, de daaraan ge
koppelde samentrekking van bloedvaten en de er mede samen
gaande zenuwprikkels kunnen, vooral voor den niet gezonden 
mensch, verderfelijke gevolgen hebben. 
V o o r t d u r e n d gedruisch is evenzeer schadelijk: de daardoor 
langdurig volgehouden musculaire spanning leidt tot vermoeid
heid. Niet zonder reden worden de geluidveroorzakende alarm
inrichtingen zooveel mogelijk door geluidlooswerkende optische 
seinen vervangen en wordt het gebruik van zoemers, bellen of 
telefoonschellen in of in de nabijheid van de ziekenkamer zoo
veel mogelijk vermeden. Er blijven echter altijd hinderlijke ge
luidsbronnen over: een dichtslaande deur, een vallend voorwerp, 
een te luid sprekende of te hard loopende bezoeker, een te veel 
lawaai makende dienwagen. Dit geraas, dat zich in den regel 
tot de gangen van het gebouw beperkt, doch ook wel in de druk
bezochte ziekenzaal zelf wordt opgewekt, dient ter wille van den 
patiënt zooveel mogelijk te worden gedempt. 
Tusschen de begrippen „geluid a b s o r p t i e" en „geluid
i s o l a t i e " bestaat een essentieel verschil, een verschil dat 
door velen niet voldoende wordt aangevoeld. De eigenlijke ge
luidisolatievraagstukken hebben betrekking op den doorgang van 
het geluid van buiten of van een zekere ruimte via een wand naar 
een andere ruimte; de geluidabsorptievraagstukken bepalen zich 
tot de gedragingen van het geluid in de ruimte, waar hetzelf wordt 
opgewekt. De geluidisolatie van de kerk of het ziekenhuis zal hier 
buiten beschouwing blijven, omdat de acoustische pleisters — 
evenals andere geluidabsorbeerende bouwmaterialen — daarbij 
slechts eene rol van ondergeschikte beteekenis spelen. Aange
nomen wordt dus, dat de bouw van de kerk resp. van het zieken
huis zoodanig is uitgevoerd, dat de van buiten of uit een naburig 
vertrek komende geluiden voldoende worden geweerd. Wij 
beperken ons tot de in de betreffende ruimte zelf ontstane 
geluidstrillingen: de predikant of priester, die in de kerk spreekt; 
1 1 6 

het orgel, dat in de kerk speelt; de geluiden van allerlei aard, 
die in de groote ruimten (gangen, klinieken, consultatiebureaux, 
conversatiekamers) van het ziekenhuis worden opgewekt en 
via de openstaande deur van de ziekenkamer den patiënt berei
ken, dan wel in de ziekenzalen zelf ontstaan. 

Par. 2 . De n a g a l m a ls v o o r n a a m s t e a c o u s t i s c h 
d e f e c t . 

Om de beteekenis van geluidabsorbeerende pleisters in een kerk
gebouw naar waarde te kunnen schatten, is het noodig om er 
aan te herinneren, dat de acoustiek van een ruimte in hoofdzaak 
bepaald wordt door haren n a g a l m t i j d , d.i. de tijd waarin 
het in die ruimte aanwezige geluid tot op één millioenste van 
zijne oorspronkelijke waarde is teruggevallen (iets populairder, 
echter minder juist gezegd: van goed hoorbaar tot op de grens 
van hoorbaarheid is aangeland). 
Laten wij deze belangrijke uitspraak, welker beteekenis pas na 
1 9 0 0 door systematische en kwantitatieve onderzoekingen, vooral 
van den Amerikaan W a l a c e C l e m e n t S a b i n e , duide
lijk is geworden — al was reeds lang vóór dien de nagalm als 
acoustisch defect herkend en o.a. door R e i d in 1 8 3 5 beschre
ven — nader mogen toelichten. 
Daartoe realiseeren we ons, dat de door een of andere bron 
voortgebrachte geluidstrilling in atmosferische lucht, met een 
snelheid van rond 3 4 0 m per seconde (ca. 1 2 0 0 km per uur), 
naar alle kanten even snel en wel rechtlijnig wordt uitgebreid. 
Dit gaat voort, totdat de trilling een obstakel (bijv. de wanden, 
die de ruimten begrenzen) treft; op dat moment zal een deel 
der geluidsenergie v e r d w i j n e n , n.l. dat deel, dat door het 
getroffen voorwerp zelve wordt voortgeplant, doorgelaten en 
naar elders afgevoerd (getransmitteerd), plus dat deel, dat 
door het voorwerp wordt opgenomen en vastgehouden (ge
absorbeerd). 
De rest der geluidsenergie komt met den gereflecteerden straal 
terug en wel in eene richting, die afhangt van den hoek, waar
onder het geluid het obstakel bereikt (zie figuur 1). Deze terug
gekaatste geluidstraal doorloopt opnieuw de ruimte (in het alge
meen dus langs een weg, die afwjjkt van den oorspronkelijke), 
totdat ze wederom een voorwerp treft, wordt weer ten deele 
gereflecteerd en zoo voort. 
Dit gaat zoo lang door, totdat alle geluidsenergie verbruikt is, 
in casu (als de geringe energieverliezen bij de voortplanting in 
de lucht worden verwaarloosd), totdat de som van alle energie
fracties, die bij elke reflectie aan de golf onttrokken wordt, 
gelijk is aan het oorspronkelijke arbeidsvermogen der golf. 
De fotografische opname, gereproduceerd in afb. 2 , geeft een 
beeld van de daarbij optredende luchtverstoringen; deze foto is 
een fractie van een seconde na het ontstaan der geluidstrilling, 
die zich op de plaats van den kleinen zwarten cirkel bevindt, 
genomen. 
Omdat de golf zich voortplant, wordt de ruimte gaandeweg 
gedurende eenigen tijd, gelijkmatig met geluidsenergie gevuld; 
door de groote snelheid waarmede dit geschiedt, is deze diffuse 
verstrooiing reeds zeer kort na het ontstaan der geluidstrilling 
verwezenlijkt. 
Het zal, na het bovenstaande, duidelijk zijn, dat de tijd gedu
rende welke de eenmaal geproduceerde trilling nog hoorbaar is 
(ondanks het feit, dat de geluidsbron zelf tot rust is gekomen 
en geen energie meer afgeeft), afhangt van het aantal reflec
ties en van het deel der geluidsenergie, dat bij iedere reflectie 
uit de golf verdwijnt. Hoe minder reflecties en hoe minder ge-
luidabsorptie, des te langer naklinken van het geluid. Natuurlijk 
is het aantal reflecties in een bepaalden tijd des te kleiner naar
mate de begrenzingen der ruimte verder uit elkaar liggen en de 
ruimte zelf minder gevuld is. De nagalmtijd is dan ook even
redig met het volume der ruimte. Het bij elke reflectie optredende 
verlies aan geluidsenergie hangt af van den z.g. a c o u s t i -

s c h e n a b s o r p t i e c o ë f f i c i ë n t van het getroffen obsta
kel. D e z e c o ë f f i c i ë n t g e e f t a a n w e l k d e e l v a n 
he t g e l u i d bij e lk c o n t a c t met het m a t e r i a a l 
v e r d w i j n t . Genoemde coëfficiënt is voor onze verdere 
beschouwingen zeer belangrijk; hij is voor de meest gebrui
kelijke bouwstoffen (steen, beton, gips-, kalk-, cementpleisters, 
hout) zeer klein, dikwijls ternauwernood 0 . 0 2 ; 9 8 % van al het 
geluid wordt bij zulk een materiaal dus gereflecteerd en slechts 
2 V' verdwijnt. Bij acoustische pleisters is het percentage geluid, 
dat geabsorbeerd wordt, echter groot; daardoor krijgt men een 
geheel ander beeld, zooals door fig. 1 reeds werd toegelicht. 
Met deze gegevens zal het verder duidelijk zijn, dat een uit 
steen opgetrokken kerkgebouw, waarin uitsluitend materialen 
met een k l e i n e n absorptiecoëfficiënt verwerkt zijn, een langen 
nagalmtijd m o e t hebben. Dit klopt met de ervaring: een in een 
kerk opgewekte orgeltoon klinkt dikwijls nog meerdere secon
den na het afzetten van den toon na. Wie zich op een simpele wijze 
van het besproken verschijnsel wil overtuigen, moet eens in zulk 
een gebouw krachtig fluiten of in de handen klappen en met 
zijn horloge controleeren, hoe lang hij het geluid nog kan hooren 
nagalmen. Daarbij kan dan tevens waargenomen worden, dat de 
nagalmtijd onafhankelijk is van de plaats, waar het geluid wordt 
voortgebracht en de plaats, waar de galm wordt beluisterd. 
Niet alleen is het kerkgebouw met zijn groote afmetingen, zijn 
steenen vloer, zijn gladde houten banken en glazen ramen, zijn 
hooge gangen en zijbeuken, die begrensd worden door harde, 
sterk reflecteerende bouwmaterialen, voor de geluidstrilling een 
dorado om haar levendig spel van kaatsen en terugkaatsen zoo 
lang mogelijk voort te zetten, het biedt ook een unieke gelegen
heid om dat zoo grillig mogelijk te doen. De koepelvormige 
gewelven, bogen, nissen en de afgeronde pilaren bewerken 
bovendien een zeer ongelijkmatige geluiddistributie. Ze veroor
zaken plaatsen van geluidconcentratie evenals leege plekken, 
bewerken resonantie- en interferentieverschijnselen met alle 
gevaarlijke, de verstaanbaarheid der ruimte storende gevolgen 
van dien. Het valt echter buiten het bestek dezer beschouwingen 
daarop in te gaan. 

Door den nagalm is het eenmaal gesproken woord nog hoorbaar 
op het oogenblik, dat het daaropvolgende wordt geproduceerd; 
het oor wordt door verschillende geluidstralen gelijktijdig getrof
fen. In de eerste plaats door de direct van de geluidsbron komen
de, voorts door die, afkomstig van den galm van den eenigen 
tijd daarvóór geproduceerden klank. Dat dit funest is voor de 
verstaanbaarheid is duidelijk als men weet, dat ons gehoor
orgaan niet in staat is om geluiden, die elkaar binnen V,.-, 
seconde opvolgen, als afzonderlijke geluiden te onderscheiden. 
Pas als twee trillingen V,-, seconde of langer na elkaar aan
komen, zal men twee afzonderlijke indrukken kunnen krijgen. 
Is het tijdverschil tusschen het directe en het gereflecteerde 
geluid grooter dan genoemde tijd, dan moet het gereflecteerde 
geluid reeds als storend worden beschouwd: men kan niet meer 
w o o r d v o o r w o o r d verstaan. 
Wat te verwachten van kerken, die een nagalmtijd hebben van 
5 seconden en heusch geen uitzonderingen zijn? Indien in een 
dergelijke ruimte een redenaar met een snelheid van 3 letter
grepen per seconde spreekt, dat wordt op elk moment ons oor 
door geluidstrillingen, afkomstig van 1 5 lettergrepen tegelijk 
getroffen. 
>'t is not that the audience fails to hear, but fails to analyse the 
nedley of sound" zegt een Engelsch geleerde kernachtig. Opvoe

ren van de geluidsterkte kan geen uitkomst geven; luidspreker-
'nstallaties worden dan ook om deze reden in een kerk met 
slechte acoustiek niet toegepast. *) 

Dat iemand, die harder spreekt, tot zekere grens beter verstaanbaar is, 
s niet het gevolg van de verhoogde geluidintensiteit , maar van een verbe

terde art iculat ie; bovendien gaat hij hooger spreken. 
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H i e r h e l p t a l l e e n e e n v e r k o r t i n g v a n d e n na
ga I m t ij d. 
Wij zouden den nagalm tekort doen, indien niet tevens gewezen 
werd op de gunstige gevolgen, die hij in gevallen als deze heeft 
en die na het voorafgaande ook duidelijk zal zijn. De n a g a l m 
v e r s t e r k t het g e l u i d , hij voert de geluidintensiteit of de 
z.g. luidheidstand op, dikwijls tot het 10-voudige en meer van haar 
gemiddelde waarde. Daarom kan men een spreker in een afge
sloten ruimte over een grooteren afstand beter hooren dan in de 
buitenlucht. Proeven in het vrije veld hebben aangetoond, dat 
men iemand, terzijde van hem staande, hoogstens over een 
afstand van 6 a 7 m kan verstaan; het is uit ervaring bekend, 
dat deze afstand in een gesloten ruimte belangrijk grooter is. 
Daarmede wordt de acoustische functie der ruimtebegrenzing 
duidelijk. 
Nu wordt bij het spreken buitengewoon weinig geluidsenergie 
geproduceerd (ca. 10 micro watt) en we moeten daar dus zuinig 
mee zijn. Volgens een aardige berekening van J o n e s blijkt, 
dat als één millioen menschen eens 1' 2 uur achter elkaar con
stant doorspraken en de bij het spreken geleverde geluidsenergie 
werd volledig in warmte omgezet, dan zou deze energie, van al 
deze menschen bij elkaar, net voldoende zijn om een kopje thee 
te kunnen zetten. 
De vraag is dus gerechtvaardigd, of de nagalmtijd van een kerk
gebouw, met behulp van daartoe geschikte middelen, wel tot 
het uiterste minimum verkort mag worden. Het antwoord luidt 
daarop ontkennend, niet alleen omdat de geluidsterkte daar
onder te veel zou lijden, maar vooral, omdat h e t g e l u i d i n 
een te s t e r k a b s o r b e e r en de r u i m t e o n a a n g e 
n a a m k l i n k t . Een ruimte, die „doodgeabsorbeerd" is, oefent 
een onprettigen invloed op spreker en auditorium uit; het geluid 
klinkt dor en afgebeten, de zaal „antwoordt'' niet. Muziek, in 
het bijzonder de kerkmuziek, verliest in een zaal met te korten 
nagalmtijd veel van haar klankschoonheid; de klanken verliezen 
aan diepte en coloriet. Het timbre der oude orgel- en koraal-
muziek, o.a. die van Bach, komt zelfs pas volkomen tot zijn 
recht in ruimten met vrij langdurigen nagalm. Omdat het kerk
gebouw geschikt moet zijn, zoowel.voor spraak als voor muziek — 
een geval, waarbij de acoustische eischen met elkaar in conflict 
komen en er naar een compromis moet worden gestreefd — is 
een zorgvuldige keuze van den gewenschten nagalmtijd een 
gebiedende eisch. A f h a n k e l i j k van he t v o l u m e v a n 
he t g e b o u w v a r i e e r t hij t u s s c h e n r u i m é é n en 
een p a a r s e c o n d e n . 
Uit het bovenstaande zal de aandachtige lezer hebben kunnen 
aanvoelen, dat de geluidsgedragingen van zoodanig ingewik-
kelden aard kunnen zijn, dat het dikwerf gemotiveerd is om de 
voorlichting van den acousticus in te roepen. 

Par. 3. B o u w t e c h n i s c h e en a c o u s t i s c h e n o t i 
t i e s o v e r g e l u i d a b s o r b e e r e n d e p l e i s 
t e r s . 

Van de materialen, die den architect ter beschikking staan om 
den gevorderden nagalmtijd te bereiken, noemen we hier: ge
luidabsorbeerende pleisters, platen en tegels, benevens produc
ten, die met behulp van speciale gereedschappen op den wand 
worden gespoten. Uit architectonische overwegingen passen de 
p l a f o n d - en m u u r b e p l e i s t e r i n g e n en de g e s p o 
t e n p r o d u c t e n wel het beste in groote ruimten; ze leveren 
dikwerf een o n b r a n d b a r e en steeds een n a a d l o o z e 
bekleeding, die gemakkelijk over bogen en gewelven kan worden 
aangebracht en wijken in uiterlijk het minst af van de wand-
bekleeding, die in belangrijke gebouwen sinds onheugelijke 
tijden veelvuldig werd toegepast. Een acoustische pleister werkt 
practisch nooit storend; ze laat zich logisch in het algemeene 

bouwverband opnemen, zooals o.a. uit de volgende afbeeldingen 
van kerkinterieurs blijkt*). 
Niet alleen voor den nieuwbouw, ook voor bestaande gebouwen 
zijn acoustische pleisters een zeer te waardeeren modern bouw
materiaal; in het bijzonder geldt dit voor die bepleisteringen, die 
op eiken willekeurigen stevigen ondergrond (natuursteen, met
selsteen, beton, in het ruw gezet steengaas, bestaande muur
pleisters) door een stucadoor kunnen worden aangebracht. Er 
is wel geen practischer en eenvoudiger oplossing denkbaar. De 
architect is niet aan bepaalde maten (zooals bij toepassing van 
platen) gebonden; hij behoeft niet met voorgeschreven span
wijdten rekening te houden; de vorming van de nadeelige holle 
ruimten tusschen het geluiddempende materiaal en de construc
tieve elementen is uitgesloten. 
Niet alleen uit bouwtechnische overwegingen, ook op acousti
sche gronden verdienen dergelijke pleisters de volle aandacht. 
Immers, het aanbrengen van platen, waarvoor in den regel een 
afzonderlijke constructie van regels of latten noodig is, brengt 
— bij onoordeelkundige bevestiging van de plaat — acoustische 
gevaren mee, omdat het percentage van het geluid dat wordt 
geabsorbeerd, afhangt van de wijze, waarop de plaat is inge
klemd (gespijkerd, geschroefd). Wijkt de manier van bevesti
ging der plaat af van die, waarop deze tijdens het acoustisch 
onderzoek was aangebracht, dan wijkt ook de geluidabsorptie 
af van het opgegeven absorbeerend vermogen. En wel, omdat 
een plaat, getroffen door er op vallende geluidsenergie, in trilling 
geraakt. Deze trilling behoort door de inwendige wrijving van 
het materiaal te worden gedempt en op die wijze behoort de 
geluidsenergie in een anderen vorm van arbeidsvermogen te 
worden omgezet. Is de plaat niet juist bevestigd, dan kan zelfs, 
door het daarachter liggende luchtkussen, een klankbord wor
den gevormd en dan zal — in analogie met de vioolsnaar, die 
op een met lucht gevulde houten kast is gespannen of de stem
vork, die op een houten klankbodem is gemonteerd — in plaats 
van geluidverzwakking, geluidversterking optreden. D i t ge
v a a r is bij t o e p a s s i n g v a n a c o u s t i s c h e p l e i s 
t e r s u i t g e s l o t e n . 

Geluidabsorbeerende muurbepleisteringen zetten de geluids
energie n.l. langs een principieel anderen weg in onhoorbare 
energie om; bij acoustische pleisters wordt de geluidstrilling in 
hoofdzaak opgevangen en voortgeleid door nauwe poriën en 
kanalen, die vanaf het oppervlak tot het binnenste der pleisters 
doorloopen. In deze fijne openingen ondergaan de luchtversto-
ringen een groote wrijving; langs dien weg wordt de geluidsnel
heid afgeremd en de amplitudo der trilling gedempt om tenslotte 
in warmte te worden omgezet. Bij deze wijze van vernietiging 
van geluidsenergie treden de eigenlijke materiaaleigenschappen, 
die bij plaatvormige producten van zooveel belang zijn (de 
inwendige demping, elasticiteit) naar den achtergrond en 
treedt daarvoor een bijzondere materiaalstructuur in de plaats. 
Acoustische pleisters geven dan ook in den regel, in doorsnede, 
het beeld te zien van omgekeerde kratertjes in sterk verkleinden 
vorm. Uit figuur 5 , 6 en 7 krijgt men een indruk van het uiterlijk 
van een geluidabsorbeerende pleister. 
G e e n s z i n s m a g e c h t e r v e r w a c h t w o r d e n , d a t 
elk p o r e u s o p p e r v l a k a c o u s t i s c h w e r k z a a m 
z a l z ij n. Blijkens talrijke experimenteele en mathematische 
onderzoekingen is men aan bepaalde poriëndiameters gebonden, 
's de straal der poriën (gedacht als cylindrische buisjes) grooter 
lan 0.1 mm, dan treedt er te weinig wrijving op om langs dien 

weg belangrijke geluidabsorptie te mogen verwachten; is hij te 
klein, dan worden bijkans alleen de hooge tonen vernietigd. 
Zeer demonstratief wordt dit door figuur 8 toegelicht. 

> De foto's, die gemakkeli jk met verschi l lende andere vermeerderd kun-
" W o r d e n , mogen i l lustreeren dat duizenden vierkante 

w e r k heden ten dage met succes worden toegepast. 
meters pleister. 

F IG. 4. I N T E R I E U R V A N E E N K A T H O L I E K E K E R K T E L O S -
A N G E L O S , 1500 Z I T P L A A T S E N . P L A F O N D , M U R E N V O O R Z I E N 
V A N A C O U S T I S C H P L E I S T E R W E R K . 

W E A R E H I G H 
F R E Q U E N C Y S O U N D S 

M A L O W 
P I T C H E D S O U N D . 

HIGH F R E Q U E N C Y S O U N D S 
A B S O R B E D B E S T BY P O R O S I T Y . 

L O W F R E Q U E N C Y S O U N D S 
A B S O R B E D BY R E S I L I E N C E . 

F IG. 8. Illustrative of selective- absorption effects (with apologie 
Johns Manville Corporation;. 

Voor acoustische pleisters is derhalve de aanwezigheid van veel 
capillairen met doorsneden in de orde van enkele honderdste cm 
vereischt. Het zal aan de hand van deze feiten geen nader betoog 
behoeven, dat bij de vervaardiging en het aanbrengen van ge
luidabsorbeerende muurbepleisteringen aan den aard van het 
oppervlak de uiterste zorg moet worden besteed en voorts zal 
het begrijpelijk zijn, dat dergelijke materialen hun geluidabsor-
beerend vermogen verliezen, wanneer de poriën (door behan
gen, door ondeskundig beschilderen, enz.) worden afgedekt. 
Evenzeer zal het begrijpelijk zijn, dat de verwerking van derge
lijke mortels met nauwgezetheid en toewijding moet plaats 
vinden, dat de fabrieksvoorschriften minitieus moeten worden 
opgevolgd. Een gelukkige omstandigheid is het daarbij, dat even-
tueele fouten direct met een loupe zichtbaar worden, terwijl 
het daarnaast met behulp van speciale apparaten, die in prin
cipe neerkomen op het meten van stroomingsweerstanclen, 
mogelijk is de gemaakte fouten in getallenmaat vast te leggen 
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en te beoordeelen. Dergelijke plaatsen kunnen dus gemakkelijk 
worden opgespoord en verbeterd. 
De wijze, waarop de capillairen gevormd worden, is verschil
lend. Men kan, langs chemischen weg, een gasontwikkeling of 
een schuinvorming doen optreden, men kan daarnaast uitgaan 
van mortels, die op grond van hun korrelige en/of vezelige 
samenstelling de gewenschte porositeit waarborgen. Het voert 
te ver dieper in te gaan op de verschillende procédé's, waarvan 
de techniek gebruik maakt; volstaan moge worden met de 
algemeene opmerking, dat aan de laatstgenoemde werkwijzen 
de voorkeur gegeven moet worden boven de eerstgenoemde, 
omdat men bij de mortels, die door scheikundige omzettingen 
poriënrijk worden, meer afhankelijk is van uitwendige invloeden 
(reactie-tijd, temperatuur, watergehalte van de specie) en men 
er speciaal geschoold personeel voor noodig heeft. 
Voorts dient er de aandacht op gevestigd te worden, dat som
mige acoustische bepleisteringen op eenvoudige wijze de moge
lijkheid openen om een lagere of hoogere geluidabsorptie te 
bewerken, zonder dat dit uit het uiterlijk der pleister blijkt. Zulk 
een pleister kan dan in de buurt van de geluidsbron weinig 
absorbeerend zijn, achter in de zaal, op balcons of elders sterk 
absorbeerend en toch een volkomen gelijkmatigen indruk voor 
het oog geven. 
De absorptiecoëfficiënt van acoustische pleisters, die in ruim
ten, waar de geluidskwaliteit verbeterd moet worden en men 
over veel plaats beschikt om ze aan te brengen (o.a. dus in 
kerken) kan in het algemeen relatief laag zijn; dikwijls is het 
zelfs een voordeel, dat het materiaal een absorptie heeft, die een 
gemiddelde van 20—25 '/< niet overschrijdt. Ten eerste omdat 
men bij zulk een materiaal een voldoende hardheid van het 
oppervlak kan verwachten om het ook beneden lambriseering-
hoogte te kunnen toepassen; ten tweede omdat men dan over 
groote oppervlakken dezelfde wandbekleeding kan aanbrengen 
(wat het aesthetisch aanzien in den regel ten goede komt), 
zonder de ruimte dood te absorbeeren en ten derde omdat dik
wijls, o.a. in kerken, toch een relatief groote nagalmtijd ge-
wenscht is. Een en ander laat daardoor tevens de mogelijkheid 
open om speciale verven toe te passen, die de absorptie weinig 
of niet verlagen, om de gewenschte decoratieve effecten te 
bereiken; de vermindering der absorptie, die zulk een dunne 
verflaag veroorzaakt, zal in vele gevallen kunnen worden toe
gestaan. 
Geheel anders is het probleem wanneer men acoustische pleis
ters toepast om geluidconcentraties op te heffen, om echo's 
weg te werken of om stilte te bevorderen. 

Par. 4. A c o u s t i s c h e B e p l e i s t e r i n g e n in Z i e 
k e n h u i z e n . 

Zooals uit den aanvang van dit artikel reeds bleek, zijn er weinig 
plaatsen denkbaar, waar de schadelijke gevolgen van lawaai 
minder gewenscht zijn dan in ziekenhuizen. Juist in deze gebou
wen — vooral in de moderne — worden echter, uit hygiënische 
overwegingen, vele harde en gladde bouwmaterialen toegepast, 
zoodat de geluidstrillingen, door herhaalde reflectie, een groote 
geluidsversterking ondergaan en langdurig naklinken, 
ledereen, die wel eens in een ziekenhuis werd opgenomen, zal 
kunnen onderschrijven, dat in veel gebouwen (ondanks alle 
verzoeken om stilte en ondanks alle voorzorgen van het ver
plegend personeel), in het bijzonder bij den aanvang en het einde 
der bezoekuren en gedurende de etenstijden, herinneringen aan 
een uitgaande fabriek of aan een op volle capaciteit draaiende 
melkinrichting worden opgewekt. Met moet het feit aanvaarden, 
dat er ook in zieken- of rusthuizen altijd verschillende geluids
bronnen blijven bestaan en men moet dus, als logische conse
quentie daarvan, den eisch stellen, dat deze geluidsbronnen niet 
tot het voortbrengen van hinderlijke lawaaigeluiden in staat 
mogen worden gesteld. 
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Aan de hand van de onder par. 2 gegeven uiteenzetting moge 
het duidelijk zijn, dat geluidabsorbeerende pleisters hier uit
komst zullen geven: zij verminderen het aantal geluidreflecties, 
verkorten den nagalmtijd en verlagen den luidheidstand, alles 
als gevolg van eene vernietiging van geluidsenergie. 
Teneinde de werking van bedoelde wandbekleedingen ten volle 
naar waarde te schatten, moeten we er de aandacht op vestigen, 
dat lawaaigeluiden, met hun, acoustisch gesproken, gecompli
ceerde natuur, hinderlijker zijn, naarmate ze luider, schriller en 
doordringender klinken. Vooral het snerpende, het schelle, het 
„door merg en been gaande" werkt psychologisch onaange
naam; indien de daarvoor verantwoordelijke trillingen — welker 
frequenties in de zeer hooge registers liggen — extra worden 
weggenomen, verliest een dergelijk geluidcomplex zoo niet alle, 
dan toch veel van zijn nadeelige werking. 
Moet in ruimten, waar de klankschoonheid hoofdzaak is, voor 
een te veel aan geluidabsorbeerend materiaal worden gewaakt, 
in ziekenhuizen zal men niet gauw kunnen overdrijven en 
behoeft niet spoedig voor een te hoog absorbeerend vermogen — 
vooral ten aanzien der hooge frequenties — te worden ge
vreesd. Daarom zijn acoustische bepleisteringen en gespoten 
producten in deze toepassing bijzonder op hun plaats; in tegen
stelling met geluidabsorbeerende platen vernietigen ze in den 
regel veel meer de trillingen met hooge frequenties. Hun voor
deelen zijn dus tweeërlei: 1e algemeene bevordering van rust, 
2e extra uitzeeven van hooge tonen. 
Van practisch belang is nu de vraag, welke verlaging der geluid
intensiteit verwacht mag worden en hoe deze verlaging moet 
worden gewaardeerd. 
Het zal bekend zijn, dat men gewoon is de sterkte van het 
geluid uit te drukken in decibells (Duitsch: Phons). Heeft het 
geluid een sterkte van 0 db., dan is het volkomen onhoorbaar; 
heeft het een sterkte van 120 db., dan is het zóó krachtig, dat 
men het als pijn ondervindt. Alle geluidsterkten liggen dus tus
schen deze twee waarden. Een fluistergesprek heeft een geluid
sterkte van ongeveer 10 db., een gewoon gesprek van 60 db.; 
in een stillen tuin heerscht een geluidsterkte van rond 20 db., in 
een zeer rustig kantoor en in een stille straat bedraagt ze 30 db., 
in een drukke straat 60 db. en in een treincoupé 70 db. Geluid
sterkten boven 60 db. worden door den gezonden mensch als 
hinderlijk ondervonden: in een ruimte met dezen luidheidstand 
moet men harder dan normaal spreken om verstaanbaar te zijn. 
Voor den zieke of herstellende zijn geluidsterkten van 60 db. 
zeker niet toelaatbaar. Wordt dus in de zaal of de gang van zulk 
een gebouw zelfs beneden normale geluidsterkte gesproken en 
wordt de luidheidstand door terugkaatsing nog opgevoerd, dan 
zal de patiënt daarvan de schadelijke gevolgen kunnen onder
vinden. (Deze invloed mag niet worden onderschat; men krijgt 
een indruk er van, indien bedacht wordt dat, blijkens verschil
lende onderzoekingen, o.a. die van de Insurance Life Corpora
tion, een verlaging van de geluidsterkte met 8 db. in een kantoor, 
een vermindering van het aantal fouten in de boekhouding met 
25 '/( kon bewerken!) 

Het is langs eenvoudigen wiskundigen weg mogelijk, indien de 
absorptiecoëfficiënt van een materiaal bekend is, om te bere
kenen met hoeveel db. de geluidsterkte in een bepaalde ruimte 
wordt verlaagd, indien daarin een zeker oppervlak van dit 
materiaal gebracht wordt. Deze verlaging is onafhankelijk van 
de plaats, waar men het product aanbrengt en wordt evenmin 
beinvloed door de sterkte van het geproduceerde geluid. Brengt 
een zeker geluiddempend oppervlak de geluidintensiteit van 
45 db. naar 40 db. dan zakt de geluidsterkte eveneens naar 
85 db., indien er zonder dat materiaal een luidheidstand van 
90 db. zou bestaan. Het is zoo succesvol om in ziekenhuizen 
geluidabsorbeerende bouwmaterialen toe te passen, omdat de 
lawaaireductie niet evenredig is met de absolute hoeveelheid 
dempend materiaal, die men aanbrengt, maar bepaald wordt 

door de v e r h o u d i n g v a n he t v e r m e e r d e r e t o t 
he t o o r s p r o n k e l i j k e a b s o r b e e r e n de v e r m o . 
g e n . Aangezien de laatste grootheid bij harde, gladde wanden, 
vloeren en plafonds uitermate klein is, is die verhouding relatief 
spoedig groot. In een gang van een ziekenhuis, die 4 m breed, 
3,50 m hoog en 10 m lang is en die gedacht wordt vervaardigd 
te zijn uit beton, natuursteen of geglazuurde tegels, dan wel 
bekleed met een gewone schuurspecie, of een soortgelijk mate
riaal, wordt de sterkte van geluiden met een trilling van 1000 
perioden per seconde met meer dan 20 db. verlaagd, indien op 
de wanden en de zoldering (dus niet op den vloer) een pleister 
wordt aangebracht met een absorptiecoëfficiënt van 0.4 bij 
genoemde frequentie. Deze acoustische verbetering is zeer vele 
malen beter dan het aanbrengen van een vloerbedekking van 
linoleum of rubber, materialen die het geluid in vrij sterke mate 
terugkaatsen. Een verlaging van de geluidsterkte in een zieken
huis met een dergelijk groot aantal db. (het k o m t n e e r 
op e e n 10 0-v o u d i g e a f z w a k k i n g d e r g e l u i d s 
e n e r g i e ) moet als een niet gemakkelijk te onderschatten 
verbetering worden gekenmerkt. 

De vraag of tegen poreuze acoustische pleisters, met een ruw 
oppervlak, hygiënische bezwaren ingebracht moeten worden, 
wordt in den regel bij eerste kennismaking bevestigend beant
woord. Men ziet de openingen vooral als verzamelplaatsen voor 
stof, waar microörganismen welig tot ontwikkeling kunnen 
komen. Deze bedenkingen blijken echter in den regel ten 
onrechte te worden gemaakt: er bestaat practisch gesproken 
niet zulk een essentieel verschil tusschen de dimensie van een 
bacterie eenerzijds en de afmetingen van poriën, oneffenheden 
of holten van acoustische pleisters en minder poreuze bouw
materialen anderzijds. Ook de laatste moeten in ziekenhuizen 
regelmatig worden schoongehouden en indien acoustische be
pleisteringen, door voldoende hardheid van hun oppervlak, de 
druk van een borstel kunnen weerstaan, vormen ook zij geen 
belemmering om maatregelen van sanitairen aard toe te passen. 
Onderzoekingen van verschillenden aard hebben aangetoond 
dat de hierbedoelde vrees ongegrond is. 
Een voordeel van pleisters boven platen bestaat in het feit, dat 
eerstgenoemde in het algemeen minder water opnemen en dit 
ook weer sneller laten verdampen dan fibre-boards, welke laatste 
zeer vaak, bij veelvuldige bevochtiging, neiging vertoonen om 
krom te trekken. 
Het is daarnaast een algemeen, veelal onderschat voordeel 
van acoustische bouwmaterialen, dat ze tevens warmte-isolee-
rend zijn. 

Par. 5. A c o u s t i s c h e B e p l e i s t e r i n g e n in Ne
d e r l a n d . 

In Nederland zijn de volgende geluidabsorbeerende pleisters op 
de markt: 

Acoust. 
Naam van de 

VerkoopsNaam Laagdikte absorptie-
coèff. bij 
freq. 512 

Opmerkingen 
Naam van de 

Verkoops
absorptie-
coèff. bij 
freq. 512 organisatie 

Acboma II . 15 mm 0.15 Nederl. prod, 
hard oppervlak 

N.V. Dordrechtsche 
Asphaltfabriek, Den 

Acboma I 
Haag. 

Acboma I 15 „ 0.30 Nederl. prod, vrij 
zacht oppervlak 

N.V. Dordrechtsche 
Asphaltfabriek, Den 

Dekoosto 
Haag. 

Dekoosto 37 ' / i „ 0.30 Amerik. prod, 
hard oppervlak 

v. Wijngaarden & 
Co's Handelmij., 
Rotterdam. 

Sabinite . 12'/ 2 „ 0.22 Amerik. prod. Fa. Volking, Amster

Zono . 12 Vs .. 
hard oppervlak dam. 

Zono . 12 Vs .. 0.30 Amerik. prod, 
zacht oppervlak 

v. Wijngaarden & 
Co 's Handelmij., 
Rotterdam. 

Naast deze pleisters is in Holland de gespoten asbest bekend, 
een product, dat aangebracht volgens een werkwijze, door een 
Engelsen octrooi besnhermd, uitmunt door hooge absorptie. 

Vatten we ten slotte de voornaamste eischen samen, waaraan 
acoustische pleisters moeten voldoen, dan komen we tot de vol
gende formuleering: 
a. de geluidabsorptie der pleisters moet bekend zijn; 
b. de pleisters moeten niet aan scheurvorming onderhevig zijn; 

volkomen aan de onderlaag hechten en gemakkelijk gelijk
matig kunnen worden aangebracht en hersteld; 

c. ze moeten duurzaam en liefst moeilijk brandbaar zijn; 
d. ze mogen niet hygroscopisch zijn; 
e. ze moeten reukeloos, hygiënisch en decoratief zijn; ze moeten 

een geringe lichtabsorptie bezitten; 
f. ze mogen de onderlagen of de gebruikelijke gas- en electrici-

teitsleidingen niet aantasten; 
g. ze dienen, last not least, niet te duur te zijn. 
(In bijzondere gevallen zullen deze algemeene eischen met 
bijzondere moeten worden aangevuld, bijv. met eischen inzake 
de hardheid van het oppervlak). 
Daar het hier niet de plaats is om op den prijs van geluidabsor
beerende bepleisteringen in te gaan, volstaan we met de opmer
king, dat hun economische waarde het best beoordeeld wordt, 
door den prijs om te rekenen per 100 absorptieeenheden, ter 
plaatse aangebracht. Immers van een materiaal met b.v. 10% 
absorptie moet ongeveer twee maal zooveel worden aangebracht 
als van een materiaal met 20 '/< absorptie om hetzelfde totaal 
absorbeerende vermogen te verkrijgen. 
Bepleisteringen met bovengenoemde eigenschappen, die niet 
tot het schimmenrijk behooren, doch inderdaad in ons land 
worden geproduceerd, zullen bouwheer en architect volkomen 
bevrediging schenken, omdat ze — op grond van hun bouwtech
nische en acoustische kwaliteiten — de mogelijkheid openen 
slechte acoustiek op eenvoudige en afdoende wijze duurzaam 
te verbeteren resp. te voorkomen. Moge de Nederlandsche 
architect thans — naar het voorbeeld van andere landen (in het 
Edisonlaboratorium werden 20.000 square yards acoustisch 
pleisterwerk aangebracht) en in navolging van de A.V.R.O., die, 
na maandenlang experimenteeren met platen, tegels en pleisters 
tot toepassing van geluidabsorbeerende pleisters besloot — het 
gebruik van de hier besproken producten in ernstige overweging 
nemen, niet alleen in het belang van den zieken, maar ook van 
den gezonden mensch. 

A V R O - E M B L E E M , G E H E E L U I T G E V O E R D IN G E K L E U R D E A C B O M A -
P L E I S T E R . ( F O T O J O S . - P E . A R N H E M . ) 
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O n d e r s c h r i f t . 

Uit de rij der architectonische materialen welke ons, architec
ten, de laatste jaren om strijd worden aangeprezen, brengt 
Ir. v. d. Sande het geluid-absorberend pleisterwerk naar voren. 
Mogelijk niet ten onrechte, in vergelijking met de vele acousti
sche boards en tegels. 
Maar toch kan ik de indruk niet van mij afzetten, dat al dat 
acoustisch materiaal meer beschouwd moet worden als een 
remedie voor het verhelpen van allerlei gewilde of ongewilde 
bouwkunstige kwalen. 
Het wil mij dan ook voorkomen, dat de architect er in de eerste 
plaats op bedacht moet zijn, door het bepalen van de juiste plan-
vorm en ruimteomgrenzing zijner bouwelementen, de voor
waarde van een goede acoustiek te scheppen. Hij zal daarbij, 
voor belangrijke gevallen, ongetwijfeld verstandig doen samen
werking te zoeken met een ervaren deskundige op acoustisch 
gebied, waardoor zeker het maken van ernstige fouten zal wor
den voorkomen. 
Ook hier evenwel moeten de voorschriften der acoustici met 
zeker overleg worden ingevoegd in het geheel der bouwkundige 
compositie. Zo zijn mij gevallen bekend dat een zaalvorm, 
samengesteld volgens acoustische voorschriften, belangrijke 
architectonische en constructieve bezwaren opleverde. Ook hier 
moet naar het juiste midden worden gezocht en het lijkt mij, dat 
in dergelijke gevallen het absorberende pleisterwerk met goed 
gevolg kan worden aangewend om noodzakelijke afwijkingen 
van acoustische voorschriften te neutraliseren. 
De in het betoog van den Heer v. d. Sande uitgewerkte voor
beelden, n.l. kerken en ziekenhuizen, geven mij aanleiding tot 
enkele opmerkingen. Ik vind n.l. deze voorbeelden niet erg ge
lukkig. De Heer v. d. Sande maakt n.l. geen verschil tussen 
kerkgebouwen van verschillende cultus, b.v. voor ons land de 
katholieke en de protestantse kerken. 
Nu is er bij de katholieke kerkbouwers de laatste 15 jaren een 
sterke neiging het inwendige van de kerk uit te voeren in schoon 
metselwerk. Ik heb niet de indruk, dat men deze, uit ideële en 
nuttigheidsoverwegingen ontstane, gewoonte gemakkelijk zal 
wijzigen terwille van het toepassen van absorberend pleister
werk. Voor de protestantse kerken, die veel meer dan de katho
lieke op het gesproken woord moeten zijn ingesteld, is dit 
materiaal wellicht meer aangewezen. Doch ook de Heer v. d. 
Sande waarschuwt zelf, bij kerken in het algemeen, op het 
gevaar dat een ruimte kan worden doodgeabsorbeerd en dat een 
zekere nagalm voor de volheid van het gesproken woord en de 
klankschoonheid van de muziek gewenst is. Zodat ik mij afvraag 
of een in gevoegd metselwerk, hetwelk een vrij grote absorptie
coëfficiënt heeft, uitgevoerde kerkwand niet in voldoende mate 
aan acoustisch te stellen absorptie-eisen voldoet. 
Uitvoerig weidt de Heer v. d. Sande uit over het nut van het door 
hem besproken materiaal voor ziekenhuizen. Ik meen echter te 
constateren dat de hier aangevoerde argumenten meer betrek

king hebben op geluidsisolatie en de door hem gesignaleerde 
gebreken dan ook veeleer door goede geluidsisolatie zijn weg te 
nemen. Ik wijs op de uitstekende uiteenzetting van het verschil 
tussen geluidsabsorptie en geluidsisolatie, welke de Heer 
v. d. Sande zelf in het begin van zijn artikel gegeven heeft. 
Doch het slaan van een deur, het gaan van een alarmbel of plot
seling optredend ander lawaai neemt men niet weg met acous
tisch pleisterwerk. Nu meen ik te mogen opmerken dat over die 
absolute stilte in het ziekenvertrek de meningen nogal uiteen 
lopen. Een zieke, die urenlang plat te bed moet liggen, wil luiste
ren naar de geluiden om zich heen. Hoe zachter die geluiden zijn 
hoe meer hij zich inspant om toch iets te horen. Een zuster die 
altijd op haar tenen loopt of met een fluister-stem spreekt, 
irriteert de zieke. Bekend is ook dat zieken graag de deur van 
hun kamer open laten zetten, om nog iets van het leven in het 
ziekenhuis te kunnen meemaken. Het spreekt vanzelf dat geen 
ongewenste geluiden in de ziekenkamer mogen doordringen, 
doch dit verkrijgt men met andere middelen dan absorberend 
pleisterwerk. 
Dan moge ik een bezwaar van dit materiaal naar voren brengen, 
waarmee niet alleen voor ziekenhuizen, doch ook voor toepas
sing in het algemeen ernstig rekening dient te worden gehouden 
n.l. dat het nogal bros is, en daarom bezwaarlijk beneden 
lambriseringhoogte kan worden toegepast. Een tweede bezwaar 
hetwelk dit materiaal, voor zover ik er persoonlijk mee kennis 
gemaakt heb, aankleeft, is, dat het bij het bewerken gemakkelijk 
ontmengt. Het verwerken eist daardoor meer dan gewone zorg. 
De vraag of de poreuse acoustische pleisters geen bezwaren 
opleveren van hygiënische aard is door den Heer v. d. Sande 
in zijn artikel ontkennend beantwoord, hoewel ik betwijfel of de 
verantwoordelijke architect met deze verzekering voldoende be
vredigd is. 
In de meeste gevallen zal men ook wel de grauwe kleur van 
het materiaal door een of andere bewerking aan het oog willen 
of moeten onttrekken. In hoeverre deze behandeling de acous
tische werking kan schaden, zal dan met zorg moeten worden 
nagegaan. 
Blijft tenslotte nog de prijs van het materiaal, waarover de Heer 
v. d. Sande zich niet uitlaat. Volgens mijn inlichtingen is deze 
twee en een half a drie maal die van gewoon pleisterwerk, zodat 
dit ook toepassing op grote schaal wel in de weg zal staan. 
Al de hierboven opgenoemde bezwaren nemen echter niet weg, 
dat het absorberend pleisterwerk inderdaad eigenschappen 
heeft, welke het tot een bruikbaar bouwmateriaal maken. En al 
zal de toepassing ervan naar mijn inzicht niet zo veelvuldig 
geschieden als de Heer v. d. Sande zich dit wellicht droomt, er 
blijven nog vele gevallen over waar toepassing zeer op haar 
plaats is en men met succes van de voordelen van dit materiaal 
kan gebruik maken. 

J. M. v. H. 

EEN GEVEL AAN DE GROOTE MARKT T E HEERLEN. 

De Heerlensche Groote Markt draagt, in haar uiterlijke ver
schijning, sterk het stempel van den snellen ontwikkelingsgang, 
welke dit centrum van de Limburgsche mijnindustrie heeft 
doorgemaakt. Gebouwen van allerlei aard en grootte rijen zich 
zonder veel ordening aaneen en vrijwel alle architectuurscholen 
van de laatste twintig jaren hebben er zich, op de een of andere 
wijze, gedemonstreerd. Er is dan ook weinig meer over van de 
locale, Zuid-Limburgsche bouwvormen in de voor deze streek 
karakteristieke veldbouwsteen of grove pleister, met den ge
sloten gevelwand, welke in allerlei onderdeden een onmisken
bare verwantschap met de bouwopvattingen onzer oosterburen 
vertoonden. Gelijk trouwens ook de volksaard van deze streek 
dien der Rijnlanders sterk nabij komt. 
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Nog voor kort is de Groote Markt „verrijkt" met een product 
der nieuwe zakelijkheid, het enorme warenhuis Schunck, dat 
wit en glazig, brutaalweg vóór de oude Romaansche kerk is 
komen te staan, zoodat alleen nog het bovenste stukje van de 
torenspits zichtbaar bleef. 
In deze omgeving werd aan architect Boosten uit Maastricht de 
weinig gemakkelijke taak opgedragen een oud en meermalen 
verbouwd huisje met weinig middelen zoodanig op te knappen, 
dat het de concurrentie met zijn luidruchtige buurtgenooten 
eenigermate kon opnemen. Bijgaande afbeelding toont op welke 
wijze hij dit tot stand heeft gebracht. De middelen waren zóó 
beperkt, dat zelfs aan een verandering der drie bovenste ramen 
niet gedacht kon worden. 

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

Alleen op de eerste verdieping werd een tweetal ramen ver
vangen door een naar buiten uitgebouwd breed venster. De 
rommelige gevelbekroning werd verwijderd en vervangen door 
een eenvoudige overstekende lijst. De grauwe gevel werd ge
pleisterd en, wat dezen gevel zijn zeer bijzonder cachet geeft, 
door den Limburgschen kunstschilder H. Levigne met toepasse
lijke muurschilderingen voorzien. Deze schilderingen zijn uit
gevoerd in Keimsche mineraalverf in gedekte bescheiden kleu
ren en hebben betrekking op het werk van de stoomwasscherij 
en chemische ververij „De Lelie", waarvan in dit perceel een 
filiaal is gevestigd. 

De verstrekte gegevens zijn eerlijk verwerkt met boven de 
moderne waschmachine en mangel, links naar onderen de strijk-
afdeeling, rechts de controle en het vouwen en verder de Lelie
fabrieksmerken. 

Architect en schilder zijn er in geslaagd met eenvoudige mid
delen een aantrekkelijk geval te maken, dat op deze dorre 
markt een levendige noot vormt. Het is modern, als men wil, 
in het aanvaarden en verwerken van het gegeven, doch reikt 
tevens de hand aan een goede, doch wat in onbruik geraakte, 
traditie waarvan over de nabije grenzen nog zulke interessante 
specimen aanwezig zijn. 
Langen tijd heeft men in Zuid-Limburg de artistieke productie 
uit het noorden geïmporteerd, lang niet altijd ten bate van het 
Limburgsche stads- en landschapsschoon. 
Mogen wij in deze bescheiden poging een eerste gloren zien 
eener locale kunstvernieuwing verwant aan een groote traditie. 
Waarbij worden ingeschakeld de artistieke krachten waaraan 
het Limburgsche land van nature zoo rijk is. 

J. M. v. H. 
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PRIJSVRAAG VOOR EEN TUINHUISJE, UITGESCHREVEN DOOR DE N.V. HOUTBOUW- EN HOUTHANDEL 
MIJ. PADOX TE WARMOND. 

A n t w o o r d e n op de vragen. 

Betreffende „ I n I e i d i n g". 

Het tuinhuisje moet aan één zijde geheel geopend, doch ook geheel ge

sloten kunnen worden. 

Beweegbare ramen zijn toegestaan. 

De minimale inwendige hoogte wordt aan het inzicht der inzenders over

gelaten. 

Het huisje moet door 2 man in elkaar gezet kunnen worden. 

Slaapplaatsen worden niet gevraagd. 

E r bestaat geen voorkeur voor „ b e p a a l d e " houtafmetingen docli alleen voor 

„couran te maten". 

Betreffende „ B i j z o n d e r e e i s c h e n". 
E lke grondvorm van het tuinhuisje is toegestaan, mits het ontwerp verder 

aan alle eischen, in het programma vermeld, voldoet. 

Betreffende „ k o s t p r i j s " . 
Glas- en schi lderwerk moet in het bedrag ad f 250.— opgenomen worden. 

Eenheidspr i jzen worden niet verstrekt. 

Betreffende „ G e v r a a g d e t e e k e n i n g e n c a . " . 

De hier gevraagde varianten van de inrichting zijn bedoeld om de ge

schiktheid van het meubi lair aan te toonen voor de verschil lende bestem

mingen, die het tuinhuisje kan krijgen. 

Op de teekening (schaal 1 a 10) moet het meubi lair in platte grond en in 

aanzicht geteekend worden; terwijl do details op de teekening schaal 1 a 5 

moeten voorkomen. 

De schaal van de details is 1 a 5 en niet halve ware grootte. 

Betreffende „I n z e n d i n g". 

Het motto moet zijn een kernwoord of kerncijfer o.d. Geen kernteeken (als 

c i rkel , driehoek, o.d.). Natuurl i jk is het niet de bedoeling, dat letters of 

cijfers geschreven worden. 

A ls correspondentieadres is elk adres toegestaan, met uitzondering van 

dat van den ontwerper zelf. 

De Secr. der jury , 

G . K A L E M I N K 

W a r m o n d . 

PRAKTISCHE PSYCHOLOGIE DER KLEUREN. 

De „Commiss ie voor Pract ische Psychologie der Kleuren" , als volgt samen

geste ld: 

Mevr. I. Fa lkenberg—Lie f t inck , Amsterdam, Interieur-architecte; 

A . J . Fentener van Vl issingen, Helmond, Text ie l fabr ikant ; 

F r . ter Gast, den Haag, S ierkunstenaar; 

H . Heyenbrock, B la r icum, Kunstsch i lder ; 

Ir. S. de Lange, H i lversum, Scheik. Ir.; 

E . Ri jgersberg, Piet Heinstraat 111, den Haag, Secr . ; 

Jhr . W. S. H. B. Sandberg, Amsterdam, Graf isch kunstenaar; 

l r . W . K. de Wijs, Enschede, Archi tect ; 

Dr. F. W . Zei j lmans van Emmichoven , den Haag , Ar ts , 

zal op 10 Maart a.s. te 8 i / 4 uur des avonds haar eerste bijeenkomst houden 

in het gebouw „ P u l c h r i Studio", Lange Voorhout 15, den Haag , waar Dr. 

Zei j lmans van Emmichoven een inleiding zal houden over het onderwerp: 

„ G r o n d s l a g e n voor een Psychologie der k leuren", welke bijeenkomst voor 

alle belangstellenden kosteloos toegankelijk is. De commissie houdt zich ten 

zeerste aanbevolen voor adhaesiebetuigingen in eenigerlei vorm, van hen, die 

deze bijeenkomst niet kunnen bijwonen, doch niettemin in haar streven be

langstellen. Nadere inlichtingen worden door de commissie en ook door de 

leden individueel gaarne verstrekt. 

Correspondent ieadres: Piet Heinstraat 111, 's-Gravenhage. 

« 

MODERNE STEDEBOUW. 

Canberra , de jongste hoofdstad ter wereld, met slechts 8 tot 10.000 in

woners, heeft den Austra l ischen belastingbetalers 13 mil l ioen pond ster

ling gekost. T h a n s moet een bedrag van 600 tot 700.000 pond sterl ing be

steed worden voor een groot r i jksadministratiegebouw, waarvoor tien jaar 

geleden de fundeering is gelegd, welke toen 60.000 pond sterl ing kostte. 

Aan de in totaal tachtig mijl lange straten wonen slechts honderd inwoners 

per mijl, want tweederde van de huizen zijn regeeringsgebouwen. De stad 

telt slechts 150 winkels. De waterleiding, rioleering en verl icht ing zijn be

rekend op een stad van ruim 50.000 menschen, maar voorshands vertoont 

het aantal inwoners geen stijging. (Hbd.) 

HET NIEUWE STADHUIS TE AMSTERDAM. 
Naar wij uit de bladen vernemen heeft de Regeering thans aan het Ge

meentebestuur het concept contract toegezonden, bevattende de voorwaarden 

waaronder de „ t r a n s a c t i e " : de afstand „ o m niet" van het Pa le is -Raadhuis 

aan het Rijk en de bijdrage groot 10 mil l ioen gulden van het Rijk voor den 

bouw van een nieuw stadhuis op het Freder iksple in te Amsterdam zal 

plaats hebben. Na goedkeuring door de Staten-Generaal komt dus de bouw 

van het Stadhuis te Amsterdam spoedig aan de orde. 

V E R K E E R S W E Z E N E N B E E L D H O U W K U N S T . ( N E W - Y O R K E R ) 
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B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J . V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R , IR. J. H. V A N N R ^ | ^ 
D E N B R O E K , A. EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

1 4 M A A R T 1936 

HET AMSTERDAMSCHE RAADHUIS. 

E e r s t e o v e r z i c h t . 
De reactie, die in den lande is gewekt door ons Raadhuisprijs-
vraagnummer, is zóó krachtig en zóó algemeen geweest, dat 
zij ons heeft verheugd. Vrijwel alle groote bladen, en een aantal 
kleinere hebben er, in de eerste plaats citeerenderwijze, aan
dacht aan gewijd en van de groote bladen hebben het Algemeen 
Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant zich in een 
nadere redactioneele beschouwing uitdrukkelijk vereenigd met 
onze conclusie, dat een nationale prijsvraag het beste middel 
is om tot een goed Raadhuisproject te komen. De „Maasbode" 
heeft een serie van drie doorwrochte artikelen aan de zaak ge
wijd en komt eveneens tot de conclusie, dat de openbare prijs
vraag „de oplossing zal brengen". Dit blad waarschuwt er in 
het bijzonder tegen, uit een op zichzelf prijzenswaardig streven 
naar werkverruiming den bouw van het raadhuis op onverant
woordelijke wijze te gaan overhaasten. De redactie heeft daar
voor een kernachtigen zin gevonden, dien wij met instemming 
kunnen citeeren: „Als dit maar vaststaat, dat wij over tien jaar 
beter kunnen staan op de fundeering van een stadhuis, dat 
Amsterdam en Nederland volkomen waardig is, dan dat wij 
over twee jaar staan op de tweede, derde, vierde of vijfde ver
dieping van een gedurende de eerste eeuwen niet meer goed te 
maken architectonische vergissing." 
Op het argument van het tijdverlies, dat van een openbare 
prijsvraag het gevolg zou zijn, hopen wij binnenkort eens nader 
terug te komen. Wij vermoeden, dat de reden, dat sommige 
andere bladen zich tot heden hun meening nog hebben voor
behouden, hoofdzakelijk is te vinden in de vrees voor tijdverlies. 
De „Maasbode'' bestrijdt (blijkbaar onder deskundige voorlich
ting) dit argument reeds. Wij zullen er in dit overzicht niet diep 
op ingaan, omdat daarvoor binnenkort de gelegenheid zich nog 
wel eens zal voordoen. Maar dat men zich van dit tijdverlies 
veel te groote voorstellingen pleegt te maken, en daarbij ver
geet, dat zelfs de directe opdracht aan één architect tijd kost, 
staat voor ons wel vast. 
In verschillende van de verschenen artikelen wordt nog een 
punt aangeroerd, dat verdient, dat wij er even nader aandacht 
aan wijden. Men koestert n.l. de vrees, dat, wanneer deze prijs
vraag werkelijk aan haar doel moet beantwoorden, zoodat prak
tisch gesproken alle bevoegde architecten van Nederland er 
hun krachten aan kunnen beproeven en ook de vooraanstaande 
figuren zich niet afzijdig houden, het niet mogelijk zal zijn een 
voldoend aantal competente architecten over te houden om de 
jury samen te stellen. 
Maar deze vraag betreft slechts een oogenschijnlijke moeilijk
heid, die alleen dengene kan verontrusten, die zich niet vol
doende rekenschap geeft van den stand van zaken. In de eerste 
plaats moet men nooit vergeten, dat het maken van een project 
voor een belangrijk gebouw één ding is, en de vergelijkende 
beoordeeling van een aantal projecten een ander ding, m.a.w. 

dat voor het eene geheel andere persoonlijke eigenschappen en 
capaciteiten noodig zijn dan voor het andere. Menige ervaren 
architect van goede scholing en een goed oordeel zal, als hij 
voldoende zelfkennis bezit, misschien van deelname aan de 
prijsvraag afzien, omdat hij weet, dat zijn kunnen niet reikt tot 
den hoogsten top. Maar hij kan volledig bekwaam zijn om de 
juiste keuze te doen, als hem de ontwerpen van anderen, die 
zich wèl tot den grooten greep geroepen voelden, worden voor
gelegd. En bovendien moet men niet vergeten, dat er ook nog 
vele architecten van algemeen erkende bekwaamheid zijn, die, 
hetzij door ambtelijke positie niet in de gelegenheid zijn om 
mede te dingen, hetzij door een paar groote werken van bijzon
der belang geen tijd hebben om mee te doen; er zijn ook 
ouderen, die zich wegens gevorderden leeftijd uit de praktijk 
hebben teruggetrokken, maar nog voldoende contact hebben 
met de architectonische bewegingen van onzen tijd, om juist 
voor een jury-lidmaatschap de aangewezen man te zijn. Wij 
noemen hier geen namen, maar elke insider kan er, uit een 
van de bovenvermelde categorieën, een paar geven. Dit be
zwaar is dus geen werkelijk bezwaar: een competente jury 
komt n a t u u r I ij k bijeen! 
De „Groene Amsterdammer" heeft nog iets anders gedaan, en 
het blad verdient daarvoor onzen dank. Het heeft, begrijpend 
hoezeer deze aangelegenheid tot het denkende deel van de 
Amsterdamsche bevolking moet spreken en hoe noodig het is, 
dat het wordt voorgelicht, zich met een aantal vragen gewend 
tot een aantal vooraanstaande architecten. In het nummer van 
Zaterdag 7 Maart zijn de eerste 4 op deze enquête binnenge
komen antwoorden gepubliceerd: van Wieger Bruin, Prof. Ir. 
R. L. A. Schoemaker, Ir. S. van Ravesteyn en A. J. Kropholler. 
Het is niet onze bedoeling, elk van deze antwoorden uitvoerig 
te analyseeren, genoeg zij het, in het kort te vermelden, dat de 
eerste 3 inzenders voor een openbare prijsvraag zijn, de laatste 
voor een meervoudige opdracht. Dat zij a l l e 4 b e s l i s t 
o n t k e n n e n d h e b b e n g e a n t w o o r d op de v r a a g , 
of „ o n d e r de h u i d i g e a r c h i t e c t e n g e n e r a t i e 
een f i g u u r a a n w e z i g (is), d i e o n b e t w i s t de a a n 
g e w e z e n m a n z o u zi jn om v o o r d e z e o p d r a c h t 
in a a n m e r k i n g te k o m e n." Wij wijzen hierop met na
druk; het is ook onze meening. 
Maar nu is het vrij merkwaardig om te lezen, dat Ir. van Rave
steyn geen ideeënprijsvraag wil, omdat „de goedkoopte der 
ideeën, en dus hun gevaar, het beste blijkt wanneer men hen 
dwingt zich concreet en uitvoerig uit te spreken in reëele pro-
gramma-eischen." Het komt ons voor, dat er hier eenige be
gripsverwarring in het spel is. Wanneer wij in onze pleidooien 
de „ideeënprijsvraag" hebben gelanceerd, was daarmede geen 
oogenblik bedoeld de oppervlakkige parade van brillante, maar 
zeer vage schetsontwerpen, die den toets van een serieuse door
werking niet zouden kunnen doorstaan. Wij zijn het met Ir. van 
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Ravesteyn volkomen eens, dat wij dit niet moeten hebben, en 
dat dat inderdaad als een gevaar moet worden beschouwd. Maar 
wij hebben bedoeld een prijsvraag in twee étappes, waarbij bij 
den eersten trap schetsontwerpen worden gevraagd, die echter 
reeds een zoodanigen graad van doorwerktheid moeten bezitten, 
dat de quasi-geniale, brillante paradeschets zonder werkelijken 
inhoud het in deze étappe reeds aflegt. Maar het is absoluut 
noodzakelijk, wil men werkelijk bereiken, dat de bevoegde 
architecten van ons land aan deze prijsvraag meedoen, dat de 
hoeveelheid werk, die ongehonoreerd van de deelnemers aan 
den eersten trap wordt gevraagd, wordt beperkt tot datgene, 
wat strikt noodzakelijk is om de jury een inzicht te geven in 
wat de inzender heeft gewild, en ook in zijn capaciteit om 
daaraan vorm te geven. De sanctie op die capaciteit is de tweede 
ronde: het verder uitgewerkte en doorwerkte project. Zóó moet 
men het woord: „ideeënprijsvraag" in dit verband verstaan. 
De heer Kropholler wil alleen „ervaren architecten" aan 
het werk zetten en voelt daarom alleen voor de meervoudige 
opdracht. Wij stellen tegenover deze meening de vraag, of naar 
zijn meening de resultaten van vele meervoudige opdrachten 
van den laatsten tijd, waarbij inderdaad alleen „ervaren 
architecten" aan het woord waren, zoo overtuigend en zoo 
verheugend waren. En of de Heer Kropholler dan voorts 
ook eens vertellen wil, op welke wijze die ervaren archi
tecten moeten worden aangewezen. Want wij lezen iets hooger 
een sneer over „den huidigen chaos van meeningen, waarin 
alleen zij den boventoon kunnen voeren, die over den grootsten 
organisatie-aanhang kunnen beschikken". Wie bedoelt de Heer 
Kropholler hier eigenlijk? Wij kennen architecten, die er hun 
eigen privé-reclamegemeente op na houden, die gereed staat 
om op elk uur van dag of nacht, te pas of te onpas, te recht of 
ten onrechte, de trom te roeren voor hun uitverkoren meester. 
Maar wij kennen in ons land geen architecten, die door dik en 
dun door eenigerlei organisatie worden gedekt of gesteund. 
Dezulken bestaan alleen in de verbeelding van den Heer Krop
holler. 

Dan is er nog, in het nummer van Maart van het tijdschrift 
„Publieke Werken'', een ongeteekend, maar blijkbaar redac
tioneel artikeltje over het Raadhuisvraagstuk te Amsterdam, 
dat in min of meer badineerenden trant spreekt over de moei
lijkheden van de keuze van den architect, wegens de vele rich
tingen, die in de architectuur van heden zijn aan te wijzen, en 
daaraan wordt dan de opmerking vastgeknoopt: „Ondertus-

schen propageeren de architectenbonden de openbare prijs
vraag. Doch dat daarmede bevrediging wordt verkregen, zal 
toch wel door niemand worden beweerd". 
Het grappige van het geval is, dat „Publieke Werken" wèl weet, 
dat door de openbare prijsvraag volgens niemand bevrediging 
wordt verkregen, maar dat het absoluut verzuimt, na zijn 
eenigszins gewild-geestige kenschetsing van de hedendaagsche 
richtingen der bouwkunst, de oplossing te noemen, waardoor 
dan wèl bevrediging wordt verkregen. Klaarblijkelijk zijn de 
redactieleden van dit tijdschrift goede ambtenaren, want wat 
is hun conclusie? Eenvoudig deze: „Thans zal het woord zijn 
aan het gemeentebestuur van Amsterdam". Ziet U? De goede 
ambtenaar refereert zich aan de beslissing van Burgemeester 
en Wethouders en den Raad der gemeente. Maar. . . .hij steunt 
alleen datgene wat uit de burgerij en de vrije deskundigen in 
de maatschappij als overtuiging opkomt, als het in zijn kraampje 
past. Doet het dat niet, dan schrijft hij: „dat daarmede bevredi
ging wordt verkregen, zal toch wel door niemand worden be
weerd", en „thans is het woord aan het gemeentebestuur". 
En daarmede heeft men de zaak op schijnbaar achtelooze wijze 
afgedaan. Maar die achteloosheid is maar schijnbaar, want 
tegelijk heeft het officieele orgaan van de Vereeniging van 
Directeuren van Gemeentewerken zich daarmee op onmisken
bare wijze partij gesteld. Partij gesteld met welbewuste negatie 
van de geheele argumenteering van ons betoog en van de tal-
looze voorbeelden van geslaagde resultaten van openbare prijs
vragen in binnen- en buitenland, en zonder tegenover de open
bare prijsvraag een behoorlijk alternatief te stellen. Het doet 
daarmee afbrekend werk, en dat is te betreuren. Wanneer 
— zooals wij achter dit artikeltje vreezen te moeten ontwaren — 
hier een tegenstelling wordt geconstrueerd tusschen ambtelijke 
en niet-ambtelijke architecten, wordt deze zaak geplaatst in 
een sfeer van kleine en kleinzielige belangentegenstellingen en 
prestige-overwegingen, waarop wij haar niet wenschen te zien. 
Wanneer de Redactie van „Publieke Werken" ons nummer goed 
gelezen had, zou zij dit begrepen hebben. 

Wij mogen dit overzicht besluiten met de vermelding, dat de 
„Nieuwe Rotterdamsche Courant" een interview met Burge
meester de Vlugt heeft gepubliceerd, waarin deze uitdrukkelijk 
heeft gezegd, „dat thans nog niet vaststaat, dat er geen open
bare prijsvraag zal worden uitgeschreven". Wij nemen van deze 
verheugende verklaring goede nota! v. d. S. 

VAN DE JAARBEURS. 

De Jaarbeurs is een gezellige réunie geworden: men wordt 
er door oude kennissen ontvangen zonder de illusies van 
groote zaken met U af te kunnen sluiten (die tijd is 
overigens voorbij), maar met het genoegen, U weer eens 
te mogen laten zien, wat er in de zaak nog steeds te koop is 
en wat voor nieuws er bijgekomen is. Er zijn zelfs eenige 
oude kennisen zou oud geworden, dat ze het niet meer 
noodig vinden, U te ontmoeten: zoo misten wij enkele 
deurenfabrieken (Bruynzeel was er allang niet), de Bel
védère van de steenfabrieken, Offerhaus van de tegels, 
Picus scheen op stap in het buitenland (collectieve expositie 
Canada). Wij hadden overigens toch altijd den indruk, dat de 
groep Bouwmaterialen zich daarin onderscheidde van de rest 
van de Jaarbeurs, dat zij minder was een markt, waarop zaken 
werden gedaan dan een expositie, waar de deskundige zich 
nog eens in een enkelen dagmarsch (dat kost het overigens) op 
de hoogte stelde van wat de bouwtechniek in het afgeloopen 
jaar aan nieuws had opgeleverd. 
Met dit oog ziet vooral de architect de Jaarbeurs aan, en dan 
vindt hij al neuzende hier en daar aardige dingen. 
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De catalogus zit prima in elkaar. Men zou er schematische 
plattegronden van de exposeerende groepen in missen, als men 
niet de situatie van de bouwgroep, die praktisch gelijk blijft, 
uit het hoofd kende. De bouwmachines op het Vreeburg vor
men nog altijd een imponeerende entree en hier buiten vindt 
men altijd levendige belangstelling bij het aannemersmateriaal 
met steeds nieuwere verbeteringen: typen betonmolens (ook 
Nederlandsche fabrikaten!), excavateurs voor alle terreinen en 
alle soorten werk, agregaten voor stamp- en boorwerk, zoowel 
pneumatische als explosie-stampers. Tegenwoordig ook elec
trische Bosch-apparaten: roteerende steenboren en breek-
hamers, waarmede niet alleen snel, doch ook betrouwbaar en 
zuiver als met een houtboor gaten en sleuven zijn te maken. 
Met soortgelijke apparaten zijn de oppervlakte-bewerkingen 
van beton, pleister of natuursteen onnoemelijk veel gemak
kelijker geworden, vooral op de bouwplaats. 
In de zelfde stand (133. Vos. Scheveningen) eenvoudige koppe
lingen voor stalen steigers. Hierover doet men nu niet meer zoo 
gewichtig: over verhuren praat men niet meer en de pijpen laat 
men nu aan den gebruiker zelf over. 

Vermelden wij verder de volmaakt-lijkende pomp-agregaten 
van Stork e.a. en de ingenieuze machine, die, correspondee-
rende op mallen als een pantograaf met een snijbrander stuk
ken van willekeurigen vorm snijdt uit 1i/2 cm dikke staalplaat, 
zonder bramen en met volkomen glad snijvlak. 

Binnen ontmoet men eerst de oude technieken: hout en steen. 
Van de deurenfabrieken vindt men er Aristos, Java-deuren (Vel-
sen) en de Tropen (Tilburg), Stroband met de speciale over-
head-door, over the top-door, schuif- en vouwdeuren voor 
garages. Een vlakke buitendeur met triplex-bekleeding zou 
men overigens op den zijkant massief afgewerkt wenschen, al is 
het triplex nog zoo water- en vuurvast, tropisch of subtropisch 
verlijmd! 

In de steen wordt kalmpjes geëxposeerd door o.a. Oppelaar 
(dakpannen, tegels), Russell, de Ridder, Canoy Herfkens, Mosa 
(tegels), van Rijn en Kloot (pannen). In de dakpannen ziet men 
nog wel veel fantastische kleuren, maar men krijgt den indruk, 
dat die meer worden geëxposeerd als staaltje van technisch 
kunnen en daartoe jaarlijks weer worden afgestoft dan dat ze 
werkelijk worden gebruikt. In de richting van vlakke tuile-du-
Nord en mulden-pannen zal meer gegeven kunnen worden, 
nu er meer vraag is naar strakke oppervlakken. Wat de roman
tiek vermag, weten we langzamerhand wel. Dit zelfde geldt 
voor den steen: de verblend-typen zijn in eere hersteld en in 
prijs gedaald, de glazuur-mogelijkheden zijn praktisch onbe
grensd. Ook plaksteen en strippen zijn in trek voor bekleeding 
van skeletbouw, hun toepassing brengt weinig bezuiniging 
(+ f6.— per duizend) en veel gevaar voor stukvriezen. De 
Ridder brengt als novum een groote, vlakke steen (tot 45 cm) 
bedoeld als tuinpadsteen, doch mogelijk ook geschikt voor 
skeletbekleeding. Voor 't zelfde doel een goede plaksteen, waar
van de platte kant verglaasd is. Wij voelen mogelijkheden in 
groote steenformaten, juist voor dit doel. 
De door enkelen gepropageerde nieuwe normaalsteen 242 X 
117 X 54 (zie opm. op normaalblad N 520) vonden wij nog 
niet aanwezig. 
Teeuwen komt uit met robuuste vormstukken in geglazuurd 
gres voor bekleeding van betonwerk (ook gebogen vlakken), 
dat in de bekisting wordt gesteld of wel zelf als bekisting 
dient en door klauwvormige uitsteeksels, al of niet versterkt 
door wapening, in de beton wordt vastgegoten. Een sympa
thieke oplossing en in prijs bereikbaar ( ± f 7.— p. m2). 
De gebakken gevelletters (Teeuwen) zouden technisch uit
stekend zijn, doch door hun prijs (f9.— a f 11.— voor 30 
a 40 cm) zijn ze in het nadeel tegenover de metalen letters. 
De Chamotte-fabrieken brengen thans ook gevelsteenen in zeer 
lichte en blonde kleuren. (Verblendsteenprijs f 45). 
De Rembrand (natuursteen) -tegel van gespleten leisteen of 
Solnhofer kalksteen is een dappere concurrent van de gebak
ken tegel (f 6.— per m2). Vooral het kwartsiet is bijzonder 
mooi en egaal van kleur. 
De Woerdensche Dakpannen- en Steenfabrieken brengen naast 
hun gewone fabrikaten thans ook de gewapende holle baksteen-
vloer, die zoo uitnemend onbelangrijke betonvloertjes vervangt 
en een der goedkoopste oplossingen vormt van brandvrije
constructie. 
De kunststeen heeft een spurt ingezet. Wemink, de Meteoor en 
Schokbeton toonen zijn verleidelijken prijs (+ f80.—) tegen
over goedkoopere soorten graniet ( ± f220.—) en zijn verschei
denheid in normaal-vormen, waarbij de reeds bekende fiets-
gleuftegels en een zeer bruikbare betonspiltrap (f3.— per 
trede) van de Meteoor. Nieuw is de ingegoten gummirand om 
verkeersheuvels van Wernink. 
Het gevaar blijft bij dit kunstmateriaal de namaak-illusie 

van het natuurmateriaal. Als prestatie is deze namaak 
zeker interessant en voor een ondeskundig publiek waar
schijnlijk zelfs aantrekkelijk. Voor bewuste toepassing dient 
echter het eigen karakter te worden behouden. Daarbij 
behoeft men niet persé te streven naar een van het natuur
steen in kleur of behandeling afwijkend oppervlak, ofschoon 
daarvoor de oppervlakte van de uitgewasschen steensplitspecie 
op zichzelf aantrekkelijk genoeg is. Het verschil met het na
tuurmateriaal is ook zeer goed uit te drukken door zijn mo-
nolieth oppervlak (zonder imitatie-voegen in het werk aange
bracht) of zijn smalle afmetingen (zie raamomlijsting bij 
Schokbeton). 
Schokbeton toont een zeer zuivere oplossing door het eigen 
materiaal-oppervlak te behouden met niets dan de veredeling, 
die het gevolg is van het gebruik dezer werkwijze. 
Hier zij nog eens gewezen op de prachtige kwaliteitsresultaten 
dezer methode, die de montage-bouw in beton technisch en 
financieel bereikbaar heeft gemaakt. Wat hier aan vormstuk
ken voor een uit te voeren trappenhuis wordt getoond doet de 
jalouzie op Drancy (waar Bauduin en Lodz bij den bekenden 
overheidsbouw in torenhuizen en rijenbouw de schokmethode 
aan betonmateriaal hebben toegepast) weer luwen (voor
zoover die nog niet gekalmeerd was door onze ontevre
denheid over verdere afwerking en het nog niet te benaderen 
tijdstip van ingebruikname). Wij voorzien hierin nog groote 
mogelijkheden. 
Mogelijkheden zitten ook in het in een betonframe ingegoten 
stalen raam, waarmede het oude vraagstuk voor een goede aan
sluiting geëlimineerd is. 
Hier ligt ook nog een bruikbare tegel (Drenata-tegel f2.— 
per m 2, gewicht ca. 75 kg.), zeer waterdoorlatend en bestemd 
voor de afdekking van mastiekbedekking, die beloopen moet 
kunnen worden. 

Voor de lichte wandconstructies hebben blijkbaar eenige hout
wolplaten den strijd tegen concurrentie en krimpscheuren op
gegeven. Heraklith demonstreert speciaal ongepleisterde, doch 
eventueel geschilderde, platen als acoustisch absorptie-mate-
riaal. Wij deden de merkwaardige ontdekking, dat de fabricage 
van dit materiaal niet meer door octrooien gedekt is (vandaar 
de als paddestoelen opschietende familie-fabricaatjes) doch 
wel het gebruik van de ongepleisterde plaat voor acoustische 
doeleinden,die van volkomen dezelfde samenstelling, doch alleen 
uitgezocht en 10 a 20 duurder is (het octrooi voor deze z.g. 
„herakustik" is blijkbaar van jongeren datum, zoodat het nog 
niet geëindigd). Wij interesseeren ons voor de juridische gevol
gen bij het gebruik van soortgelijke onafgepleisterde platen van 
andere fabrieken voor deze doeleinden en hopen er het 
beste van! 
Van Hout exposeert op het Vreeburg (148) een geheel weekend
huis van houtwolplaten. 
Bij de steenachtige materialen vinden we wel de „Molersteen", 
maar missen den Bendor-steen en Aerocrete. 
Een bijzonder goede greep lijkt ons gedaan door de N.V. Cito-
pon te Schiedam (46) die een nieuwe holle bouwplaat brengt 
(8 X 33 X 67 cm) van een soort estrich-specie. De verwerking is 
buitengewoon eenvoudig en gemakkelijk, zoowel voor pasmaken 
als leidingen hakken of armaturen bevestigen. Waarschijnlijk 
zal men de beraping van den stucadoor hierbij kunnen missen, 
zoodat de droge bouw in uitzicht komt, en de prijs blijft daar
door laag ( ± f 2.20 afgewerkt). Van den krimp hopen wij, ge
zien de samenstelling, het beste. Van de gipsplaat, die hiervoor 
ook een goede aanteekening had, zien of hooren we niets meer. 

Van de houtvezelplaten: Treetex(R.E.T.), Upson(Kehlenbrink), 
Donna-cona (Picus), Beaver-board (Schoenmakers), Lumbolite, 
Insulwood (P. van Dijk), Viking-platen (Holl. Bouwstoffen-
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groothandel Amersfoort) enz. niets nieuws. Hun prijs is vrij 
laag geworden. Dit zelfde beweren ze van hun isolatiecijfers. 
Het zijn geen panaceeën voor alle kwalen op isolatie-gebied en 
men zal bij de toepassing een zeer bewust onderscheid moeten 
maken tusschen lucht-, contactgeluid- en warmte-isolatie en 
niet alles gelooven wat men daaromtrent vertelt. 
Van de laatste jaren zijn toepassingen als onderlaag onder 
linoleum (zie stand Linoleumfabriek Krommenie) en in extra 
geperste uitvoering (o.a. Presdwood) als zelfstandig vloer
materiaal. 

De acoustische wandbehandeling is de mode van den dag. Men 
vindt hier de voor geluidsabsorptie effectieve, doch vrij kost
bare, zachte „Limpet" asbestvezelbespuiting (van Dijk). Ver
der eenige goedkoopere acoustische pleisters (Dordtsche asfalt-
fabriek en Jelsma). Het behoud van grove korrels, poreus en 
samendrukbaar materiaal is hiervan het beginsel. 

Bij de wandbehandeling is de drukte in de cementverfbespuiting 
(betonemaille, fortoliet enz.) een beetje uit, althans het aantal 
firma's is weer te overzien (Nierstrasz en Ned. Majorcafabriek 
b.v.). De laatste heeft met de Premier-Verffabriek een nieuwe 
Fransche muurverfbehandeling: Decorex (+ f 1.25) die er ver
trouwenwekkend uitziet. 
De plastiek-behandeling blijft nog in de mode (Martens met 
Wodan-verfplastiek; Schreuder met Hasco-relief). Men ver-
mijde witte pasta voor de onderlaag! (Ook al beweert men, dat 
de opperlaag niet te beschadigen is!) 
Molijn heeft zijn verf-en vernisfabricage herzien volgens weten
schappelijke methoden en met kunstzinnige hulp van Jaap 
Gidding, die er fraaie stalen van techniek toont. 
Het asbestcement (Martinit, Asbestona, Kehlenbrink), is een 
materiaal, dat de moderne architect terdege in het oog zal 
moeten houden, omdat het zoo groote mogelijkheden in zich 
bergt. Niet alleen als platen (thans ook gewapend, wel scheur-
doch niet trekvrij!) en golfplaten, maar ook als pijpen (zelfs 
voor drukpijpen); als wasempijp misschien te duur, maar als 
rookpijp bruikbaar (denk om de spouw, speciaal bij de balk
laag!). Verder als gootsteenen (thans ook in verzwaarde uit
voering, evenals voor douche- en werkbakken bijzonder ge
schikt) en gepolijst zelfs als sanitair (waschbakken). 
Asbestona bouwde een heel huis in dit materiaal (bijna ten
minste, er bleef nog heel wat voor timmerman en metselaar 
over!) Ook de gevels zijn van etemietplaten, geschroefd op 
houten regelwerk, horizontale voegen met looden strook, ver
ticale voegen door opgeschroefde speciaalstrip in hetzelfde 
materiaal; iets om te vervolmaken voor montage-bouw! Maar 
waarom heeft men nog geen pogingen gedaan voor venster
banken en raamdorpels? Al met al dus weinig nieuws. Het huis 
is te koop als buitenhuis, wij garandeeren U gejuich van alle 
Gooische Schoonheidscommissies, want het heeft een dak 
onder 75° met de goot op 1 m en den nok op 10 m (ongeveer, 
niet gemeten). Zonder gekheid: Een materiaal met onbegrensde 
mogelijkheden, maar mogen wij behoed worden voor de roode 
kleur! 

Als losse nieuwigheidjes noteerden wij nog: 
Bij de Vries Robbé: een stalen schuifraam met spiraalveer als 
tegenkracht (+ f 25/m2) een horizontaal vouwraam, een stalen 
dakvloerconstructie (licht, goed en betaalbaar) en pui in roest
vrij metaal (1/8 duurder dan bronsplaat). 
Bij de Brey en de Boer, aardige nieuwe stookfornuizen voor 
kleine centrale verwarmingen (zoo tot 12.000 W.E.) bruikbaar 
voor het platteland of waar gas duur is; laag in prijs (f 50.— a 
f 100.—). (Een bezwaar blijft voor ons, evenals bij de thans 
gepropageerde haardinstallaties, het onvermijdelijke doch niet 
gewilde verband tusschen de directe- en de waterverwarming). 
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Bij Philips een populaire Philite-knop (f 1.05) met interessante 
bevestiging op de stift en afneembare waschtafel-garnituren 
(goedkoop, de overige philite-artikelen blijven te duur om veel 
gebruikt te worden: is deze firma niet een beetje te veel door 
de lampen-prijzen verwend?) 
Bij Nering Bögel de Elkington-putdeksels ook met glastegels 
voor afdekking (gasdicht!) van looptunnels. 
Bij de Continental Radiatorenfabriek en Duintjer, nieuwe vlak-
plaat-radiatoren, maar zonder nieuwe principes. 
Bij Van Heyst (Veha), een uitstekende nieuwe radiator-afslui
ter zonder uitwendige nok, met geruchten over een nieuwe 
(ingebouwd!) en misschien een plafondradiator (die wij al lang 
aan hebben zien komen), (hoe haalt iemand het in zijn hoofd 
om dien Duitschen naam te handhaven) en een bijzondere nieu
wigheid voor de wapening van betonvloeren: Baustahlgewebe 
van Stuart, Arnhem, kruiswapening op de kruispunten elec-
trisch gelascht en geleverd in vellen of rollen. Het materiaal is 
St. 52, met een toegelaten T = 2100 kg/cm2 en verkrijgbaar ook 
in dunne afmetingen (2»/2 mm), waarbij de wapeningsafstand 
(max. 2 X plaatdikte) weer economisch wordt. Of het ten volle 
gebruik maken van dit materiaal zonder ruime toepassing van 
normaalijzer mogelijk is, is niet dadelijk te overzien (het I-Steg 
staal heeft in dit opzicht wel teleurgesteld), ofschoon aanne
melijk wegens de geringe doorsnede en voor dit gemakkelijk 
te verwerken materiaal lijkt f 0.25 a f 0.35 per m- tegenover de 
normale kosten zeer aanvaardbaar. Een bijzondere mogelijk
heid zien wij er ook in als hekgaas, vooral indien het aan den 
rand gelascht kan worden, daar het de rekbaarheid van de 
plooien in golf- of loketgaas natuurlijk mist. 
Mogelijk valt er in de groep uitvindingen (4e verd.) ook nog 
een enkele nieuwigheid te besnuffelen, waarvan de waarde nog 
niet overzien kan worden. 

Dan zijn er verder nog de oude bekenden, die geen nieuws te 
bieden hebben (hetgeen ook een compliment kan zijn). 
Want wat voor nieuws zou er te vertellen zijn van de pulspalen 
van de Waal, of het rubber van Hevea of de maquetten van 
Weruméus Buning of pudlo van Ramondt (vroeger Huinck en 
Imhofe, welke oude firma thans ter ziele is) of de lamp
modellen van Philips (dat die nog altijd verre van fraai zijn, 
is toch geen nieuws?). 

Een verademing voor wie in het overige Jaarbeursgedeelte ver
dwaald is geweest, bieden na de markttooneeltjes de georgani
seerde collectieve stands, allereerst B.K.I. (Bond voor Kunst 
in Industrie) 4e verd. met bijzonder goede voorbeelden van ser
viezen, glas, stoffen, drukwerken, tot stand gebracht met be
hulp van deskundige ontwerpers. 
Soortgelijke bedoelingen demonstreert de V.A.N.K. in samen
werking met het I.S.N. (Instituut voor Sier- en Nijverheids
kunst). 
Hoe noodig deze demonstraties zijn, bemerkt men als men b.v. 
een verzameling verlichtingsornamenten per ongeluk doorwan
delt. En o wee, als men in de afdeelingen meubelen verzeild 
raakt! 
Rest ons nog de opmerking, dat aan de inrichting der stands 
door enkele exposanten bijzondere aandacht is geschonken. 
Nieuwe architectuur-opvattingen laten zich hierin dankbaar 
verwerken, men zie den stand van de firma Mouton & Co. 
(Limperg), Bouwkundige Bladen (Snelder?), Enci (?), Duintjer 
(waarschijnlijk zonder kunstzinnige hulp, maar met een prach
tige afscheiding van geperforeerde plaat!) B.K.I. (Ir. Brusse). 
Als men nu zijn drukwerk nog eens wilde verminderen en eens 
wilde verwijzen naar den Catalogus voor de Bouwwereld! 

VAN DEN BROEK. 

C. Beganegrond-plan voor de verbouwing van het T rocadéro -Pa le is te Parijs. 

DE CAMOUFLAGE VAN 
De voorgenomen verbouwingswerkzaamheden van het Troca-

I déro-paleis te Parijs, waarvan men momenteel bezig is de mid
denpartij met de hoge torens te slopen, hebben in de Franse 
architecten-wereld vrij veel beroering gebracht. 
Niet om de waarde van het gebouw. Integendeel, de architec
tuur ervan is van vrij twijfelachtig karakter en geen vakman 
zal de verdwijning ervan, vooral wanneer het plaats maakt voor 
een beter gebouw, betreuren. Doch aan dit laatste wordt juist 
getwijfeld. Met de voorgestelde verbouwing en ruime aanbouw, 
welke met elkaar eventjes zeventig millioen francs moeten kos
ten, zijn de Franse architecten het vrijwel unaniem oneens, 
aangezien deze méér als een camouflage van een deel van het 
bestaande gebouw is te achten, dan een wezenlijke verbetering 
van de bestaande toestand. Wat toch is het geval? 
Reeds geruime tijd vraagt dit gedeelte van Parijs om oplossing 
van een urgent verkeersprobleem, aan de oplossing waarvan 
door Hausmann reeds aandacht was geschonken. In 1911 is 
door de Parijse gemeenteraad het plan van architect Cherrier 
aanvaard, waarbij werd voorgesteld de Porte Dauphine te ver
binden met het Gare Montparnasse door een brede boulevard 
welke liep door het Trocadéro over de Pont d'lène, het Champs 
de Mars en verder om de Ecole-Militaire heen, naar de Avenue 
de Saxe. Deze oplossing, welke in haar tijd zeer acceptabel was, 
is inmiddels achterhaald door nieuw te stellen verkeerseisen. 
Het zwakke punt in het plan van Architect Cherrier was de op
lossing nabij het Trocadéro-paleis, waar het verkeer geleid zou 
worden door twee in dit gebouw te breken ruime poorten. Het 
slopen van het Trocadéro, waarvan de architectonische onbe
langrijkheid destijds nog niet zo in het oog sprong als thans het 
geval is, werd door Cherrier niet aangedurfd. 
In 1933 is een algemene nationale prijsvraag gehouden voor de 
gebouwen van de tentoonstelling 1937, op en in de nabijheid 
van het Champs de Mars en waarin ook het Trocadéro-paleis 
om een oplossing vroeg. Nu is de situatie van het Trocadéro 
op de top van de colline de Chaillot, uit stedebouwkundig oog
punt een zeer bijzondere, vanwege het grandioze overzicht over 
de Seine en het Champs de Mars. 

B. Dwarsdoorsnede van het ontwerp Trocadéro-verbouw. Het met zwart aangegeven 
is de bestaande vleugel, de kap wordt door het optrekken der muren aan het oog 
onttrokken, De diepe fundeering is noodig door de aanwezigheid van oude 
steengroeven. 

HET TROCADÉRO. 

Bij de voor de prijsvraag ingezonden ontwerpen is door som
mige inzenders, o.a. Auguste Perret, in een algehele sloping van 
het Trocadéro-paleis voorzien, hetwelk dan vervangen zou wor
den door een ruim centraal plateau, geflankeerd door nieuwe 
en praktische museumgebouwen. Dit was zeker de beste oplos
sing van het vraagstuk, waarbij dan tevens de hier boven be
doelde brede boulevard niet over, doch om de colline de Chail
lot werd geleid. De tentoonstellingscommissie heeft echter een 
totale sloping van het Trocadéro ook niet aangedurfd en in 
1934 een nieuwe prijsvraag uitgeschreven met als doel de 
camouflage van het bestaande gebouw door een meer moderne 
constructie. Uit de bekroonden is, vrij willekeurig, het ontwerp 
der architecten Carlu, Boileau en Azéma gekozen, een naar 
min of meer klassieke principes opgezet plan. Bij dit plan wordt 
de middenpartij, bevattende het theater en de torens, gesloopt, 
de gebogen vleugels blijven behouden en worden verbreed met 
nieuwe galerijen van ongeveer dezelfde breedte, welke het be
loop der gebogen vleugels volgen. Het bestaande theater wordt 
ter plaatse van de middenpartij door een nieuw te bouwen en 
ondergronds gelegen theater van 3500 plaatsen vervangen. 
Het nu verlaagde en open middengedeelte wordt van een monu
mentale trappenaanleg naar de Seine voorzien. Men verwijt het 
project echter gebrek aan openheid waardoor vanaf het cen
trale plateau de loop der Seine slechts gedeeltelijk te volgen is 
en verder dat de gebogen galerijen als compositie-element ver
ouderd zijn en een grandioze ruimteontwikkeling in de weg 
staan. 

Ook de verlichting van de bestaande zalen, welke met boven
licht geschiedt, komt in het gedrang door de veel hogere con
centrische aanbouw en het optrekken van de gevels van het 
bestaande gebouw. 
Zodat er wel enige reden is voor de Franse architecten en trou
wens de architecten niet alleen, te protesteren tegen de geld
verspilling van 70 millioen francs voor het bereiken van zo'n 
pover resultaat. Bijgaande afbeeldingen geven wel een alge
mene indruk van wat hier gaat gebeuren. 

J. M. v. H. 
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TENTOONSTELLING VAN BEDRUKTE ZIJDEN STOFFEN 

Op het dak van Metz & Co., Leidschestraat, Amsterdam, was 
een tentoonstelling van machinaalbedrukte zijden stoffen in
gericht door den architect K. Limperg. 
In deze zeer mooie expositieruimte kwamen de verschillende 
dessins goed tot hun recht. 
De machinaalbedrukte stof speelt naast de weverij een be
langrijke rol in de mode. Het was op deze tentoonstelling een 
genoegen te zien, dat het verfraaien van de eenvoudige zijde 
is overgelaten aan den kunstenaar, wien deze taak alleen toe 
komt. Niet alleen de handarbeid, maar ook de machine-arbeid, 
heeft den kunstenaar noodig, wil hij goede resultaten bereiken. 
Aan goede machinaalbedrukte stoffen is behoefte, want niet 
iedereen kan het zich veroorlooven, handbedrukte stoffen te 
koopen. De kunstenaar, die patronen voor stoffen ontwerpt, 
moet gevoel hebben voor textiel en mode, want niet ieder mooi 
patroon heeft een modieus karakter. 
Er waren op deze tentoonstelling veel zijden in verschillende 
patronen. De meeste patronen waren in verschillende kleuren
gamma's uitgevoerd. Deze werden ontworpen door C. Annetti, 
J. Burkhalter, Kitty de Leeuw, M. Mc. Leish, P. Mansouroff. 
Een paar patronen waren niet zoo belangrijk, enkele zelfs con
ventioneel, terwijl eenige niet zoo geslaagd van kleur waren. 
Maar over het algemeen is deze tentoonstelling wel een succes 
te noemen voor kunstenaar en industrie. 
Zeer typisch en van veel beteekenis waren de stoffen van 
Mansouroff, raak van patroon en van kleur. Bijzonder mooi is 
van hem de witte zijde met twee figuren, gekronkelde lijnen 

in bladvorm, in elkaar in geel en zwart. Bij deze stof laat 
Mansouroff zijn fond haast heelemaal open en zet zijn kleine 
figuren er op. 
Van Annetti zijn apart en interessant van kleur en patroon de 
zijden met de zacht golvende strepen door de lengte van de 
stof, de strepen telkens in afstanden van 8 cm onderbroken 
met kleine witte figuren in de breedte van de streep. Annetti 
breekt met dit patroon het vlak. 
Heel anders dan de beschreven zijden van Mansouroff en 
Annetti is de zeer mooie stof van Burkhalter in vierkleuren
druk op wit. Bij deze zijde is het fond heelemaal in het patroon 
opgenomen. Het best afgestemd was dit patroon in het kleuren
gamma zwart, groen, cobaltblauw, rose en bruin, goudbruin, 
beige en bois de rose. Deze drie verschillende zijden zijn zeer 
karakteristiek en moeten den ontwerper inspireeren voor het 
model. Burkhalter was op deze tentoonstelling het meest ver
tegenwoordigd. Zijn patronen en kleuren zijn zeer variëerend, 
maar niet altijd geslaagd. 
Van M. Mc. Leish is nog te noemen de gele zijde met kleine 
vierkantjes in blauw en rood, in groote afstanden erop gezet, 
zoo dat het fond haast heelemaal vrij blijft. 
Van Kitty de Leeuw was maar één stof vroolijk van kleur, 
maar van teekening niet zoo oorspronkelijk. 
De stoffen van deze tentoonstelling zijn verder te zien in de 
zijde-afdeeling van Metz & Co. 

JOANNA WICHMANN. 

PRISMA DER KUNSTEN, 

Verschenen is het eerste nummer van „Prisma der kunsten", 
orgaan van vier verenigingen n.l. de Nederlandse vereen, van 
ambachts- en nijverheidskunst, V a n k, het schilderkundig ge
nootschap Pulchri Studio, de vereniging Haagsche kunstkring 
en de vereniging tot bevordering van de grafische kunsten. 
Het blad staat onder de Redactie van Paul Bromberg, Louis 
Bron, F. Eschauzier, Ir. Hein von Essen, Willem Pijper, Theo 
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van Reijn en wordt uitgegeven door de Torentrans te Zeist. 
Er zullen verschijnen tien nummers per jaar. 
Het eerste nummer heeft 53 blz., zonder de advertenties en be
vat negen artikelen n.l.: 
J. F. van Royen, Kort bericht ter inleiding. 
Dr. J. Bierens de Haan, Vormgeving. 
Theo van Reijn, Overzicht der beeldhouwkunst. 

Jan Engelman, 

A. H. Jansen, 
W. F. Gouwe, 

Paul Bromberg, 
Johan Schaake, 

L. J. Jordaan, 

Religieuse gebruiksvoorwerpen in de 
woning. 
Massameubelen. 
De kunstnijvere en zijn tijd. Tentoon
stellingen en jaarbeurzen. 
VAN K-tentoonstel ling „Wonen''. 
Het machinaal vervaardigde gebruiks
voorwerp en de kunstnijverheidhandel. 
„Films kijken U aan". 

In het „kort bericht ter inleiding" zet de heer van Royen het 
doel van deze uitgave uiteen. Hij wijst er allereerst op dat het 
tijdschrift een tweeledig karakter draagt n.l. te zijn orgaan der 
bovenvermelde verenigingen, doch tegelijk algemeen kunst
tijdschrift. Het beoogt de ontwikkeling zijner leden, die anders 
door het teveel en te uitsluitend opgaan in eigen werk, van de 
kunstuitingen hunner verwante kunstbeoefenaars te veel zou
den vervreemden. Het beoogt ook de voorlichting van den be
langstellenden leek en de heer van Royen verwacht daarvan een 
grote toeloop. De naam „Prisma der kunsten" doelt op de veel
heid der stralingen van de kunsten die hier worden saamge-
bracht en waarvan dit prisma het heldere medium wil zijn. 
Wij wensen de initiatiefnemers voor dit tijdschrift gaarne geluk 
met hun sympathiek streven en hopen dat de Redactie er in 
mag slagen het gestelde tweeledig doel ten volle te bereiken. 
Dit moge ons echter niet weerhouden een enkele opmerking 
te maken over de uiterlijke verschijning van dit eerste nummer. 
En dan moet het ons van het hart dat dit eerste nummer wat 
zijn vorm en typografische verzorging betreft, een beetje bur
gerlijk aandoet. 

Het tijdschrift is betrekkelijk klein van afmeting, 17 X 24 cm, 
een handig formaat om het b.v. mee te nemen op reis, doch 
minder geschikt voor een rijk geïllustreerd blad, hetwelk dit 
„Prisma der kunsten" uit den aard moet zijn. 
Dit heeft voor dit nummer reeds het gevolg dat niet minder dan 
vijf afbeeldingen dwars op de regelrichting moesten worden af
gedrukt, waardoor men telkens het blad een kwartslag moet 
draaien. 
Trouwens de gehele plaatsing der afbeeldingen doet wat dillet-
tantisch aan. Nu eens zijn de afbeeldingen, zoals sommige 
moderne tijdschriften dit doen, in de alleruiterste bovenhoek, 
tegen de rand van de pagina aangeschoven, dan weer staan ze 
rechtvaardig midden in de drukspiegel, en verder met enkele 
variaties of combinaties van deze twee methoden. 
Onpraktisch is voorts dat de advertenties aan de tekstbladen 
gedrukt zijn (zelfs aan de achterzijde van een tekstpagina), 
waardoor men genoodzaakt is, indien men later de losse num
mers wil inbinden, die advertenties er steeds bij te houden. 
Voor een enkele maal zou dit zo'n bezwaar niet zijn, maar 
tienmaal dezelfde advertentie in een boekwerk maakt dit vrij 
ongenietbaar. 
Wij verheugen ons met de leiders van deze uitgave, dat met de 
verschijning van dit eerste nummer een lang gekoesterde wens 
in vervulling gegaan is. Maar wij vragen ons af, of het nu niet 
mogelijk ware geweest onder de leden der aangesloten organi
saties mensen te vinden, door wier medewerking, voorlopig 
wellicht belangeloos, de verschijning van dit blad ook tot een 
artistiek evenement ware geworden. 

J. M. v. H. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 
A R K I T E K T E N (F in land) , 1935, No. 4. 
Dit nummer bevat: Uitbreidingsplan voor de terreinen „ B r o h o l m e n " te Hel -
singfors (arch. P. E. Blomstedt) , een aantal nieuwe gebouwen te Tammer -
fors, een verbouwd vereenigingsgebouw te St. Michel , een touwfabriek te 
Abo, en de publicatie van den uitslag van een ideeënpr i jsvraag voor de 
nieuwe Noordeli jke begraafplaats te Hels ingfors. De eerste prijs werd be
haald door den tuinarchitect Bengt Schal in . Het is typisch en leerzaam om 
te vermelden, dat de jury uit 7 leden bestond, waarvan slechts 3 architecten. 
V a n deze 3 hebben 2 zich tegen de bekroning verzet, hetgeen niet heeft 
geholpen, aangezien zij een kleine minderheid vormden. De beschouwing, 
die de redactie aan den uitslag van deze prijsvraag wijdt, is zeer kr i t isch. 

Idem, 1935. No. 5. 
Behalve een kort technisch art ikel over Panel-heating bevat dit nummer een 
kantoorgebouw te Mantta (arch. Jung & Jung) en het nieuwe stadhuis te 
Kotka (arch. E r k k i Hut tunen) : een merkwaardig ongeleed langgerekt 
rechthoekig blok van zes verdiepingen hoogte met een voor een ontzaglijk 
t rapraam in het midden van den achtergevel naar boven zigzaggende trap. 
Het plan is even meedoogenloos als het exterieur, maar het gebouw getuigt 
ongetwijfeld van capaciteit . 

Idem, 1935, No. 6. 
W i e gegevens wenscht te vinden over de typen van verwarmingsketels voor 
het stoken van hout, bruinkool en dergelijke brandstoffen, vindt daarom
trent in dit nummer wel interessante gegevens. Voorts vinden wij afbeel
dingen van een verbouwd winkelgebouw te Tammer fors , gegevens over de 
toepassing van cellenbeton voor isolatiedoeleinden, en een art ikel van den 
architect Wa ldemar Wi len ius , die krit iek oefent op het projekt van Jar l 
E k l u n d en Eero Saarinen tot verbouwing van het Zweedsche theater te 
Helsingfors. 
Aard ig is de in dit nummer gepubliceerde einddiploma-opgave van de 
Technische Hoogeschool : een serie genormaliseerde Stationsgebouwtjes 
voor de F insche Staatsspoorwegen, die zoodanig zijn ontworpen, dat elk 
grooter type uit het voorafgaande kleinere type groeien kan. 
Zorgelijke woningtoestanden in nieuwe bouwblokken te Hels ingfors worden 
aan de hand van kleine plattegrondschetsjes gedemonstreerd. Bouwblokken 
van maar eventjes 16.50 m bebouwde diepte, met alkoven en geheel inge
sloten onverl ichte k e u k e n s . . . Twee bedden in een niet met de buitenlucht 
in verbinding staand, blind alkoofje van 2.05 \ 2.40 m grondvlak. 

Idem, 1935, No. 7. 
De architect P. E. Blomstedt wijdt een uitvoerige beschouwing aan den 
stedebouwkundigen arbeid van de hoofdsteden der Noordeli jke landen: 
Stockholm, M a l m ö , Oslo en Moskou. 

Een ziekenhuis te St. Michel (arch. Prof . Jussi Paate la) . 
Interessante pri jsvraagontwerpen voor het F insche gezantschapsgebouw te 
Moskou. De eerste prijs werd behaald door E r i k L indroos. 

Idem, 1935, No. 8. 
Wij vinden in dit nummer een volksschool te Uleaborg (arch. K. Borg ) , een 
polemiekje tusschen de architecten Olavi La issaar i en P. E . Blomstedt, 
waar in de eerste pleit voor de vernieuwing van de beroepsuitoefening van 
den architect in zakeli jke r icht ing, terwijl de tweede zich daartegen verzet 
op grond van het ver t rouwenskarakter van het architectenberoep. Z ie 
B .W.A. 1926 . . . . 

Voorts het Jaarbeursgebouw te Hels ingfors (arch. A . H y t ö n e n en R. V. Luuk 
Koner ) , en een ontwerp (van de architecten Y. L indegren en T . Jantt i ) 
voor een stadion te Helsingfors. Deze beschrijving is voor loopig: 2 foto's 
van een maquette met een korte toel ichting. Het stadion wordt gebouwd, 
men hoopt er t.z.t. op terug te komen. De afmetingen (40—50.000 toeschou
wers) komen vrijwel overeen met die van het stadion te Amsterdam. 

Idem, 1935, No. 9. 
De architect Kaj Eng lund wijdt een kr i t ische beschouwing aan het F insche 
pavil joen op de Brusselsche tentoonstel l ing, dat naar zijn meening een mis
lukking is geweest (sterke zonverhit t ing door een overmatig groot raam. 
geen venti latie, weinig interessante expositie, die een zoo theatrale opzet 
niet rechtvaardigde) . De schri jver stelt de Deensche, Zwitsersche, Oosten-
rijksche en Zweedsche pavil joens als leerzame vergeli jkingsobjecten er 
tegenover. 

Een bankgebouw te Hels ingfors van arch. Gösta Jus lén . 
Eenige bedrijfsgebouwen van de S . O . K . (naar ik meen zooiets als de F insche 
H . A . K . A . ) van het bouwbureau dezer instell ing (arch. E r k k i Hut tunen) . 

Idem, 1935, No. 10. 

Dit nummer is geheel gewijd aan een zeer interessant gebouw: de Stede
lijke bibliotheek te Viborg (arch. A l v a r Aa l to ) . Behalve vanwege zijn zeer 
opmerkeli jke kwaliteiten als gebouw opzichzelf mag in het bijzonder ge
wezen worden op de prachtige aanpassing aan een buitengewoon mooi be
groeid terrein. 

Idem, 1935, No. 11. 
Behalve een bankgebouwtje te Mar iehamn (arch. Ole Gripenberg) en een 
aardig dorpsapotheekje te Laur i tsa la (arch. E r k k i Huttunen) is dit nummer 
gewijd aan kleinere en grootere landhuizen en zomerhuisjes van verschi l 
lende architecten en van verschi l lende architectonische opvatt ing. 
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A R K I T E K T E N (F in land) 1935, No. 12. 
Dit nummer bevat de Mikael Agr ico la -kerk te Hels ingfors (arch. prof. L a r s 
S o n c k ) , en voorts ge ï l lus t reerde mededeelingen over de restauratie van twee 
oude dorpskerk jes: die te Hol lo la (arch. prof. Caro lus L i n d b e r g ) : een twee-
beukig breuk- en baksteenen kerkje met eigenaardige onbeholpen sterge
welven en interessante muurschi lder ingen, en een dergelijk kerje te Sibbo 
(arch. A . W . Rancken) , waar muur- en gewelfschi lderingen onder de pleis
terlagen zijn te voorschijn gebracht. De afbeeldingen van het laatste kerkje 
zijn onvolledig. 

B Y G G E K U N S T (Noorwegen) , 1935, No. 5. 
Dit is een in z i lver gebonden jub i leumnummer ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Norske Ark i tek ters Landsforbund (Bond van Noor-
sche architecten) . Het nummer geeft in een rijke fotoverzamel ing een 
retrospectief overzicht over de Noorsche architectuur van de laatste 25 jaar. 
Het kan wel moeilijk anders dan dat dit beeld tamelijk bont is ; bij het 
oudere werk valt een sterk schoolsch klassicisme op, dat in Noorwegen 
bl i jkbaar taaier was (en misschien zelfs ten deele nog is) dan in de andere 
Skandinav ische landen. Het moderne werk heeft ook verschi l lende facetten, 
die nu eens verwantschap met Denemarken, en dan weer met Zweden 
vertoonen. 

I D E M , 1935, No. 6. 
Dit nummer bevat een sanator ium te Ringvol l (arch. F. Crawfurd -Jensen in 
samenwerking met C . T h u n e - L a r s e n en Otto H a l d ) . Voorts een woningblok 
te Oslo (arch. W i l h e l m Kje l land) en de uitslag van een pri jsvraag voor het 
gebouw van den Noorschen radio-omroep. 

I D E M , 1935, No. 7. 
Een administrat iegebouw voor het electriciteitsbedrijf te Aker (arch. Georg 
Greve, Oslo) . V a n denzelfden architect een school in het tu indorp Sogn, 
een school in Furuset en een in Huseby; de beide laatste zijn ingrijpende 
verbouwingen van bestaande en volkomen oninteressante gebouwen, die de 
architect op verdiensteli jke wijze heeft gemetamorfoseerd in eenvoudige, 
maar goed geproportioneerde bouwwerken. Voorts vertoont dit nummer nog 
van den architect een kapelletje op een begraafplaats te Hoibraten. 
Verder bevat dit nummer een gerestaureerd oud houten kerkje te Meidal 
(arch. John T v e r d a h l , T r o n d h e i m ) , een turngebouw te Drammen (arch. A l f . 
Bugge, Drammen) en drie kleine sportclubgebouwtjes van de architecten 
S igmund Braenne te Oslo, Sverre Poulsen te Oslo en Thor le i f Jensen te 
Oslo. 

I D E M , 1935, No. 8. 
Dit nummer bevat een interessant plan (van de architecten Ove Bang en 
Johan El lefsen) voor saneering en reguleering van een gedeelte van de 
binnenstad van Oslo, in samenhang met den bouw van het nieuwe Raad
huis. Een interessant geval van waaiervormig geplaatste „ Z e i l e n b a u " langs 
het water. De tekst bepleit de uitvoerbaarheid van dit project, aangezien 
nog maar een klein gedeelte van de betreffende bestaande perceelen niet in 
handen der gemeente is en dus onteigening daarvan niet kostbaar zal zijn. 
Voor ts woningblokken te Oslo, van de architecten Henr ik Nissen en Kr is tofer 
Lange te Oslo en van O. E . Slaatto te Oslo, en een tuberculose-sanator ium 
te Ul lern (arch. Ole 0vergaard te Os lo ) . 

I D E M , 1935, No. 9. 
Dit nummer vertoont in de eerste plaats het nieuwe gebouw van de Noor
sche Luthersche vereeniging voor inwendige zending (arch. Ove Bang, 
Os lo ) . Voorts de bankbi l jet tendrukkeri j van de Noorsche Bank te Oslo 
(arch. G . B lakstad en H . Munthe-Kaas te Os lo ) , het nieuwe gebouw van de 
Medische vereeniging te Oslo (arch. T h v . en Henning Ast rup te Oslo) , de 
telefooncentrale te Hop (arch. Egi l l Reimers te Bergen) , een winkelgebouw 
te Smestad (arch. P. D. Ho f f lund te Oslo) en het Ri jksarchiefgebouw te 
Kr is t iansand. 

I D E M , 1935, No. 10. 
In dit nummer vinden wij een complex f latgebouwen (Observatorie-terrassen) 

te Oslo (arch. G . B lakstad en H. Munthe-Kaas te Os lo ) , een aantal land

huizen van zeer uiteenloopende soort, materiaal en karakter , van verschi l 

lende architecten. 
Verder een tentoonstell ing te Honefoss en het Noorsche pavil joen op de 

Brusselsche tentoonstell ing, beide van den architect Ole L ind Schistad te 

Oslo) . 

I D E M , 1935, No. 11. 
Wij vinden in dit nummer een kerk te L i l lestrommen (arch. Dagf inn Mor-
seth en Mads Wie l Gedde te Oslo) , een groot woningblok (7 woonlagen!) te 
Oslo (arch. Henr ik Nissen en G u n n a r Brynning te Os lo ) , een jonggezellen 
f latgebouw te Oslo (arch. F. S. Platou te Oslo) , en voorts een pri jsvraag 
voor de uitbreiding van het telegraafgebouw te T rondhe im. 

I D E M , 1935, No. 12. 
Dit nummer opent met een publicatie over de inrichting van eenige nieuwe 
zalen voor Chineesche kunst in het Vest landske Kunst industr iemuseum te 
Bergen, een werk van den Bergschen stadsarchitekt Johan L indst rom. Voor ts 
vinden wij het nieuwe gebouw van de Bergens Kunst forening van den 
architect Ole Landmark . Verder een tweetal landhuizen van Bergensche 
architecten, en een art ikel over geluidsisolatie. 

A R K I T E K T E N (Denemarken) 1935, Ugehaefte. 
Uit de kleine, hoofdzakeli jk technische, weekbladen van „ A r k i t e k t e n " stip
pen wij het volgende aan, dat voor Nederlandsche architecten van belang 
kan zi jn: 
No. 15, 11 Apr i l 1935. Een uitvoerige beschouwing over boerderijbouw naar 
aanleiding van den uitslag van een pri jsvraag voor ontginningsboerderi jen, 
die door den Staat was uitgeschreven. In Nederland schri jft men geen prijs
vragen uit voor van staatswege te bouwen boerderijen 

No. 18, 3 Mei 1935. Het kleine vacantie-zomerhuisje. is in alle Noordeli jke 
landen een van de problemen van den dag. In dit nummer vinden wij een 
aardig compact en toch zeer geriefl i jk plannetje van de hand van den 
architect F lemming Lassen, dat een prijs verwierf in een prijsvraag van het 
dagblad „ P o l i t i k e n " . 

No. 19, 10 Mei 1935. Ook in dit nummer een klein zomerhuisje, van den 
architect F r i ts Schlegel . 
No. 20, 16 Mei 1935. Weer een zomerhuisje, van den architect H. G. Skov-
gaard, d i tmaal van hout. 

No. 23, 7 Jun i 1935. Idem, de architect is Mogens Lassen. 
No. 25, 21 Jun i 1935. In dit nummer vinden wij een groot blok Kopenhaag-
sche arbeiderswoningen (arch. E . Monberg en Henning Or tmann) . De 
woningen hebben voor het meerendeel drie behoorlijk ruime kamers, keuken 
en badkamer. Opval lend is het ontbreken van balkons of veranda's bij de 
keukens, en de aanwezigheid van afzonderl i jke diensttrappen die bij de 
keukens uitkomen. De architectonische behandeling is sober, maar van zeer 
goeden huize. 

No. 26, 27 Jun i 1935. Een woningblok (7 woonlagen) te Kopenhagen van de 
architecten K a j . F isker en C . F. Moller. Een zeer gedrongen plan, dat 
waarschijnl i jk sterk beïnvloed is dodr economische factoren, waardoor de 
woningen in de breedte beperkt zijn en de kamers smal en d iep; de indee
ling der woning-typen is tamelijk gecompliceerd. Goed is de voorziening van 
elke woning met een behoorlijk ruime, en geheel van den buurman geschei
den buitenzitplaats, waarop twee kamers uitkomen. De architectonische 
verzorging schijnt ook hier van goeden huize. 

No. 28, 12 Jul i 1935. Bevat een artikeltje over nieuwe Deensche constructies 
voor zonneschermen. 
No. 33, 16 Augustus 1935. Een merkwaard ig , naar den weg geheel gesloten 
en naar den tuin zich openend huis met schi ldersatel ier van de architecten 
K n u d Thorba l l en M. L. Stephensen. 

No. 41, 11 October 1935. Stadsbibl iotheek te Freder iksberg (arch. A . S. K. 

Laur i t zen) . 
No. 44, 1 November 1935. Kopenhaagsche arbeiderswoningen (arch. B. 
He lweg-Mol ler ) . Kleine, maar goed doorgestudeerde woningen met goede 
oplossing van het keuken-, veranda-, bad-complex. Men kan er alleen van 
zeggen dat naar onze begrippen het veranda-t je bij de keukens erg klein is. 
No. 45, 8 November 1935. Bevat het project voor het nieuwe gebouw van 
den Deenschen radio-omroep (arch. V i lhe lm Laur i tzen) . 
No. 50, 14 December 1935. Archi tect Alex Olsen geeft een ge ï l lus t ree rde 
beschri jving van de inr icht ing van vui ln iskokers in woningbouw. 
No. 51, 20 December 1935. Wij vinden in dit nummer een verslag van een 
studiereis van een groep studenten onder leiding van Prof . Ka j Gottlob in 
Frankr i jk , Spanje en Marokko, g e ï l l u s t r e e r d met schetsen en opmetings-
teekeningen van de deelnemers. F r isch werk! v. d. S. 

EXAMENS VEREENIGING TER VEREDELING VAN HET AMBACHT V.V.A 
Het ligt in de bedoeling, in de week van 2 7 J u l i t / m 1 A u g u s t u s 
1 9 36 te U T R E C H T , onder RIJ K S T O E Z I C H T , de examens te houden van 
de Vereeniging ter Veredel ing van het Ambacht voor Gezel en Meester in 
de v a k k e n : t i m m e r e n , m e u b e l m a k e n , p l a a t - e n s m i d s b a n k -
w e r k e n , v u u r w e r k e n , h u i s s c h i I d e r e n, m e t s e l e n , m a c h i n e -
b a n k w e r k e n , m a c h i n e d r a a i e n , l o o d - e n z i n k w e r k e n , 
k o p e r w e r k e n , a u t o m o n t e e r e n en m o d e l m a k e n (dit laatste 
vak alleen bij voldoende deelname). 
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Zij , die aan een dezer examens wenschen deel te nemen kunnen een 
inschr i jv ingsformul ier bekomen bij den Secretar is-Penningmeester: J h r . Ir. 
E. van Heemskerck van Beest, Raadhuis , kamer 150, Amsterdam C , waar 
tevens programma's van eischen ad 25 ct. verkr i jgbaar zijn. 
De kosten tot deelname bedragen ƒ 10.—, terwijl b ij s l a g e n nogmaals 
f 10.— voor het diploma moet worden gestort. 

A A N M E L D I N G U I T E R L I J K T O T 15 MEI 1936. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER, IR. J. H. V A N N R * | r\ 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R , SECRETARIS : J. P. MIERAS. 21 M A A R T 1936 | 

R E D A C T I E - A D R E S : W E T E R I N G S C H A N S 1 0 2 , A M S T E R D A M 

ARBITRAGE. 
Beschouwingen omtrent arbitrage (meer in het bijzonder voor zoover betrokken bij de uitoefening van het architecten
vak) ontleend aan de rede, uitgesproken op den gedenkdag van de Technische Hoogeschool op 8 Januari 1936, 

door Prof. Ir. G. Diehl als Rector Magnificus. 

Er bestaat aanleiding, om hier allereerst op de juridische be
teekenis van arbitrage in te gaan, omdat men met dit woord 
pleegt aan te duiden a l l e beslechting van geschillen, welke 
buiten den overheidsrechter om geschiedt, terwijl, althans voor 
het bouwbedrijf, het overgroote deel dier beslechtingen in strikt 
juridischen zin geen arbitrage kan worden genoemd, noch de 
daarmede belaste personen met den naam van scheidsmannen 
of arbiters zouden mogen worden aangeduid. Hoewel het ge
bruik verklaarbaar is, om alle beslissingen in geschillen door 
een ander of anderen dan den overheidsrechter zonder onder
scheid „arbitrage" te noemen, is het van belang na te gaan, 
welke w e I en welke n i e t als r e c h t s p r a a k gelden. 
Rechtens is onder arbitrage alleen te verstaan r e c h t s p r a a k 
door scheidsmannen, zooals deze wettelijk is geregeld in de 
artt. 620 tot 657 van het Wetb. v. Burg. Rechtsv., dat de civiele 
procedure regelt. De beslissing in het arbitrale geding heeft 
plaats door een v o n n i s en arbiters zijn r e c h t e r s door 
partijen aangewezen. 

Rechtspraak door daartoe door partijen aangewezen personen 
is al zeer oud en — wetenschappelijk uitgemaakt — zelfs ouder 
dan de rechtspraak door daartoe door de overheid aangestelde 
personen. Zij bleef later naast de overheidsrechtspraak gehand
haafd en regelingen met betrekking tot arbitrage zijn in de 
oudste wetgevingen terug te vinden. Zoo bepaalde een wet van 
Solon, dat men zich moest houden aan de beslissing van den 
arbiter en dat men niet daarna met het geschil naar den rechter 
mocht gaan. In Sparta oordeelden arbiters in de tempels, na 
partijen een eed te hebben afgenomen, dat zij zich aan de be
slissing zouden onderwerpen. 
Het oud-Romeinsch recht erkende de arbitrage oorspronkelijk 
meer als middel ter voorkoming van een proces (een opvatting 
nog na te voelen in het instituut der Fransche vredesgerechten), 
doch men was vrij, om de beslissing al dan niet na te komen. 
Later vonden de Romeinen een oplossing in indirecten dwang, 
n.l. door voorafgaande overeenkomst, om zich aan de arbitrale 
uitspraak te houden met daaraan verbonden wederzijdsch boete
beding. Justinianus erkende zelfs de uitspraak der scheids
mannen volledig of direct, doch alleen wanneer partijen zich 
schriftelijk hadden vereenigd om het geschil door arbitrage te 
beslechten of binnen 10 dagen de uitspraak niet hadden aan
gevallen. 
Het recht van arbitrale berechting is in de Fransche constitutie 
van 1791 aldus omschreven: 
„Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contes-
„tations par la voie de l'arbitrage ne peut recevoir aucune 
„atteinte par les actes du pouvoir législatif.'' In onze staats
regeling van 1798 is dat zelfde beginsel overgenomen. 
In het Romeinsche recht bestond er strijd of de afspraak, om 
t o e k o m s t i g e geschillen aan arbitrage te onderwerpen 

(pactum de compromittendo), rechtskracht had. O n z e wet
gever erkent deze afspraak, al schijnt hij verbaasd over zijn 
eigen toegevendheid op dit punt, daar hij zich in art. 620, 3e lid, 
van het Wetb. v. Burg. Rechtsv. aldus uit: „Men kan zich 
„ z e l f s vooraf verbinden om geschillen, welke in het v e r -
„ v o l g mochten kunnen opkomen, aan de uitspraak van 
„scheidsmannen te onderwerpen." Verder zwijgt de wet echter 
over deze overeenkomst, terwijl zij ten aanzien van die, welke 
betrekking heeft op de arbitrage in b e s t a a n d e geschillen, 
een reeks voorschriften geeft. Zoo moet deze laatste overeen
komst, dus voor bestaande geschillen, het z.g. compromissum, 
op straffe van nietigheid, s c h r i f t e l i j k worden aangegaan 
(vermoedelijk nog een overblijfsel van de hiervoren aange
haalde regeling van Justinianus); de namen en woonplaatsen 
der scheidsmannen „welke steeds in oneffen getal moeten zijn", 
moeten in de acte worden vermeld; enz.; vëreischten, waarop 
ik overigens in deze beschouwingen niet zal ingaan. Het is wel 
pikant nog even te vermelden, dat vrouwen volgens de wet geen 
arbiters kunnen zijn, wat wel eigenaardig aandoet, als men 
bedenkt, dat de vrouw volgens de wet wel koopvrouw kan 
wezen en b.v. ook tot de advocatuur, zij het dan ook nog niet 
tot de rechterlijke macht, is toegelaten. Laat ons aannemen, 
dat de wetgever in overmaat aan galanterie jegens de dames 
dezen een blijvende jeugd heeft willen toekennen en haar daarom 
in één adem van het arbiterschap uitzonderde met de minder
jarigen, althans art. 622 Rv. zegt: „Behoudens de bepalingen 
„van art. 29 van dit wetboek kan ieder, die lasthebber kan 
„wezen, ook tot scheidsman worden benoemd. Hiervan zijn 
„uitgezonderd vrouwen en minderjarigen." 

Vooropstellende, dat de noodzakelijke grondslag voor iederen 
vorm van arbitrage bestaat in een desbetreffende overeenkomst 
tusschen de geschilhebbende partijen, waarbij het beslissend 
oordeel, of zulk een overeenkomst inderdaad aanwezig is, bij 
den Rechter blijft berusten, — is dus vast te stellen, dat een 
overeenkomst, om een geschil niet te brengen voor den ge
wonen rechter, in twee typen kan voorkomen: 

a. als acte van compromis, welke aan bepaalde in de wet voor
geschreven vëreischten moet voldoen en voor bestaande ge
schillen wordt gemaakt; 

b. als pactum de compromittendo of arbitraal beding, ook arbi
trale clausule genaamd, welke wordt aangegaan voor even-
tueele geschillen, welke in de toekomst kunnen ontstaan en 
(in overeenstemming met de meeste overeenkomsten) niet 
schriftelijk b e h o e f t te geschieden. 

Het laatstgenoemde type komt het meest voor en wel als deel 
of aanhangsel van overeenkomsten van anderen aard. Zoo tref
fen wij het arbitraal beding aan: 
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I. in statuten of reglementen van vereenigingen met betrek
king tot geschillen tusschen de leden onderling; 

II. als clausule in een contract, b.v. een firmacontract; een be
stek van aanneming als onderdeel van het aannemings
contract; 

III. in overeenkomsten, die toepasselijk verklaren zekere alge-
meene bekende en ter griffie eener Rechtbank of elders 
gedeponeerde conditiën, bepalingen of voorwaarden, b.v. 
verzekeringsovereenkomsten. 

Vooral het beding sub II genoemd, hetwelk op één lijn te stellen 
is met de arbitrale clausule in een koopcontract, een assurantie
polis, een contract van bevrachting e.d., komt in die mate voor, 
dat kan worden gezegd, dat vrijwel de geheele georganiseerde 
groothandel en -bedrijven op deze wijze hunne geschillen aan 
den overheidsrechter onttrekken. Dit vindt zijn afspiegeling in 
de tientallen vaste scheidsgerechten in ons land, welke in hoofd
zaak op dezen vorm van arbitrage zijn gebaseerd. Voor het 
bouwwezen is in 1907 als vast scheidsgerecht voor de geschillen 
tusschen o p d r a c h t g e v e r en a a n n e m e r geconstitueerd 
de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, 
terwijl voor de geschillen tusschen o p d r a c h t g e v e r en 
a r c h i t e c t als zoodanig is aan te merken de Commissie van 
Geschillen van den Bond van Nederlandsche Architecten. 
De wet erkent alzoo twee vormen van arbitrage, waarbij de 
arbiters dus optreden als werkelijke rechters en de uitspraken 
gelijk staan met de vonnissen van de rechterlijke macht en dus 
ten uitvoer kunnen worden gelegd, d.w.z. dat nakoming kan 
worden afgedwongen door dezelfde rechtsmiddelen als de wet 
ter beschikking stelt, tot lijfsdwang toe. Daartoe heeft de Presi
dent van de Rechtbank bij welke een arbitraal vonnis ter griffie 
gedeponeerd is, ten verzoeke van de eischende partij, dit vonnis 
slechts uitvoerbaar te verklaren, waartoe hij overgaat zonder 
dit naar den materieelen inhoud te beoordeelen. 
De rechterlijke taak der arbiters spreekt ook duidelijk hieruit, 
dat indien bij acte van compromis of bij arbitraal beding aan 
arbiters niet uitdrukkelijk is toegekend de bevoegdheid, om „als 
goede mannen naar billijkheid" te oordeelen, deze evenals de 
overheidsrechter gebonden zijn aan ons materieel wettenrecht. 
Is die bevoegdheid, om als goede mannen naar billijkheid te 
oordeelen, wel toegekend, dan moeten de arbiters voor recht 
verklaren, wat zij als eerlijke mannen rechtvaardig achten, 
zonder zich te binden aan den inhoud van wetten en wetboeken, 
behoudens de verplichting zich te houden aan het z.g. „dwin
gend recht", in hoofdzaak vervat in de wetsartikelen betref
fende „openbare orde" en „goede zeden". Zoo zal een arbiter, 
bevoegd als goede man naar billijkheid te oordeelen, in tegen
stelling met de wet een m o n d e l i n g e sommatie voldoende 
kunnen achten; daar waar de wet in enkele gevallen getuigen-
bewijs verbiedt, behoeft h ij deze beperking niet toe te passen; 
hoewel volgens de wet de rente van geldsommen begint te 
loopen van de dagvaarding af, kan hij die rente laten ingaan 
op het tijdstip van de nalatigheid; enz., alle voorbeelden van 
zijn grootere vrijheid in vergelijking met den overheidsrechter. 
Toch moet men die vrijheid van den arbiter-goede-man-naar-
billijkheid niet als een ongebonden vrijheid voorstellen. 
De arbiter is in zijn uitspraak natuurlijk wel beperkt door de 
overeenkomst van partijen. De overeenkomst tusschen twee 
meerderjarige personen, in het bezit van hunne verstandelijke 
vermogens, is de grondslag van iedere rechtspraak ook en in de 
eerste plaats van iederen arbiter. Met de erkenning, dat een 
overeenkomst de grondslag moet wezen van iedere goede uit
spraak, is de uitspraak nog niet gereed. In tal van gevallen 
immers kunnen de bewoordingen der overeenkomst voor ver
schillende uitlegging vatbaar zijn. De vraag is dan hoe moet de 
overeenkomst worden geïnterpreteerd. Dat daarbij de toepas
sing van het belangrijke, eenvoudige en logische beginsel „een 
man een man, een woord een woord" in de practijk soms veel 
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moeilijkheden kan baren, behoef ik een gehoor als het mijne 
niet te verzekeren en niet te expliceeren. In deze kunnen arbiters 
van den geschoolden jurist en van de juridische wetenschap 
veel leeren. 
Onze wet geeft ons een goede vingerwijzing in de artt. 1374 en 
1375 B.W. 
Art. 1374 B.W.: „Alle wettelijk gemaakte overeenkomsten strek-
„ken dengenen, die dezelve hebben aangegaan tot wet. 
„Zij kunnen niet herroepen worden, dan met wederzijdsche 
„toestemming of uit hoofde der redenen, welke de wet daartoe 
„voldoende verklaart. 
„Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht." 
Art. 1375 B.W.: „Overeenkomsten verbinden niet alleen tot dat-
„gene, hetwelk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot 
„al hetgeen, dat naar den aard van dezelve overeenkomsten 
„door de billijkheid, het gebruik of de wet wordt gevorderd." 
Op grond van het vorenstaande en met inachtneming van het 
feit, dat, behoudens in zeer bijzondere gevallen, geen hooger 
beroep of redres van de uitspraak mogelijk is, mag wel worden 
geconstateerd, dat aan arbiters een groote macht is toegekend 
en de overheid ten aanzien van de rechtspraak veel uit handen 
heeft gegeven. Geen wonder dan ook, dat door den wetgever 
aan de uitspraken bijzondere eischen zijn gesteld, terwijl ook 
een 10-tal gronden van vernietiging zijn vastgelegd, ter voor
ziening tegen de beslissing van scheidslieden. Die gronden be
treffen echter alle min of meer fouten van arbiters van for-
meelen aard of bedrog en valschheid. Het belangrijke hoofd
beginsel blijft, dat bij betwisting van een arbitraal vonnis de 
overheidsrechter dit niet op m a t e r i e e l e gronden mag ver-
oordeelen. 
Dat de wet op bovenomschreven wijze voorziet in de mogelijk
heid om een gedeelte der rechtspraak aan de overheid te ont
trekken, mag worden gezien als erkenning ook door de over
heid van de van ouds bestaande behoefte der maatschappelijke 
samenleving aan een vorm van rechtspraak, die rekening houdt 
met het ongeschreven recht, dat leeft in het evolueerend rechts
bewustzijn van den mensch. De arbitrale berechting geeft in 
dit opzicht voldoening door de deskundigheid der arbiters, door 
de ongebondenheid aan het wettelijk procesrecht, inclusief be
wijsrecht en door de ongebondenheid aan het materieele recht. 
De hieruit voortvloeiende snellere beslissing van het geschil en 
de veelal geringere kosten mogen als bijkomstige voordeelen 
meetellen, de wensch naar rechtspraak door deskundigen, welke 
voedsel vond in en groeide met de enorme ontwikkeling van 
handel en industrie aan het eind der vorige eeuw, moet als de 
hoofdoorzaak worden beschouwd voor het ontstaan en de toe
neming in aantal van de vaste scheidsgerechten en, als gevolg 
daarvan, voor de groote vlucht, die de arbitrale berechting heeft 
genomen. De toepassing van stoom en electriciteit heeft ge
leid tot dusdanigen bloei der techniek en specialiseering der 
productie, dat alleen ter-zake-kundigen zich een helder denk
beeld kunnen vormen van de verhoudingen en vraagstukken, 
welke daarvan het gevolg zijn. Ook de meest wetenschappelijke 
en ervaren beroepsrechter staat als een vreemde daartegenover. 
De verhoudingen en opvattingen staan bovendien aan voort
durende wijziging bloot, terwijl ook internationale invloeden zich 
doen gelden. Alleen de deskundige kan de oorzaken, den samen
hang en de gevolgen, van wat zich in het bedrijfsleven afspeelt, 
begrijpen en verheimelijkte bedoelingen en manipulaties der 
partijen doorzien. 

Indien met de uitdrukking „leekenrechtspraak" iets denigree-
rends wordt bedoeld, bewijzen de tegenwoordige toestanden 
wel, dat handel en bedrijf dit geheel anders opvatten en het 
woord van collega Veraart: „Minder leek dan de beroepsrechter 
treedt wel niemand bij oordeelvellingen op", wordt in dit ver
band dan ook eerder op zijn plaats geacht. 
De practijk van de arbitrale berechting heeft er toe geleid, een 

vorm van uitspraak in geschillen ingang te doen vinden, welke 
niet meer als berechting, d.i. rechtspraak, in de j u r i d i s c h e 
b e t e e k e n i s kan worden beschouwd. Deze vorm van beslis
sing wordt met den eigenaardigen naam van „bindend advies", 
(contradictio in terminis!) aangeduid. Een bindend advies toch 
is geen rechtspraak, geen vonnis geveld door scheidsmannen 
in den zin der wet, doch slechts een oordeel, een nadere uit
legging, door een of meerdere deskundige adviseurs — die 
natuurlijk ook voor één of meer juristen kunnen zijn — met 
betrekking tot een partijen bindende overeenkomst. Dit advies 
zal partijen binden, gelijk de overeenkomst zelve haar bindt. 
Zulk een uitspraak kan dan ook niet als een arbitraal vonnis 
onmiddellijk door den „sterken arm" van den deurwaarder ten 
uitvoer worden gelegd. De tusschenkomst van den overheids
rechter is noodig om, indien de in het ongelijkgestelde partij 
niet vrijwillig aan het bindend advies voldoet, een voor ten uit
voerlegging vatbaar vonnis te verkrijgen. Bij betwisting zal de 
rechter het advies ook naar zijn redelijkheid en billijkheid, dus 
op m a t e r i e e l e n g r o n d , beoordeelen. 
Deze tegenwoordig algemeen geldende opvatting omtrent de 
bevoegdheid van den rechter is nog niet zoo heel lang in de 
rechtspraak algemeen erkend. 15 tot 20 jaar geleden gold 
nog algemeen, dat behoudens bedrog of valschheid of kwade 
trouw van de „adviseurs" den rechter geen nader onderzoek 
van het bindend advies naar inhoud of strekking was toege
staan. Eerst geleidelijk is in deze meening kentering gekomen. 
De tegenwoordige opvatting steunt op een arrest van den 
Hoogen Raad van 11 Januari 1924, waarbij deze hoogste instan
tie principieel besliste: „De artt. 1374 en 1375 B.W. zijn ook 
voor het bindend advies van kracht; de uitspraak is dus geens
zins bindend, als zij naar inhoud en strekking niet redelijk en 
niet billijk is." Of als ik mij nog meer bij den gedachtengang 
van ons hoogste rechtscollege mag aanpassen: Het advies is 
niet bindend, als een partij geacht moet worden onredelijk te 
handelen door zijn tegenpartij aan het advies te willen houden. 
Er is dus een kennelijk verschil in juridische beteekenis tusschen 
een vonnis en een bindend advies, terwijl toch, althans in de 
bouwwereld, deze uitspraken als beslechtingen van geschillen 
gelijkelijk „arbitrage" worden genoemd. Het zij mij vergund 
hiervan nu eerst de verklaring te geven. 
Een arbitraal vonnis geeft in een geschil de d e f i n i t i e v e , 
de e i n d b e s l i s s i n g , vatbaar om ten uitvoer te worden 
gelegd, tenzij het door den rechter wordt vernietigd.Vernietiging 
k a n echter alleen volgen in de tien in art. 649 Rv. genoemde 
gevallen van formeelen aard, welke gevallen bij behoorlijke op
lettendheid door scheidsmannen zijn te vermijden. Een actie 
tot vernietiging van een arbitraal vonnis is dan ook, in het 
algemeen gesproken, onvruchtbaar, tenzij arbiters zich aan for-
meele overtredingen hebben schuldig gemaakt. 
Een bindend advies, als zijnde geen vonnis, is niet onmiddellijk 
voor executie vatbaar, zoodat nakoming van de uitspraak niet 
zonder meer door wettelijke machtsmiddelen direct is af te 
dwingen. Weigert een partij de nakoming van een bindend 
advies, dan blijft voor de wederpartij niet anders over, dan na
koming te vorderen voor den gewonen rechter, om aldus een 
vonnis te verkrijgen, waardoor de feitelijke nakoming van de 
beslissing wordt bereikt. De g r o n d s l a g van die vordering 
vormt dan de overeenkomst, waarbij partijen zich verbonden 
de beslissing van de Commissie van Advies als bindend te aan
vaarden, met als onderdeel dier overeenkomst het inmiddels 
verkregen bindend advies. 
Zoolang nu de opvatting gold, dat de rechter zich niet tot be
oordeelen van inhoud en strekking van het bindend advies be
voegd moest achten, was zulk een advies eigenlijk in nog meer
dere mate onaantastbaar dan een vonnis, daar het ook niet op 
formeele overtredingen, als zijnde niet aan formeele voorschrif
ten gebonden, kon worden aangevallen. Voor de practijk kwam 

dit hierop neer, dat zoowel een arbitraal vonnis als een bindend 
advies, behoudens zeer bijzondere gevallen, de eindbeslissing in 
een geschil vormde. Hieruit is te verklaren het gebruik in tech
nische kringen waarop ik in den aanvang wees, om beide vor
men van beslechting over één kam te scheren en eenvoudig 
weg beide „arbitrage" te noemen. 
Hiermede is echter niet verklaard, waarom dit gebruik in zwang 
is gebleven, nu v a s t staat, dat de rechter het bindend advies 
wel op materieelen grond mag beoordeelen en dus theoretisch 
een bindend advies niet als definitieve beslissing van een geschil 
meer is te beschouwen, daar het ten aanzien van zijn redelijk
heid en billijkheid voor den rechter kan worden betwist, wat in 
verband met hooger beroep en cassatie zou kunnen leiden tot 
een langdurig verloop vooraleer een definitieve beslissing in het 
geschil is verkregen. Dit is hieruit te verklaren, dat het practisch 
zoo'n vaart niet loopt. Men bedenke wel, dat de jurisprudentie 
der laatste jaren uitwijst, dat het onderzoek naar de redelijk
heid en de billijkheid niet mag leiden tot een vernieuwde be
handeling van de zaak voor den rechter en dat het bindend 
advies dan in strijd moet worden geacht met de goede trouw, 
in objectieven zin, indien het klaarblijkelijk en evident in strijd 
is met de redelijkheid en de billijkheid. De vraag voor den rech
ter gaat dus niet hierom, of de gebezigde argumenten voor het 
motiveeren van het advies in zich zelve juist zijn, doch alleen of 
de daarop gebouwde conclusie als advies logisch daaruit voort
vloeit. Een bindend advies, dat niet door bedrog is verkregen 
of waarin de adviseurs niet te kwader trouw b.v. hun beslissing 
partijdig zouden hebben gegeven, zal dus practisch ook weinig 
kans hebben, om door den rechter onverbindend te worden ge
oordeeld. In dit licht gezien, is het verklaarbaar, dat ook n u 
n o g het bindend advies als scheidsrechterlijke uitspraak wordt 
opgevat en deze vorm van beslechting als arbitrage wordt aan
geduid. 

De vraag kan rijzen, w a a r o m de practijk behoefte heeft ge
voeld aan het bindend advies als vorm van uitspraak en waarom 
tegenwoordig nog prijs gesteld wordt op en zelfs de voorkeur 
wordt gegeven aan een uitspraak bij bindend advies in plaats 
van bij vonnis, waar toch de nakoming der uitspraak bij vonnis 
meer direct is safe gesteld in vergelijking tot die bij bindend 
advies. 
Als voornaamste reden daartoe mag wel worden beschouwd de 
omstandigheid, dat juridisch niet volkomen vaststaat of het 
Rijk, de Provincies en de Gemeenten bevoegd zijn, om zich aan 
een arbitraal vonnis te onderwerpen; een kwestie ten aanzien 
waarvan de rechtspraak, in verband met art. 620 Rv., gemeen
lijk aanneemt, dat genoemde overheidslichamen die bevoegd
heid niet bezitten. Om de moeilijkheden met het oog op deze 
aangelegenheid te ontgaan, is het bindend advies als rechts
figuur ontstaan, die practisch tot hetzelfde resultaat voert als 
het arbitraal vonnis, maar juridisch slechts een deel uitmaakt 
van de overeenkomst tusschen partijen. 
In de Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het onder
houd van werken onder beheer van het Departement van Water
staat (de A. V. van Waterstaat genaamd), welke voor rijkswer
ken geldig zijn en bijna algemeen voor werken van andere over
heidslichamen worden overgenomen, is in de geschillenregeling 
dan ook opgenomen, dat voor zoover de geschillen aan den 
overheidsrechter zijn onttrokken en aan derden worden opge
dragen, deze behandeld worden door een commissie van advies, 
welke haar beslissing geeft in den vorm van een bindend advies. 
Waar deze A. V. van Waterstaat, hetzij geheel, hetzij ten deele, 
ook voor vele particuliere werken van toepassing werden ver
klaard, heeft daarmede het bindend advies als vorm van beslis
sing willig ingang gevonden bij geschillen met betrekking tot 
de p a r t i c u l i e r e bouwwerken. 
Behalve het gesignaleerde belang voor publiekrechtelijke licha
men, moet worden in het oog gehouden, dat de uitspraak bij 
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bindend advies geacht wordt het voordeel te hebben niet meer 
gebonden te zijn aan de dwingende bepalingen uit den titel der 
scheidsrechterlijke uitspraken van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, waardoor ook voor den particulier voorkeur 
kan bestaan voor dezen vorm van beslechting. Men verkiest 
deze dan in het algemeen boven een arbitraal vonnis: 
I. wanneer partijen elkander voldoende vertrouwen, dat de uit

spraak zal worden nageleefd, zoodat zij wel aan een uit
spraak, doch niet aan een executorialen titel hechten; 

II. wanneer partijen niet over de uitlegging der overeenkomst 
verdeeld zijn, maar een aanvulling daarop wenschen en er 
dus geen rechtsgeschil, doch een belangengeschil aan
wezig is; 

III. wanneer partijen verdeeld zijn over een feitelijke vraag: 
b.v. is de geleverde waar in orde of niet in orde?; heeft het 
goed een bepaalde kwaliteit?, e.d.; in de bouwbedrijven te 
vergelijken met keuring van materialen. 

Na deze lange uitwijding over de eigenlijke arbitrage in rechts
kundigen zin en het daarmede in onze kringen gelijkgestelde 
surrogaat, het bindend advies, wordt het tijd „de revenir a nos 
moutons'', in casu: de architecten. 
In drieërlei functie kan de architect bij arbitrage in het bouw
bedrijf betrokken worden en wel: 
A. als directie, d.i. vertrouwensman en v e r t e g e n w o o r d i 

g e r van den opdrachtgever als partij, tegenover den aan
nemer; 

B. als partij t e g e n o v e r den opdrachtgever; 
C. als arbiter. 

A. De kans om in een arbitrage te worden betrokken is voor 
den architect wel het grootst in zijn hoedanigheid van directie. 
Hij zal clan moeten optreden als vertegenwoordiger van zijn 
opdrachtgever in een geschil, dat deze als aanbestecler tegen
over den aannemer verdeeld houdt. 
Hoewel dus zelf geen partij in het geschil en dus ook voor zijn 
persoon geen direct financieel belang hebbend bij de uitspraak, 
speelt veelal de architect in het proces de rol van „den man, 
die de klappen krijgt". 
Geen wonder dan ook, dat kritiek op de uitspraken het meest 
gehoord wordt van de zijde van de bij de geschillen betrokken 
architecten. 
Voorop stellende, dat ik allerminst wil te kennen geven, dat 
tekortkomingen van de zijde der directie meer dan die van aan
nemerszijde oorzaken van geschillen zouden vormen, zij het 
mij, die zich tot taak gesteld heeft in deze speciaal de figuur 
van den architect te belichten, vergund op veel voorkomende 
ondoordachtheden, tekortkomingen of nalatigheden van dezen 
functionaris bij den bouw te wijzen, welke niet alleen oorzaken 
kunnen zijn tot conflict, doch veelal in de arbitrale uitspraken 
tot ongelijk aan de zijde van den aanbesteder kunnen leiden. 
Men diene clan allereerst te bedenken, dat de bepalingen van 
de overeenkomst, welke tusschen aanbestecler en aannemer is 
aangegaan, in hoofdzaak vervat zijn in het bestek van het aan
genomen werk en dat voor den inhoud van dit bestek en dus ook 
voor die bepalingen, de architect wat de formuleering aangaat, 
verantwoordelijk is. Zoo al het g e h e e l e g e s c h i l niet gaat 
om verschil van opvatting der partijen ten aanzien van de 
interpretatie van een of meerdere bepalingen van de overeen
komst, komen er toch vrijwel in elk geschil met betrekking tot 
het bouwbedrijf een of meerdere geschilpunten voor, ten aan
zien waarvan de beslissing principieel een uitspraak is omtrent 
interpretatie en daardoor een uitspraak geeft over het al of 
niet geslaagd zijn van het bestek als werk van den architect. 
Hierin schuilt reeds een van de ondankbare kanten van de rol 
van den architect, te ondankbaarder, naarmate hij meer zijn 
best gedaan heeft naar zijn beste weten deze bepalingen zoo 
te redigeeren, dat daaruit geen moeilijkheden voor zijn op-
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drachtgever zouden voortvloeien. Menig bestek echter, ook 
van overigens zeer bekwame architecten, geeft blijk, dat er bij 
dit „beste weten" met betrekking tot goed stellen en zijn be
doelingen duidelijk weergeven, nog wel een schepje bij kon. 
Voornamelijk wordt door den architect te veel vergeten, dat 
zelfs de eenvoudigste technische omschrijvingen in het bestek 
dienen te worden gesteld in het bewustzijn, dat ook een arbi
traal beding zal worden opgenomen, waarmede ik wil zeggen, 
dat met het cog op de kans van geschil, die omschrijvingen tot 
geen misvatting aanleiding mogen geven en te goeder trouw 
niet in strijd met de bedoelingen van den architect geïnterpre
teerd moeten kunnen worden.Te veel nog wordt e e r s t aan het 
arbitraal beding gedacht aan het eind van het bestek, waar ge
woonlijk een hoofdstuk aan de geschillenregeling gewijd wordt. 
Het moge voor menig architect niet de meest aantrekkelijke 
bezigheid zijn, die, na den scheppenden arbeid van het ont
werpen, hem wacht, om in strikt zakelijke omschrijvingen de 
gewrochte schepping tot een aaneenrijging van nuchtere tech
nische constructiegevalletjes terug- en onder woorden te 
brengen, hij vergete echter niet, dat zeer kleine onvolkomen
heden in de besteksvoorschriften tot groote gevolgen in arbi
trage aanleiding kunnen geven en dat, mede daarom, deze zijde 
van zijn taak even groote verzorging behoeft, als hij aan zuiver 
architectonische gedeelten van zijn werk pleegt te geven. 
Ter toelichting moge dienen een voorbeeld, ontleend aan een 
geschil, waarin in 1934 door arbiters, aangewezen uit den Raad 
van Arbitrage, vonnis werd gewezen. Een der geschilpunten 
betrof de interpretatie van het voorschrift uit het bestek, dat 
voor een bepaald onderdeel van het werk „Waalklinkers" 
moesten worden gebruikt. De opvatting van de eene partij was, 
dat daaronder moesten worden verstaan klinkers, afkomstig 
van een fabriek aan de Waal; de andere partij oordeelde, ciat de 
gebezigde uitdrukking de opvatting rechtvaardigde, dat voor dit 
deel van het werk klinkers van Waalvorm moesten worden ge
bruikt. Arbiters oordeelden, dat, waar de bouw plaats vond in 
een omgeving, waar veel steenfabrieken zijn, de laatste op
vatting moest worden aangehouden. Een duidelijker omschrij
ving van de bedoelingen van den architect had dit geschilpunt 
kunnen elimineeren. 

Een andere in geschillen dikwijls aan den dag tredende tekort
koming is, dat de architect de draagwijdte van zijn eigen be
steksvoorschriften onderschat door niet te beseffen, dat deze 
veelal zijn eigen bemoeiingen bij den bouw impliceeren. 
Zoo kan het in de meeste bestekken opgenomen voorschrift, 
dat aanspraken op betaling van meerderwerk slechts zullen 
gelden, indien s c h r i f t e l i j k e opdracht van het betreffende 
meerderwerk kan worden overgelegd, volkomen illusoir wor
den gemaakt, ingeval de directie aan dit voorschrift niet zelf 
de hand houdt, b.v. door ook m o n d e l i n g e opdrachten 
daartoe te verstrekken, ja zelfs betalingsvorderingen daarvan, 
in andere dan de in geschil op grond van het genoemde voor
schrift bestreden rekeningen, goed te keuren. 
Genoemd voorschrift geeft aanbesteders in geschillen gereede 
aanleiding verweer te voeren door zich te beroepen op het ont
breken van „schriftelijke" opdrachten, waarbij door arbiters 
nog al dikwijls dit verweer moet worden verworpen, omdat 
door de directie zelf bij het verstrekken van opdrachten het 
voorschrift niet is aangehouden en dan later beroep daarop het 
karakter van strijd met de goede trouw aanneemt. Duidelijk 
is dit geformuleerd in de uitspraak in een geschil voor den 
Raad van Arbitrage in 1932, waar arbiters het verwerpen van 
een dergelijk verweer als volgt motiveeren: „Bij de beoordee-
„ling van dit verweer, mocht niet uit het oog worden verloren, 
„dat de gewoonte, om in een bestek schriftelijke opdrachten 
„te eischen, ontstond met de bedoeling, om een aanbesteder 
„tegen onjuiste en moeilijk controleerbare aanspraken van aan
nemerszijde te vrijwaren, doch dat dit verweermiddel weder-

„om in strijd met de billijkheid en goede trouw wordt gehan
teerd, indien men het gebruikt in gevallen, waarin practische, 
„tevoren door de directie niet voorziene of niet voorzienbare 
„eischen van den bouw, een vermeerdering van aannemers-
„werk noodig maken en evenzeer in geval, he tz i j door het 
„verstrekken van details of werkteekeningen, waarin klaar
blijkelijk meerder werk voor een aannemer ligt opgesloten, 
„ h e t z i j door een mondelinge opdracht, aanbesteders wensch, 
„om meer werk te ontvangen, duidelijk wordt verklaard. Een 
„detail of werkteekening, als hier bedoeld, moet trouwens als 
„schriftelijke opdracht worden beschouwd." 
Evenzoo komt het herhaaldelijk voor, dat beroep op de be
paling in het bestek, dat bijbestelde of te verrekenen posten 
om geldig te zijn regelmatig in het dagboek of de weekstaten 
moeten zijn opgenomen, waardeloos wordt gemaakt door de 
omstandigheid dat de directie verzuimde dit dagboek tijdens 
den bouw aan te leggen of regelmatig bij te houden, volgens 
voorschriften in het bestek gesteld. 
Wat in de bouwpractijk het meest aanleiding geeft tot arbi
trage, is het geschilpunt, wie van beide partijen, aanbestecler of 
aannemer, aansprakelijk is voor te late oplevering van het 
werk. Schuld van de zijde van de directie geeft aanleiding tot 
schadevordering van den aannemer, terwijl schuld aan de zijde 
van den aannemer het inhouden van boete door den aanbeste
der ten gevolge kan hebben. Veelal is een schadevordering van 
den aannemer in arbitrage een reactie op het inhouden van 
boete bij de afrekening. De aannemer zal dan trachten aan
nemelijk te maken, dat de vertraging te wijten is aan de 
directie, om aldus verweer te voeren tegen den boete-eisch van 
aanbesteder en tegelijk de schadevordering te motiveeren. 
Als gronden van dat verweer en dien eisch treft men gewoon
lijk aan de beweringen, dat de directie niet tijdig zorgde voor 
de nadere detail- en werkteekeningen voor den bouw, dat zij 
de buiten bestek gehouden leveringen van technische installa
ties te laat bestelde of aanbesteedde en dat zij in het algemeen 
den aannemer deed wachten op aanwijzingen en beslissingen 
inzake de uitvoering, als de keuze van materialen, kleur, af
werking e.d. Hoewel deze haast stereotiepe gronden volgens 
de uitspraken voor den Raad van Arbitrage lang niet altijd ge
grond bevonden worden, moet toch worden erkend, dat zeer 
vele malen bij de behandeling der geschillen blijkt, dat de 
architect niet voldoende doordrongen was van zijn verplich
ting, om, meer speciaal bij voorschrijven van opleveringstermij
nen, zijnerzijds alles in het werk te stellen om tijdige oplevering 
mogelijk te maken en wel in de eerste plaats door het tijdig 
verschaffen van detail- en werkteekeningen. Ook meermalen 
werkt hij de mogelijkheid van vertraging in de aanbesteding 
of bestelling van technische installaties e.d. in de hand door 
deze buiten bestek te houden. Door deze, eventueel in den vorm 
van stelposten, over den aannemer te doen loopen en h e m 
daardoor de opdrachten te doen verstrekken, wordt ook diens 
verantwoordelijkheid voor het tijdig gebeuren ingeschakeld en 
blijft voor de directie slechts te voorzien in het tijdig nemen 
van beslissingen ter zake. 

Het zal wel overbodig zijn er op te wijzen, dat bij geschil
punten van dezen aard eventueele nalatigheden van den archi
tect, hoewel veelal veel te breed uitgemeten, hem toch onaan
gename oogenblikken kunnen bezorgen in zijn functie van ver
tegenwoordiger van partij-aanbesteder, wier belangen hij dan 
v e r d e d i gt, doch meestal beter zou hebben g e d i e n d door 
het stipter in acht nemen van de geschetste verplichtingen en 
voorzieningen tijdens den bouw. 

B. Het sub B. genoemde geval, dat de architect zelf optreedt 
als p a r t ij, t e g e n o v e r zijn opdrachtgever, kan zich uit den 
aard der zaak slechts voordoen in een geschil, dat voortvloeit 
uit een rechtsverhouding tusschen deze beiden, terwijl de be

rechting van dat geschil bij arbitrage zal geschieden, indien 
beide partijen dit bij acte van compromis nader overeenkomen 
of indien zij zich bij arbitraal beding tevoren daartoe hadden 
verbonden. 
Dat na het ontstaan van een geschil tusschen architect en op
drachtgever bij compromissen een arbitrale beslechting zou 
worden overeengekomen, is in den regel niet te verwachten, 
omdat partijen meestal niet in zoodanige stemming zijn om dan 
met elkaar nadere overeenkomsten aan te gaan, die tot be
rechting bij arbitrage zou voeren, inplaats van den strijd voor 
den beroepsrechter uit te vechten. Bovendien is de verhouding 
tusschen opdrachtgever en architect rechtens niet speciaal ge
regeld, daar de wetgever ten deze geen bijzonder regelend recht 
heeft gegeven, wat hierop neerkomt, dat de bevoegdheden van 
den architect binnen de grenzen van zijn overeenkomst met den 
opdrachtgever, — welke de rechter bij gebrek aan beter moet 
afleiden uit wettelijke bepalingen, welke niet precies op deze 
verhouding passen, — door den rechter veel beperkter plegen 
te worden opgevat, dan strookt met den practischen gang van 
zaken bij het tot stand komen van een bouwwerk en met de 
opvatting omtrent deze bevoegdheden, die de deskundigen op 
grond van de werkelijke verhouding logisch en juist oorcleelen. 
Daar nu het geschil tusschen architect en opdrachtgever, zoo 
al niet gaande over algeheele ontkenning van het bestaan der 
overeenkomst, d.i. der opdracht, in den regel zal loopen over de 
bevoegdheden van den architect, zoo ligt het voor de hand, dat 
de geschilhebbende bouwheer ook om die reden weinig geneigd 
zal zijn bij compromis, dus na het ontstaan van het geschil, de 
beoordeeling over te laten aan deskundigen met hun ruimere 
opvatting van deze bevoegdheden. 

Uit het bovenstaande volgt, dat een geschil tusschen opdracht
gever en architect in het algemeen dan alleen in arbitrage zal 
worden berecht, indien partijen zich door een arbitraal beding 
tevoren bij de overeenkomst daartoe hadden verbonden. 
Het lijkt alzoo heel eenvoudig zich als architect te verzekeren 
van zijn recht, om zijn toekomstige geschillen meteen opdracht
gever buiten den overheidsrechter om berecht te krijgen, door 
g e e n opdracht te aanvaarden, dan bij c o n t r a c t , waarin 
een arbitrale clausule is opgenomen; een wijze van doen, welke 
vrijwel zonder uitzondering wordt gevolgd met betrekking tot 
de toekomstige geschillen tusschen o p d r a c h t g e v e r en 
a a n n e m e r van een bouwwerk. 
Zoo eenvoudig dit lijkt, zoo moeilijk blijkt dit in de practijk te 
bereiken. Daarvoor zijn allerlei redenen. Vooreerst de moeilijk
heid, dat de opdracht aan een architect om een bouwwerk tot 
stand te brengen niet één, maar vier achtereenvolgende op
drachten omvat. Deze hebben resp. betrekking op de vier ach
tereenvolgende en in elkaar overgaande, doch in verband met 
hunne rechtsgevolgen te onderscheiden groepen van werkzaam
heden, welke de architect voor het tot stand brengen van een 
normaal bouwwerk voor rekening van den bouwheer verricht, 
te weten: a. het maken van een ontwerp (z.g. voorloopig ont
werp) met globale begrooting; b. het maken van een uitvoe-
ringsontwerp met bestek en begrooting; c. het houden van een 
aanbesteding en d. het voeren der directie. Er zouden dus vier 
contracten met den opdrachtgever moeten worden aangegaan, 
wilde de architect zich voor den totalen omvang zijner bemoeiin
gen gedekt voelen en wellicht dan een goedkeurend knikje ver
dienen van Mr. W. A. M. Cremers, die immers in zijn werk 
„Bouwrecht" schrijft: „Geen enkel architect zou zonder een 
behoorlijk contract met een opdrachtgever in zee willen gaan, 
indien hij beseft, dat zijn bevoegdheid aan zeer enge banden 
ligt". Uit het feit, dat in de practijk vrijwel geen enkele overeen
komst tusschen opdrachtgever en architect bij contract wordt 
aangegaan, moet toch niet worden afgeleid, dat het gros der 
architecten zonder besef van zijn rechtspositie rondloopt. 
Sinds jaar en dag heeft de Bond van Nederlandsche Architecten 
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althans blijk gegeven dit besef wel te bezitten, maar tevens te 
begrijpen, dat gezien de bijzondere maatschappelijke verhou
ding tusschen bouwheer en architect, een vooraf te teekenen 
contract, en dan nog wel voor elke afzonderlijke groep van 
bemoeiingen van den architect, niet bepaald he t middel zou 
wezen, om dezen tegenover den opdrachtgever in het licht van 
diens vertrouwensman te plaatsen. 
Ter vermijding van deze moeilijkheden heeft de B.N.A. gemeend 
een boekje te moeten samenstellen, getiteld: „Algemeene Rege
len betreffende de honoreering van den architect en de verdere 
rechtsverhouding tusschen opdrachtgever en architect", waar
in volgens de nieuwste uitgave, de z.g. A. R. 1932, de omvang 
van de opdracht, honoreering, verplichtingen, aansprakelijk
heid en bevoegdheden van den architect zijn omschreven en be
grensd, het auteursrecht is geregeld en een geschillenregeling 
met arbitraal beding is vastgelegd, waarbij een vast scheids
gerecht, de Commissie van Geschillen van den B.N.A., voor de 
berechting is aangewezen. 
Oorspronkelijk was aan deze Algemeene Regelen toegevoegd 
een concept-contract, waarin deze A. R. als basis van de over
eenkomst werden genoemd, en welk contract bestemd was om 
vóór aanvaarding eener opdracht door partijen te worden ge-
teekend. Reeds bij een herziening in 1922 dezer Regelen is dit 
concept-contract als aanhangsel weggelaten, daar de practijk 
uitwees, dat, hoewel de Regelen duidelijk de opdracht splitsen 
in vier verschillende opdrachten, overeenkomstig de vier groe
pen van architectswerkzaamheden hiervoren genoemd, er vrij 
wel geen bouwheer te vinden was voor het teekenen van een 
contract vooraf, meestal vreezende zich tot de totale opdracht 
aan den architect daarmede te binden. Om nu deze regelen 
toch verbindend te krijgen op de overeenkomst, welke in het 
gewoonlijk mondeling verstrekken en aanvaarden van een op
dracht ligt besloten, worden n u de A. R. door de architecten 
vrij algemeen als adhaesiecontract gebruikt, door deze vóór het 
aanvaarden van de eerste opdracht ter kennis te brengen van 
den opdrachtgever — gewoonlijk door hem het bewuste boekje 
toe te zenden of te overhandigen — of de opdracht te bevesti
gen op briefpapier, waarop gedrukt, dat alle opdrachten worden 
aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de A. R. van den 
B.N.A., gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements Recht
bank te Amsterdam. 

Als men bedenkt, dat de gebondenheid van een partij aan een 
adhaesiecontract volgens het geldend recht eerst vaststaat, als 
die partij van deszelfs bepalingen kennis heeft genomen en öf 
door woord of daad haar instemming heeft betoond, öf door 
haar stilzwijgen bij de andere partij het vertrouwen heeft op
gewekt, dat zij zich aan de contractsbepalingen wil onderwer
pen, dan ligt het voor de hand, dat in de eerste plaats door den 
architect moet worden vermeden, dat de opdrachtgever aan
nemelijk kan maken geen kennis van het contract te hebben. 
In dit verband is dan ook het toezenden of ter hand stellen van 
het contract zonder meer altijd een zwakke grond, om later het 
bewijs aan te ontleenen, dat inderdaad de contractsbepalingen 
ter kennis van de tegenpartij zijn gebracht. Alleszins aanbe
velenswaardig is daarom bij het toezenden of overhandigen te 
wijzen op de voornaamste bepalingen, welke in het boekje voor
komen. 
Bovendien dient de architect bedacht te zijn op het t ij d s t i p, 
waarop hij den opdrachtgever van de Algemeene Regelen als 
contractsbepalingen in kennis stelt, daar speciaal het daarin 
vervatte arbitraal beding een v o o r a f g a a n d e overeenkomst 
eischt en dus niet toepasselijk is op rechtshandelingen, welke 
plaats grepen, vóór dat vaststond, dat dit beding door partijen 
was aanvaard. Met dezen kant van de aangelegenheid wordt in 
de practijk door den architect nog vele malen geen of onvol
doende rekening gehouden, wat dan ingeval van geschil ten 
gevolge kan hebben, dat de aangewezen arbiters zich onbe-
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voegd moeten verklaren met betrekking tot het geheele of een 
deel van het geschil. Dit verschijnsel vloeit weer voort uit de 
eigenaardige, dikwijls tastende, wijze, waarop een opdracht 
veelal tot stand komt. Aan de eerste inleidende besprekingen, 
welke op zich zelf dikwijls uit toevallig samentreffen voort
spruiten en veelal aanleiding geven tot den te kennen gegeven 
wensch in een schets eens vast te leggen in hoeverre een opge
komen gedachte, omtrent een nog vaag voorgenomen bouw
plan, wel ware te verwezenlijken, zouden feitelijk al vooraf de 
Algemeene Regelen, als bindende bepalingen ten aanzien van 
de groeiende verhouding tusschen de partijen moeten worden 
overgelegd en op de bijzondere punten van den inhoud moeten 
worden gewezen. Zeer begrijpelijk blijft dit achterwege, maar 
dikwijls ook de voorzichtige geste, om na het eerste onderhoud, 
voor er nog iets door den architect als schets is opgezet, den 
bouwheer of bouwheer-in-wording per brief de plaats gevonden 
besprekingen te bevestigen onder overlegging van de A. R„ enz. 
Aldus is dikwijls de goede gelegenheid verzuimd, om dit te doen 
en wordt ermede gewacht tot de schets, als voorloopig ontwerp, 
is goed gekeurd en aanvaard als basis, waarop — gewoonlijk 
ook mondeling — de 2e overeenkomst tot stand komt, doordat 
de betreffende opdracht wordt verstrekt, om nu een uitvoerings-
ontwerp klaar te maken. Vóór daartoe wordt overgegaan, wordt 
dan door den architect de gelegenheid waargenomen, om door 
overlegging van het boekje de rechtsverhouding ca. tusschen 
beide partijen te presiceeren. Het is echter duidelijk, dat dan de 
A. R., speciaal voor zoover het daarin opgenomen arbitraal be
ding aangaat, n i e t gelden voor de eerste overeenkomst, welke 
het voorloopig ontwerp betrof. 
Gelukkig worden de meeste opdrachten van architecten afge
wikkeld, zonder dat tusschen architect en opdrachtgever ge
schillen optreden, welke tot het inroepen van een rechtspreken
de instantie leiden. 
Voor zoover dit echter wèl het geval is, en die geschillen voor 
beslechting bij de Commissie van Geschillen van den B.N.A. 
zijn aangebracht, is mij bij onderzoek gebleken, dat, in het tijd
vak 1919 tot 1934, 62 gevallen in behandeling zijn genomen en 
afgedaan en dat daarbij in 19 gevallen of 30 pCt. gedaagde 
verweer voerde door onbevoegdheid der arbiters te bepleiten, op 
grond van vermeend of voorgewend ontbreken van een arbi
traal beding. Blijkens de gegeven uitspraken nam in 3 van die 
19 gevallen gedaagde tijdens de behandeling zijn beweringen 
ten aanzien der onbevoegdheid terug, terwijl in totaal 3 geval
len arbiters zich onbevoegd verklaarden. 
Hoewel deze constateering geen pertinente conclusie recht
vaardigt, meer in het bijzonder omdat in de genoemde cijfers 
o.m. niet voorkomt het aantal geschillen, dat door schikking 
aan berechting wordt onttrokken, waaronder vermoedelijk 
juist gevallen zullen voorkomen, waarbij tijdig wordt ingezien, 
dat arbitraal beding aan de overeenkomst ontbreekt, zoo mag 
toch wel worden afgeleid, dat in een belangrijk percentage der 
gevallen het onweerlegbaar ter kennis brengen van de bepalin
gen der A.R. als adhaesiecontract nog altijd onvoldoende 
plaats vindt. 

C. Ten aanzien van het geval, sub C genoemd, dat de architect 
als a r b i t e r optreedt, behoeft het wel geen betoog, dat de 
kans, om in d e z e kwaliteit in arbitrage te worden betrokken 
voor hem lang niet zoo groot is, als in de gevallen A en B 
omschreven. 
Deze functie toch is er geen, welke hem, zooals in de beide 
vorige gevallen, als het ware door de omstandigheden wordt 
opgelegd, maar een, waartoe hij zal worden aangezocht en 
tegenover welke hij volkomen vrij staat haar te aanvaarden 
dan wel te weigeren. Moge hij zich onderscheiden voelen door 
onder vele vakgenooten tot deze gewichtige functie te worden 
geroepen, en reeds daarom neiging gevoelen, de uitnoodiging 

te accepteeren, dan strekke hem dit juist tot aansporing, om 
ook andere factoren in overweging te nemen, vooraleer hij deze 
taak aanvaardt. Deze eisch, om zich nauwgezet rekenschap te 
geven van de taak, die hij door het arbiterschap te aanvaarden 
op zich neemt, geldt niet uitsluitend voor den architect, maar 
evenzeer voor andere deskundigen, die voor benoeming in aan
merking worden gebracht. 
De aangezochte dient zich wel bewust te zijn, dat deze taak van 
recht te spreken over zijn medemenschen een moeilijke en ver
antwoordelijke is en hij vrage zich wel af, of alle factoren in 
het betrokken geval aanwezig zijn, om het hem mogelijk te 
maken die taak met eere te vervullen. Hij bedenke dan: „Het 
is eervol, om geroepen te worden tot recht doen. De eer komt 
ons echter eerst toe, wanneer wij die taak met eere volbracht 
hebben", zooals Mr. W. N o Ie n het zoo juist zegt in zijn ver
dienstelijk werk „Handleiding voor Arbiters". 
Dat de deskundige als niet-jurist in staat is recht te doen, dankt 
hij aan de gebruikelijke bevoegdheid, hem als arbiter verleend, 
om als „goede man naar billijkheid" te mogen oordeelen, zoo
als ik reeds tevoren uiteengezet heb. Hij late zich echter door 
deze bevoegdheidsformule niet op een dwaalspoor brengen 
door „goede man" op te vatten als „goedige man" of „billijk
heid" als een geneigdheid, om op gevoel af uitspraak in een 
bepaalde richting te doen. Zij houdt niet anders in dan de be
voegdheid, om als r e c h t v a a r d i g man naar zijn beste weten 
recht te doen, zonder rekening er mede te houden, wat recht 
zou zijn in den zin der wet. 

Z o n d e r deze uitdrukkelijke bevoegdheid, moet hij evenals de 
overheidsrechter, zijn oordeel geven met in acht neming van de 
wet, tot welke prestatie hij als niet-jurist geacht moet worden 
niet in staat te zijn. Hij zou in zijn oordeel dan te zeer op dat 
van anderen moeten afgaan, daar hij zelf onvoldoende rechts
kennis heeft om de wet toe te passen. Indien dan ook bij acte 
van compromis of bij arbitraal beding verzuimd mocht zijn 
deze bevoegdheid van arbiters vast te leggen, onthoude de des-
kundige-niet-jurist zich van het aanvaarden van een benoe
ming tot scheidsman. 
Maar ook wanneer deze bevoegdheid, om vrij van de wet recht 
te doen, w e I is toegekend, beseffe de arbiter nog in menig 
opzicht aan de wet gebonden te zijn. De wettelijke bepalingen 
van het „dwingend recht" moet hij in acht nemen, zoomede 
die, welke meer speciaal de arbitrage betreffen, wil hij geen 
gevaar loopen achteraf zijn uitspraak nietig verklaard te zien. 
W e l k e wetsbepalingen betreffende „openbare orde" en 
„goede zeden" in acht dienen te worden genomen, is weer niet 
zonder rechtskundigen bijstand door den arbiter-niet-jurist uit 
te maken. Evenmin is het hem geraden te riskeeren, om zonder 
hulp van den jurist wel toe te zien, dat met betrekking tot de 
uitspraak alle voorzieningen zullen worden getroffen, b.v. in 
geval van wettige arbitrage om deze niet te brengen onder de 

VAN DRI 

De omvang van de drie kleine zomerhuisjes van de architecten 
Merkelbach-Karsten-Duiker wettigt het oogenschijnlijk nauwe
lijks, dat men er een beschouwing aan wijdt. Het is daarom 
goed, dat wij motiveeren, waarom het toch gebeurt. Door een 
groot gedeelte van de lezers van ons blad zullen zij hoogst
waarschijnlijk zonder meer leelijk worden gevonden, en onder-

10 in de wet genoemde gevallen, waarin voor den rechter de 
beslissing als nietig kan worden bestreden. Ook met het oog 
op andere in acht te nemen wettelijke formaliteiten, blijft juri
dische bijstand voor den arbiter gewenscht. Ik wijs in dit ver
band op art. 628 Rv„ waarbij wordt bepaald, dat de scheids
mannen kunnen worden veroordeeld „tot vergoeding van scha
den en interessen jegens de partijen, bijaldien zij zonder wet
tige redenen geen uitspraak hebben gedaan binnen den ter
mijn daartoe bepaald." 
Het komt mij dan ook in het algemeen niet verantwoord voor, 
dat door een deskundige-niet-jurist een benoeming tot arbiter 
wordt aanvaard, indien hem geen rechtskundige bijstand ter 
beschikking staat, hetzij in den vorm van een jurist-mede
arbiter, hetzij van een jurist-secretaris als adviseur. 
De hiervoren geschetste voorzorgen, in acht te nemen, om te 
bevorderen, dat de te geven uitspraak ook de eindbeslissing in 
een geschil oplevert, geven op zich zelve nog geen waarborg 
voor een goede berechting van het geschil. De deugdelijkheid 
van de arbitrage als rechtspraak is veeleer afhankelijk van de 
deskundigheid der arbiters en hunne volstrekte onpartijdigheid. 
De georganiseerde arbitrage, waaronder te verstaan is arbi
trage, welke bij arbitraal beding ter berechting aan vaste 
scheidsgerechten is voorbehouden, geeft zoowel ten aanzien 
van de deskundigheid als van de onpartijdigheid de beste waar
borgen, omdat in die vaste instituten te goeder naam en faam 
bekend staande deskundigen van tevoren voor langeren tijd 
zijn benoemd, waaruit ter berechting van een gegeven geschil 
arbiters worden aangewezen, óf door beide partijen met weder-
zijdsche instemming, öf door een buiten de berechting blijven-
den onpartijdigen derde, gewoonlijk den voorzitter van het vaste 
scheidsgerecht. 

Bij ongeorganiseerde arbitrage, welke veelal in den vorm van 
z.g. partijarbitrage wordt geregeld, d.w.z. dat elk der partijen 
één arbiter aanwijst, terwijl de derde door de eerste twee of 
door een onafhankelijken derde wordt aangewezen, zit nogal 
eens het streven voor, om zich als partij in den door haar ge
kozen arbiter een scheidsman te verzekeren, die in het geschil 
zich geroepen zou gevoelen speciaal de belangen van zijn kiezer 
te behartigen. Het spreekt van zelf, dat een arbiter, die zich 
voor die rol leent, hoe deskundig overigens, zijn functie van 
rechter onwaardig vervult en de arbitrage als rechtspraak naar 
beneden haalt. Hoewel gelukkig in de meeste z.g. partijarbitrage 
de door elk der partijen gekozen arbiters zich boven de partijen 
weten te stellen en ongeacht wie hen gekozen heeft als „goede 
mannen" uitspraak doen, ware het te wenschen, dat heel dit 
systeem van partijbenoeming in den ban werd gedaan, teneinde 
ook den schijn van partijdigheid te vermijden. 
In dit verband is het juist de architect, die het bestek maakt 
en de geschillenregeling redigeert, die veel kan doen, om zijn 
opdrachtgever te weerhouden partijarbitrage als geschillen
regeling in de overeenkomst met den aannemer te doen stellen. 

HUISJES. 

geteekende moet bekennen, dat hij er persoonlijk ook zoo over 
denkt. Maar hij overweegt tevens, dat met een onberedeneerd 
mooi of leelijk vinden de zaak van deze en dergelijke huisjes 
niet is afgedaan. Hij acht het noodig, er nader op in te gaan, 
omdat het hier gaat om een van de typeerende aspectes van 
de architectonische houding van dezen tijd. 
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NOORD 

Het gaat hier om drie zeer kleine en zeer eenvoudige zomer
huisjes, waarin een bepaalde architectonische opvatting naar 
voren komt. En, aangezien wij bij het begin beginnen moeten, 
spreek ik eerst over de plattegronden. 
Deze huisjes hebben, om te beginnen, een goede oriënteering. 
De woonvertrekken liggen goed op de zon. Er is een sterke 
overeenkomst, bij alle drie, in ruimtevorm en karakter van de 
woonruimte, die bewust breekt met het aloude kamertjes
systeem, en daarvoor in de plaats stelt een ruimtewerking van 
grooter stijl en logische geleding naar het gebruik. De keukens 
zijn, in alle drie de plannetjes, op overeenkomstige en, naar het 
gebruik juiste wijze, in verband gebracht met de woonruimte; 
de eenvoud der huishouding is door een dergelijke planoplossing 
zonder eenigen twijfel gediend. De slaapkamerverdiepingen zijn 
compact en eenvoudig ingedeeld; er is aandacht gewijd aan 
balcons en aan een eenvoudige, maar doelmatige oplossing van 
de badgelegenheid in beperkte ruimte. Het feit, dat bij de in
gangen tochtportalen ontbreken (wat ik wel een bezwaar vind) 
is wellicht door beperkte bouwsom en vooropstelling van het 
karakter: vacantie-zomerhuis te excuseeren. Elk huis heeft een 
garage, die op alleszins praktische manier in contact met het 
huis is gebracht. Inderdaad, deze plattegrondjes hebben ver
dienste en staan zeker boven het gemiddelde. Zij vertegen
woordigen een stuk logischen denkarbeid, die in de beide huis
jes van Schoorl en Oostkapelle intusschen klaarder en zuiver
der resultaat heeft opgeleverd dan bij het Bergensche huisje, 
waarvan ik de hokkerige portaaltjes in het geheel niet be
wonder. 
Tot zoover dus, over het geheel gezien, alle lof. Maar als wij 
nu zien, op wat voor wijze deze goed opgezette plannetjes ver
der zijn gebracht tot hun ruimte-omsluiting, hun massavorm 
en hun detailleering, dan is mijn lof finaal uit! 
Dan constateer ik een onverschillige, ruwe en harde behande
ling, die alle vreugde over den goeden opzet van deze huisjes 
bij mij doet verdwijnen. Is de onbehouwen rauwheid van de 
ingangszijde van „de Kubus" waarlijk gevolg van een intens 
doorwerken van de opgave? Vinden deze architecten het wer
kelijk zelfs maar een beetje aannemelijk, om tegen hun huisje 
een gegolfd plaatijzeren loods te plakken als garage? Nemen 
zij in hun diepste binnenste genoegen met de rauwe dakoplos
sing van het huisje te Oostkapelle: zware, lompe houten luifel, 
met handelsprofielschrootjes aan de onderzijde dichtgetimmerd, 
aansluitend aan een boeilijst, plat tegen den muur, en aan den 
achtergevel een halfrond gootje, ook plat tegen den muur? 
En de verhoudingen van dien zijgevel met die afloopende boeiing 
van boven en dat groote, vormelooze kozijn, dat het vlak van 
den muur net voldoende aantast om het te vermoorden en net 
niet genoeg om openheid te suggereeren? 
Het is vreemd, maar in het huisje van Schoorl meen ik een 
andere hand te zien: die van iemand, die, misschien ondanks 
zichzelf, naar ordening en naar proportie heeft gestreefd. Ik 
laat nu op het oogenblik daar of hij in dit streven volkomen 

geslaagd is, maar het zou interessant zijn om te weten, welk 
van deze drie huisjes de architecten zelf als het beste beschou
wen; dit zou klaarheid kunnen scheppen omtrent hun werke
lijke bedoelingen. 
Wat ik nu zeggen wil, is dit: ik neem bij deze menschen geen 
onmacht aan om het anders te doen; de capaciteit, die uit de 
plattegrondjes spreekt, verbiedt mij dit. Ik moet dus een be-
wusten wil aannemen om volkomen lak te hebben aan de uiter
lijke verschijning, laat ons zeggen: lak a a n den v o r m in 
het algemeen. 
Een houding, die, van een bepaalden gezichtshoek uit, direct 
valt af te leiden uit de sterke reactie van het „Nieuwe Bouwen" 
tegen wat men daar, smalend, betitelt als „romantiek" en 
„architectuurmakerij". Maar ik maak meteen de beperking, dat 
deze afleiding mogelijk is, maar niet de eenige mogelijkheid. 
En dan voeg ik erbij: „Goddank niet". Want een negatie kan 
tenslotte niet anders hebben dan een tijdelijke geldigheid in 
een tijdperk van overgang; op den duur mist zij opbouwende 
kracht. En, wanneer men meent, vernieuwend werk ten aan
zien van de ontwikkeling der bouwkunst te moeten onder
nemen, dient men deze restrictie niet te vergeten. Wie zich in 
het wezen van de bouwkunstige schepping verdiept, kent daar
van de samengesteldheid en weet, dat daaruit nooit of te nim
mer het streven naar schoonheid als primaire bestaansfactor 
kan worden weggedacht. Verwerping van het streven naar 
vormschoonheid is met het wezen der bouwkunst in strijd; dit 
heeft Ie C o r b u s i e r , artist en architect in hart en nieren, 
reeds jaren geleden begrepen en uitgesproken. Er is bij sommige 
architecten van het „Nieuwe Bouwen" nog altijd een dishar
monie in hun denken, waardoor zij nog maar steeds meenen 
te moeten demonstreeren voor de zakelijkheid als een cate
gorie op zichzelf, tegengesteld aan de schoonheid, omdat zij 
nog niet begrepen hebben, dat in een werkelijk gaaf architec
tonisch werk deze beide categorieën tot een eenheid worden 
versmolten, en de vorm van die eenheid bij elk werkelijk kunst
werk in laatste instantie van aesthotischon aard is. Het is dan 
ook volstrekt niet onbelangrijk, om in een eenvoudig bouwwerk 
te zoeken naar zuivere en gespannen verhoudingen, naar ver
fijning van een daklijstprofiel of de zuivere en goed afgewogen 
plaatsing en indeeling van een raam of deur. Als men daarover 
heenloopt, zal aan ons werk de adel ontbreken, dien het alleen 
krijgen kan, als het ook in die onclerdeelen met liefde en toe
wijding wordt bestudeerd. Is het waarlijk nog noodig om uit
drukkelijk neer te schrijven, dat ik hiermee geen banalen ver-
sieringslust en geen slappe architectuurmakerij bedoel? De 
liefdevolle toewijding en het zuivere overwegen kunnen ons in 
gevallen als dit leiden tot oplossingen van den meest strengen 
eenvoud. Maar zij zullen althans niet lomp zijn, niet hard, niet 
„goedkoop" in geestelijken zin, zij zullen vrij zijn van de arro
gante, maar au fond gemakzuchtige onverschilligheid, die een 
gevolg is van een onjuist inzicht. 

Als ik goed zie, is bij de groep van het „Nieuwe Bouwen" de tijd 

Z O M E R H U I S J E T E G R O E T 
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B E G A N E GROND 

V E R D I E P I N G 

Z O M E R H U I S J E T E B E R G E N A A N Z E E 
A R C H I T E C T E N B U R E A U M E R K E L B A C H - K A R S T E N - D U I K E R 

langzamerhand rijp voor de erkenning van de beperktheid van 
het negatieve standpunt inzake den architectonische!! vorm. In 
deze drie huisjes vind ik dit negativisme vrijwel in reincultuur, 
en dat is niet prettig. 

Ir. A. J. VAN DER STEUR. 

TOELICHTING BIJ DE ZOMERHUISJES. 

Z o m e r h u i s j e Mr. R. H. D. 
Gelegen te Groet bij Schoorl eenige honderden meters achter de 
duinen in een schitterende omgeving van duinen eenerzijds en 
weilanden anderzijds. 
Het huisje is uitgevoerd door plaatselijken aannemer geheel in 
baksteen met houten vloeren en balklagen, houten binnen
deuren en deurkozijnen, stalen buitendeuren en ramen, plafonds 
bekleed met board en naadlooze vloerbedekkingen op den be
ganen grond. 
De schuifdeuren in de woonkamer zijn naar buiten schuifbaar 
en zoodanig te gebruiken als windschermen. 

1. woon-eetkamer; 2. keuken; 3. bijkeuken; 4. entree; 5. garage; 
6. W.C.; 7. terras. 
1. oudersslaapkamer; 2.kinderslaapkamer; 3. dienstbodenkamer; 
4. logeerkamer; 5. douche; 6. balcon. 

Z o m e r h u i s j e Mr. A. H. K. 

Gelegen te Oost-Kapelle in de nabijheid van Domburg en ge
bouwd in baksteen met houten vloeren en balklagen, houten 
kozijnen met houten deuren en ramen. 
De buitenkozijnen zijn nagenoeg geheel bezet met standaard
deuren. 
1. keuken; 2. woon-eetkamer; 3. dienstbodenkamer; 4. entree; 
5. garage; 6. W.C.; 7. terras. 
1. logeerkamer; 2. kinderslaapkamer; 3. kinderslaapkamer; 
4. oudersslaapkamer; 5. W.C. en douche; 6. balcon. 

Z o m e r h u i s j e Bergen aan Zee 

geheel samengesteld als huisje te Oost-Kapelle. 

1. keuken; 2. woonkamer; 3. W.C; 4. entree; 5. dienstboden
kamer; 6. garage; 7. terras. 
1. kinderkamer; 2. oudersslaapkamer; 3. balcon; 4. gang; 
5. logeerkamer; 6. berging; 7. W.C. en douche. 

BOEKBESPREKING. 
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T A B E L L E N V O O R R A A M S P A N T E N , door dipl . L. Ke i le rman. 
Bovengenoemd werk verscheen bij de N.V. Ui tg . Mij. Kosmos te Amsterdam 
en zal van groot nut blijken te zijn voor al len, die z ich met de berekening 
van raamspanten moeten bezig houden. De tabellen zijn zoodanig ingericht, 
dat de statisch onbepaalde grootheden, die bij de berekening van raam
spanten moeten worden bepaald, op eenvoudige wijze door toepassing van 
de in de tabellen voorkomende coë f f i c iën ten kunnen worden vastgesteld. 
De tabellen zijn ingericht voor verschi l lende v o r m e n van raamspanten 
t.w. driehoek-, paraboolboog- en v ierhoekramen, zadelramen, ramen met 
vert ikale stijlen en t rapeziumvormige bovenregel en mansardvormige ramen, 
en wel zoodanig dat voor a l l e denkbare afmetingen en verhoudingen van 
dergeli jke raamspanten de gegevens direct te berekenen zijn. Verder zijn 
al deze vormen uitgewerkt als raam-op-twee-scharnieren en als ingeklemde 
ramen, terwijl in het algemeen als belastinggevallen vert ikale volbelast ing 
en voorzoover noodig ook halfvolbelasting en verder de eenzijdige horizon
tale volbelasting zijn aangegeven. Daarnaast geven afzonderl i jke tabellen 
den warmte- invloed aan. 

Uit den aard der zaak zijn de belastinggevallen beperkt tot geli jkmatig 
verdeelde belastingen. De schri jver zegt daarvan dat in het algemeen „de 
belasting door de gordingen, welke in den regel gelijk zijn en even ver van 
elkaar staan en in een grooter aantal voorkomen, door een geli jkmatig 
verdeelde belasting vervangen (kan) worden" . Met betrekking tot de wind
drukken constateert de schri jver het volgende: 

„ P r i n c i p i e e l gelijke omstandigheden (als voor de vert ikale belastingen) 
komen ook bij de momentenvlakken van den winddruk voor, waarbi j echter 
de ligging van het zwaartepunt in het momentenvlak een belangri jker be
teekenis verkri jgt. In aanmerking nemende, dat het ui tgangspunt omtrent 

de windkrachten grootendeels van hypothet ischen aard is, kan men in het 
algemeen accepteeren, dat de windbelast ing als een gel i jkmatig verdeelde 
belasting beschouwd kan worden." 
Verder gaan de tabellen natuurl i jk uit van ramen met gelijke traagheids
momenten over alle doorsneden. De schri jver geeft echter aan hoe zij ook 
bij ongelijke t raagheidsmomenten bru ikbaar zijn. We l i swaar is ook deze 
herleiding theoretisch niet geheel zuiver , maar voldoende voor pract isch 
gebruik. Is dat tenslotte ook niet het geval met a l l e berekeningsmethoden, 
ook met die welke schi jnbaar wel theoretisch geheel zu iver zijn? 
Ik geloof dan ook dat ing. Ke i le rman met dit werk al len, die raamspanten 
plegen te berekenen, in hooge mate aan zich heeft verpl icht en dat wel in 
de eerste plaats ook om de wijze waarop hij de tabellen heeft ingericht, 
n.l. door een systeem van c o ë f f i c i ë n t e n , waar in de detai lmaten van stijl
hoogte, overspanning, porring enz. zijn verwerkt op zoodanige wijze, dat de 
tabellen voor alle maten en maatverhoudingen kunnen worden gebruikt . 
Ik kan verder alleen de hoop ui tspreken, dat de velen, die van dit nuttige 
werk zul len profi teeren, gevr i jwaard zul len blijven voor de onaangename 
gevolgen van de toepassing van tabel len, die ondergeteekende eens heeft 
beleefd, toen hij bij een bepaalde ambteli jke controleinstantie gew.beton-
berekeningen moest overleggen en daarbij gebruik had gemaakt van tabel
len voor excentr isch belaste kolommen, welke op grond van het feit dat er 
drukfouten in zouden kunnen voorkomen niet als grondslag van bereke
ning werden erkend! A l s merkwaardigheid valt daarbij op te merken, dat 
de tenslotte g o e d g e k e u r d e (theoretisch zuivere) berekeningswijze bij 
dezelfde kolomzwaarten een iets lichtere wapening opleverde. 
Honn i soit qui mal y pense. H. T . Z . 

O V E R Z I C H T V A N T I J D S C H R I F T E N . 

T H E A R C H I T E C T U R A L A S S O C I A T I O N J O U R N A L , Dec. '35. 
Een bouwcombinatie liet door een aantal architecten ontwerpen maken voor 
een complex van een 100-tal landhuisjes, hield daarvan een tentoonstel l ing, 
gecombineerd met een pri jsvraag, en verkocht haar huizen op deze tekening. 
Dit gelukte minstens zo gemakkeli jk als met de producten zonder archi 
tecten-hulp tot stand gekomen. De belangri jkheid van deze werkmogel i jkheid 
is groter dan het resultaat in situatie en architectuur. 

Bekroonde ontwerpen van een pri jsvraag voor houten huis en houten week
end huis. 

J O U R N A L O F T H E R.I.B.A., 4 J a n . '36. 

Ui tvoer ige gegevens omtrent bouw en inrichting van autobusgarages. 

T H E A R C H I T E C T S ' J O U R N A L , 2 J a n . '36. 

Onderzoek naar bezonning binnenshuis door overdekking van een foto der 

l ichtopeningen vanuit het beschouwde punt en een graf iek van de zonneloop. 

Idem van 9 J a n . '36. 
17 bldz. over houtbouw in Enge land , die ook daar bl i jkbaar thans aandacht 
heeft. Gegevens met goede plannen, constructies en kostpri jzen. 

B O U W B E D R I J F 27 Dec. 1935. 
Verwerken van beton bij lage temperaturen (tot -f- 5 ° C ) . 
Zie ook: 

B ö h m : „ D a s Betonieren bei F ros t" . 
K le in loge l : „ W i n t e r a r b e i t e n im Beton- und E isenbau" . 

K le in logel : „ E i n f l ü s s e auf Beton" Frost und K ü h l e Wi t te rung. 

D E I N G E N I E U R 6 Dec. 1935. 

„ E r v a r i n g e n met betonoplangers" door Ir. W . Valderpoort . 

D E I N G E N I E U R 13 Dec. 1935. 

Over Waterstaatswerken en Natuurschoon, voorzicht igheid bij den aanleg 
van wegen, geen vernielen van mooie plekken. 
Anderz i jds: de wegen maken ook veel schoons bereikbaar. Houdt de Kerk 
in het midden. Zoek samenwerking met deskundigen voor archi tectuur , 
boschbouw, landschapschoon. 
Zie ook: Het verslag van den 10en Monumentendag, „ D e weg in het land
schap" door Ir. G . A . Overdi jk ing. Ui tgave A . N . W . B . 

D E I N G E N I E U R 20 Dec. 1935. 

Die Setzung der Fundierunqen und ihre W i r k u n g auf den Oberbau, door 
Dr. Ing. K. von Terzagh i . 
Overzicht over de tegenwoordige stand onzer kennis omtrent zettingen 
en hun invloed op de spanningen in de bovenbouw. Proefbelast ingen, zet
t ingsverschijnselen, nauwkeurig onderzoek met verbeterde instrumenten. 

Nieuw onderzoek omtrent hei formules steunende op Redtenbacher (1859) 
wetenschappeli jk gefundeerd door Ir. Sprenger (1931), He i ly (1931), en 
Rausch (1930). 
Proefpaalbelast ingen in Rotterdam en V laard ingen . 

Uiterst interessante onderzoekingen omtrent grondweerstand aan kleine 
modelpalen in gelatine-substanties. 

D E I N G E N I E U R van 3 J a n . '36. 

„ B e s t r i j d i n g van de v l iegstofp laag" door Prof . Ir. ter L i n d e n . 
„ S c h o k b e t o n " door Ir. Peiser. 

D E I N G E N I E U R , 17 J a n . '36. 

De Berl i jnsche Olympia-bouwwerken. v. d. B. 

Z E N T R A L B L A T T D E R B A U V E R W A L T U N G . 

In No. 1 behandelt Stadtbaurat Beblo de aanslui t ing van M ü n c h e n aan de 
Ri jksautowegen. 

In No. 2 v inden we een beschri jving met foto's en tekeningen van de 
restauratie van de Holstentor in L ü b e c k . 

Dit is het eerste van een reeks art ikelen die onder de t i te l : „ B a u l i c h e 
S icherung und Wiederherste l lung alter T u r m b a u t e n " , van de hand van 
Dr. Ing. e.h. George R ü t h , zal verschi jnen over een aantal volgens zijn 
ontwerp gerestaureerde torengebouwen. 

In No. 3 een art ikel over chemische neerslagmiddelen en f i l ters voor de 
reiniging van afvalwater, door Dr. Ing. K. Imhoff, Beratender Ingenieur, 
Essen. 

T I J D S C H R I F 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 . 16de 
jaarg . no. 12 Dec. 1935 bevat een art ikel van den heer C . J . A . Par levl iet , 
Commies bij het Departement van Sociale Zaken, „ D e vaststel l ing der bij
dragen uit 's Rijks kas in de exploitatie-tekorten der woningwetwoningen 
(vervolg op het art ikel „ D e verschuiv ing van de verva ldata der a n n u ï t e i t e n " 
in de Nov. a f l . van denzelfden schr i jver ) . Vervo lgens een met eenige il lu
straties ver lucht opstel over „he t dorp op het e i land Sch ie rmonn ikoog" van 
de hand van den heer W. van Boven, terwij l de H . H . Ir. K. van Lohuizen 
en G . H. J . Del fgaauw hun art ikel „ D e toekomstige verdeel ing van bevolking 
en van woningvoorraad over het land" (Nov. afl.) voortzetten. 

P U B L I E K E W E R K E N 5de jaarg . No. 7 Dec. 1935, geeft een omvangri jk 
art ikel over het algemeen ui tbreidingsplan van A m s t e r d a m . 
In de zelfde af levering komt een zeer lezenswaardige beschouwing voor 
van den directeur van Gemeentewerken te 's Hertogenbosch, den heer 
J . A . H. Perey, over „ L u c h t b e s c h e r m i n g " (een vervolg op het ar t ikel in 
de Nov. af l . ) . Het is een onderwerp dat zich leent voor beschri jving in 
onverschi l l igen, spottenden of paniek-sti j l . Het mocht den schri jver geluk-
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. D A N Z I G S T E L L T S E I N S T A D T B I L D W I E D E R H E R " 

Hoe dat gebeurt kunt u zien in No 3 van de „ D e u t s c h e Bauzei tung". Wij 

lezen o.a.: 

„ D i e Arbei ten des ausgezeichneten Danziger Archi tekten Dipl.-1 ng. Heinz 
Bahr zeigen, dasz die wir tschaft l ichen Belange bei Gescnaftshausern im 

ken in geen van deze aanwendsels te verval len en glashelder den huidigen 

stand van zaken ten aanzien van dit ongemeen moeilijke probleem uiteen 

te zetten. 
Zeer interessant is de uit „ A n n a l i dei Lavor i Pubb l ic i " (Febr . 1935) over
genomen grafiek van de schommelingen van den scheeven toren te Pisa . 

I D E M No. 8, Januar i 1936. 
Prof . Dr. C . W . Vol lgraf f schrijft over „ S t e l s e l m a t i g bodemonderzoek in het 
hart van Utrecht". De schri jver geeft een zakelijk verslag der gedane 
vondsten, waarvan de belangri jkheid in cultuur- en kunsthistorisch opzicht 
waarl i jk enorm is te noemen, terwijl de groote resultaten een voort
durende aansporing zijn voor verder onderzoek in deze onuitputteli jke 
tombola met cultuurresten. 
Op dit art ikel moge uitdrukkeli jk de aandacht worden gevestigd, aangezien 
het vri jwel de eenige meer verspreide publicatie is, betreffende de werk
zaamheden op het Domplein te Utrecht. Een viertal foto's zijn aan den 
tekst toegevoegd. 
Ir. A . W . A . van Velzen, Adjunct -Di recteur van Gemeentewerken te E in d 
hoven publiceert vervolgens eenige teekeningen en foto's van de nieuwe 
overdekte tr ibune op het Gemeentelijk Sportpark aldaar. 
De heer G. C . Kools, Directeur van Gemeentewerken te E indhoven schrijft 
over „ K l i n k e r s in Beton", naar aanleiding van een excursie van een 20-tal 
Directeuren van Gemeentewerken naar Oldenburg (Dui tschland) . a lwaar 
met dit procédé, (kl inkers op hun plat gelegd in een 2 ± 3 cm dikke laag 
specie (1 : 3), met een gewalste puin- of steenfundeering als ondergrond) 
goede resultaten zijn verkregen. 

VOORDRACHT OVER ARCHEOLOGIE EN GEWAPEND 
BETON. 
Op Dinsdag 24 Maart 1936, om kwart over 8, zal de Heer Georges Robert 
Lefor t , Archi tect en Chef van het Fransche Gouvernement, Directeur van 
l 'Ecole Nationale d 'Archi tecture de Rennes, in Maison Descartes, Museum
plein 11, Amsterdam, een voordracht houden over het onderwerp: 
„ A r c h é o l o g i e et béton a r m é " . (Essai sur revolut ion de l 'architecture en 
France depuis 1900). 

De leden en lezers kunnen deze voordracht bijwonen. 
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Kern einer alten Stadt auch gewahrt werden können , ohne dasz das über-
lieferte Baukunstwerk auszerl ich ze rs tö r t zu werden braucht". 
J a , ja , ziet u b.v. maar bovenstaande afbeeldingen. 

A. E . 

Een artikel getiteld „ A r c h i t e c t u u r problemen" bespreekt eenige weinig ge
slaagde nieuwe gebouwen te M ü n c h e n . De schri jver wijst er op, dat de 
als „ G e r m a a n s c h " opgedrongen architectuur een uitgesproken klassiek 
karakter draagt. „ W a t heeft Noord-Europa gedurende de laatste eeuw niet 
geworsteld om los te komen van den klassieken cul tuurvorm, om zich zelf 
te v inden! Is de Beurs van Berlage well icht niet daarom van onverganke
lijke waarde, omdat het een architectuur vormt, die volkomen met het 
klassieke schema heeft afgerekend?" 

„ H E E M S C H U T " 12de jaarg. No 11 en 12, Nov., Dec. 1935. 

Archi tect A . A . Kok wijdt twee opeenvolgende artikelen aan het uitbrei

dingsplan van Oisterwijk. Ter toelichting zijn eenige nauwkeurige platte 

gronden aan de beschouwing toegevoegd. 

R. K. B O U W B L A D 7de jaarg. No 11, Dec. 1935. 

Het blad geeft in zijn December-nummer een vijftal Kerstvoorstel l ingen 

uit oude handschri f ten met een begeleidend woord van J a n Beerends. 

J a n Mol , architect B .N .A . beschrijft de door hem gebouwde R. K. huishoud

school te 's Gravenhage, terwijl Ir. Schweigman een art ikel levert over 

„ G e l u i d s w e r i n g en Acoust iek". 

I D E M No. 12, J a n . 1936. 
C. M. leidt een art ikel in „bij werk van arch. E . Nijsten", waar in de 
architect het door hem ontworpen kantoorgebouw voor een verzekerings
maatschappij , een dubbel woonhuis te 's Hertogenbosch en een woonhuis 
te Vught bespreekt. 

Ir. v. D. J r . bespreekt de St. Engelbertkerk te Keulen van den architect 

Dom. B ö h m . H - w -

RECTIFICATIES. 
In het overzicht van de Jaarbeurs in ons vorige nummer zijn abusievelijk de 
V ik ing bouwplaten onder de houtvezelplaten vermeld. Het zijn echter hout
wolplaten. 
Pudlo is van het eerste oogenblik af in 1916 steeds ge ïn t roduceerd geweest 
door de N.V. Ramondt en Co's en niet eerst door een thans niet meer be
staande f i rma , zooals het verslag vermeldde. 

E n wat de afbeeldingen betreft bij het art ikel over de Camouf lage van het 
T r o c a d é r o , deze zijn ontleend aan het t i jdschri f t : L 'architecture d'aujourd' 
hui. De vermelding hiervan is per abuis uitgevallen. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J . V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R IR J H V A N NR4 o 
D E N B R O E K , A. EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 2 8 M A A R T 1936 j 
REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

DE MANNEN VAN DE PEN EN DE MANNEN VAN DE TEEKENTAFEL. 

De Theorie der Architectuur van Leon Battista Alberti tot Le Corbusier. 

DOOR ARNOLDUS NOACH. 

I n l e i d i n g . 
De theorie heeft op de practijk der bouwkunst altijd vrucht
baar gewerkt. Dit te bewijzen is het doel, dat wij ons stellen. 
In de reeks artikelen, waarvan dit opstel het eerste is, zullen 
wij nagaan, hoe groot en hoe diep de invloed is geweest, dien 
de geschriften over het bouwen op de bouwkunst zelf hebben 
uitgeoefend. 
In de eerste plaats is het volgende de aandacht waard: zij, die 
in vroeger tijd over architectuur schreven, kenden bijna allen 
het vak door en door. In den modernen tijd vormt de kunst
geleerde een afzonderlijken factor in het artistieke leven, 
die, wat de praktische kennis betreft, slechts zelden gelijk 
staat met den man van het vak. Hij moet eigenschappen van 
den kunstenaar en van den geleerde in zich vereenigen; in 
onzen tijd staan die eigenschappen vaak lijnrecht tegenover 
elkaar. In vroegere tijdperken waren de kunst en de wetenschap 
echter nooit zoo sterk gescheiden als thans; van tegenstrijdige 
eigenschappen in dezen zin kon men dus niet spreken. Wie 
het als zijn roeping gevoelde om zich aan de wetenschappelijke 
theorie der bouwkunst te wijden, had in de practijk van het 
bouwen zijn sporen gewoonlijk reeds verdiend. 
Toch zijn er altijd belangrijke verschillen geweest tusschen den 
practischen architect en den theoreticus. Allereerst is er het 
verschil in verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de kunst: 

de architect dacht en denkt alleen aan de toekomst van zijn 
eigen scheppingen, de hechtheid en duurzaamheid in techni
schen en aesthetischen zin van hetgeen hij bouwt. De theore
ticus echter concentreert zijn aandacht op de toekomst van de 
bouwkunst als geheel; de afzonderlijke werken interesseeren 
hem minder. Hij maakt zich in zijn geschriften zoo veel moge
lijk los van de elementaire eischen der techniek, zelfs wanneer 
de techniek voor hem conditio sine qua non is tot het grond
vesten van een nieuwen stijl. 
Wanneer de architect en de theoreticus in één persoon ver-
eenigd zijn, is het verschil des te duidelijker zichtbaar: in zijn 
geschriften propageert de kunstenaar werken van een geheel 
ander karakter, dan wanneer hij voor de practijk ontwerpt. 
Dikwijls gaat hij zoo ver in het losmaken van de banden der 
techniek, dat zijn op papier ontworpen gebouwen nimmer 
(althans niet in zijn eigen tijd) in steen verwezenlijkt zouden 
kunnen worden. Op deze wijze gaat de architectuur t h e o r i e 
over in de architectuur f a n t a s i e . 
Juist in dezen overgang naar de vrije fantasie ligt een van de 
grootste krachten van de theorie der architectuur, ondanks 
het feit, dat de techniek de onmisbare basis van de bouwkunst 
vormt. Slechts door zich los te maken van het technische kun
nen van zijn eigen tijd, wordt het mogelijk, dat de theoreticus 
naar nieuwe tijden vooruitwijst en in den waren zin een profeet 
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van de bouwkunst wordt. De vooruitgang der techniek is een 
betrekkelijk ding; wat vandaag nog niet mogelijk is, kan mor
gen reeds passé zijn. Hierdoor wordt de utopistische fantasie 
van heden de normale realiteit van morgen. Op deze wijze ver
sterkt de architectuurtheorie eens te meer den band, die de 
bouwkunst in Europa door alle tijden heen samensmeedt: de 
terugwerkende krachten, die deze conservatiefste van alle kun
sten beïnvloeden, worden opgeheven en in evenwicht gehouden 
door den voortstuwenden stroom van het werk der profeten. 
De beteekenis van de architectuurtheorie ligt echter niet alleen 
in het brengen van hemelbestormende vernieuwingen. Ook in 
het nauwkeurige noteeren van hetgeen in een bepaalde periode 
van de geschiedenis der bouwkunst leeft, ligt haar kracht; 
misschien is het laatste voor den historicus nog belangwek
kender. Deze minder revolutionaire categorie van geschriften 
over bouwkunst vat samen, wat er in een bepaalde periode in 
technisch en aesthetisch opzicht wordt gepresteerd. Zij toont 
eveneens, hoe het staat met het onderw i j s in de moeilijke 
kunst van het bouwen. Slechts zelden is nauwkeurig vast te 
stellen, of een geschrift alleen bedoeld is als leerboek voor 
jeugdige kunstenaars. Zeer dikwijls heeft het tegelijkertijd het 
karakter van een leiddraad voor den reeds volgroeiden archi
tect en kan dus slechts in een hoogere beteekenis een l ee r 
boek genoemd worden. 

Met het gebruik van den term „leerboek" komen wij tot een 
ander begrip, dat het verschil tusschen den practiseerenden 
architect en den redeneerenden theoreticus accentueert. De 
laatste is er eerder toe geneigd om v e r s t a n d e l i j k te be
redeneeren, hetgeen voor den eerste slechts door middel van 
het g e v o e l te bereiken is. Dit is een questie van mentaliteit: 
bij een theoreticus overheerscht het verstand al heel gemak
kelijk het gevoel. Wie den verstandelijk redeneerenden trek 
in zijn karakter mist, kan zich er nimmer toe geroepen voelen 
een leer te verkondigen. De wijze, waarop de leer verkondigd 
wordt, teekent de gemeenschappelijke karaktertrekken van 
bijna alle theoretici: de leer verstart maar al te dikwijls tot 
doctrine. Deze verstarring heeft met overwegende verstande
lijkheid slechts weinig te maken. Bijna alle theoretici bezitten 
een onbuigzaamheid, die hen tot pedantheid doet neigen; een 
questie van karakter en niet van geest. Het verschil tusschen 
een leermeester en een schoolmeester is vaak moeilijk te be
palen! 
Op deze wijze is het mogelijk en noodzakelijk, een onderscheid 
te maken tusschen de mannen van de pen en de mannen van 
de teekentafel, ook al zijn de grenzen nooit precies te bepalen. 
Er zijn ook minder evidente verschillen, die niettemin de aan
dacht waard zijn. Sommige architecten zijn bijvoorbeeld in hun 
papieren geschriften belangwekkender dan in hun steenen 
bouwwerken. Bij anderen is juist het omgekeerde het geval. Het 
komt eveneens dikwijls voor, dat een als architect en als theo
reticus onbeteekenend man niettemin voor den historicus 
interessant materiaal levert. In het werk van de mindere goden 
ligt namelijk vaak een verklaring voor de problemen, die met 
het werk van grootere tijdgenooten zijn verbonden. Ook de 
onbelangrijkste theoretische geschriften vormen, op deze wijze 
gezien, voor de geschiedenis der bouwkunst een belangrijke 
bron. 
Hoe het resultaat ook is, in de doelstelling zijn alle theoretische 
werken gelijk: zij willen geheimen openbaren. Geheimen om
gaven de bouwkunst reeds in den oertijd; geheimen die het 
dienen van deze kunst maakten tot een magische wetenschap. 
Offers en ritueele handelingen begeleidden het leggen van den 
eersten steen om den goddelijken toorn te stillen. Het mocht 
immers volgens oerbegrippen een godloochenende daad ge
noemd worden, dat een mensch n i e u w e r u i m t e schiep. 
Wat in verloren tijdperken een magische wetenschap was, be
hield nog lang zijn occult karakter. De magie verdween echter 

146 

en van al het geheimzinnige bleef slechts het v a k g e h e i m 
over, dat angstvallig werd gehoed. Zoo zouden bijvoorbeeld de 
proporties der Middeleeuwsche kathedralen in de 19e eeuw niet 
tot zooveel bespiegeling aanleiding hebben gegeven, indien de 
sleutel tot het doorgronden van deze gecompliceerde bereke
ningen niet reeds door de bouwmeesters in hun eigen tijd zorg
vuldig verborgen was gehouden. Voor de Romantici der 19de 
eeuw was de Gotiek een groot en nauwelijks te begrijpen won
der van intuïtieve schoonheid en naïeve ongebondenheid. Onze 
tijd beziet de bouwkunst der Middeleeuwen minder poëtisch 
en minder eenzijdig, doch ondergaat haar grootheid des te 
sterker. W ij weten, dat de inspiratie ook in de irrationeele 
Middeleeuwen de linie van het verstand moest passeeren om 
tot tastbare werkelijkheid te kunnen geraken. Maar hóe de 
bouwmeesters der Gotiek te werk gingen, is slechts bij bena
dering uit de gebouwen zelf af te leiden. Geen enkel geschrift 
getuigt er van. 
Het op schrift stellen van de werkwijze van den architect werd 
overgelaten aan de perioden die volgden op de Gotiek. In het 
Christelijke Europa zijn het de meesters der vroege Italiaansche 
Renaissance geweest, die als eersten de bouwkunst in klare 
begrippen hebben ontleed en het resultaat van die analyse in 
het literaire deel van hun werken hebben vastgelegd. Het is 
geentoeval.dat het ontstaan van de architectuurtheorie samen
valt met de vernieuwing der vormen van cultuur en kunst in 
het 15de eeuwsche Italië; een vernieuwing, die geïnspireerd 
was op de antieke cultuur. 
De Romeinsche bouwkunst heeft een theoreticus bezeten. 
Vitruvius, architect aan het Hof van Augustus, schreef een 
werk, waarin hij alle vormen van de bouwkunst in zijn dagen 
de revue liet passeeren en onderwierp aan zijn critiek. Bijzon
der overzichtelijk is zijn boek niet; de taal is duister en voor 
vele uitleggingen vatbaar; de proporties van de gebouwen, die 
hij voorgeeft zelf te hebben opgemeten, kloppen niet met de 
werkelijkheid. Vitruvius' visie op de bouwkunst, voorzoover zij 
uit zijn werk is te styleeren, is echter belangrijker dan ondui
delijkheid en onnauwkeurigheid. Ook Vitruvius bezat, evenals 
wij bij de latere theoretici hebben opgemerkt en hieronder 
nader uiteen zullen zetten, een sterk rationalistische opvatting 
van de architectuur. Voor een man als hij, is elke schoonheids
werking te berekenen; voor een man als hij, is slechts datgene 
schoon te noemen, wat met het verstand overeenkomt. Wij 
beweren niet, dat Vitruvius' opvattingen met den geest van de 
Romeinsche bouwkunst volkomen overeenstemmen; deze ques
tie laten wij echter buiten beschouwing. Wat voor onze arti
kelen belangrijk is, bestaat niet in de grootheid van Vitruvius 
zelf, maar in zijn beteekenis voor de architectuur der Renais
sance. De beteekenis ligt in het feit, dat de bouwmeesters van 
die periode Vitruvius' geschrift als leiddraad voor het bouwen 
hebben geadopteerd, als volkomen gelijkwaardigen leiddraad 
naast de studie der antieke gebouwen zelf. Alle theoretische 
werken zijn op dit geschrift gebaseerd; zij vormen er een na
volging van of pogen het aan critiek te onderwerpen. Het 
rationalisme van Vitruvius vond weerklank bij de geestes
gesteldheid van de Italiaansche Renaissance in het algemeen 
en bij de theoretici dezer periode in het bijzonder. 
De studie der antieke literatuur in den tijd der Renaissance is 
in het algemeen de studie van de antieke beeldende kunst 
voorafgegaan. Zoo ook ging het met de bestudeering van 
Vitruvius' werk over de bouwkunst. In 1415 ontdekte een 
Florentijnsche geleerde het in een Zwitsersch klooster. Zijn be
langstelling voor dit boek was zuiver literair; hij dacht er niet 
aan, evenmin als zijn tijdgenooten, om het aan de overblijf
selen van Romeinsche gebouwen in Italië te toetsen of het uit 
te geven als leiddraad tot het scheppen van nieuwe architec
tuur, ook al hadden de architecten van die dagen een nieuwe 
en productieve belangstelling voor de bouwkunst der antieken. 

In het jaar 1451 verscheen echter een boek, dat in de geschie
denis der bouwkunst een mijlpaal vormt. Het was het eerste 
deel van Leon Battista Alberti's Tien Boeken over Architec
tuur, een critisch antwoord op het werk, dat Vitruvius vijftien 
eeuwen vroeger het licht had doen zien. Wij kunnen niet na
laten reeds in deze inleiding te wijzen op Alberti's beteekenis 
voor de theorie der bouwkunst en voor de Europeesche cultuur 
in het algemeen. 
Hij was de universeelste man van zijn op het universeele inge-
stelclen tijd. In alle takken van de cultuur van zijn dagen was 
hij een meester. Als architect schiep hij werken, die revolutio
nair genoemd kunnen worden, revolutionair in den voor onzen 
tijd paradoxalen zin eener volkomen herleving van den antieken 
geest. Voor zijn eigen tijd ontdekte hij een schat van vormen, 
waar zelfs de generaties die onmiddellijk na hem kwamen de 
volle waarde niet van beseften. Alberti was een dier profeten 
van de bouwkunst, waar wij hierboven reeds over spraken. Hij 
was misschien de grootste. Wanneer men zijn bouwwerken 
vergelijkt met hetgeen door de architecten van zijn eigen tijd 
is gebouwd, dan komt men ten hoogste tot de conclusie, dat 
hij een zeer groot bouwmeester was. Zijn volle beteekenis als 
wegbereider voor nieuwe tijden blijkt echter uit zijn boeken 
over architectuur. 
Alberti's invloed op zijn tijdgenooten is gering te noemen in 
verhouding tot de grootheid van zijn ideeën. Als voorbeeld van 
zijn vooruitzienden blik wijzen wij hier op het feit, dat ook de 
sociale zijde van het bouwen zijn aandacht had. Naast het 
scheppen van schoonheid behoort volgens hem de hygiënische 
verzorging van steden en huizen tot de taak van den architect; 
denkbeelden, gepropageerd in 1450, maar pas in 1900 ten volle 
begrepen. 
Met deze groote en gave figuur doet de architectuurtheorie 
haar intrede in de kunstgeschiedenis van het Christelijk Europa. 
Nóch in Italië, nóch daarbuiten is ooit weer een kunstenaar 
opgestaan, die zoozeer alle richtingen beheerschte van het 
leven en van de kunst. Toch moet men hem niet te zeer los
maken van zijn eigen tijdsbeeld. Hij is wel degelijk verbonden 
met de kunst van zijn generatie en van zijn land. 
Alberti beschouwde de z u i l slechts als decoratief element in 
de bouwkunst. In zijn theoretisch werk nemen de zuilorden dan 
ook slechts een ondergeschikte plaats in. Voor de generaties, 
die na hem kwamen, werd de zuil echter hoe langer hoe meer 
hoofdzaak en middelpunt van de belangstelling van den archi
tect. Deze ontwikkeling duurt voort tot in het einde van de 
18de eeuw. Als voorbeeld noemen wij het feit, dat in het 18de 
eeuwsche Frankrijk de „architecture" van een gebouw betee-
kende: de bekleeding der wanden met zuilen van een der vijf 
geijkte typen. Een groot deel van de architectuurtheoretische 
werken is dan ook aan de proporties van de zuil gewijd. 
Die proporties zijn afhankelijk van den modu I, de halve basis
breedte van de zuil. De tusschenruimten tusschen de kolom
men worden eveneens uit een veelvoud van den modul samen
gesteld. Men behoeft slechts een gevelteekening uit de 17de of 
18de eeuw te bekijken om te zien, dat de maten van een ge
bouw afhankelijk zijn van de proporties der zuilen. Zelfs de 
plattegronden worden door deze maten geregeerd. Het geheele 
gebouw zucht onder de tyrannie van de zuil. Er is geen groo
tere tegenstelling te bedenken dan tusschen het „vrije" schep
pen in onzen tijd (vrij slechts in zooverre als de eischen der 
techniek toelaten) en deze bouwkunst, die zich in dienst stelt 
van een grootendeels aesthetisch en slechts gedeeltelijk con
structief element. Door alle perioden en territoriale begren
zingen heen behoudt de Europeesche architectuur tusschen de 
jaren 1500 en 1800 hetzelfde gezicht; tenminste, wanneer zij 
bekeken wordt van het 20ste eeuwsche standpunt uit. 
Deze eenheid is echter schijn. Ondanks het feit, dat de bouw
kunst sinds het ontstaan der Renaissance streeft naar inter

nationale gelijkheid, is de onderscheiding naar nationalen aard 
noodzakelijk. „Architettura Universale" noemt de theoreticus 
Scamozzi in het begin der 17de eeuw de door hem gepropa
geerde richting. Men moet echter de bouwkunst in elk land 
afzonderlijk onderzoeken om tot een conclusie te komen om
trent deze „Universeele Architectuur". 
Met het noemen van den naam Scamozzi bereiken wij een 
ander hoogtepunt van de architectuurtheorie. Deze meester 
bezat geen van de schitterende eigenschappen van Alberti. 
Anderhalve eeuw van moeizaam zoeken naar een idealen vorm 
lag tusschen hem en den grooten 15de eeuwschen voorganger; 
anderhalve eeuw, waarin de bouwkunst een evolutie had door
gemaakt. De kunst der Renaissance was intusschen naar het 
Noorden verbreid; architectuurtheoretici hadden tot die ver
breiding meegewerkt. Het was vooral Sebastiano Serlio ge
weest (een Italiaan uit de eerste helft der 16de eeuw), wiens 
werk, „Vijf Boeken over de Bouwkunst", de in Italië inheemsch 
geworden vormen der Klassieke Oudheid op de kunst van het 
Noorden had geënt. 
Het Noorden had zich deze oorspronkelijk vreemde vormen 
niet onmiddellijk eigen gemaakt. Met de formule „een Gotisch 
lichaam onder een Klassiek gewaad" is de bouwkunst der 
Renaissance in de landen benoorden de Alpen tot ver in de 
16de eeuw zuiver gekarakteriseerd. In Frankrijk was het voor 
het eerst tot een klassiciteit van den geest gekomen. Maar ook 
in dit land heeft het tot het eind van de 16de eeuw geduurd, 
eer men gebouwen van waarlijk Klassieke allure oprichtte. 
Eigen theoretici bezat Frankrijk in die eeuw ook reeds. Onder 
hen zijn twee richtingen te onderscheiden: zij, die zich geheel 
richten naar de bouwkunst van het Zuiden en zij, voor wie de 
eigen, inheemsche vormen den voorrang boven de vreemde 
bezitten. 
In de Nederlanden is pas veel later sprake van een doorwerken 
der Zuidelijke invloeden. Ook hier worden de Antieke vormen 
(of wat men daar voor houdt) in geschriften gepropageerd. 
Toch aarzelen wij hier van architectuurtheorie te spreken. 
Immers, de vormen, die in deze geschriften gepropageerd wor
den, hebben met de kern van de bouwkunst weinig te maken. 
De ruimte, het eigenlijke wezen van de architectuur, blijft 
onaangetast voortleven in de tradities van de late Gotiek. Het 
nieuwe blijft in hoofdzaak bepaald tot de versieringsvormen. 
Ook in de practijk der bouwkunst is deze ontwikkeling te be
speuren. In de Duitsche landen geeft de kunst geen ander beeld 
te zien. 
Zoo staan de zaken aan het eind van de 16de en het begin van 
de 17de eeuw. De adoptie van de Italiaansche kunst gaat lang
zaam. Dat het Noorden zich deze kunst ten slotte eigen heeft 
gemaakt (zoo eigen, dat het vreemde element aan het eind van 
deze periode niet meer van het oorspronkelijke karakter was 
te onderscheiden), is in de eerste plaats aan de theoretici der 
bouwkunst te danken. Door het bestucleeren van hun geschrif
ten zijn de architecten er toe gekomen, zich in de sfeer van de 
nieuwe Klassiciteit in te leven. 
Wij moeten ons voor deze inleiding tot het geven van voor
beelden beperken. Wat de Nederlanden betreft, is een figuur 
als de literator en dilettant-architect Constantijn Huygens ken
schetsend voor den tijd waarin hij leefde. Voor hem was de 
Klassicistische kunst van het Zuiden los van de specifiek 
Italiaansche sfeer; zij beteekende voor hem in de eerste plaats: 
kunst voor den man van beschaving en levensverfijning. Het 
zou te ver voeren, deze voor de bouwkunst zoo belangrijke 
figuur hier ten voeten uit te schetsen. Wij bepalen ons tot het 
opsommen van enkele symptomen: de architect Jacob van 
Campen stond onder zijn invloed en bouwde geheel naar zijn 
geest. Voor deze studie nog belangrijker is het feit, dat Huygens 
een vertaling publiceerde van het theoretische werk van 
Scamozzi's leermeester, Palladio. 
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Van cle twee was het echter Scamozzi's geschrift dat op de 
17de eeuwsche bouwkunst in ons land den grootsten invloed 
heeft uitgeoefend. 
Voor den oppervlakkigen beschouwer is het merkwaardig, dat 
niet cle groote en heroïsche Palladio, maar de ietwat droge en 
doctrinaire Scamozzi in Noord-Nederland zulk een opgang 
heeft gemaakt. Dit is echter minder merkwaardig voor hem, 
die het karakter van de Nederlandsche bouwkunst kent. Af
gezien van zijn positieve waarden is het doctrinaire een dei-
negatieve eigenschappen van den Nederlandschen Architect; 
hetzij dat hij in cle 17de eeuw leeft en zijn scheppingen moei
zaam uit de zuilorden opbouwt, of dat in de 20ste eeuw beton 
en staal hem fascineeren. Het nationale karakter blijft zichzelf 
altijd gelijk; onbewust kiest het de vreemde invloeden, die er 
het beste mee samengaan; Scamozzi's invloed op de bouw
kunst van Noord-Nederland is hier een voorbeeld van. 
Toch zijn de overgangen der stijlperioden niet minder gewich
tige factoren. Het is merkwaardig te zien, hoe deze overgangen 

ook in de fijnste schakeeringen zich in de architectuurtheorie 
weerspiegelen. Er is een ononderbroken stroom van Alberti tot 
Le Corbusier. De voorwaarden tot de kunst van heden zijn 
reeds in een ver verleden bepaald. 
De sprong van de 17de eeuw tot onzen tijd is groot. Toch willen 
wij hem wagen. Wat cle moderne bouwkunst van de oude 
onderscheidt, is het sentiment, het sociale gevoel. Dit sentiment 
is niet plotseling gekomen. In de kiem is het reeds in de oudste 
tijden aanwezig. Alberti geeft het bewust een plaats tusschen 
zijn eischen voor een goede bouwkunst. Langzaam groeit het, 
totdat het één van de voornaamste thema's wordt van de 
Fransche Revolutie. 
De ontwikkeling van het sociale gevoel in de bouwkunst, voor 
onzen tijd zoo gewichtig, zullen wij in deze artikelenreeks zorg
vuldig nagaan. Het voornaamste is en blijft echter: cl e on t-
w i k k e l i n g van het v o r m g e v o e l . Want zonder vorm 
kan er geen bouwkunst bestaan, hoe sociaal die ook is. 

(Wordt vervolgd.) 

PERCEEL 168 HEERENGRACHT T E AMSTERDAM. 

In No. 21 (dd. 25 Mei 1935) van het „Bouwkundig Weekblad" 
geeft Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer in zijn beschouwing over 
„de lijst ingevolge de Monumentenverordening van Amsterdam" 
vele opmerkingen ten beste, welke wel officieel door de Monu-
menten-Commisie, die B. en W. van advies dienen, zullen wor
den behandeld. 
Een opmerking, het perceel 168 Heerengracht betreffende, 
heeft mijn aandacht getrokken en mag wel eens nader wor
den bekeken. 
Prof. Slothouwer schrijft over dit perceel het volgende: 
„In de kleine bocht, waar de No. 164, 166 en 170-172 zijn opge
komen, lijkt No. 168 bij vergissing weggelaten. Want dit is een 
„oorspronkelijke gevel van Philip Vingboons, goed bewaard en 
„die een apart voorbeeld geeft van de kunst van dezen meester. 
„Bescherming hiervan mag een noodzaak genoemd worden." 
Dit nu is mijns inziens niet juist. Zelfs een autoriteit als Prof. 
Slothouwer kan zich vergissen. Maar waar zijn woord waarde 
heeft en door buitenstaanders wordt aanvaard, moet om der 
archaeologische waarheid wille bovengenoemde uitspraak 
nader worden onderzocht. 
Dit kan slechts geschieden door een nauwkeurige vergelijking 
tusschen den tegenwoordigen en den oorspronkelijken toe
stand. Nu bestaat er een plaatwerk van Philip Vingboons, waar
in zijn bouwwerken (plattegronden en gevels) door zijn broeder 
Casper Vingboons in keurige kopergravuren zijn afgebeeld. De 
eraan voorafgaande tekst geeft voldoende aanwijzing, waar die 
huizen staan of stonden. Al zijn ook vele gevels gewijzigd, toch 
is de indeeling der huizen veelal hetzelfde gebleven. Vergelijking 
van den bestaanden plattegrond met dien afgebeeld in het 
plaatwerk geeft het bewijs voor het vaststellen welk perceel 
met de prent overeenkomt. Daarenboven, waar in den tekst 
de namen der opdrachtgevers worden vermeld, hebben wij 
in de grondpapieren de wellicht nog ontbrekende zekerheid. 
Nu geven plaat 3 en 4 van Vingboons' boek de afbeelding van 
het voor den Schepen Mich. Pauw gebouwde woonhuis (in de 
grondpapieren steeds genoemd: „het witte huis'') op de Hee
rengracht (Westzijde), het tegenwoordige nummer 168 in de 
— zooals de oud-Amsterdammer dat noemt — „kleine bocht", 
als equivalent van „de groote bocht" bij de Spiegelstraat. De 
plattegrond is hetzelfde gebleven, uitgezonderd de traphal. Bij 
de verbouwing in 1728, welke zich, wat het inwendige betreft, 
hoofdzakelijk heeft beperkt tot een decoratieve aankleeding 
van gang en kamers naar den smaak, welke onder de regeering 
van Lodewijk XIV in Frankrijk de heerschende was, en welke 
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ook hier doordringende, de typisch Hollandsche uitingen ver
drong, is de indeeling hetzelfde gebleven. De door fraai snij
werk verlevendigde trap in Lodewijk de XlVde vormenspraak 
met elliptischen plattegrond, nam de plaats in van de steektrap-
pen met tusschengeiegen bordessen. 
Zien wij door a! deze uiterlijke versiering heen, dan is de ruimte
werking nog als die van het oorspronkelijke huis. Met den 
gevel is dit echter niet het geval; hij is zoo goed als geheel ge
wijzigd, slechts een gedeelte van den top is bij het opnieuw 
optrekken van het daaronder liggend deel van den gevel het
zelfde gebleven. Dit opnieuw optrekken nu, is wat bewezen 
moet worden. 
De hierbij afgebeelde opmeting van den bestaanden gevel en 
de op dezelfde schaal geteekende gevel uit het plaatwerk van 
Vingboons — mogelijk, daar.de voetmaat bijgegeven is — 
wijken opvallend van elkaar af. 
Om met de hoofdzaak te beginnen: de grootte en de verhouding 
der gaten op zichzelf, zoowel als ten opzichte van elkaar, zijn 
verschillend, de dagmaten, daardoor de breedte der dammen, 
wijken af, alleen de breedte van een kelderingang is de oorspron
kelijke; de stoep met het onderstuk lijkt in niets op de vroe
gere. Slechts de topgevel lijkt, oppervlakkig bekeken, nog op 
den ouden top. In hoofdzaak is hij wel behouden, maar ter wille 
van het verhoogen der bovenste ramen is de aanzet veranderd. 
De pilasters met vleugelstukken en het bekronende tympan zijn 
de oude; de aan weerszijden geplaatste, de vleugelstukken be
ëindigende ornamenteele distels met het wapen der familie 
Pauw, zijn door, den Lodewijk XIV stijl typeerende vaas
ornamenten vervangen. 
Maar het dezen topgevel karakteristiek makende, is het monu
mentale geslachtswapen, dat echter door den opvolgenden 
eigenaar is gewijzigd. De gevleugelde leeuwen staan niet meer 
op het Italiaansch barokke boogtympan, doch op een strakke 
lijst met typisch Lodewijk XIV profiel. Op het wapen zelf zijn de 
geslachts-emblemen weggehakt; de helm met bekroonden distel 
is vervangen door een ander heraldisch motief: twee opgeheven 
armen, welke een banderolle omhoog heffen, waarop het woord 
„Veritas". Bewonderenswaard is de aanpassing aan het ge
spaarde ornament. Ook de „Voorloopige lijst der Ned. Monu
menten van Geschiedenis en Kunst, deel VII, Gemeente Am
sterdam" van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg is niet 
geheel juist. Daarin staat onder No. 977 — Heerengracht 168: 
„Huis in 1638 door Philip Vingboons gebouwd voor den Schepen 
„Mich. Pauw. Zandsteenen halsgevel (gepleisterd en ver-
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.knoeid). Bovenin een wapenschild met griffioenen als houders 
„en met helmtakken. Siervazen." 
De aanduiding „gepleisterd en verknoeid" komt niet met de 
werkelijkheid overeen; alles is zandsteen en de wijziging in het 
wapen is met groote vakkennis gedaan. De wapenhouders zijn 
ook geen „griffioenen", doch de oorspronkelijke gevleugelde 
leeuwen. Men zal misleid zijn geworden door de gravure in het 
boek van Casper Philips, waar de leeuwenkoppen den indruk 
maken van vogelkoppen. 
Al met al, de bestaande gevel heeft niets meer met den oor
spronkelijken gevel gemeen, het hoofdkarakter van den top 
dan uitgezonderd. 
Nog iets is aan den verbouwden top aangebracht, n.l. de voor 
het Amsterdamsche woonhuis zoo typische hijschbalk, welke 
in het oorspronkelijk ontwerp van Vingbooms niet voorkomt, 
terwijl hij bij de in de rij staande woningen zoo goed als steeds 
van dit motief dankbaar gebruik maakt. Het weglaten duidt 
erop, dat de Schepen Pauw geen koophandel dreef, cle boven
verdiepingen behoefden dus geen pakzolders te zijn, wat in 
het ontwerp het ontbreken van hijschluiken verklaart. In den 
verbouwden gevel is een hijschbalk verschenen en hijschluiken, 
al dreef ook de weduwe van Arnold Dicx (overleden in 1726; 
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sinds December 1721 eigenaar van dit huis) geen koophandel. 
Het onderste hijschluik is bij een verandering in de 19e eeuw 
tot raam gemaakt. Tezelfdertijd is ook de roedenindeeling 
gebanaliseerd. 
Als toevoegsel geef ik wat ik in de grondpapieren over de ge
schiedenis van dit huis heb kunnen vinden. 
Feitelijk is dit alles bijkomstig; hoofdzaak blijft de beoorcleeling 
van beide naar hun zuiver architectonische waarde. Doen wij 
dit, dan legt de bestaande gevel het geheel af tegen den oor
spronkelijke. Want wat beweegt uiteindelijk een hedendaagsch 
architect een schepping uit voorafgaande tijden lief te hebben? 
Het is: haar innerlijke opbouw, haar schema, waaruit de 
proportion der onderdeelen uit elkaar voortvloeien. Dit is het 
wat de „eeuwigheidswaarde'' aan een bouwwerk geeft, niet 
de vormenspraak. Zoo'n innerlijke opbouw berust niet op één 
schema doch op meerdere. Was dit niet zoo, dan zou het als 
een knellend keurslijf zijn, waar elke visie in geperst moest 
worden. Dat dit niet zoo is, leert ons de Natuur, wier veelheid 
van vormen toch berust op fundamenteele scheppingswetten, 
waar van niet wordt afgeweken. 

Ook onder de menschelijke scheppingen is er een kategorie: 
de musische — toonkunst, dichtkunst en welsprekenclheicls-

149 

http://daar.de


O N T W E R P V A N P H I L I P S V I N G B O O N S V O O R D E N G E V E L V A N 
P E R C E E L H E E R E N G R A C H T 168 T E A M S T E R D A M . 

kunst — welke zonder het schematische noch kan bestaan, 
noch in vorm verschijnen en waaraan de scheppende geest 
zich onverbiddelijk moet onderwerpen. 
Geen componist heeft ooit het knellende van het strakke, on
verbiddelijke toonschema ondervonden, noch een dichter het 
strakke, betrekkelijk beperkte schema der versvoeten. En in 
deze beperking toch is door duizenden jaren heen de verheven-
ste visie vastgelegd in de schoonste voortbrengselen van het 
menschelijk weten: gedichten. 
1 5 0 

Zoo moet het met de Bouwkunst ook zijn en zoo was het tot 
1 8 0 0 ook, zij het zeer verwaterd. 
Na 1 8 0 0 vonden de architecten het hoe langer zoo meer noodig 
zich van de, huns inziens de phantasie van den enkeling benau
wende strakke wetten te ontdoen en den door de zwevende 
phantasie geleiden smaak op zijn kronkelwegen te volgen. Zij 
konden dit doen daar het oog de bindende proportiewetten niet 
op een dergelijk gevoelige wijze kan controleeren als het oor 
de muziek. 
Waar wij op het platte vlak teekenen, kunnen wij het meet
kundige schema, hoe simpel ook, niet ontberen, gebruiken 
daarom onzen teekenhaak en twee driehoeken, een van 4 5 ° en 
een van 6 0 ° . Waarom alleen deze twee is den meesten onzer 
niet duidelijk. Berlage gebruikte bij het ontwerpen van zijn 
Beursgebouw een speciaal gemaakten driehoek met rechthoek
zijden in de verhouding 5 : 8. Hij ontleende dezen aan de studie 
van Violet-le-Duc. Op diepzinniger wijze hadden vóór Berlage, 
de Bazel en Lauweriks het schematisch-ontwerpen weer in eere 
hersteld en J. H. de Groot werd hun profeet. 
De verleiding is er, op dit belangrijke deel van ons vak in te 
gaan. Beter lijkt het mij dit in een afzonderlijk artikel te doen 
en ons hier te bepalen tot den ouden en nieuwen toestand van 
perceel 1 6 8 Heerengracht, daarbij nagaande op welke schema's 
de beide gevels kunnen zijn gebouwd. 

Eigenlijk spreekt de teekening voor zichzelf. Het aan de oude 
prent ontleende schema is op de teekening der beide gevels 
overgebracht ter betere vergelijking en ook om de uitwerking 
tot in details duidelijk te laten zien. Want van een schema wordt 
pas goed gebruik gemaakt als wij alle maten tot van de kleinste 
onderdeelen tot één vast geheel tezamen brengen op natuur
lijke en op bezonnen wijze. 
't Is opmerkelijk hoe, met collega's sprekende over het schema
tisch ontwerpen, er een licht-ironische tinteling in hun oogen 
speelt. Zij vinden het wel merkwaardig, doch voelbaar is hoe 
zij denken: ,,'t Lijkt mij een beetje een spelletje eerst een heele-
boel lijnen op de teekening te zetten en dan mijn ontwerp te 
trachten er op aan te laten passen". En grooter wordt hun 
kleingeloof bij het bespreken van schema's op verschillenden 
grondslag opgebouwd en hoe deze in den loop der tijden zijn 
toegepast, ja zelfs het karakter van den stijl hebben bepaald. 
Ondergronds bestaat de meening, dat door het gebruik van een 
schema hun ontwerp — d e v i s i e w a a r u i t h e t o n t w e r p 
o p s c h e m e r t , b l i j f t p r i m a i r ! — zal verdorren. Zij 
geven zich liever over aan het wankelend smaakgevoel dan aan 
het, weliswaar bindende, doch tot vastheid, tot éénheid leiden
de volgen van een logische ontwikkeling van hun ontwerp-
gedachten.Tot zekere hoogte hebben zij gelijk, want het laatste, 
dat in het geheugen is blijven hangen, zijn de droge, nog een 
vijftig jaar geleden op Academiën ingestampte formulen, waar
door het innig religieus-philosophisch weten tot een reeks dorre 
recepten is gemaakt. 
Laten zij zich ontdoen van vooroordeelen, luisteren naar wat 
in hun innerlijk spreekt, wat in ieder mensch „des geestes" is 
en wat zich in den zin voor orde uitspreekt, de „Taxis" bij de 
Grieksche philosophen, zooals bij Xenophon in zijn „oikonomi-
kos" (de oeconomie betreffende) treffend uitkomt, de begrip
pen: „nuttig en schoon" in één woord omvattend. Taxis betee-
kent ook: de schikking, de inrichting, de ordening. Dit is geen 
ordening door het gevoel, noch door het verstand, maar het is 
er een door den geest. De vorige eeuw ontwierp op het gevoel, 
deze tijd, door het goede instinct gedreven, verlaat dit en richt 
zich, door reactie, te eenzijdig op het verstand. Zou het niet 
de moeite waard zijn nu liever den derden factor als grondslag 
te nemen? Daaruit is, redelijk en bezonnen, op te bouwen de 
waarachtige leer der proportion. 
Juist het onderhavige geval heb ik aangegrepen om wederom 
te getuigen van de waarde der proportieleer, omdat hier naast 

elkaar staan twee verwante gevels, ieder op verschillend schema 
opgebouwd. Vingboons gebruikte een ruitsysteem, waarvan de 
hoek is die der kern van de vijfpuntige ster, de kern in den 
vorm der „i-grecque", ook den naam dragende van „letter van 
Pythagoras". In de vijfpuntige ster liggen verhoudingen over
eenstemmende met de trillingsverhoudingen in de muziek. Van
af de Grieken tot ± 1 2 5 0 na Christus heeft zij in de bouwkunst 
geheerscht als de souvereine. Dan, bij de stichting der Duit-
sche „Bauhütten", wordt door Meester Erwin von Steinbach 
dit schema verworpen en een driehoekschema, getrokken uit 
den achthoek of uit het vierkant, ervoor in de plaats gesteld; 

schema's, welke een beperkt aantal verhoudingen geven. Door 
dit beperkt-zijn zijn zij minder levenwekkend. En nog meer is 
dit het geval bij het vierkant-schema, dat daarna veel werd 
toegepast. 
Bekijken wij nu nogmaals de teekening, dan springt het karak
terverschil in het oog. 
Dit is het, wat wij in dit artikel hadden te bewijzen: dat de 
Lodewijk XIV gevel maar dan ook niets meer heeft te maken 
met dien van Vingboons. 

Amsterdam, 21 Februari 1 9 3 6 . JAN DE MEIJER. 

IETS UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS HEERENGRACHT 168. 

V ó ó r den grooten uitleg van Amsterdam in 1612 lag buiten de Veste (dus 
buiten het Singel) op de plaats, waar nu ons huis 168 Heerengracht staat, 
een huis en molen, welke in 1605 worden gekocht door een Mr. metselaar 
en eenigen tijd daarop, naar het schijnt, verkocht aan Pieter Pauw, Heer 
van Achtt ienhoven, een heerli jkheid tusschen Utrecht en H i lve rsum. Deze 
laat in 1606 een huis bouwen, waarvan, voor zoover mij bekend is, geen 
afbeelding bestaat. 

Zijn wapen, dat te vinden is in het Gemeentearchief van Amsterdam, is 
hetzelfde als voorkomt op de prent van het huis door Phi l ip Vingboons in 
1638 voor den Schepen Michaë l Pauw gebouwd, eigenlijk naar ik geloof 
(dit is ook de meening van A . W . Weissman) heeft v e r b o u w d , want de 

gedrongen bovenverdiepingen zijn niet karakter ist iek voor Vingboons' stijl. 
Nog slechts aan één ander huis komen zij voor. 

M i c h a ë l Pauw heeft Achtt ienhoven geër fd en als Heer van deze Heerli jk
heid laat hij door Vingboons het wapen in den topgevel aanbrengen; alleen 
met dit ve rsch i l : de gevleugelde wapenhouders hebben dan leeuwenkoppen 
inplaats van gr i f f ioenenkoppen. 
In 1654 ster ' t M i c h a ë l Pauw. Bij acte van 19 Apr i l 1655 verkoopt de Weduwe 
(van zichzelf geheeten Hi l legonda Spiegels) het huis aan Hendr ik Scholten. 
Den 20sten Apr i l 1655 wordt een acte opgemaakt over den scheidingsmuur 
tusschen perceel 170 van Gui l l ie lmo Bartholott i en perceel 168 van wijlen 
M i c h a ë l Pauw. Deze acte is onderteekend door Gerri t Jans , een der Roy-
meesteren (d.w.z. de ambtenaar, die op het handhaven der rooilijnen toe
zicht uitoefende en er op lette of volgens de „ k e u r e n " werd gebouwd), 

Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer, wien wij bovenstaand stuk ter 
herinnering zonden, schrijft ons: 

Natuurlijk heb ik bovenstaand artikel van den ouden wachter 
voor het Amsterdamsche stadsschoon met belangstelling ge
lezen. Het lijkt mij echter niet billijk dat daarin van een ver
gissing mijnerzijds wordt gesproken. Hoogstens geldt het hier 
een verschil van opvatting of van inzicht. Op blz. 3 7 van mijn 
boekje „Amsterdamsche Huizen", 1 6 0 0 — 1 8 0 0 ( 1 9 2 8 ) heb ik van 
dezen gevel o.a. gezegd: „het oorspronkelijk effect is grooten-

Hil legonda Spiegels, Phi l ip Vingboons (die dus als deskundige voor de 
Weduwe optrad) en Gui l l ie lmo Bartholott i . 
Vanaf 1655 tot 1709 is niets van acten te v inden. Wel is er een van 25 Apr i l 
1709, waarbij de Schepen Hendr ik Scholten (weer een Hendr ik Schol ten! ) 
het huis koopt. 

In December 1721 doet hij het over aan Arno ld Dicx, Commissieraad van 
den Keizer van Rusland. Dicx overlijdt in 1726. 
Bij zijn leven zal het huis wel niet naar nieuwe sti j l inzichten zijn veran
derd, want de in het huis aanwezige schi lderingen van Jacob de Wi t (de 
z.g. „ W i t j e s " ) zijn gesigneerd 1729. Wij mogen daaruit aannemen, dat de 
veranderingen, zoowel binnen als van den gevel, hebben plaatsgevonden in 
1728. E r is in een acte van 18 Augustus 1739 sprake van een nieuw tuin
huis. Daarop was zonder vergunning van Burgemeesteren en Schepenen 
een , . frontespiece" aangebracht tegen de keur in. Na onderzoek ter plaatse 
door drie Roymeesteren, staan B. en W . dit bij uitzondering toe. 
A ls dan J a n van Parelv ink in 1754 ook zijn huis (No. 166) laat vernieuwen 
in Lodewijk XIV-st i j l , wordt in de acte van 10 Augustus de questie van den 
„gemeenen muur" en de schoorsteenen geregeld, maar dan is ons huis reeds 
overgebracht in handen der D i a k o n i e ë n der Nederduitsch Hervormde Ge
meente van Amsterdam en Leiden. W a n t op 11 Februar i 1744 (een dag 
vóór haar verscheiden) maakt de W e d . Dicx (vanzichzelf geheeten Mar ia 
Luyken) een acte van legateering van haar huis aan bovengenoemde Diako
nieën, in wier bezit het tot nu toe is gebleven. 

J A N D E M E I J E R . 

deels verloren gegaan, toen de kruiskozijnen en de afwisselend 
gebogen en rechte frontons boven de vensters verwijderd zijn". 
Het lijkt mij intusschen onjuist — en ook onverstandig in dit 
stadium van de monumentenbescherming — te willen conclu-
deeren dat de nieuwe toestand „maar dan ook niets meer te 
maken heeft" met het origineel. Dit gaat waarlijk te ver. Juist 
waar het hier een nogal uitzonderlijk voorbeeld van het werk 
van Vingboons betreft meen ik dat men dezen gevel, alhoewel 
gemutileerd, in bescherming moet nemen. 
Mijn dank aan de Commissie van Redactie. D. F. S. 

HET BIJKANTOOR DER „AMSTERDAMSCHE BANK" N.V. TE ROOSENDAAL (N.-Br.). 

Architectenbureau Posthumus Meyjes & van der Linden. 
Ontwerp en bouwleiding: C. B. Posthumus Meyjes, B.N.A. 

Na het sloopen van eenige zeer oude perceeltjes in Roosen-
daal's „binnenstad" kwam een sterk geerend bouwterrein vrij 
met een belendende aan de Zuidzijde, die met het noodige ont
zag geschoord en overeind moest worden gehouden. 
De scheidingsmuur was gemeenschappelijk, maar constructief 
van dien aard, dat het beter leek om het eigendomsrecht alleen 
maar vast te loggen door het uitsteken van diverse „koppen" 
van den nieuwen eigen muur tot op de helft van den gemeen-
schappelijken muur, die slechts 1 8 cm en op zolder zelfs niet 
meer dan 11 cm dik bleek te zijn. 

Aangezien de grondslag, waarop gebouwd kon worden, te diep 
was gelegen om na ontgraving daarop te kunnen aanleggen 
en het maken van een puttenfundeering, met het oog op het 
belendende perceel, ook niet zonder risico zoude zijn, is het 
gebouw onderheid. De palen zijn van gewapend-beton zwaar 
2 5 X 2 5 cm en op het bouwterrein vervaardigd, waarna ze met 
een normale hei-stelling, zij het met een blok van circa 1 0 0 0 kg 
zwaarte, konden worden ingeheid. De palen, die naast het be
lendende perceel moesten komen, zijn, met het oog op het 
gevaar van wegdrukken van de oude fundeering, op circa 5 0 cm 

151 



B I J K A N T O O R D E R A M S T E R D A M S C H E B A N K N.V. T E R O O S E N D A A L . 
A R C H I T E C T E N B U R E A U I P O S T H U M U S M E Y J E S EN V. D. L I N D E N . ONTWERP EN BOUWLEID ING: C . B. POSTHUMUS M E Y J E S B .N .A . 

afstand van den ouden muur geplaatst, terwijl de gewapend-
beton balken van den beganen grond daarop zijn overgekraagd. 
Een klein provisiekeldertje onder de entree van de bovenwoning 
gelegen, en direct grenzend aan belendende, is aan den beganen 
grond vloer opgehangen, teneinde den grondslag zoo min moge
lijk te roeren met een te veel aan palen. 
In het bestek, waarvan Ir. KI. Bakker te Amsterdam de ge
wapend-betonwerken heeft ontworpen, was bepaald, dat de 
zakking der palen bij een aan te brengen proefbelasting van 
15 ton, na 24 uur niet meer dan 2 mm zoude bedragen. 
De aannemer heeft deze proefbelasting met een enorm schavot, 
op ijzeren binten rustend, en belast met metselsteenen, uitge
voerd, waarbij nauwelijks eenige zakking kon worden gecon
stateerd, zoodat de aangenomen paallengten, varieerend van 
6 tot 8.30 m, gelukkig niet grooter behoefden te worden ge
maakt. Het later opstorten toch van eenmaal ingeheide 
palen vergt een langdurig oponthoud. Dat hier tot toepassing 
van gewapend-beton inplaats van houten palen moest wor
den overgegaan, vond natuurlijk zijn oorzaak in het feit dat 
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deze palen grootendeels boven den grond-waterstand blijven. 
Do kluis is gelijkvloers gesitueerd en van zoodanige afmetingen 
gemaakt, dat daarin tevens de noodige ruimte kon worden ver
kregen voor een brand- en braakvrije boekenberging, waaraan 
in een bankgebouw altijd behoefte bestaat. Het maken van de 
kluis in een souterrain zoude de bouwkosten aanzienlijk ver
hoogd hebben, omdat dit, in verband met de couponkamertjes 
en het noodzakelijke kluisportaal, een onderkeldering van het 
geheele gebouw met zich zoude hebben gebracht. Ook is de z.g. 
safetrap voor vele bezoekers, en vooral voor ouden van dagen, 
dikwijls een groot bezwaar. 
Teneinde de noodzakelijke contrólegang niet geheel te missen, 
moest deze in dit geval tevens als hulp-toegang vanuit de boven
woning naar den tuin dienst doen, waardoor deze gang breeder 
is dan in normale gevallen. 
De kashall en de afzonderlijke effectenhall zijn in L-vorm om 
het groote kantoor heen geprojecteerd, teneinde de ruimten zoo 
min mogelijk te verbrokkelen en tevens om de beide spreek
kamers vanuit de effectenhall toegankelijk te krijgen. De lig-
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ging der directiekamer beheerscht hierdoor alles wat met de 
kluis of de effecten-afdeeling iets te maken heeft. De deur, die 
vanuit de kashall naar de effecten hall toegang geeft, is van 
een electrischen deurgrendel voorzien, met het oog op veilig
heidsoverwegingen. 
De vloeren en wanden van de ruimten waar het publiek circu
leert zijn van „bruchrohe" solnhofer marmeren tegels voorzien, 
waarmede een prettige eenheid kon worden bereikt tusschen 
vloer- en wandbehandeling. Ter hoogte van de betaalbladen zijn 
deze wandtegels met een hardsteenen dekband afgesloten. In 
deze ruimten is het houtwerk in blank eiken-triplex uitgevoerd 
met dito vlakke deuren. Deze vlakke deuren geven m.i. een 
aangenaam „grootgehouden" interieur, maar zoolang de mas
sieve vlakke deuren nog wat te prijzig zijn om algemeene toe
passing te vinden, blijft het bezwaar van de hol klinkende 
„klankdoos" bestaan. 
Als materialen aan den gevel zijn verwerkt gele Beyersche 
graniet, waarboven een oranje-roode Utrechtsche handvorm
steen in Vechtformaat. Dit dunne formaat doet het toch altijd 

beter dan het normale Waalformaat, dat net even te dik is. Het 
verfwerk der houten kozijnen is leverkleurig grijs, waar de 
stalen ramen met een donkerder grijs bij aansluiten. 
In de natuursteenen sokkel zijn de stalen ramen zonder houten 
kozijnen ingewerkt, met een speciale voorziening ten behoeve 
van de rolluiken, die het noodig maakte, het natuursteenen 
kalf uit twee afzonderlijke gedeelten te detailleeren, waar het 
rolluik tusschen door zakt. 
Het voordakschild is afgedekt met dof-bruin verglaasde Ro-
maansche pannen. Het achterdakschild met dito onverglaasde 
roode pannen. 
Het werk is op degelijke wijze uitgevoerd door den aannemer 
C. Buckens te Princenhage onder de beproefde dagelijksche 
leiding van onzen heer J. B. Nolmans. 
De teekeningen hierboven afgebeeld, zijn op een vierde ge
reproduceerd, dus op schaal 1 a 400. 

Amsterdam, November 1935. 

C. B. POSTHUMUS MEYJES. 
153 



D O O R K I J K V A N U I T D O O R L O O P N A A R D E H A L L E N . 
B I J K A N T O O R D E R A M S T E R D A M S C H E B A N K N .V T E R O O S E N D A A L . 

H A L L . 

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

ENKELE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET „ONDERSCHRIFT", GEPLAATST ON DER HET ARTIKEL: 
„ACOUSTISCHE PLAFOND- EN MUUR BEPLEISTERINGEN", 

opgenomen 'in de aflevering dd. 7 Maart 1936 van het Bouwkundig Weekblad Architectura. 

De Heer v. H. is van meening dat de door mij behandelde voor
beelden niet erg gelukkig zijn, omdat ik op het acoustisch 
onderscheid tusschen Protestantse he en Katholieke kerken niet 
ben ingegaan. Afgezien van de vraag of dit als een argument 
voor zijn oordeel mag gelden, moet ik opmerken, dat ik mijn 
beschouwingen expresselijk zóó ruim heb gehouden, dat zij zoo
wel op Protestantsche als op Katholieke kerken van toepassing 
zijn; bovendien gelden zij niet alleen voor kerken, zeer uitdruk
kelijk (het staat op pag. 115 vermeld) gelden zij voor alle 
ruimten waar een fraaie geluidsweergave noodig is. 
De Heer v. H. wijst erop, dat sommige architecten tegenwoor
dig de neiging hebben om de kerkmuren uit te voeren in schoon 
metselwerk en hij vermoedt, dat dit niet gewijzigd zal worden 
ter wille van geluidabsorbeerend pleisterwerk. Daarnaast meent 
de Heer v. H. dat deze neiging uit acoustisch oogpunt gezien 
niet zoo erg is, omdat zulk metselwerk een vrij hoogen absorptie
coëfficiënt zou hebben. Dit laatste feit sluit elke discussie uit, 
want het is een onbetwistbaar feit dat deze coëfficiënt u i t e r 
m a t e l a a g is nl. 0.025 tot 0.030 bij frequentie 512. Zoo
genaamd schoon metselwerk weerkaatst het geluid dus zeer 
sterk. (Ik meen dat dit feit bijkans eiken architect ook wel uit 
ervaring bekend is.) 
Ik kan mij levendig voorstellen, dat een bouwkunstenaar in 
een bepaald object, uit aesthetische overweging, aan een ge-
metselden wand de voorkeur geeft boven acoustisch pleister
werk; in zulk een geval is hij echter gedwongen, zich af te 

Voor de belangstelling die mijn artikel over geluidabsorbeeren
de plafond- en muurbepleisteringen van de zijde van één der 
leden der Redactie heeft ondervonden, ben ik zeer erkentelijk. 
Daar er in het betreffende onderschrift echter enkele onjuist
heden voorkomen, zij het mij veroorloofd de volgende bemer
kingen naar voren te brengen. 
In de eerste plaats moge ik er op wijzen, dat de Heer J. M. v .H. 
aan de beteekenis van den zaalvorm voor het verwezenlijken 
van een goede acoustiek te veel waarde hecht. Het is juist één 
der groote verdiensten van de wetenschappelijke geluidsleer, 
te hebben aangetoond, dat de ruimteomgrenzing daarvoor van 
s e c u n d a i r belang is. 
Wie zich de acoustische beteekenis van den nagalm realiseert, 
kan dan tevens onderschrijven dat men geluidabsorbeerende 
bouwmaterialen niet mag qualificeeren als „een remedie tegen 
een bouwkundige kwaal", maar dat men ze moet omschrijven 
als: „ d i k w e r f o n m i s b a r e b o u w s t o f f e n v o o r he t 
b e w e r k e n van een g o e d e g e l u i d s w e e r g a v e en 
he t b e v o r d e r e n van s t i l t e". Het is in groote ruimten 
niet mogelijk om een goede acoustiek te verzekeren, indien uit
sluitend harde, sterk reflecteerende bouwmaterialen worden 
toegepast en er niet tegelijkertijd voldoende dempende eenheden 
aanwezig zijn. Is deze noodzakelijke demping er in onvoldoende 
mate door het aanwezige publiek, door kleeden, gordijnen, be-
kleede stoelen enz. dan m o e t de architect ertoe over gaan, 
om van dergelijke geluidabsorbentia gebruik te maken. 
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vragen of dit niet ten koste gaat van de utiliteit van het gebouw. 
Daar wringt vaak de schoen: het is het conflict tusschen aesthe
tische- en utiliteitsoverwegingen, dat soms kan optreden en het 
is dan een schoone taak van den zich verantwoordelijk voelen
den architect om dit conflict zoo goed mogelijk op te lossen. 
Ik moge er verder op wijzen, dat ik wel degelijk in mijn be
schouwing het onderscheid tusschen geluidisolatie en geluid
absorptie consequent heb doorgevoerd. Een gang, die met een 
ziekenkamer rechtstreeks verbonden is door een openstaande 
deur, vormt daarmede „een gekoppelde ruimte". Al heeft men 
nog zulk een fraai isoleerenden wand er tusschen, de openstaan
de deur doet deze werking volkomen teniet. Evenzeer behooren 
alle problemen omtrent de gedragingen van het geluid in een 
groote ziekenzaal, voorzoover deze betrekking hebben op het 
in deze zaal zelf verwekte geluid, tot het terrein der geluid
absorptie. Ook dit gebied zal men bij den bouw van een zieken
huis niet kunnen verwaarloozen. „Het slaan van een deur 
neemt men niet weg met acoustisch pleisterwerk" merkt de 
Heer v. H. volkomen juist op; de hinderlijke acoustische ge
volgen van het slaan van zulk een deur worden er echter wel 
zeer sterk door verminderd. 
De overige opmerkingen van den Heer v. H. over de stilte in 
een ziekenhuis zou ik niet graag tot de mijne willen maken. 
Ik volsta met er op te wijzen, dat het m.i. niet tot de taak van 
een architect behoort, om een ziekenhuis te bouwen waar het 
den zieke zoo aangenaam mogelijk wordt gemaakt, maar dat 
hij ertoe hoort mee te werken, om een ziekenhuis te scheppen 
waar de patient zoo gauw mogelijk weer herstelt. Dat een pleeg
zuster, die altijd op haar teenen loopt, een zieke irriteert, kan 
ik mij voorstellen. Het is een reden te meer om, bijv. door toe
passing van acoustisch pleisterwerk, te maken dat het niet 
noodig is dat de zuster dat doet, maar dat zij volkomen nor
maal kan loopen om geen hinderlijk gedruisch te maken. 
Tot slot somt de inzender enkele „bouwkundige bezwaren'' van 
acoustisch pleisterwerk op. Ik krijg den indruk dat de Heer v. H. 
aan een bepaald product heeft gedacht. Ik heb echter in het 
algemeen geschreven. Ik ken materialen die bij het verwerken 
niet ontmengen, die niet grauw zijn, die niet zoo bros zijn dat 
hun toepassing beneden lambriseeringhoogte is uitgesloten en 
die niet zoo duur zijn dat hun gebruik op groote schaal a priori 
onmogelijk is. Ik moge den Heer v. H. aanbevelen eens nadere 
gegevens in te winnen over het Nederlandsche A c b o m a en 
eens daarmede uitgevoerde werken op te nemen. Dan zal de 
Heer v. H. ook niet meer van oordeel zijn dat men in vele ge
vallen het materiaal aan het oog zou willen onttrekken, maar 
zal hij kunnen onderschrijven dat een Acbomabepleistering 
veel aangenamer aandoet dan een gewone cement- of kalk-
pleister. 

Ten aanzien van sanitaire kwesties heb ik mij kortheidshalve 
beroepen op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met 
den Heer v. H. ben ik van oordeel dat deze in een ziekenhuis 
van zeer veel belang zijn en wellicht doet zich de gelegenheid 
voor om dit punt in een afzonderlijke publicatie nog eens nader 
onder de loupe te nemen. 
Ik heb mij, en dit tot slot, bij het lezen van het onderschrift 
afgevraagd, of de meening van den Heer v. H. niet het typisch 
oordeel is van den bouwkundige, die van de acoustische na-
deelen van verschillende bouwmaterialen overtuigd is, maar die 
nog eenigszins onwennig staat tegenover het nieuwe dat daarin 
verbetering brengt. Als zoodanig zie ik het onderschrift van 
den Heer v. H. als een tolk van veel architecten; architecten 
die naar mijn overtuiging op den goeden weg zijn en die, zoodra 
zij wat meer practische ervaring met acoustische bepleistering 
hebben opgedaan, tot enthousiaste bewonderaars van deze 
materialen zullen opklimmen. 

J. G. VAN DER SANDE. 

S l o t w o o r d . 

Op bovenstaande „opmerkingen" zou ik het volgende willen 
antwoorden. Ik kan meegaan met de bewering van den heer 
v. d. Sande, dat de ruimte-omgrenzing van een zaal, kerk e.d. 
van secundair belang is voor zover het alleen de nagalm be
treft. Echter niet voor algemeen acoustisch te stellen eisen, 
zooals ik dit in mijn onderschrift bedoelde en met name voor de 
geluidsdistributie. Ik zou dit met talloze aanhalingen uit toon
aangevende werken over acoustiek kunnen staven, doch dit 
zou teveel vallen buiten het bestek van het hier behandelde 
onderwerp over het geluidsabsorberend pleisterwerk. 
Ik kan echter volstaan met te verwijzen naar het artikel van 
den heer v. d. Sande zelf, waarin hij op blz. 117 een beschrijving 
geeft van de gedragingen van het geluid in een kerk. Hij zegt 
daar dat het kerkgebouw met zijn grote afmetingen een dorado 
vormt voor de geluidstrillingen om haar levendig spel van kaat
sen en terugkaatsen zolang mogelijk voort te zetten en ver
volgt dan: „het biedt ook een unieke gelegenheid om dat zoo 
grillig mogelijk te doen. De koepelvormige gewelven, bogen, 
nissen en de afgeronde pilaren bewerken bovendien een zeer 
ongelijkmatige geluiddistributie. Ze veroorzaken plaatsen van 
geluidconcentratie evenals leege plekken, bewerken resonantie-
en interferentieverschijnselen met alle gevaarlijke, de verstaan
baarheid der ruimte storende gevolgen van dien". 
Ten overvloede verwijs ik naar het artikel van Ir. Schweigman, 
in het eerste nummer van „Bouwkundige Bladen" waarin deze 
in „acoustische notities" wijst op de vormen welke wanden en 
plafond moeten hebben van een ruimte waarin een goede ge
luidsdistributie vereist wordt. 

De strekking van mijn onderschrift was dan ook te betogen 
dat het b.v. beter is in een bepaalde ruimte echo-verschijnselen 
te voorkomen dan deze door acoustisch pleisterwerk weg te 
werken, waarmee ik nog meen niets teveel te hebben gezegd. 
Mijn beschouwing over in schoon metselwerk uitgevoerde ker
ken had voornamelijk ten doel op de betrekkelijke waarde van 
het acoustisch pleisterwerk voor dit soort van gebouwen te 
wijzen. Dat de heer v. d. Sande dit als kampioen voor het acous
tisch pleisterwerk niet met mij eens is, is wel enigszins be
grijpelijk en tenslotte zijn goed recht. De architect heeft nu 
eenmaal tot taak met de vele en vaak zeer uiteen lopende fac
toren welke de compositie van een bouwwerk beïnvloeden, 
rekening te houden. 
Ook omtrent de eisen aan een ziekenhuis te stellen, verschilt de 
heer v. d. Sande met mij van mening en hij gaat zelfs zover te 
beweren dat het z.i. niet tot de taak van den architect behoort 
om een ziekenhuis te bouwen waar het den zieke zo aangenaam 
mogelijk gemaakt wordt, doch dat hij er toe behoort mee te 
werken een ziekenhuis te scheppen waar de patient zo gauw 
mogelijk weer herstelt. 
Ik moge den heer v. d. Sande erop wijzen dat een ziekenhuis 
geen broedmachine is, doch dat een goede psychische gesteld
heid van den patient het genezingsproces in belangrijke mate 
bevordert, en daaraan werkt een omgeving mee waarin een 
zieke zich niet onbehagelijk voelt. Behalve een praktische in
deling en hoog te stellen hygiënische eisen, behoort een zieken
huis ook te bezitten een sfeer van behagelijkheid en die te 
scheppen is een belangrijk onderdeel van de taak van den 
architect. 
Overigens vind ik het een prettige gedachte dat de heer v. d. 
Sande in mij en in vele andere „bouwkundigen", al staan we 
dan ook onwennig tegenover veel wat nieuw is, nog geen hope
loos geval ziet. Uit het slot van mijn onderschrift op zijn eerste 
artikel had hij trouwens kunnen bemerken dat deze appreciatie 
wederkerig is. 

J. M. v. H. 
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DE MEERVOUDIGE OPDRACHT VOOR DE VERGROOTING VAN HET STADHUIS T E HAARLEM-
M e c l e d e e l i n g van het b e s t u u r v a n den B. N. A. 
In de laatste weken bereiken ons, grootendeels via de dag
bladen, allerlei geruchten op bovenstaande bouwplannen be
trekking hebbend. 
Eenerzijds wordt mededeeling gedaan dat aan een vijftal archi
tecten bovenstaande opdracht verstrekt is, hetgeen inderdaad 
juist is. Daarnaast wordt meegedeeld dat de gelegenheid open
gesteld is voor Haarlemsche architecten, of volgens sommige 
bladen zelfs voor alle Nederlandsche architecten een plan voor 
bovengenoemde vergrooting in te zenden. Gegevens daartoe 
zouden te bekomen zijn bij den Directeur van Publieke Werken 
te Haarlem en deze zou zelfs de geschiktheid van eventueele 
gegadigden hebben te beoordeelen. 
Teneinde aan de, door deze minder juiste interpretatie van het 
debat in den Haarlemschen Gemeenteraad ontstane, verkeerde 
voorstellingen een eind te maken stelt het Bestuur van den 
B.N.A. er prijs op het navolgende ter kennis van de leden te 
brengen: 
Het amendement van een der raadsleden van Haarlem, waarin 

werd voorgesteld alle Haarlemsche architecten in de gelegen
heid te stellen een ontwerp te kunnen indienen en daarvoor 
een tweetal prijzen beschikbaar te stellen, is door B. en W. van 
Haarlem afgewezen. 
Aanleiding tot de in de Pers verschenen berichten is vermoede
lijk geweest de uitlating van den Wethouder van Publieke Wer
ken dat men niemand kan beletten aan B. en W. brieven en 
stukken of zelfs plannen in te zenden. 
Het bestuur van den B.N.A. kan echter meedeelen, dat hem be
kend is, dat de Directeur van Publieke Werken aan geen ander 
dan de daartoe officieel door Burgemeester en Wethouders van 
Haarlem uitgenoodigde architecten eenige mededeeling of 
nadere inlichtingen zal verstrekken, en zoo er al plannen van 
niet daartoe uitgenoodigden mochten worden ingezonden, deze 
in geen geval door deskundigen mede zullen worden beoordeeld. 
Aangezien dus op deze wijze ingezonden plannen geheel be
schouwd moeten worden als het gratis en ongevraagd aan
bieden van een bouwplan, kunnen de leden van den B.N.A. een 
dergelijke inzending niet doen. 

BOEKBESPREKING. 
T A B E L L E N V O O R H E T G E B R U I K V A N S T A A L . Uitgave van de Vereeni
ging van Construct iewerkplaatsen, den Haag . Verkr i jgbaar bij het Voor
l ichtingsbureau voor Staalgebruik (Ing. E. A . van Genderen Stort) Madoera-
straat 5, den H a a g . 
Dit tabellenboek betredende de in de staalconstructie meest gangbare 
walsprof ie len is niet een repliek van de tot heden op dit gebied in vrij 
overvloedige mate verschenen tabellenboeken. E lke architect en construc
teur heeft een of meer van deze tabellenboeken of -boekjes, waaronder 
„ S t a h l im H o c h b a u " wel het meest gebruikeli jke en meest volledige is, 
geregeld bij de hand, en men zal zich al l icht afvragen of er daarnaast nog 
plaats is voor een nieuw tabellenboek. 
Men zou deze vraag ontkennend moeten beantwoorden, als het nieuwe boek 
een repliek van de reeds bestaande was, maar dat is het niet. W a n t — en 
hier citeer ik de inleiding — „de tabellen moeten zoo overzichteli jk moge
lijk zijn en mogen dus niet te veel gegevens bevatten, waardoor het raad
plegen ervan te moeizaam wordt. De tabellen zijn dus ingedeeld in dezulke 
voor den constructeur, voor den stat iker en voor den calculator. 
„ E e n tabellenboek moet steeds gewijzigd en aangevuld kunnen worden, 
wanneer de voorschri f ten of de profielen veranderen of wanneer de be
hoefte aan nieuwe tabellen ontstaat. Dit wordt bereikt door toepassing van 
het losbladig systeem. 
„ E e n tweede voordeel hiervan is, dat men de tabellen ook los van het boek 
gebruiken k a n : ze zijn te dien einde op karton gedrukt." 
De indeeling in drie rubrieken schijnt mij inderdaad prakt isch; de eerste 
categorie: die voor den constructeur, geeft alleen afmetingen, toelaatbare 
boutzwaarten en boutafstanden aan, de tweede categorie: die voor den 
statiker (leelijk germanisme! ) de statische gegevens, terwijl de derde 

categorie: die voor den calculator, vooralsnog zich beperkt tot gewichts
tabellen voor platstaal en str ippen. 
De in de ca tegor ieën I en II verstrekte gegevens betreffen de normale 
N P . profielen, alle bestaande breedf lensprof ielen, U-staal, gelijkzijdig en 
ongelijkzijdig hoekstaal , en ook gehalveerde N P - en DiN-prof ie len, Z-staal , 
kraanrai ls , platstaal en str ippen, en voorts kn ikd iagrammen voor staal 37 
volgens Normaalb lad N 793 en voor staal 37 en staal 52 volgens de V . O . S . B . 
Dezelfde gegevens worden daarachter nog eens in tabelvorm gegeven, en 
ten behoeve van globale berekeningen is voor samengestelde drukstaven 
nog een overzichteli jke tabel bijgevoegd met benaderde traagheidsstralen 
voor de meest gangbare samenstel l ingen van drukstaven (kolommen en 
drukstaven in vakwerken) . Een aantal tabellen en d iagrammen is voorts 
nog toegevoegd voor de berekening van kl inknagels, wederom onderscheiden 
in tabellen volgens normaalblad N. 791 en volgens de V . O . S . B . 
Het boekje is in eersten aanleg verschenen in den omvang van 50 tabellen 
tegen den prijs van ƒ 2.—. Hierna wordt het werkje omgezet in een perio
diek, d.w.z. het wordt regelmatig aangevuld met nieuwe of gewijzigde 
tabellen. Op deze periodieke aanvul l ingen kan men zich abonneeren tegen 
den prijs van ƒ 0.75 per 25 tabellen. 

Het komt mij voor, dat dit boekje zijn weg zal v inden. De indeeling in 
rubrieken, waardoor men bij het gebruik niet moet waden door een zee 
van gegevens, die men niet noodig heeft, zal het gebruik ongetwijfeld zeer 
spoedig uiterst gemakkeli jk maken. Hierbij komt, dat de uitvoering zoowel 
typograf isch als wat betreft kwaliteit van het gebruikte karton, het los
bladige mapje enz. aan hooge eischen voldoet. Dit is deugdelijke voorl ich
ting in een voortreffel i jken vorm, die verdient te worden erkend. 

v. d. St . 

ARCHITECTURA ET AMICITIA ONTWERP STUDIE No. 7 
55 Inzendingen zijn ontvangen onder de volgende kenci j fers: 
1002 — 1096 — 1234 — 2281 — 2170 — 7457 — 4321 — 1936 (bruin) — 
1936 zwart — 1108 — 1345 — 5446 — 1377 — 2612 — 0987 — 4453 — 2623 — 
3598 — 3693 — 6136 — 6789 — 1001 — 2021 — 2140 — 00,07 — 0000 — 1249 
_ 4 4 4 4 _ 5308 — 5478 — 1142 — 1188 — 1392 — 3601 — 1913 — 1125 — 
5 5 4 5 _ 3636 — 2930 — 5151 — P015 — 5293 — 7777 — 2516 — 7997 — 4005 
_ . 3377 — 4499 — 7474 — 3125 — 3231 — 4029 — 5517 — 3662. 
Op verzoek werd aan een inzender zijn ontwerp tijdens de beoordeeling terug
gezonden. H iervan komt het kencijfer in bovenstaande reeks niet voor. 
De Commissie van Beoordeeling ziet zich verpl icht mede te deelen, dat haar 
rapport nog niet gereed is kunnen komen, daar de vergeli jkende waardeering 

der uiteenloopende ontwerpen voor deze eigenaardige opgave moeilijk bleek, 
en drukke werkzaamheden haar leden het houden van meer dan een ver
gadering per week onmogelijk maakten. 
Publ icat ie van haar rapport zal echter in een der eerstvolgende nummers 
geschieden terwijl ook de tentoonstell ing der ingezonden ontwerpen spoedig 
tegemoet gezien kan worden. 

De Commiss ie van Beoordee l ing: 
A . K O M T E R 
J . J . P. O U D 
W I E G E R B R U I N . 

MEDEDEELINGEN. 
De N.V. Treetex vraagt in verband met een opmerking in het art ikel „ V a n 
de jaarbeurs" of wij de attesten van de Warmtest icht ing te Utrecht, Koning 
en Bienfait te Amsterdam, of de Geluidst icht ing te Delft ongeloofwaardig 
noemen. Wij vinden deze attesten volkomen geloofwaardig. W a t ons niet 
gevraagd is, maar wat wij nochtans wil len beantwoorden is, dat deze 
attesten niet alti jd juist worden g e ï n t e r p r e t e e r d , omdat laborator iumproeven 
alleen gegevens verstrekken omtrent mater iaaleigenschappen, waarbij geen 
rekening kan worden gehouden met de afwijkende maten en tekortkomingen 
156 

van de verwerking in de praktijk, zoodat de bereikte resultaten niet alt i jd 
kloppen met hetgeen op grond van die attesten in uitzicht was gesteld. 

v. d. Br . 

„ D A N Z I G S T E L L T S E I N S T A D T B I L D W I E D E R H E R " . 
De belangstellende lezer zal reeds begrepen hebben, dat de gevel l inks op 
pag. 144 van ons vorig nummer, de ten behoeve van de Stadtbi ld-Wieder-
herstel lung veranderde gevel van de rechtsche afbeelding is. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J. V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R IR J H V A N N R * A 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. ' 4 APRIL 1936 j 4 
REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

EEN R.K. KERK AAN DEN AMSTELVEENSCHEN WEG TE AMSTERDAM VAN ARCH. J.M.v. HARDEVELD B.N.A. 

Het blijft steeds interessant, voor men tot het bespreken van 
een nieuw gebouwde kerk over gaat, een blik terug te werpen 
op de stichtingswijs der kerken in de middeleeuwen, al gebeurt 
het maar voorzoover het de situeering betreft. Zoo'n middel-
eeuwsche kerk was het belangrijkste architectuurmonument 
eener stad en er werd dus aan de keuze van de plaats bijzondere 
aandacht besteed, met als gevolg dat in het algemeen van 
terreinbeperking geen sprake was, waardoor de liturgisch ver
eischte oriëntatie immer kon worden doorgevoerd. Meestal bleef 
er dan nog terrein genoeg over voor een kerkplein, waarop de 
voornaamste straten met schilderachtige kronkels uitmondden. 
De eigenlijke opgaaf bleef daarnaast dan beperkt en eenvoudig. 
Het gebouw werd gemaakt volgens bekende eischen voorzoover 
de beschikbare materialen het toelieten. 
Ten aanzien van de technische en administratieve beslomme
ringen, beperkte bouwterreinen en dito beschikbare bouwsom
men, staat de architect er in onzen tijd heel wat moeilijker voor. 
Welke factoren van grooten invloed blijven op de kerkgebou
wen van onzen tijd, ook dus bij de in dit nummer gepubliceerde 

kerk, door collega van Hardeveld aan den Amstelveenscheweg 
op den hoek van de Kalfjeslaan gebouwd. Een invloed overigens 
zoowel ten voor- als ten nadeele. 
Ten nadeele, wijl sommige constructiedeelen, naast de keuze 
van enkele materialen, onmiskenbaar de sporen dragen van te 
groote gebondenheid aan economische factoren. Dat nadeel is 
echter vaak gelukkig overwonnen, zoodat het geheel tot een 
gaaf en bruikbaar complex is uitgegroeid. 
De kerk werd zooveel mogelijk naar het achtergedeelte van het 
terrein geschoven, waardoor een ruim voorplein ontstond. De 
gebouwen staan nog wat kaal en stram in een te open ruimte, 
doch de overgang naar de omgeving zal ongetwijfeld soepeler 
worden als de dubbele boomenrij langs den alouden Amster-
damschen wandelweg: de Kalfjeslaan, door nieuwe aanplanting 
weder intact is. 
Het kerkgebouw is met de lange as in de richting Oost-West 
geplaatst, waarmede aan het liturgisch voorschrift in dit op
zicht is voldaan. De plaatsing van de pastorie levert bij het 
ontwerp voor een R.K. kerk steeds dezelfde moeilijkheid op. 
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Meestal verlangt de bouwheer, dat de pastorie niet te ver van 
den hoofdweg geprojecteerd wordt, terwijl anderzijds dit ge
deelte zooveel mogelijk in de nabijheid van het priesterkoor 
gelegen moet zijn. 
Door de omstandigheid dat hier een hoekterrein ter beschik
king stond heeft v. Hardeveld aan beide verlangens kunnen 
voldoen. 
De kerk is gebouwd als één groote kerkzaal, zooals dit in den 
laatsten tijd gebruikelijk is. De voor het opnemen der verticale 
krachten benoodigde steunpunten zijn als kolommen in de kerk 
verwerkt, waardoor tevens een processiegang ontstond. De 
preekstoel is direct vanaf het priesterkoor bereikbaar. 
Bijzonder geslaagd is het gedeelte sacristie-pastorie, waarbij in 
aanmerking moet worden genomen, dat hier vier, met elkander 
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verband houdende, doch overigens verschillende functies in 
elkaar vloeien. 
Eerstens voor den eigenlijken kerkdienst de sacristie met bijbe-
hoorende ruimten, bereikbaar vanuit de pastorie en vanaf den 
openbaren weg. Ten tweede de eigenlijke woning voor den 
pastoor met zijn helpers. Ten derde een toegang voor het 
publiek, dat bij sommige gelegenheden gebruik maakt van een 
gedeelte der pastorie en van de spreekkamers, terwijl in de 
nabijheid van genoemden toegang de doopkapel geprojecteerd 
is die uiteraard met de kerk in verbinding moet staan. Ten slotte 
een afzonderlijke toegang ten dienste van de huishouding. Dit 
alles heeft v. Hardeveld op zeer doelmatige wijze gerangschikt 
zoodat een zeer practisch geheel is verkregen. De ruimte onder 
de kerk wordt voor een deel benut voor vereenigingslokalen. 
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Ten aanzien van de architectuur heeft v. Hardeveld gebroken 
met den veelal bij kerken gebruikelijken halfcirkel of spitsboog-
vormige overspanning van muuropeningen. Speciaal bij den 
rijzigen hoofdingang, waarachter het geweldige roosvenster, 
leidde dit tot een interessante vormgeving. Overigens is de 
architectuur eenvoudig en verantwoord. Het flink overstekende 
dak geeft rust aan het geheel en de gunstig geplaatste toren 
vormt een goeden overgang van het sacrale naar het profane 
gedeelte: de pastorie. 
Het inwendige der kerk is eveneens rustig en harmonisch, ter
wijl door de aangebouwde kapellen en niet het minst door de 
kolommen toch voldoende plastische werking is verkregen. 
De buitengevels zijn gemetseld in een warm rood, hier en daar 
onderbroken door natuursteen die voorloopig nog wat hard en 

wit aandoet. Het inwendige is gemetseld in genuanceerd gele 
Friesche steen behoudens de plinten en kolommen die in blauw 
verglaasde steen zijn uitgevoerd. 
Mari Andriesse hakte eenige kapiteelen, terwijl de drie levens-
groote beelden door den beeldhouwer C. A. Smout werden ver
vaardigd. Willem Mengelberg zorgde voor het glas in lood, ter
wijl het ontwerp voor het altaar gemaakt is door architect 
Herm. v. d. Bijl uit Amstelveen. 
Deze laatste, in samenwerking met wien van Hardeveld den 
bouw van dit werk tot een goed einde heeft gebracht, had 
ook een belangrijk deel van de uitvoering voor zijn rekening 
genomen. 

J. P. L. HENDRIKS. 
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I N T E R I E U R 
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TOELICHTING BIJ DE R.K. KERK AAN DEN AMSTELVEEN-
SCHEWEG TE AMSTERDAM DOOR DEN ARCHITECT. 

De S i t u a t i e . 

De kerk is gelegen aan den Amstelveenscheweg, hoek Kalfjes
laan, en is zuiver georiënteerd, wat in dit geval betrekkelijk 
gemakkelijk was, aangezien de lengteas van het terrein zuiver 
Oost-West liep. 
De Kalfjeslaan, een van ouds bekende wandelweg voor de 
Amsterdammers, is aan weerszijden met een dubbele boomenrij 
beplant, en het is de bedoeling dat in de toekomst het landelijk 
karakter van deze laan, alsmede het verlaagd niveau, wordt 
behouden. 
De Amstelveenscheweg wordt op den duur een hoofdverkeers
weg, tusschen Amsterdam-Schiphol en verder Leiden, Den Haag. 
Deze weg ligt op hooger niveau dan de Kalfjeslaan. De pastorie 
ligt dus aan den lagen weg. Het niveauverschil van ca. 2 m tus
schen den vloer van de pastorie en den vloer van de kerk is 
opgelost door een eenigszins monumentale trap van de pastorie 
naar de sacristie. Het front van de kerk ligt dus naar den druk
ken verkeersweg. Teneinde verkeersstoornissen te voorkomen 
is bij den verkoop van den grond door de gemeente aan het 
kerkbestuur bedongen, dat geen inrit aan de voorzijde zou wor
den gemaakt, doch aan den rustiger gelegen zijkant, waarvoor 
dan ook in de kerk een speciale zij-ingang is gemaakt. 

P l a n i n d e e I i n g. 
Het kerkplan is opgevat als één groote kerkzaal, zoodat alle 
zitplaatsen uitzien op het hoofdaltaar en het zij-altaar. 
De bank vakken zijn betrekkelijk smal gehouden (7 plaatsen), 
zoodat er dus vijf paden zijn. Het maken van korte banken be
vordert het gemakkelijk in en uitgaan bij het communiceeren 
en geeft veel hoekplaatsen, welke over het algemeen bijzonder 
gezocht zijn. 
De ingangsportalen liggen resp. voor het tweede en vierde mid
denpad, zoodat de binnenkomende menschen zich gemakkelijk 
naar links en rechts in de kerk kunnen verspreiden. 
De kerk bevat behalve het hoofdaltaar slechts één zij-altaar, 
in een speciaal daartoe gemaakte nis, aangezien in een parochie
kerk als deze één zij-altaar voor het parochiale werk voldoende 
is. Het zij-altaar is eenigszins scheef geplaatst op de as van de 
kerk, teneinde gemakkelijker vanuit de zitplaatsen cle hande
lingen van den priester te kunnen volgen. 
De preekstoel is wel verbonden met het priesterkoor doch zoo
veel mogelijk naar de zijde van de zitplaatsen vooruitgeschoven. 
Een eigenaardigheid van deze kerk is, dat het zangkoor ge
plaatst is naast het hoofdaltaar boven de sacristie; hierdoor is 
wel volgens liturgische inzichten van den laatsten tijd een 
inniger contact ontstaan met het priesterkoor, doch door hoo-
gere ligging van het zangkoor blijft het priesterkoor rustig, en 
kan de dirigent, door de speciale plaatsing van het orgel ge
makkelijk èn het altaar èn de zangers overzien. 
De doopkapel is ook eenigszins in afwijking van de gebruikelijke 
kerkplannen, geplaatst naast sacristie en pastorie, maar maakt 
toch door de open verbindingsgang, volgens de liturgische voor
schriften, deel van de kerk uit. In de practijk blijkt deze plaat
sing van de doopkapel naast sacristie en spreekkamer van 
groot gemak te zijn. 
De hoofdingang, welke dus voornamelijk door voetgangers ge
bruikt wordt, is eenigszins monumentaal opgevat. De binnen
komende bezoekers gaan door de tochtportalen naar binnen, 
de breede deuren in het front van de kerk worden alleen bij het 
uitgaan der kerk opengezet. 
Aan het zuidportaal is een bidkapel verbonden, met een afsluit
baar hek, welke dus alleen gebruikt wordt wanneer de kerk 
overigens gesloten is. De drie biechtstoelen staan aan één zijde 
van de kerk, waardoor het biechthooren zich ook tot een ge-

•JICONC T l M A K I N MOOFOW1Q. 

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

deelte van de kerk kan beperken en dus in de avonduren slechts 
één zijde van de kerk behoeft verlicht te worden. Naast het 
hoofdaltaar is een afzonderlijke zusterkapel met een eigen 
ingang, bereikbaar van de Oostzijde van het kerkterrein, voor 
een later nog te bouwen zusterhuis met scholen. 
Onder het priesterkoor, de zusterkapel en de sacristie zijn een 
drietal ruime ineenloopende vergaderlokalen gemaakt, met 
ramen aan de lager gelegen Oostzijde. 

De p a s t o r i e . 
De pastorie is te onderscheiden in twee gedeelten n.l. het woon
gedeelte van de geestelijken en een ander gedeelte meer voor 
de bezoekers bestemd. De zij-ingang naast de pastorie dient 
dus voor de bezoekers; daar tegenover liggen de spreekkamers. 
De hoofdtoegang van de pastorie is aan de Kalfjeslaan. 
De „zaal" welke bereikbaar is zoowel uit het gedeelte voor de 
bezoekers als vanuit dat voor de geestelijken, staat in verbin
ding met de woonkamer, waardoor dus een groote ruimte ge
maakt kan worden. Aan zaal en woonkamer grenst een ruim 
terras, met uitzicht op het kerkplein. 
De keuken is voor het bedienen van hoofd- en zij-ingang zoo
veel mogelijk centraal gelegen, terwijl er nog een aparte dienst
ingang is, naast de keuken gelegen. 
De verbindingsgang tusschen sacristie en woongedeelte pastorie 
is door de beide verdiepingen doorgetrokken, waardoor een aar
dige ruimtewerking ontstaat. Deze gang is van boven met glas
tegels afgedekt. 

De o p b o u w , c o n s t r u c t i e en m a t e r i a l e n . 
Het maken van een breede kerkzaal brengt diverse moeilijk
heden mee, welke de smalle kerken der Neo-Gothiek niet ken
den. Het is gemakkelijker een smalle ruimte te maken van 
mooie verhoudingen dan een breede. Een breede lijkt spoedig 
gedrukt en bij diverse breed opgevatte kerken van den laatsten 
tijd is het kerkidee verloren gegaan. Bij deze kerk is getracht 
door het maken van hoog opgaande kolommen en rijzige ramen 
het kerkidee te behouden. Dit spreekt ook uit de hoog opgaande 
openingen van het kerkportaal. 
Deze kerk is een lichte kerk door de vrij groote ramen welke 
erin zijn aangebracht. 
Door de dubbele bekapping ontstaat een overgangsruimte, 
welke een goed isoleerende werking heeft, en de kerkruimte 
beschut tegen al te groote warmte of koude, terwijl ander
zijds het houten plafond en de groote spanten voor een goede 
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acoustiek medewerken. Ook het zangkoor en het priester
koor zijn door houten, eenigszins gewelfvormige overdekkingen 
afgedekt, waarbij bijzondere zorg genomen is, dat muziek en 
zang van het zangkoor goed in de kerk kunnen doordringen. 
De zusterkapel en de portalen zijn met vlakke houten plafonds 
afgedekt. 
De kapellen naast den hoofdingang, alsmede de zij-ingangen 
zijn door gewelven afgedekt. 
De klokkenzolder is zoo hoog mogelijk geplaatst, opdat het 
geluid der klokken over den nok van het kerkdak heen, zoo ver 
mogelijk wegklinken zal, waarbij ook de open dakstoel mee
werkt. 

De kerk is geheel opgetrokken uit geel genuanceerde Friesche 
steen, op een plint van blauw geglazuurde en genuanceerde 
steen. Ook de kolommen zijn geheel van deze geglazuurde steen 
opgetrokken tot aan de kapiteelen. 
De kerkpaden zijn belegd met een gevlamden U.J.-tegel van 
grijs en geel, waardoor stof en voetstappen op den vloer niet 
gemakkelijk zichtbaar zijn. Het priesterkoor is belegd met 
Solnhofer-tegels. 
De kerk is verwarmd met warmwater-radiatoren, welke een 
gemakkelijk regelbare installatie geven en tocht- en lucht-
stroomen, welke in een met heete lucht verwarmde kerk vaak 
voorkomen, ondervangen. v. H. 

PRIJSVRAAG TOT HET VERKRIJGEN VAN KARAKTERVOLLE BEGRAAFPLAATSEN, GRAFAANDUIDINGEN EN 
HARE GROEPEERING, UITGESCHREVEN DOOR HET CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR COÖPERATIEVE 

LIJKBEZORGING TE AMSTERDAM. 

Deze pri jsvraag berioelt aan te toonen, dat een betere verzorging der 
begraafplaatsen mogelijk is, zonder verhooging van kosten voor de betrok
kenen en eveneens zonder dat er hoogere lasten voor de Gemeenteli jke of 
bijzondere begraafplaatsen uit voortvloeien. 

A. G e v r a a g d e o n t w e r p e n v o o r d e a l g e m e e n e g r a v e n . 
Bij de algemeene graven moet er rekening gehouden worden met het feit , 
dat in vele gevallen v i e r fami l ie 's gebruik maken van het graf en zoo er 
een g r a f a a n d u i d i n g is, (hieronder wordt vers taan: l iggende, staande 
grafteekens, beplantingen of een combinatie van deze), moet zij gemakke
lijk kunnen worden verwijderd en herplaatst. Deze graven kunnen na een 
minimum ti jdsduur van 10 jaar worden geru imd. De kosten der grafaan

duidingen mogen niet meer bedragen dan 4-maal f 20.—, of in totaal f 80.—. 
De voor het graf beschikbare ruimte bedraagt 2 m \ 1 m voor alle klassen. 

B, C , D en E. G e v r a a g d e o n t w e r p e n v o o r d e e i g e n g r a v e n . 
Voor de eigen graven worden een viertal grafaanduid ingen gevraagd, waar
van de kosten niet meer mogen bedragen dan resp. B f 50.—, C ƒ 100.—. 
D f 150.—, en E ƒ 200.—, inclusief het stellen ter plaatse, doch exclusief 
het aanbrengen van tekst. 
De afmetingen van deze graven zijn in de verschi l lende plaatsen van ons 
land zeer uiteenloopend, zooals op Bij lage III staat aangegeven, doch als 
basis diene de afmetingen van graven op de Gemeentebegraafplaatsen te 
A m s t e r d a m , zijnde 2.60 m 1.30 m, hart op hart. 

163 



F. G e v r a a g d s c h e m a v a n g r o e p e e r i n g d e r a l g e m e e n e 
g r a v e n . 

E r wordt gevraagd een schema voor groepeering van een 40-tal algemeene 
graven tot een aesthetisch verzorgd geheel — met beplanting als onmid
dellijke omgeving. De ontwerper is hierbij niet gebonden aan de mogelijk 
door hem ontworpen grafaanduid ing, als antwoord op een der eerste vra
gen. De afmetingen der algemeene graven moeten hierbij worden gehand
haafd. 

T e g e b r u i k e n m a t e r i a l e n . 
Bij het ontwerpen der grafteekens moet er van worden uitgegaan, dat 
alleen natuurli jke materialen mogen worden gebezigd. 

B e p l a n t i n g . 
Wordt voor de grafaanduiding gebruik gemaakt van een beplanting, dan 
moet er rekening mede worden gehouden, dat de bedragen genoemd in A en 
B, C , D en E , inclusief de grafaanduid ing niet mogen worden overschreden. 

S c h e i d i n g d e r g e v r a a g d e o n t w e r p e n . 
Inzenders zijn vrij hun inzending al dan niet te beperken tot het beant
woorden van een of meer der 6 gestelde vragen. 

P r ij z e n. 
Beschikbaar worden gesteld de volgende pri jzen: 
I. voor het ontwerp voor de a l g e m e e n e g r a v e n een eerste prijs 
groot ƒ 40.—; 

een tweede prijs groot ƒ 20.—. 
II. voor de ontwerpen voor de e i g e n g r a v e n voor elke prijsklasse een 
eerste prijs groot ƒ 40—; 
voor elke prijsklasse een tweede prijs groot ƒ 20.—. 
III. voor de ontwerpen voor een s c h e m a v a n g r o e p e e r i n g een 
prijs groot ƒ 125.—. 
De prijzen worden binnen een maand na de ui tspraak der jury aan de 
betrokkenen uitbetaald. 
Het Centraal Genootschap voor Coöpera t i eve Li jkbezorging zal voorts de 
met een eersten prijs bekroonde ontwerpen aankoopen tegen een bedrag 
van f 15.— per ontwerp. De inschri jver verklaart zich bereid in zijn ont
werp eventueel zoodanige niet-ingrijpende wijzigingen aan te brengen als 
door den pri jsvraag-uitschri jver wenschelijk worden geacht en waarmee de 
Jury kan instemmen. 
De pri jsvraag-uitschri jver kan zich eveneens tegen gelijke vergoeding het 
uitvoeringsrecht reserveeren van met een tweeden prijs bekroonde ont
werpen. 
Door aankoopen der ontwerpen verzekert de pri jsvraaguitschri jver zich van 
het al leen-uitvoeringsrecht dezer ontwerpen, met dien verstande, dat bij 
elke uitvoering van een grafaanduid ing, volgens een der aangekochte ont

werpen, aan den ontwerper daarvan een bedrag van 5% van de kosten v a n 
het monument zal worden uitgekeerd, zulks tot een maximum van ƒ 150.—. 

J u r y . 

De Jury voor deze pri jsvraag bestaat uit de Heeren: 
Jan de Meijer, Voorzit ter , A r c h . B .N.A. te A m s t e r d a m ; 
A . Tesselhoff , Secretar is, Penningmeester van het Centraal Genootschap 

voor Coöpera t i eve L i jkbezorging; 
J . van Dongen, A r c h . B .N.A. te Ape ldoorn ; 
D. F. Tersteeg, A r c h . B .N.T . te N a a r d e n ; 

C . P. Broerse, Dir . van de Begraafplaats „ Z o r g v l i e d " te N ieuwer -Amste l ; 
E . Sinoo, Secr. A l g . Ned. Bouwarbeidersbond en Pr . -Commissar is van de 

Coöp. Ver . voor Li jkbezorging te A m s t e r d a m ; 
A. Kurvers , A r c h . V . A . N . K . te Amsterdam. 

I n z e n d i n g . 

De antwoorden op de prijsvraag worden franco ingewacht, onder duideli jke 
vermelding op het adres van het woord „ P r i j s v r a a g " uiterlijk op 30 Mei 
1936 aan het adres van het Centraal Genootschap voor Coöpera t ieve Lijk
bezorging, Hemonylaan 25 te Amsterdam (Z.). 

I n l i c h t i n g e n . 

Inlichtingen kunnen tot 15 Apr i l 1936 schrifteli jk worden gevraagd aan het 
Centraal Genootschap voor Coöp. Li jkbezorging, Hemonylaan 25 te Amster
dam Z., en zul len, voor zoover daartoe naar het oordeel van de J u r y aan
leiding bestaat, worden beantwoord in het t i jdschrift „ B o u w k u n d i g Week
blad Arch i tec tura" , „ H e t Bouwbedri j f" en „de Acht en Opbouw". 

M e d e d i n g i n g . 

De mededinging aan deze prijsvraag is opengesteld voor Nederlandsche 
architecten, steen- en beeldhouwers, kunstnijveren en tuinarchitecten, in 
Nederland gevestigd. 

A l g e m e e n e v o o r s c h r i f t e n . 

Voor zoover niet reeds uit de bepalingen van dit programma blijkt, zijn op 
deze pri jsvraag van toepassing de Algemeene Nederlandsche Pr i jsvraag-
Regelen voor Bouw-, Beeldhouw-, Ambachts- en Nijverheidskunst (A .N .P . ) . 
Eventueele geschil len kunnen derhalve aan de beslissing der Permanente 
Pri jsvraag Commissie (P.P.C.) worden onderworpen. 

Het keurig uitgevoerde programma bevat verschil lende bijlagen met ge
gevens omtrent begraafplaatsen. Uitvoerig is omschreven welke teekeningen 
gevraagd worden. 
De programma's zijn verkri jgbaar aan het adres van het „ C e n t r a a l Genoot
schap voor Coöpera t ieve Li jkbezorging in Nederland", Hemonylaan 25, 
Amsterdam (Z.). 

VOORDRACHTEN IN PHILIPS' DEMONSTRATIEZALEN TE AMSTERDAM. 

O v e r V e r l i c h t i n g . 

20 A p r i l . 1. Problemen van Zien en Ver l i ch ten ; de ontwikkel ing en betee
kenis van de moderne l ichtbronnen, door R. Swierstra . 

27 A p r i l . 2. Hoe bestrijden we spiegeling en verbl inding bij de etalage, 
hoe verl ichten wij deze, door R. Swierstra . 

4 Mei . 3. Belangri jke vraagstukken bij z iekenhuisver l icht ing, 

door R. Swierstra . 

O v e r A c o u s t i e k . 
11 Mei. 1. Uit de theorie van de geluidsleer — klanken en klankanalyse, 

gramofoon en geluidsf i lm, door R. Swierstra. 
18 Mei. 2. Over de geluidssterkte en de eenheden, waarmede men ze 

meet; decibel en phon, door R. Swierstra. 
25 Mei. 3. Problemen omtrent de acoustiek in zalen, door Ir. C. Boot, 

Directeur v. d. Geluidsstichting in Delft. 
Toegangskaarten kunnen worden aangevraagd bij Phi l ips ' Demonstratie
zalen, Heerengracht 270. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

R E D A C T I E : IR. A . J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER, IR. J. H. V A N NR^i r-
11 APRIL 1936 I O 

HET CITY-THEATER T E AMSTERDAM. ARCHITECT JAN WILS B.N.A. 

MALLE GEVALLEN No. 14. 

Bescherming van natuurschoon in de hoofdstad des lands. Geestdriftigen zij in 

vertrouwen medegedeeld, dat dit rijke voortbrengsel der natuur te vinden is op 

den Dam. 
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De opdracht tot het bouwen van het City-theater aan het 
Kleine-Gartmanplantsoen te Amsterdam werd gegeven in 
November 1934. Gevraagd werd een theater voor ongeveer 
1800 toeschouwers, dat bij het begin van het seizoen 1935 be
speelbaar zou moeten zijn. Zoo mogelijk moest er ruimte zijn 
om althans het grootste deel van het aantal toeschouwers te 
kunnen doen wachten voor het begin van de voorstelling. De 
oplossing is hiervoor gezocht door de bioscoopzaal te leggen 
op de eerste verdieping (ongeveer 6 m boven de straat) en de 
beganegrond geheel vrij te houden voor het maken van de ver-
eischte wachthal, waaraan nog een galerij op de entresol is 

toegevoegd. Dit is de uitvoering van een gedachte, welke al 
was gelegd in het in 1931 gemaakte ontwerp voor het Flora
theater in de Amstelstraat. 
Op de beginselschetsen werd al spoedig de principieele goed
keuring van de gemeentelijke instanties verkregen, zoodat 
tijdens het sloopen van de perceelen Kleine-Gartmanplantsoen 
11-25 en de daarachter gelegen huizen aan de Korte Leidsche 
dwarsstraat.de ontwerpteekeningen werden gemaakt. De opper
vlakte van het door de slooping vrijkomende terrein bedroeg 
ongeveer 1225 m2. 
De uiterst beperkte bouwtijd vorderde een nauwkeurige studie 
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vooraf van de tijdsverdeeling. De verschillende bouwperioden 
moesten elkaar zoo ruim mogelijk overlappen, d.w.z. dat de 
uitvoeringstijd van het eene onderdeel voldoende was voor de 
voorbereiding van het volgende, zoodat bij de uitvoering in het 
werk geen oogenblik hapering zou optreden en dat al met eenige 
speling voor tegenslag. 
De op elkaar volgende bouwperioden waren: slooping van de 
oude huizen, afdammen en ontgraven van de bouwput, hei-
fundeering en kelder van gewapend beton tot beganegrond, 
staalskelet, opbouw, tooneelinstallatie, verwarming en venti
latie, electrische installatie, brandleiding, meubileering, betim
mering, vloerbedekking. Van elk dezer onderdeelen werd vast
gelegd de tijd van ontwerpen, berekenen, bespreking, aan
neming, afgifte van werkteekeningen, tijd van voorbereiding, 
begin van uitvoering en duur van uitvoering, waaraan zoo nauw
keurig mogelijk de hand is gehouden, zij het, dat men nog 
meermalen voor verrassingen stond en tegenslag had, die ver
schuivingen noodig maakten. 
Een der ergste tegenslagen was de verzakking van een naast
liggend pand, waar indertijd een muur van 22 cm over de hoogte 
van eenige verdiepingen was gebouwd op een oude muur van 
16 cm, waarbij een kleine zetting in de fundeering door ont
trekking van het water voldoende was om de noodlottige ge
volgen te veroorzaken. 
Nadat de afdamming van de bouwput nog in December 1934 
was gereed gekomen, kon met de ontgraving van de bouwput 
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en het slaan van de palen pas begonnen worden tegen het einde 
van Februari 1935. In het begin van Mei volgde daarop het 
monteeren van het staalskelet. Tijdens het stellen daarvan kon 
de aannemer van de afbouw al beginnen met het metselen van 
de vulmuren, het leggen van de betonvloeren en het stellen van 
de trappen. Eind Juli was het staalskelet afgemonteerd en was 
de aannemer van de afbouw meteen zoo ver, dat enkele weken 
daarna het gebouw rondom gesloten was en een begin kon 
worden gemaakt met de afwerking. De afbouw verliep zeer 
vlot, evenals de geheele binnenafwerking. De opening van de 
bioscoop kon toen op 28 October plaats vinden. 
De indeeling van het gebouw is op de teekeningen te zien. Zij 
is als volgt. In de kelder: berging voor ongeveer 200 rijwielen 
met toegang van de Korte Leidsche dwarsstraat, verwarmings
installatie, ventilatiein richting, transformatorstation, pomp-
installatie voor de brandleiding, en bergplaatsen. Van de fiet
senbergplaats komt men met een smalle trap aan de tegenover 
liggende zijde in de kassahal aan het Kleine-Gartmanplantsoen. 
Op de beganegrond: wachthal met garderobes, trappenhuizen 
(hoofdtrappen en noodtrappen, twee van zaal en twee van bal-
con), liften, buffet en tooneelingang. Op entresol: de galerij 
van de wachthal, garderobes, trappen en liften, en onder het 
tooneel de keuken en een paar dienstvertrekken. Op de eerste 
verdieping: de bioscoopzaal, gang om de zaal met trappen en 
liften, en onder het tooneel kleedkamers voor acteurs en koor. 
Op entresol onder balcon: kantoor aan de zijde Korte Leidsche 
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dwarsstraat, en toiletten voor dames en heeren zaalbezoekers. 
Op balconverdieping het balcon met gang, waarin de trappen, 
liften en garderobes, toiletten voor dames en heeren, en zaal 
voor proefdraaien. Boven het balcon de cabine. 
De opzet van het plan is zoo, dat de lengteas van de zaal ligt 
in de diagonaal van het bouwterrein. De zaal loopt daardoor 
naar achteren wijd uit en het balcon krijgt mede de grootste 
lengte. Het aantal plaatsen met goed gezicht op het doek is 
zoo het grootst. Het tooneel heeft de opening dwars op de 
lengteas. De tooneelopening is 14 X 9 m. Het driehoekig too
neel is nog groot genoeg om er operettes, revues, e.d. op te ver-
toonen, waartoe het is voorzien van alles, wat daarvoor uit 
tooneeltechnisch of brandveiligheids oogpunt vereischt wordt 
(voortooneel met voetlicht, lichtregeling, kleedkamers, touwen-
zolder, brug, orkestbak voor 40 musici, brandscherm, sprinkler
installatie, enz. enz.). 
In technisch opzicht heeft het bouwen van bioscoopzalen be
langrijke vorderingen gebracht op het gebied van geluidsisola
tie, acoustiek, ventilatie en verwarming. Deze tot in onderdee
len in hun toepassing voor dit gebouw te beschrijven zou te 
uitvoerig worden. Volstaan wij met het noemen van enkele 
typische gevallen. 
De kolommen van het staalskelet in de buitengevels en de 
hoofdliggers in de vloeren zijn omstort met beton. De buiten
muren bestaan uit een halfsteensbuitenwand van waalsteen en 
een binnenwand van aerocrete-platen, dik 8 cm, welke met de 

voorkant van de betonomstorting gelijk werkt. Tegen deze 
aerocrete-platen zijn de zaalwanden en de wanden van het too
neel, welke tevens buitenmuren zijn, bekleed met telemat. Ook 
de zaalvloer en de orkestbak zijn door telemat geïsoleerd van de 
onderliggende vertrekken. Voor de acoustiek is alleen de ach
terwand van de zaal boven het balcon en een deel van het 
plafond, een en ander tot een totaal oppervlak van ongeveer 
450 m2, bekleed met een geluidabsorbeerend materiaal. 
De verwarming van de zaal en van de wachthal geschiedt door 
inpersing van verwarmde en geconditioneerde lucht, en van de 
overige vertrekken, gangen, trappen en het tooneel door radia
toren. In de bioscoopzaal wordt de lucht ingeperst door openin
gen in de lichtkoven en afgezogen door roosters in de zaalvloer 
en de optreden van het balcon. In de wachthal en op de galerij 
wordt de lucht aan de vloer ingeblazen en aan het plafond 
afgezogen. Boven het plafond van de zaal, onder het balcon, 
tusschen de vloer van de zaal en het plafond van de wachthal 
en onder de vloer van de wachthal in de kelder is daartoe een 
zeer ingewikkeld systeem van kanalen weggewerkt. Door in de 
zaal bij het inpersen van verwarmde lucht met een kleine over
druk te werken, treden geen tochtverschijnselen op, en ver
oorlooft de regelmatige afzuiging om in de zaal te rooken, omdat 
de bedorven lucht en de rook langzaam omlaag getrokken 
wordt. De snelheid van luchtverplaatsing is zoo geregeld, dat 
elk uur een zesvoudige luchtverversching wordt bereikt. Voor 
de verwarming van de lucht en van de radiatoren zijn in de 
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kelder drie ketels opgesteld. Aanzuigen van versche buitenlucht, 
inpersen van verwarmde lucht en afzuigen van verwerkte lucht, 
geschiedt door middel van een reeks ventilatoren (systeem 
Meidinger) in de kelder. De verlichting van representatieve 
ruimten, als: zalen, gangen en portalen, is in hoofdzaak door 
middel van indirect licht. 
Een enkele opmerking omtrent de architectuur. 
De ruime wachthal beneden, de distributie van de trappen en 
de trompetvormige zaal, welke uit een oogpunt van hoorbaar
heid en zichtbaarheid op elk punt van de zaal groote voordeelen 
biedt, zijn wel al belangrijke elementen bij het zoeken naar de 
typische oplossing van de bioscoop, maar beteekenen nog in 
geen geval de beslissende vertolking van de idée. 
De tweeslachtige opvatting van exploitatie, hier zoowel als 
elders, staat een meer zuivere architectonische uitbeelding lee
lijk in de weg. De bioscopische voorstelling wordt nog te veel 
op een lijn gesteld met de uitvoering op het tooneel, van welke 
aard dan ook, terwijl het in wezen heel iets anders is. Daardoor 
blijft men hangen aan de oude theaterzaal met het tooneel. 
voetlicht, brandscherm, orkestbak, enz., met het twijfelachtig 
gevolg, dat men een surrogaat-theateropvoering krijgt en de 
beste plaatsen achter in de zaal zijn. 
In het tegenwoordig stadium is de bioscopie nog niet veel meer 
dan een luchtig spel van licht, kleur en geluid. Het groote 
publiek vraagt voorloopig niet anders dan de plotselinge, maar 
zeer oppervlakkige emotie, plaatjes kijken en illusies van rijk
dom en avonturen, wat in de verste verte (maar principieel 
fout!) aan het tooneel herinnert. Daaraan wordt verlangd, dat 
de omgeving zich zal aansluiten. Voorwaar, een moeilijke vraag. 
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Volgens insiders is de bioscopie echter pas in het begin van 
haar ontwikkeling. Met die ontwikkeling zal haar zelfstandig
heid winnen, en dan pas zal ook de grondslag voor een zuiver
der architectonische verbeelding van de bioscoop aanwezig zijn. 

Van de toegepaste materialen zijn hoofdzakelijk de volgende te 
noemen. Fundeering: houten palen; kelder, vloeren en trappen: 
gewapend beton; geraamte: staal; buitenwanden: waalsteen; 
binnenwanden en alle scheidingswanden: aerocrete-platen; plat-
afdekking: hout met mastiek; isolatiemateriaal: telemat; ven
tilatiekanalen: eternit A; plafonds: stucadoorwerk op ribben-
strekmetaal; vloerbedekking in de bioscoopzaal, op het balcon 
en op de noodtrappen: linoleum; vloerbedekking in de wacht
hal, op de galerij en op de hoofdtrappen: rubber; wandbeklee-
ding in de zaal: palisander; wandbekleeding in de wachthal, op 
de galerij en in de gangen: avudoré; wanden van hoofdtrappen
huizen en de kolommen in de wachthal: hasco-relief; beklee
ding onderpui aan Kleine-Gartmanplantsoen: syeniet; buiten

kolommen: zilververglaasde tegels; bekleeding gevel aan het 
Kleine-Gartmanplantsoen: geel-grijze mat verglaasde gevel
strippen van de Porceleyne Fles; bovenste buitenzaalwand: 
koper; ramen en deuren in onderpui en luifel: wit-metaal; ach
tergevel aan Korte Leidsche dwarsstraat: geel-grijze dunne 
waalsteen. 
Velen hebben bij de bouw van het City-theater samengewerkt. 
In de eerste plaats is te noemen mijn medewerker architect 
Oscar Rosendahl, vervolgens de staf van personeel in de teeken
kamer en bij de uitvoering, en de adviseurs voor de staalcon
structie en de verwarming en ventilatie, resp. de heeren van 
Genderen Stort en Ir. P. W. Deerns. 
Een bijzonder woord van dank zij hier gebracht aan de verschil
lende diensten van bouwtoezicht, brandweer en schoonheids
commissie voor de aangename en vlotte samenwerking, zonder 
welke het niet mogelijk zou zijn geweest dit werk in zoo uit
zonderlijk korte tijd tot stand te brengen. 

JAN WILS. 
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BESCHOUWING NAAR AANLEIDING VAN DE BEZICHTIGING VAN HET CITY THEATER. 

Het zijn niet vóór alles de architectonische kwaliteiten die dit 
gebouw naar onze mening belangrijk doen zijn en die ons tot 
het schrijven van dit artikel brachten. Vóór echter de lezer 
hieruit een disqualificatie, in betrekking tot den ontwerper, zou 
opmaken, willen wij de vragen stellen: is het mogelijk een op
dracht als deze uit te voeren met als resultaat een gebouw dat 
architectonisch wèl belangrijk is en kan dit soort bouwwerken 
in het algemeen gesproken een rol spelen in de ontwikkeling 
van de bouwkunst? 
Met deze vragen raken we datgene wat we bij dit gebouw wèl 
belangrijk achten om eens aan een nadere beschouwing te 
onderwerpen. Wij doelen hiermede op het samenstel van 
krachten en tendenzen, welke de opdracht, de uitvoering en 
het doel van de bouw van een groot bioscooptheater als dit, 
beheersen. Krachten en tendenzen, welke ten aanzien van de 
bouwkunst in het algemeen in onze tijd een rol spelen maar 
die niet altijd zo duidelijk waarneembaar zijn. 
Als grondslag voor onze verdere beschouwing willen we eerst 
een aantal feiten noemen: 
Vóór de Heer Wils opdracht voor de bouw van dit theater ont
ving, was door Ir. Duiker hiervoor reeds een project vervaar
digd. Dit project is op de tentoonstelling van Bouwkunst en 
verwante kunsten in het Stedelijk Museum te zien geweest. 
174 

Naar ons werd meegedeeld ontving de Heer Wils zijn opdracht 
in November 1934. Begin Januari '35 werd de eerste paal ge
slagen en 28 October d.a.v. werd het theater, door Z.E. den 
Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, voor het 
publiek geopend. 
Het gebouw is practisch aan drie zijden ingesloten. 
Het theater heeft + 1800 zitplaatsen en er worden vier tot vijf 
voorstellingen per dag gegeven. 
De bouwkosten bedroegen ± f 1.250.000.—. De bouwgrond 
werd gekocht voor ± f 250.000.—. 

Voor hen die het project van Ir. Duiker gezien hebben is het, 
menen wij, onmiskenbaar dat dit als grondslag voor dat van 
den Heer Wils gediend heeft. De plattegronden vooral vertonen 
zeer grote overeenkomst. 
Niettemin is een tijd van voorbereiding van twee maanden, 
voor een bouwwerk van deze omvang, wel zeer kort! 
Tien maanden voor de uitvoering is ook zeer kort. f125.000.— 
per maand verwerken! 
Deze korte tijd van voorbereiding en deze haastige uitvoering 
zijn natuurlijk een gevolg van de dwingend gestelde eis, dat 
het voor de bouw benodigde kapitaal zo spoedig mogelijk weer 
winst af moet werpen. 

Geen kosten zijn gespaard om op de gestelde tijd gereed te zijn. 
Er is nacht en dag onder hoge druk gewerkt. 
De ontwikkeling van de bouwtechniek en de toepassing van 
nieuwe constructie-methoden hebben het voor een deel mogelijk 
gemaakt aan de eis van snelheid te voldoen. Het tempo van de 
scheppingsarbeid van een ontwerper kan echter door geen 
enkel middel of systeem opgevoerd worden zonder de onstoffe
lijke waarden van het ontworpene te schaden. Wanbegrip in 
deze leidt tot tweespalt tussen ontwerp en uitvoering. Deze 
tweespalt ligt verder a.h.w. over het geheel van opzet en uit
voering van gebouwen als het hier besprokene, als een noodlot, 
dat het resultaat van alle ingespannen arbeid doemt cultureel 
zonder betekenis te zijn. 
De oude bouwmethode kan ook niet zonder nadeel versneld 
worden. Het enig juiste systeem van bouwen, dat bij de eis van 
snelheid past, is, dat niets ter plaatse wordt vervaardigd, doch 
alles tot in onderdelen elders wordt gefabriceerd en dat het 
bouwen slechts bestaat uit monteren. De geschiedenis van het 
bouwen van de laatste vijftig jaar vertoont duidelijk een gang 
naar decentralisatie en specialisatie van de vervaardigings-
arbeid. Dit proces is nog niet ten einde. Reeds thans echter 
wordt het tempo door deze bouwwijze bepaald en hieronder 
lijdt de uitvoering van datgene, wat nog volgens de oude manier 
ter plaatse vervaardigd of aangebracht moet worden. IJzer-
constructie, stalen- of bronzen ramen, klapstoelen, verwar
mingsketels, electrische apparaten enz. enz. alles perfect, maar 
de afwerking van pleisterwerken, wandbekledingen, vloerbedek
kingen, enz., laat veel te wensen over. Ook in het hier be
sproken gebouw is dat duidelijk zichtbaar. Ten aanzien van de 
door het ondernemerskapitaal steeds dringender gestelde eis, 
snelheid!, is dus ook de bouwwijze nog tweeslachtig. 
Tweeslachtigheid is er tussen de plaatsing van deze grote ge
bouwen op meestal zeer willekeurige en onbelangrijke punten, 
gezien van uit een stedebouwkundig oogpunt, en de belang
rijkheid van deze gebouwen, gemeten naar het aantal bezoekers. 
De schouwburgen en operagebouwen van vroeger, die jaarlijks 
misschien geen tiende van het aantal bezoekers dezer bioscoop
theaters hadden, kon men zich nauwelijks anders gesitueerd 
denken dan rondom vrijstaand aan een groot plein of andere 
belangrijke plaats van de stad. 

Tweespalt is er tussen het verlangen van het publiek naar ge
zelligheid *) en schoonheid in het theater-interieur en de fac-

: ï) Wij durven hier gezell igheid en schoonheid te samen te noemen, omdat 
wij in het ver langen van het publiek naar gezel l igheid, iets meer zien dan 
een verachtel i jk burgerl i jk ver langen. 

toren die maken dat kunstenaars, zo ze er al toe geroepen zou
den worden, onder de gegeven omstandigheden niets kunnen 
creëren waardoor dat verlangen in hoge zin bevredigd zou 
kunnen worden. 
Tweespalt heerst er ten slotte tussen de film als winstobject 
en de film als middel om uitingen van geestelijke waarde in de 
gemeenschap uit te dragen. 
Nu kan men, dit gebouw beschouwende, opmerken dat gestreefd 
is naar een monumentaliteit welke niet past bij het karakter 
van het geheel, dat interieur en exterieur oppervlakkig of zelfs 
banaal versierd zijn. Maar wanneer de ontwerper zich zake
lijker, zuiverder als men wil, gesteld had tegenover zijn opgaaf 
en zich, evenals in de plattegronden en de technische instal
laties, slechts gericht had op het „functionele", zou daardoor 
dan een, in bouwkunstig opzicht, belangrijker bouwwerk kun
nen zijn ontstaan? Naar onze mening niet. We zouden slechts 
wat eerlijker, brutaler, de inrichting te zien hebben gekregen 
waarin met de lopende band verstrooiing en amusement aan 
de massa gedistribueerd wordt, in een ruimte waarvan de 
plattegrond goed functioneert, de acoustiek, de verwarming, de 
ventilatie en de brandbeveiliging uitstekend zijn. De eerlijke 
naaktheid die dit geheel ten toon zou spreiden zou o.i. echter 
geen wezenlijke winst betekenen. 

Het Amerikaanse karakter van zakendoen heeft Europa ver
overd. Velen voelen het als een verlichting dat ze geen etiquette, 
overblijfsel van adel in handel en verkeer, meer in acht behoe
ven te nemen. Openlijk, recht op het doel af, met opgestroopte 
mouwen, harde ellebogen, sterke spieren en stalen zenuwen, 
het is het model van den Amerikaansen zakenman dat velen 
trachten te benaderen. Het is het model dat, blijkens hun uitin
gen, ook reeds een aantal architecten zich als voorbeeld stelt. 
Rationalisatie, normalisatie, opvoering van de snelheid in alles, 
opvoering van de productie, prachtig, prachtig, maar alles ge
baseerd op het individueel veroveren van materiële winst. 
De niet uit te roeien verlangens van hoger orde van de mense
lijke geest kunnen op deze basis echter geen bevrediging vin
den. Om die te bevredigen is tijd nodig, rust, contemplatie en 
gemeenschapszin. En wanneer bij de schepping van een bouw
werk deze factoren geen rol mogen spelen dan is het resultaat 
een bouwwerk dat, in bouwkunstig opzicht, beneden de belang
rijkheid van een gashouder of een hoogoven blijft, onverschillig 
aan wien het ontwerp zou worden opgedragen en of men hem 
onder de „romantici" of de „nieuwzakelijken" meent te moeten 
rangschikken. A. E. 
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leder bouwwerk is bepaald door drieërlei factoren: functie, 
constructie en proportie. 
Deze drie factoren werken in een bouwwerk niet afzonderlijk, 
maar ze beïnvloeden elkaar, ze doordringen elkaar. En slechts 
daar, waar deze doordringing zodanig is, dat iedere factor 
samenwerkt met de beide andere, kan een werkelijk kunstwerk 
ontstaan. 
Door het opgegeven onderwerp en door de situatie worden 
speciaal aan de functie en aan de proportie zeer bijzondere 
eisen gesteld, die — onze commissie is het zich wel bewust — 
deze opgave zeer moeilijk deed zijn. 
Dit doktershuis tot een goed functionerend geheel te maken, 
zodat èn de praktijk, èn het wonen volledig tot hun recht 
zouden komen, zonder daarbij het huishoudelijke gecompliceerd 
te maken, eiste veel overleg en een juist inzicht in het gebruik 
van de doktersafdeling, vroeg een logische verdeling der ver
schillende groepen van ruimte over de verdiepingen en een zo 
gunstig mogelijke oriëntatie ten opzichte van huis en gracht. 
Dat tenslotte aan de proportie hoge eisen gesteld werden 
door deze situatie aan een Amsterdamse gracht en met twee 
goede specimina van 17e eeuwsche architectuur als belendin
gen, spreekt wel van zelf. Deze omgeving kon niet genegeerd 
worden. 
De proportie moet dus voortkomen uit de eisen die een heden
daags doktersgezin met praktijk aan huis, aan zijn behuizing 
stelt en nauw samenhangen met de daarvoor gunstigste con
structie. Dit verband moet dus ook tot uiting komen in de 
omsluiting, en hiermee raken we aan het probleem van de 
hedendaagse grachtengevel. 
Architectuur is afhankelijk van plaats, tijd en individu. 
In tijdperken van grote cultuur beïnvloeden deze factoren 
elkaar sterk en domineert geen enkele de andere. Zij leidden ook 
tot die schone harmonie, die wij in onze Amsterdamse grachten 
zozeer bewonderen. 
leder tijdperk stelt zijn eigen eisen en heeft zijn eigen midde
len, en het is goed mogelijk en de praktijk heeft die mogelijk
heid bewezen, dat uitingen uit verschillende perioden, mits op 
zichzelf voldragen, met elkaar in harmonie zijn. Wij willen als 
een enkel voorbeeld wijzen op het raadhuis te Haarlem, waarbij 
we mogen hopen, dat de spoedig te maken uitbreiding zich even 
gelukkig zal voegen in het geheel, als vroegere uitbreidingen 
dat hebben gedaan. 
Hoe moet zich nu de hedendaagse architect, levend in een nog 
zo onharmonische tijd als de onze, stellen tegenover het 
bouwen op de gracht? 
Velen menen, dat men deze voorname grachtensfeer het best 
kon eerbiedigen door zich, in materiaal, kleur en gevelindeling, 
zo nauw mogelijk bij de omgeving aan te passen. En we heb
ben in de laatste jaren vele voorbeelden van dit streven kun
nen zien bouwen. Ze missen meestal eigen innerlijke noodzaak 
en daardoor het levende, warme, dat de oude architectuur zo 
sterk bezit. 
Het leven vernieuwt en verjongt zich steeds. Een stad moet een 
afspiegeling van dit leven zijn, moet zelve levend blijven en zich 
vernieuwen. En dit zal moeten geschieden met het grootste 
respect voor, en het grootste begrip van het schone, dat vorige 
geslachten ons hebben nagelaten, maar ook met het ernstige 
streven het heden te geven, wat het heden toekomt. 
In het leven, dus ook in de kunst heersen durend geldende 
waarden. Als die gezien worden en nagestreefd en zuiver tot 
uitdrukking gebracht, zal harmonie heersen; welke middelen 
ook worden gebruikt. 
Het deed onze commissie genoegen dat een inzending in hoofd

zaak beantwoordde aan het hier gestelde, dat het een in zich
zelf gaaf bouwwerk deed zien, van hoog genoeg peil, om ook 
harmonie met de omgeving te bereiken zonder zich daaraan 
wezenlijk ondergeschikt te maken. 
Hieronder volgt nogmaals het programma: 
O n d e r w e r p : Doktershuis aan een Amsterdamse gracht. 
Een zenuwarts (neuroloog-psychiater) wil bouwen aan de Kei
zersgracht N.Z. ter plaatse van de bestaande panden 745 en 
747, welke door erfenis in zijn bezit zijn gekomen. 
Het gezin bestaat uit: Dr. A., zijn vrouw, twee zoons resp. 15 
en 18, en een dochter 13 jaar oud. 
Verwacht wordt, dat de kinderen in Amsterdam hun opleiding 
kunnen krijgen. 
S i t u a t i e : Zie tekening en foto waarop bedoelde percelen 
voorkomen. Breedte van het terrein is 8.90 m. 
Kruin van de weg is 0.85 m boven hoogste waterstand, peil van 
de tuin is 0.55 boven hoogste waterstand. 
V e r l a n g d worden voor de praktijk: 

spreek- en psychische behandelingskamer 25 m-
onderzoek- en behandelingskamer 15 m-
kleedcel 2 m-
wachtkamer 15 m-

(Het is gewenst dat een der woonvertrekken bovendien als 
wachtkamer kan dienst doen). 

W.C. 
Deze groep mag eventueel een aparte ingang hebben, mits deze 
vanuit de keuken gemakkelijk bereikbaar is. De dokter moet 
vanuit zijn spreekkamer gemakkelijk en vrij de woonvertrek
ken kunnen bereiken. 
De inventaris van de spreekkamer zal o.a. moeten bestaan uit: 
rustbank (hypnose), berggelegenheid voor kaartsysteem, 30 m 
boekenplanken, schrijfbureau en wasbak. 
De onderzoek- en behandelingskamer zal moeten bevatten: 
onderzoekstoel, instrumentenkastje, plaats voor enige appa
raten. 
De behandelingskamer liefst op de zon. 
Zo mogelijk in aansluiting aan de behandelingskamer een klein 
laboratorium, waarin werktafel en stortbak. 
Ergens in een der vertrekken een hoekje waar de assistente de 
administratie kan voeren (schrijfmachine). 
Verder worden in het huis verlangd: 
een ruime woonkamer, een eetkamer in gemakkelijke verbin
ding met de keuken. In de nabijheid van deze laatste een koele 
provisieberging. 
een 2-pers. logeerkamer, slaapkamer voor een inwonende 
dienstbode, de nodige slaap- en slaap-studeerkamers, bad
kamer, toilet en berging. 
Verder ruimte voor oliestookinrichting. 
De verdeling dezer ruimten over de verschillende verdiepingen 
wordt den ontwerper geheel vrijgelaten, zomede de verbinding 
van huis en tuin en het al of niet gebruiken van een sousterrain. 
De totale inhoud van het gebouw mag niet meer bedragen dan 
1200 ma. 

Wij willen nu in het kort nagaan welke eisen deze opgave stelde: 

S c h e i d i n g w o n e n en p r a k t ij k. 
In de eerste plaats een duidelijke scheiding tussen wonen en 
praktijk voor beider rustig en goed functioneren noodzakelijk — 
en een goed verband waar nodig: ingang, keuken, de verbin
ding spreekkamer-woonkamer (voor dokter) en de ligging der 
eventuele reserve-wachtkamer. 
Deze scheiding en de genoemde verbindingen vormden de grote 
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moeilijkheid voor een klare plattegrond. In het algemeen leidde 
het bestemmen van de beg. grond voor de praktijkafdeling tot 
een logische oplossing. 
Voor een goede scheiding was in dit geval een aparte woon
huisingang niet strikt noodzakelijk, zoals vele plannen doen 
zien. 
Het maken van twee directe buitentoegangen, een voor de 
praktijk en een voor het woonhuis kan evenwel als een typisch 
grachtenmotief worden beschouwd. 
De ligging der keuken ten opzichte der twee delen is van veel 
gewicht. Zowel de afstand tot de ingang(en) als tot de eet
kamer mocht niet te groot zijn. Dat hier verschillende in
zichten tot uiteenlopende oplossingen leidden, spreekt vanzelf. 
In het geval: wonen 1e etage, praktijk beg. grond, keuken bij 
praktijkingang, deed dit vaak ontwerpers er toe besluiten nu 
ook maar de eetkamer op de beg. grond te leggen, waardoor 
soms de praktijkafdeling in het gedrang kwam en een gedeelte 
hiervan naar boven moest verhuizen, hetgeen een aparte ver
binding veretete en het geheel verbrokkeld maakte. 
De verbinding spreekkamer-woonkamer leidde bij een goede 
ligging der trap(pen) niet tot moeilijkheden. 
Een gemakkelijk in te schakelen reserve-wachtkamer gaf veel 
inzenders moeilijkheden. 

P r a k tijk. 

Het zeer kleine aantal goede oplossingen der praktijkafdeling 
doet zien, dat de meeste inzenders zich de gang van zaken in 
deze afdeling niet duidelijk voor ogen konden stellen. Een 
mogelijkheid tot goede circulatie is hier een eerste vereiste. 
De wachtkamer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Trappen en 
lift zijn daarom niet zeer gewenst. 
De aaneenschakeling der vertrekken moet dan zijn als volgt, 
waarbij een goede afsluitbaarheid ten opzichte van elkaar voor
opgesteld zij: wachtkamer-spreekkamer-kleedcel-behandelings
kamer-kleedcel-uitgang. 
Hierin zijn variaties denkbaar, en deze kunnen gevonden wor
den door de kleedcel meerdere deuren te geven. Maar juist dié 
deur die de uitgang zou moeten vormen ontbreekt bij de mees
ten, en bij velen raakt men in deze ruimten volledig in een fuik. 
Over de woonafdeling, haar verbinding met slaapafdeling, met 
tuin en straat en haar ligging aan deze laagste het volgende: 
Het trof onze commissie dat velen niet bij machte waren dit 
doktershuis aan de Keizersgracht te maken tot een waardige 
behuizing. 
Voor de woonafdeling lijkt ons de beste oplossing: woonkamer
eetkamer, in verbinding met elkaar en uitziende op gracht en 
tuin. De eetkamer in verbinding met de keuken, eventueel 
hiervan gescheiden door een dienruimte. Bij aanname van vol
doende personeel is de ligging der keuken op een lagere ver
dieping en verbonden door een spijzenlift geen bezwaar. 
De verbinding van deze afdeling met de tuin is bij vele inzen
dingen gebrekkig. 
Opmerkelijk, maar geen van alle geheel geslaagd, zijn drie ont-
pen (1936, 5151 en 5545) waarin woonkamer en eetkamer op 
verschillend niveau toch in open verbinding met elkaar ge
bracht zijn. 

S l a a p a f d e l i n g . 

De wens, de voornaamste slaapvertrekken op de zonzijde te 
projecteren maakt een verdelen dezer vertrekken over twee 
verdiepingen nodig. Dat uit deze schikking een gunstige dak
terrasoplossing kon voortkomen, bewijzen vele plannen. Het 
maken van twee badkamers is dan zeker gewenst. 
De slaap-werkkamers der kinderen zijn in vele plannen van 
onvoldoende afmetingen en niet aangenaam en doeltreffend 
van indeling. 

K E I Z E R S G R A C H T T E A M S T E R D A M T E R H O O G T E P E R C E E L 745 
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V e r b i n d i n g e n g a n g e n en t r a p p e n . 
De verbindingen der verschillende groepen vertrekken eisten 
veel zorg. Vele inzenders geven hiervan goede oplossingen te 
zien en enkele vertonen aardige ruimtelijke vondsten. 
De verlichting der gangen en trappen, speciaal op de lagere 
verdiepingen is vaak onvoldoende. Ook aan de ventilatie is niet 
in alle plannen de nodige aandacht besteed. 

B e r g i n g f i e t s e n . 
Gezien het feit dat bijna ieder in een grote stad de hinder van 
geen of van gebrekkige fietsenberging a.h.w. aan den lijve 
ondervindt, is het verwonderlijk, dat slechts een beperkt aantal 
ontwerpen een goede fietsenberging doet zien. 

I n h o u d . 
De ineeste inzenders hebben de maximaal gestelde inhouds
maat niet overschreden. Hier en daar was echter de meter van 
onze commissie wel eens korter dan die van de inzenders. 

C o n s t r u c t i e . 
Van de meest toegepaste constructiestelsels gaan hiernevens 
de schema's. 
De symmetrie in de gevel(s) die uit constructie 1 moet volgen 
gaf velen moeilijkheden en leidde niet altijd tot een gelukkige 
oplossing. 

G e v e l s . 
Vele inzendingen tonen aan, dat de perceelbreedte van 8.90 m 
te groot is voor een topgevel. Deze is hier temeer niet op zijn 
plaats, daar een horizontale gevelbeëindiging een veel geluk
kiger verbinding tussen de belendingen vormt. 

B e o o r d e l i n g der i n z e n d i n g e n a f z o n d e r l i j k . 
Bedenkingen, die tegen veel ontwerpen bestaan worden aange
geven met onderstaande letters om herhaling ervan zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
A. Geen of onvoldoende scheiding van praktijk en wonen. 
B. Onjuiste indeling van de praktijk-afdeling. 
C. Ongunstige indeling van de woonruimte. 
D. Weinig geslaagde ligging der slaapkamers. 
E. Onvoldoende bergruimte. 

0 0 0 0 A, B, D. Ingang voor praktijk en woning volledig gescheiden, maar 
verder alles dooreengehaspeld. Achtergeve l : ronde uitbouw op plat is z in
loos. Voorgevel in vormgeving en materialen d i s h a r m o n i ë r e n d met de be
lendingen, zonder dat hij eigen waarde heeft. 

79 9 7 B, C , D. De „ a r c h i t e c t u u r " met verstoring van het gevelvlak, cul 
minerend in het ingewikkelde dak, is niet die van een grachtenhuis. 

4 4 9 9 A , B. In hoofdzaak nog beneden de maat van een waarl i jk archi 
tectonisch ontwerp. Geen top ware verkiesli jk boven deze. 

1 39 2 B, C . Ingang en t rap zeer benepen. De woonruimte mist elk ver
band met de tuin. Het „ d a k " maakt de kwasi-moderne gevel r idicuul en 
omgekeerd. 

1 0 0 2 B, C . Entree en trappen zeer benepen. Woonver t rekken te klein. 
Geen verband tussen woonhuis en tuin. De ronde uitbouw aan de achter
gevel is mis. 

4 4 4 4 C , D. Ingang benepen. Hal len onverantwoord. Gevelarchi tectuur 
armoedig (voordeur) . Zo'n dakje brengt huis en archi tectuur niet omhoog. 
Tussen voorgevel en achtergevel ontbreekt elk verband. 

5 1 5 1 A , B. Volkomen disharmonie tussen indeling en gevels. T r a p on
mogelijk. T e waarderen is het streven naar een boeiende woonruimte. Voor
gevel met geleding en gezochte raamvorm mist alle grachtenal lure. 

3 6 0 1 A , C . Het geheel is nog onrijp. De vertrekken zijn onjuist gegroe
peerd (1e verdieping) . De voorgevel mist elke aantrekkel i jkheid. 

1 0 9 6 B, C . T rappenhuizen en gangen zijn onaangenaam. Dat eetkamer 
en woonkamer door een gehele verdieping gescheiden zijn, is een groot 
bezwaar. Voorgevel niet f raai van indel ing. Zie bij l inker belending wat 
een as kan doen. Generlei samenhang tussen de gevels. 

2 6 2 3 B. De prakti jk-afdel ing ligt op de 2e verdieping te hoog. Woon-
verdieping niet f raa i van indeling. De woonver t rekken missen verband met 
de tuin. S laapkamerverd iep ing te benepen. Voorgevel heeft enige grachten
allure. Maar waarom op 1e verdieping twee glasdeuren? Slechte kap. 

1 9 3 6 (bruin) A , B, E . Woonruimte te benepen. T r a p onbruikbaar . Voor
gevel wel vast van indeling, maar niet f raai van relief. Schi jnkapje te 
veroordelen. 

1 3 4 5 A , B. De gevel toont begrip van het grachtenhuis, maar in de 
plattegronden wordt dit geheel gemist (trap, woonsuite, s laapkamer 
ouders) . 

1 3 7 7 C , D. Een kleedcel met 2 deuren (of zelfs 3? ! ) . De voorgevel staat 
op aanmerkel i jk hoger peil dan de plattegronden. J a m m e r dat de bekroning 
mis is. 

5 4 4 6 B, C , D. Entree benepen. Geveltekening evenals topgevel ongemo
tiveerd. Het dak is geen dak (ramen logeerkamer) . De t rap is niet in 
de haak. 

5 3 0 8 C , E . De prakt i jk-afdel ing heeft aantrekkel i jke kanten. Dat eet
kamer en woonkamer door een hele verdieping gescheiden zijn, is een 
groot bezwaar. T r a p p e n en gangen niet te a a n v a a r d e n ; in de voorgevel de 
erker niet. Ook is het pogen tot een geestige plaatsing en indeling der 
ramen niet geslaagd. 

19 13 Dat prakti jk en wonen gescheiden zijn is te waarderen in dit ont
werp, dat overigens onvoldoende is. De gevel echter zou in zijn bescheiden
heid weinig storen tussen de belendingen. 

4 4 5 3 A , B, C , D. Construct ief is het ontwerp niet verantwoord (kelders) . 
Het geheel is nog onrijp. De voorgevel is compromis loos opgezet. Een 
modern grachtenhuis is het niet geworden. 

5 2 9 3 B, C , D. De hele indeling is slecht geordend. T r a p p e n en gangen 
zullen onvoldoende verl icht zijn. Woonver t rekken zeer benepen. Ee tkamer 
donker bovendien. De voorgevel is echter bijna voornaam eenvoudig. Het 
stoephekje is a rm. 

1 0 0 1 D. W o n e n en slapen te veel op het Noorden. L igg ing keuken goed. 
S laapkamer ouders en badkamer zeer benepen (W.C.?) T r a p p e n niet f raa i . 
De voorgevel is onbeheerst. 

7 7 7 7 B. Open verbinding tussen alle ruimten der prakt i jk-afdel ing is 
onmogelijk, evenals afscheiding van de wachtkamer door een g laswand. 
De twee partijen in de wat starre voorgevel zijn niet fijn tegen e lkaar af
gewogen. 

1 9 36 B, C . Keuken te ver van voordeur. Wonen buiten verband met de 
tuin. E r is gezocht naar een boeiende woonruimte, maar de gegeven indeling 
is pract isch onaannemeli jk. Zeer benepen woonkamer (reserve wacht
kamer ! ) die veel te hoog is. Voorgevel een klasse hoger dan de platte
gronden. Mooi en vast van indeling. 

5 5 1 7 A, B. Scheiding tussen prakti jk en wonen niet geheel doeltreffend. 
T r a p p e n te benepen. Een zi t -s laapkamer is voor twee studerende dokters-
zoons onvoldoende. Het dak dekt het huis niet. Voorgevel op zichzelf niet 
slecht van verhouding en mater iaal , maar geen grachtenhuisgevel . Stoep aan 
een zijde niet te gebruiken. 

2 9 3 0 A , B, C . Woonafde l ing veel te benepen en geheel op het Noorden. 
Dakterras op het Noorden. De gedachte construct ie in staalskelet is niet 
opgelost. De voorgevel zou tussen de belendingen niet misstaan. Vent i la t ie? 

3 6 9 3 B. Indeling zonder gove fouten, maar ook niet van hoog gehalte. 
Voorgevel zakeli jk, ook dor. 

4 0 0 5 B. Prakt i jk en wonen niet voldoende gescheiden. Indeling overigens 
wel aannemeli jk, maar weinig overzichteli jk en aantrekkel i jk . Dit type stoep 
behoort aan de kant te staan van het huis met de souterra indeur aan de 
voorzijde. De voorgevel is beschaafd, maar mist pit. De later toegevoegde 
tekeningen doen verbeteringen zien. 
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4 0 2 9. Prakti jk en wonen niet voldoende gescheiden. Twede verdieping te 
benepen van indeling. Woonverdieping gunstig, speciaal de afdeling eet
kamer-provis iekeuken. Lang terras met borstwering sluit eetkamertje van 
tuin af. Voorgevel komt niet boven het zakelijke uit. 

32 3 1 B. Een goed voorbeeld van een juiste ligging der keuken ten opzichte 
van wonen en prakti jk. Gunstige indeling der slaapverdieping. Gevels zijn 
zeer verschi l lend van karakter . Voorgevel onvast gecomponeerd. Het apart 
behandelen der 2e verdieping is niet aannemelijk gemaakt. 

1 1 2 5 . Geen pr inc ip ië le fouten in de indeling. De hallen wel zeer ongelijk 
van waarde. Doorsnede ongunstig (zie overbouwde plaats) . Voorgevel van 
een rustige vastheid van eigen waarde. De penanten missen, met hout be-
kleed helaas de noodige vert icale werk ing. 

2 1 7 0 . Woonafdel ing mist verband met tuin. Afde l ing „ontvangst p a t i ë n t e n , 
administrat ie" is onverklaarbaar . Voorgevel onzeker van indeling (zie balkon 
scheef boven port iek) . Het ontwerp is wel zeer schematisch opgezet. 

1 1 0 8 B. T r a p p e n donker. Het souterrain is te onoeconomisch. Het geheel 
is in hoofdzaak goed bruikbaar , maar niet van grote aantrekkel i jkheid. 

6 7 8 9 . Prakt i jk-afdel ing goed bestudeerd en ligging kleedcel prakt isch. 
Plattegronden elk voor zich wel doordacht en geordend, maar ten koste van 
een gaaf geheel. (Zie doorsnede en achtergevel) . Voorgevel komt niet boven 
het zakeli jke uit. Vent i lat ie? 

2 02 1 A , B. Afgezien van deze fundamentele bezwaren is er veel te waar
deren. De ruimten zijn merendeels prettig van formaat en verbinding. Voor-
gevel is wel f i jnzinnig maar niet van grachtenkarakter . De achtergevel sluit 
er zich bevredigend bij aan. Kapoplossing niet gezond. 

1 2 4 9 A , B, E. Al le ruimten zijn goed verl icht. Voorgevel van eigen karak-
ter en van goede verdeling. 

0 9 8 7 A , B. Wachthoek in royale hal heeft geen zin. T r a p niet fraai en 
kle in .Woonafdel ing aantrekkeli jk. Doorsnede eenvoudig en constructief goed. 
Voorgevel is strak en kan aan zijn bekleding met Euv i l le voornaamheid 
ontlenen. De deur werkt te bedrukt. Vent i lat ie? 

7 4 7 4 B, E . Plattegronden zonder grote gebreken. Onaangenaam gevormde 
keuken en wachtkamer. Ontwerper heeft het huis een eigen verschijning 
wil len geven, die echter geforceerd aandoet. 
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4 8 2 1. Woonafdel ing benepen (althans woonkamer) . Hal l achter grote, 
lichte entree zal donker zijn. Gevels niet geheel geslaagd in Oud-Hol landse 
trant. 

5 54 5. Ruimteli jk heeft de woonafdeling met haar ligging aan tuin en 
straat, verdienste. De verhouding keuken-eetkamer is wel zeer gecompli-
ceerd. Het geheel is niet tot een klare conceptie gebracht. De voorgevel is 
al lerminst geslaagd. 

1 2 34 B. Het plan heeft aantrekkeli jke kanten. T e r r a s ongemoedelijk. Op
bouw voorgevel niet geslaagd. Balkon met 1 m voorsprong volstrekt ontoe
laatbaar. 

2 6 12. Kleedcel niet juist. Verder is het plan wel goed. Het geheel is 
zonder grote gebreken, maar ook zonder grote kwal i te i ten; het maakt een 
wat dorre indruk. De gevel komt niet boven het zakelijke uit. 

3 3 7 7. In dit plan is de entree met f ietsenberging onaangenaam. De woon
afdeling is goed, maar mist verband met de tuin. In de voorgevel zijn de 
verhoudingen niet te roemen en er ontbreekt ten eenenmale een grachten
karakter aan. De preekstoel op het dakterras is een komische noot. 

5 4 78. Het is te betwijfelen of het leggen van de doktersdienst op de 
bovenste verdieping in de praktijk gewenst is. De idee is evenwel niet on
aardig, en de indeling tamelijk goed. E r is te veel plaats gegeven aan hal len, 
vestiaire, unz. 

Aantrekkel i jk is de poging te geraken tot een karakterist ieke oplossing, maar 
het geheel is niet tot een schone, klare vorm gebracht. Balkons horen niet 
op een gracht, en deze zijn op zich zelf ook niet zeer fraai in de gevel 
verwerkt. 

1 1 4 2 . Woonkamer geïsoleerd, en daarvoor veel te klein. Constructiehoogte 
voor lift te gering. Voorgevel heeft onbetwistbaar grachtenal lure. Bedenking 
is te maken tegen de vierkante ruiten en tegen het hekje op de borstwering. 

6 13 6. De plattegrond is uitstekend, hoewel de woonafdel ing iets groter 
had kunnen zijn. 
De voorgevel is bij deze goede plattegronden onbegrijpelijk, volkomen geest
loos. Een dakoverstek past niet in deze omgeving. De achtergevel is veel 
beter. 

1 1 8 8 . Prakt i jk en wonen goed gescheiden, maar het verkeer in de praktijk
afdeling is gebrekkig. De plattegrond heeft niet veel charme. De voorgevel 
is in zijn verhouding wel aangenaam, hoewel de voordeurpart i j met stoep 
iets grof is. In materiaal is de gevel zich moeilijk voor te stellen. 

3 5 3 6. De doktersdienst is behoorlijk gunstig. Een bezwaar in dit plan is, 
dat zoowel keuken als wachtkamer ver van de voordeur l iggen. De tuintrap 
ligt beter aan de andere zijde van de eetkamer. De constructie is niet heel 
k laar (zie werkgevel met doorsnede). De voorgevel is wel wat eigengereid. 

p. O. 15. De scheiding tussen prakti jk en wonen is niet goed gehouden. 
De vorm voor entree en trappenhuis is niet f raa i . De voorgevel is niet zonder 
strakheid, die evenwel in het bovenste deel verloren gaat. 

3 6 6 2. In dit plan zijn praktijk en wonen goed gescheidsn en door keuken 
goed verbonden. De slaapverdieping is niet heel gunstig. Kamer ouders 
klein, op het noorden en ver van de badkamer. Het geheel is zeer beknopt. 
De top is niet het gelukkigste deel van de voorgevel. 

2 2 8 1 . De verhouding in de woonkamers is door de wil lekeurige bochten 
niet mooi. De ligging van de keuken en de er onder liggende ruimten is goed. 
Het lijkt ons een genoegen deze W . C . te gebruiken. De hoofdtrap ligt mooi 
en is goed verl icht. De voorgevel zal het wel doen tussen zijn buren. De 
ramen van het souterrain zijn evenwel niet f raa i . 

3 12 5. Afscheid ing van spreekkamer in doktersafdel ing is prakt isch on
mogelijk. Dit en de gebrekkig geplaatste hoofddeur zijn cle hoofdbezwaren 
tegen een ontwerp dat overigens fijn is. T rappen en corr idors zijn zeer gun
stig direct verl icht. De kamers der kinderen zijn te klein. De doorsneden en 
de achtergevel zijn aangenaam. De natuursteen maakt de voorgevel niet 
mooier en verbindt de voordeur op lelijke wijze met de pilaster. 

2 5 16. De plattegronden zijn uitstekend. De kelderruimte is overbodig en 
de toegelaten inhoud is belangrijk overschreden. In de voorgevel zijn de 

deurparti j en de preekstoel van het zonneterras niet mooi. De achtergevel 

is hard. 

7 4 57. In 't algemeen een goed doordacht plan met logische verdel ing der 
vertrekken over de verdiepingen, en een goede oplossing der t rappen, waar
van echter de ver l icht ing well icht niet voldoende is. Indeling dokters
afdeling niet geheel juist. S laapkamers ouders en dochter ver van bad
kamer. De voorgevel heeft zwier, al verzakt de top ietwat in de brede gevel. 
Gunstige mater iaal - en kleurenkeuze. Ook de tuingevel is gunstig en het 
geheel klaar opgebouwd. 

3 5 98 . De indeling komt in hoofdzaak overeen met die van 2140, is minder 
aantrekkel i jk uitgewerkt, maar heeft het voordeel dat — door het maken 
van een gedeeltelijke derde verdieping — alle s laapkamers op het Zu iden 
liggen. De voorgevel doet Londens aan en is ietwat lijzig. Mis is het on
Amsterdamse stoephek (onder het balkon met hek). 

2 1 4 0 . Zeer verdiensteli jk door bondigheid, eenvoudige opbouw en een
heid van indeling en gevels. Zeer aantrekkel i jke gemeenschappeli jke hal . 
Goede sanitaire ui trust ing. Het dakterras is voorbeeldig als z o n n e t e r r a s . 
De glaswand daarvan zal een aardige moderne geve l -beë ind ig ing kunnen 
blijken. Goede mater iaalkeuze. 

Eenstemmig meende onze commissie laatstgenoemde inzending te kunnen 
bekronen. De inzender bleek te zijn Ir. J . H. van den Broek te Rot terdam. 

De Commiss ie van Beoordel ing: 
A . K O M T E R , 
J . J . P. O U D , 
W I E G E R B R U I N . 

Namens het Bestuur van het 
Genootschap A. et A . : 
W I E G E R B R U I N . Voorzi t ter , 
A . E I B I N K , Secretar is . 

BOEKBESPREKING. 

M U S É O G R A P H I E . Architecture et A m é n a g e m e n t des Musées d'Art . Ui tgave 
Société des Nations. Off ice international des Musées. Institut International 
de Cooperat ion Intellectuelle. 

In het laatst van 1935 verscheen te Pari js „ M u s é o g r a p h i e " , een boekwerk 
in 2 deelen, ruim 500 pagina's dik en voorzien van tallooze i l lustraties. 
Het boekwerk geeft een exposée van hetgeen op de internationale studie
conferentie te Madr id in 1934 werd behandeld op het gebied van het 
museumwezen in den volsten zin v a n het woord. 
Bij dit congres werden door verschi l lende rapporteurs, 19 in getal, pré
adviezen uitgebracht. Onder dit internationale gezelschap merk ik de 
namen van Dr. H. E. van Gelder te Den Haag en Dr. F. Schmid t—Degener 
te Amsterdam, als Hol landsche medewerkers op. 
Voor het samenstellen van het boekdeel werd een redactiecommissie 
samengesteld, die bestond uit de Heeren : F. Schmidt—Degener , Hoofd
directeur van het Ri jksmuseum te Amsterdam, F. J . Sauchez Cauton , onder-
Directeur van het Prado-museum te Madr id , E r ic Maclagan, Directeur van 
het Victor ia and Albert Museum te Londen en ten slotte E . Foundoukid is , 
Secretaris-Generaal van het „ O f f i c e International des Musées" . 
De Heer Foundoukid is heeft zijn zetel te Pari js als leider van bovengenoemd 
bureau, dat gesticht werd door de Cooperat ion Intellectuelle van den Volken
bond. Bij hem vindt men het centrale punt, waar alle musea contact v inden 
kunnen, waar gegevens worden verzameld op elk gebied en waar een ieder 
ook inl ichtingen krijgen kan. Het is dan ook vanuit dit bureau, dat 
„ M u s é o g r a p h i e " het licht gezien heeft. 

In haar voorrede begint de Commissie van redactie voorop te stel len, dat 
de bedoeling van dit boekwerk zeker niet moet zijn uniformitei t te betrach
ten bij het tot stand brengen of inrichten van musea. Dit zou nog wel eens 
dubbel onderstreept mogen worden ; een dergelijk streven zou niet alleen 
bedenkelijk zijn, het zou ongetwijfeld tot mis lukk ing gedoemd zijn. Ge lukk ig 
zal verschil in vo lksaard , in kl imaat en in karakter der te exposeeren 
voorwerpen steeds medewerken om verv lakk ing op dit gebied te voorkomen 
als zoowel museumdirecteuren als architecten, met persoonlijke f r ischheid , 
hun natuurli jk aanvoelen der problemen niet laten verdr ingen door het 
aanloopen achter t h e o r i e ë n of leuzen. Intusschen zegt de Commissie van 
Redactie, dat het toch wel zeer wenscheli jk geacht moet worden, nadat 
men nu zeker 20 jaar bewust aan het zoeken is geweest naar verbeteringen 
en wijzigingen in het museumwezen, de tegenwoordige resultaten, ook al 
zijn zij slechts een mijlpaal op den langen weg der ontwikkel ing, eens vast 
te leggen. 

Ik moet zeggen, dat dit streven zeer zeker onze groote waardeering ver
dient, want het is mij wel gebleken, bij mijn studie ten behoeve van het 
nieuwe Museum Boymans, dat een achttal jaren geleden, behalve een 
waardevolle afdeeling van het „ H a n d b u c h der Arch i tek tur" , dat — ofschoon 
eenigszins verouderd — verschi l lende principes duidelijk naar voren brengt, 
een aantal publicaties in t i jdschriften en een boekje over l ichtproeven 

voor een A m e r i k a a n s c h museum, vrijwel alles was, wat op het gebied van 
den bouw en inr icht ing van Musea te vinden was. E n al blijf ik van mee
ning, dat het noodig is, voor het maken van een goed bruikbaar plan veel 
zelf te zien en te bespreken met gebruikers van andere musea, zoo besef ik, 
dat dit juist voor de kleinere opgaven niet altijd voldoende mogelijk zal 
zijn. Voora l in zoo'n geval is een boekwerk, als „ M u s é o g r a p h i e " , van buiten
gewone waarde. Reeds gedurende een reeks van jaren toch werden gegevens 
verzameld en aan de hand hiervan werd aan diverse experts verzocht hun 
bijdragen samen te stellen, als uitwerking van vooruit opgezette schema's. 
W e r d eenerzijds de eenheid en de aanslui t ing der onderdeelen hierdoor 
zeker bevorderd, anderzi jds werden de verschil lende medewerkers geheel 
vrij gelaten in hun opvatting over bepaalde onderwerpen. 
Het 1e deel van het boekwerk bespreekt de algemeene problemen, terwij l 
in het 2e deel meer onderwerpen van bijzonderen aard worden behandeld. 
Het ligt in de bedoeling in den loop der jaren deze art ikelen aan te vul len 
met m o n o g r a p h i e ë n over diverse musea, waarbij vooral de nieuwere bouw
werken zul len worden besproken. 

E lk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een samenvatt ing, waar in met 
enkele woorden wordt aangeduid wat in het hoofdstuk wordt behandeld. 
Veelal wordt de kern der materie daar in zeer goed getroffen. W i l t ge een 
voorbeeld? Ik grijp het 1e hoofdstuk: „ L e programme archi tectural des 
musées, pr incipes g é n é r a u x " . In de samenvatt ing vind ik daar onder meer: 
, ,C i rcu la t ion: c ircuit impose, libre, facultat i f . U t i l i t é des corr idors de 
circulat ion i n d é p e n d a n t e (sécur i té , moindre fat igue, c i rculat ion du per
sonnel) et des escal iers mult iples-" en reeds gaat het weer door: „ F o r m e 
des sal les" . . . . Ziet, dat noem ik tot in de kern van het vraagstuk door 
dringen in enkele woorden. De verschi l lende mogel i jkheden: zij worden u 
opgedischt in precies 20 woorden. De ingewijde zal onmiddell i jk aanvoelen 
hoe zuiver de problemen gesteld zijn en wil men er nu meer van weten, 
welnu enkele bladzijden verder vindt men een onderafdeel ing geheel aan 
deze materie gewijd en worden de ideeën van verschi l lende deskundigen 
naar voren gebracht. 

Ta l looze voorbeelden van dergelijke duideli jke probleemstel l ing zou ik 
kunnen aanvoeren. Ik wil het hierbij echter laten. 
Het boekwerk is in 18 hoofdstukken onderverdeeld. In elk hoofdstuk wordt 
een speciaal onderwerp behandeld, dat nu eens meer op het gebied van den 
architect, dan weer op dat van den museumdirecteur gelegen is. Intusschen 
voor den bouwmeester, die geroepen wordt zijn krachten aan den bouw 
van een museum te geven, wordt elk onderdeel belangrijk. Dan vervaagt het 
speciale gebied van den architect en dat van den directeur. W i l men een 
volledige eenheid scheppen, waar in de collectie een waardig tehuis vindt 
en waar in het publiek zich behaaglijk gevoelt, dan is het zaak, dat de 
architect volledig doordringt in de vraagstukken die zich voordoen, terwij l 
anderzijds de museumdirecteur moet leeren, dat een gave conceptie slechts 
groeien kan, als hij ook van het begin af aan al bezig is zijn collectie in 
de plannen op te stel len. Daarnaast zal hij leeren, dat hij soms voor tech-
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nische eischen wijken moet, indien de architect dit noodig acht. En als hij 
dat alles doet, dan mag hij van den architect ook het alleruiterste vragen, 
— dan behoeft hij geen genoegen te nemen met verlegenheidsoplossingen — 
dan mag hij vergen, dat het modieuze element danig onderhanden genomen 
wordt en weggewerkt, zoover we dat kunnen — dan mag hij vergen, dat de 
architect zich verdiept in alle problemen van „ p u b l i e k " en van „ d i e n s t " — 
van „ v e r l i c h t i n g " , van „ o n d e r h o u d " , „ s c h o o n m a k e n " , van „opbergen" , van 
„ ten toons te l l en" , enz., enz. E n over dat alles, besproken tot in details, licht 
„ M u s é o g r a p h i e " den architect in, d.w.z. het vertelt van den stand van zaken 
op het huidige oogenblik, het vertelt van de problemen, van hun groei en 
laat aan hem, de oplossing op allerlei gebied weer verder te brengen. Ziet, 
dat is een verdienste van het boekwerk; — het stelt geen dogma's, het 
stelt slechts problemen met hun tegenwoordige oplossingen! 
Ik wil eindigen met een indruk te geven omtrent de vele hoofdzaken, die 
het boekwerk bespreekt in de verschi l lende hoofdstukken. 
1. Archi tecturaal programma. (Algemeen) . 2a. Tentoonstel l ingszalen en 
ruimten voor het publiek. 2b. Dienstvertrekken en dienst inr icht ingen. 3. Dag-

K L E I N E S W O H N H A U S , Planen und Zeichnen, band I. Wal ter Loeff ler . 
Ju l ius Hof fmann-ver lag , Stuttgart . 
Dit zeer zorgvuldig uitgevoerde boekje, dat in een serie volledige en zeer 
doorwerkte werkteekeningen met een op den gedachtengang van een en 
ander in (voor Duitsche begrippen) korte en eenvoudige bewoordingen 
ingaande toelichting het project geeft voor een eenvoudig vri jstaand woon-
huisje, dat gedacht is als serieproduct, is blijkens den ondert i tel : Planen 
und Ze ichnen, band I, het begin van een serie. De inleider: Ralf Tro je , 
schrijft in zijn voorwoord het een en ander over de heden ten dage in 
gang zijnde pogingen, om in Dui tschland „die Beziehungen unseres staat-
lichen und persönl icben Lebens in eine einfache und feste Ordnung zu 
bringen". E n hij komt in % bladzijde tot de vroolijke conclusie: „S ind aber 
die Forderungen einer besonderen baulichen Aufgabe nichts anderes als 
Forderungen der al lgemeinen Lebensgestaltung selbst, so können auch ihrer 
Lösung keine aussergewöhn l ichen Schwier igkeiten im Wege stenen". Ziet 
U? Dat is bl i jkbaar heel eenvoudig. 

E n als wij het boekje dan gaan inkijken en lezen, blijkt het inderdaad, hoe 
doodeenvoudig dan ook de Heer L ö f f l e r zijn „bau l iche Aufgabe" als gevolg 
van „d ie Forderungen des al lgemeinen Lebensgestal tung" ziet. Hij heeft 
een plannetje gemaakt van een huisje met den voorgevel op den Noord
kant, de woonkamer aan de achterzijde, een tweede kamertje aan den 
voorkant, naast dat kamertje een keukentje, en dwars door het huis loopt
een gang met trap, waar in aan het einde een W . C . , die uitkomt in een 
afzonderli jk afgescheiden gedeelte van de middengang. L inks is de „ E i n -
gangshof" en van daaruit is de „ E i n g a n g s t ü r " . die zonder tochtafslui t ing 
in de middengang voert, en rechts is een uitgangsdeur, die ons brengt naar 
de „ W i r t s c h a f t s h o f " , waar een groote schuur op uitkomt, en welke „ W i r t -
schaftshof" van de straat gescheiden is door een muurtje met een poort. 
Boven in de kap zijn 3 s laapkamers en een badkamer, en de kelder is 
geheel voor wasch, verwarming en provisieberging benut. Maar de „ A r b e i t s -
z immer" ligt pal Noord, de keuken ligt niet alleen niet naast de „Essn ische" 
van het woonvertrek, maar is daarvan zelfs gescheiden door niet minder 
dan 3 deuren en de toegang van den kelder ligt precies net zoover van de 
keuken af als de breedte van het huis maar toelaat. De voornaamste slaap
kamer ligt ook pal Noord. 

Op deze wijze ontmoet men inderdaad geen „aussergewöhn l ichen Schwier ig
keiten" bij het voldoen aan de „ F o r d e r u n g e n des allgemeinen Lebensgestal
tung selbst". Want het komt mij voor, dat deze Heer L ö f f l e r bij het ont
werpen van zijn huisje een bewoner voor oogen heeft gehad, die hetzij nog 
niet toe is aan een begin van Lebensgestal tung, ofwel deze zoekt buiten 
zijn huis, waar in moeder de vrouw maar moet zien, hoe zij het klaarspeelt 
met haar keuken en al haar deuren en haar vele, vele overbodige wandel
wegen 

en avondver l icht ing. 4. Verwarming , ventilatie en ontluchting. 5. Inrichting 
van oude monumenten en andere gebouwen tot musea. 6. Pr incipes voor het 
juist opstellen der kunstvoorwerpen. 7. Verschi l lende systemen van expositie. 
8. Depóts en studiecollecties. 9. Bli jvende en tijdelijke tentoonstel l ingen. 
10. Groei van de collectie. 11, Materiaal voor expositie. 12. Museumnum
mering, etiketten. 13. Beeldhouwwerk. 14. Kunstni jverheid. 15. Ethnographie 
en volkskunst . 16. Munten en medail les. 17. Graf ische kunst. 18. Praehisto-
rische voorwerpen. Dit indrukwekkende lijstje zal niet nalaten den indruk 
van vol ledigheid te maken. E n zoo is het ook, de secundaire problemen 
vinden in bovenstaande primaire afdeel ing hun plaats, zoodat dit alles 
samen een werkeli jk voortreffel i jke en volledige bespreking der problemen 
vormt. 

W a a r het geheel wordt aangevuld met tallooze goede foto's, blijft voor den 
architect slechts één onvervulde wensch, n.l. een grooter aantal platte
gronden en doorsneden van bestaande gebouwen, of van belangrijke plannen. 
Mogelijk zullen de beloofde m o n o g r a f i e ë n in deze eenige leemte voorzien. 
Rotterdam, 31-1-1936. A. V A N D E R S T E U R . 

Dit is een hoogst merkwaardig en wonderli jk boekje. Want de Heer Loef f le r 
is in elk geval een behoorlijk, degelijk, en goed onderlegd bouwtechnicus, 
die zijn plannetje technisch behoorlijk verantwoord en buitengewoon zorg
vuldig geteekend heeft volgens de aloude ambachteli jke Duitsche tradities. 
Het is voor onze begrippen merkwaardig om te zien, dat men (maar dat 
is nu eenmaal de bekende Duitsche wijze van doen) dubbele ramen maakt 
voor betere w a r m t e ï s o l a t i e , maar in het geheel geen aandacht wijdt aan 
tochterige aansluit ing van de raamconstructie aan het muurwerk (O, ge
zegende Amsterdamsche steensponning van 3'/ 2 c m ! ) , en dat geen enkele 
onderdorpelconstruct ie, nóch van deur, nóch van raam, ook maar langer 
dan 5 minuten bestand zou blijken tegen een normalen Hol landschen slag
regen met een beetje wind. Ik schrijf dit niet neer als een verwijt, maar 
wè l om te doen zien, dat dit boekje, als demonstratieobject van hoe men in 
Dui tschland volgens tradit ioneele begrippen een huis bouwt, waarde kan 
hebben, maar voor Nederland b.v. als leerboek of voorbeeld volstrekt waar
deloos zou zijn. Want onze kl imatologische omstandigheden zijn nu een
maal anders dan de Duitsche. 

Ik heb mij afgevraagd, wat men eigenlijk met dit boekje bedoelt. Duitsch
land heeft sinds het H i t l e r - r é g i m e de volledige beroepsbescherming voor 
den architect ingevoerd, waardoor men dus theoretisch moet aannemen, 
dat alleen de bevoegde architect „ p l a n e n " kan. A ls dit zoo is, is een boekje, 
dat een volledig doorgewerkt voorbeeld geeft van plan en technische uit
werking (met volledig bestek en begrooting, woordelijk weergegeven) dus 
niet bestemd als voorl icht ing van deze bevoegden. Want de bevoegde 
architect heeft zoo'n boekje niet noodig: voor hem bevat het niets 
nieuws, hoogstens biedt het hem aanleiding tot gegronde kritiek. Ik moet 
dus aannemen, dat het een studieboek is, voor middelbare technische 
scholen b.v. In dat geval is het niet geslaagd, want het gaat aan fundamen-
teele dingen van het „ p l a n e n " voorbij , en zit, uit dat oogpunt gezien, vol 
met fouten. Het is alleen een demonstratieobject van de technische uit
werking van een project: als zoodanig niet zonder verdienste, maar ge
vaarli jk vanwege zijn oppervlakkig uitgangspunt. 

Het is ook mogelijk, dat het inderdaad wè l bedoeld is als een stuk voor-
l ichtingsarbeid voor den plattelandsarchitect. Maar in dat geval moeten 
wij de conclusie trekken, dat de norm, volgens welke men den architect 
bevoegd verklaart , niet bijster hoog is. Want behalve dat het plantype de 
boven aangestipte fouten vertoont, is de architectonische vormgeving boven
dien zwak, weifelend van proporties en zonder eenige allure. E n de flodde
rige perspectiefschetsjes, die in de toelichting zijn verspreid, geven ook al 
geen hoogen dunk van het voorstel l ingsvermogen van den auteur, nóch van 
zijn vaardigheid om zijn gedachten weer te geven. 

v. d. S . 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 

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

Naar aanleiding van het art ikel van den Heer Ir. J . A . van der Sande over 
„Acoust ische plafond- en muurbepleister ingen." hebben wij bezwaren ver
nomen van eenige handelaren en fabr ikanten van acoustisch materiaal tegen 
het genoemde stuk. Deze bezwaren komen er op neer dat men in het stuk 
van Ir. v. H. Sande een zekere eenzijdigheid in zijn beschouwingen voelt, 
welke neerkomt op reclame voor het mater iaal , dat de Ir. v. d. Sande in den 
handel brengt. 

Hoewel onze Redactie meende, uit het oorspronkeli jk aanaeboden artikel 
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vóór de goedkeuring tot plaatsing alles te hebben geweerd, dat als reclame 
voor één art ikel zou kunnen worden opgevat, begrijpen wij nochtans de 
ingekomen bezwaren. 

Door het gebeurde is onze Redactie wederom versterkt in haar meening 
dat haar algemeen gevolgde gedragsli jn, alleen technische art ikelen op te 
nemen van deskundigen, die geheel buiten de industrie staan, voor ons blad de 
eenig juiste is. 

De Redactie van het B W . A 

O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER, IR. J . H. V A N N R . 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 1 8 APRIL 1936 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 
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C O N C E R T G E B O U W T E G Ö T E B O R G A R C H I T E C T N I L S E I N A R E R I K S S O N 

HET NIEUWE CONCERTGEBOUW T E GÖTEBORG. 

Het nieuwe concertgebouw te Göteborg, dat op 4 October 1935 
werd ingewijd, is het resultaat van een samengestelde prijs
vraag. In 1931 werd een openbare prijsvraag uitgeschreven, 
welke als resultaat had: 
een eerste prijs toegekend aan het ontwerp van den architect 
Ville Tommos te Stockholm, een tweede prijs aan dat van Nils 
Einar Eriksson te Stockholm, een derde prijs aan dat van Rolf 
Hagstrand en Rune Welin te Stockholm en een vierde prijs 
aan dat van Yngve Ahlbom, Erik Fehling en Hilding Sundberg 
te Stockholm, terwijl een vijfde project, van de hand van Birger 
Jonsson, werd aangekocht. 
Aangezien echter een nader rapport van den acoustischen advi
seur prof. Kreüger de meening naar voren bracht, dat nage
noeg alle inzenders ten aanzien van den zaalvorm zich zeer 
sterk hadden geïnspireerd op de Salie Pleyel te Parijs, hetgeen 
naar zijn meening voor dit geval van meer bescheiden afmeting 
onnoodig hooge kosten meebracht, werd besloten, drie van de 
bekroonde architecten, n.l.: Ville Tommos, Nils Einar Eriksson 
en Birger Jonsson, uit te noodigen, na bespreking met het 
comité hun ontwerpen om te werken in een besloten eind
wedstrijd. Uit dezen eindwedstrijd kwam Nils Einar Eriksson 
als overwinnaar te voorschijn. Op 9 Mei 1932 kreeg hij de op
dracht tot den bouw van het concertgebouw. 

Het gebouw beslaat een van de plein wanden van „Götapladsen": 
een plein, dat ligt voor het den bezoekers van de onvergetelijke 
stedebouwtentoonstelling in 1923 welbekende Kunstmuseum, 
dat in de lange as van dit langgerekte plein is gelegen.Te linker
zijde wordt dit geflankeerd door het Stadstheater, te rechter
zijde door het nieuwe concertgebouw; het midden van het plein 
wordt ingenomen door een grandiose fontein met een enorm, 
laag geplaatst waterbekken met Poseidon-figuur van Carl 
Milles. Zoowel het stadstheater als het concertgebouw zijn 
welbewust ondergeschikt gehouden aan het hooger gelegen, 
domineerende museum met zijn monumentalen trappenaanleg. 
In de uiteenzettingen van het jury-rapport vinden wij aan de 
overweging van de onderlinge relatie der drie gebouwen bijzon
der gewicht gehecht: men meent, dat een zeker evenwicht tus
schen theater en concertgebouw noodig is, maar keurt die op
lossingen af, waarin gezocht is naar een zekere eenvoudigheid 
van theater en concertgebouw. Een van de redenen, waarom 
het project van Eriksson bekroond werd, was de naar de mee
ning der jury zeer gelukkige oplossing van den voorgevel, waar
in het zoozeer gewenschte evenwicht bereikt werd zonder de 
anderzijds gevreesde eenvormigheid: de luchtige, ranke opbouw 
van de door twee verdiepingen opgaande open foyer aan den 
voorgevel werd bijzonder gewaardeerd. 
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Het program van het gebouw omvatte: 
een groote concertzaal voor pl.m. 1400 toehoorders, met orkest
podium voor pl.m. 60 uitvoerende musici en 90 koristen, en 
accommodatie voor een orgel; 
bij deze zaal de noodige accessoires, als: ingangsvestibule met 
kassen, vestiaire, promenoir met koffiekamer, artistenfoyer, 
tevens repetitiezaal, en muziekbibliotheek, benevens ingang, 
toiletten en vestiaires voor orkest- en koorleden, solistenkamer, 
kamer voor den dirigent, instrumentenkamer enz.; 
een kleine concertzaal voor 450 toehoorders, met klein podium 
voor kamermuziek, voorts voorzien van eigen ingang, vestiaire, 
promenoir en koffiekamer, solistenkamers enz.; 
administratieafdeeling met kantoor, 2 dirigentenkamers, kamer 
voor den intendant en een bestuurskamer; 
een muziekschool, bestaande uit een groote repetitiezaal, voor 
de orkestklasse, en vijf kleinere leskamers; 
een groote repetitiezaal, die tevens dient als studio voor radio
uitzendingen; 
een conciërgewoning, verwarmings- en ventilatieruimten enz. 

Ziet men nu, op welk een klare en compacte wijze de architect 
dit tamelijk gecompliceerde programma binnen een eenvoudige 
rechthoekige bouwmassa heeft opgelost dan geeft de studie van 
deze oplossing veel te genieten. De oplossing van de vestiaires 
in een groote hal, die onder de zaal is gelegen, is niet alleen 
technisch volmaakt: zij is bovendien als ruimtewerking feeste
lijk en interessant. Het publiek wordt vanuit deze hal aan het 
einde naar boven geleid langs een breede trap, die zich halver

wege in twee vleugels splitst, en uitkomt in een breede prome
noir die rondom de groote zaal ligt. Ruime en goed verdeelde 
trappen verdeelen de bezoekers over de verschillende rangen 
van de zaal, die geen balkon heeft, maar welker vloer in een 
flauwe bocht oploopt met een eenigszins verhoogd achter
gedeelte. Het orkestpodium is in het min of meer schelpvor
mige voorgedeelte van de zaal uitgebouwd volgens het moderne 
principe, dat geen afscheiding van een orkestnis meer wil. De 
zijwanden van de zaal hebben een gebroken beloop, waarin 
hinderlijke geluidsgolven worden opgevangen en waardoor een 
zoo gelijkmatig mogelijke verdeeling der geluidssterkte over het 
geheele oppervlakte der ruimte wordt verkregen. Volgens de 
toelichting van den architect, die voor de acoustische uitwer
king van zijn project werd terzijde gestaan door prof. Henrik 
Kreüger, is in deze zaal gebruik gemaakt van een combinatie 
van de theorieën van Sabine, die het goede acoustische resul
taat hoofdzakelijk zoekt in een bepaalde grootte van den na
galm, hetgeen door de bewerking en het materiaal der wanden 
wordt bereikt, en die van Gustave Lyon, die meer in het bijzon
der gewicht hecht aan den vorm der ruimte, in verband met 
een zoo gelijkmatig mogelijke verdeeling der geluidssterkte, 
waarbij in hoofdzaak de eerste reflectie in aanmerking wordt 
genomen. De zijwanden en het plafond zijn geheel met hout 
bekleed, in platen ter dikte van 2 cm, welke op regels in de 
betonconstructie zijn bevestigd. De afwerking van de hout-
bekleeding is geschied door belijming met sycomore-fineer, be
spoten met matte celluloselak. De keuze van dit materiaal is 
in hoofdzaak bepaald door de overweging, dat hout, in tegen-
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stelling met andere acoustische materialen, zoowel hooge als 
lage tonen ongeveer gelijkelijk absorbeert, terwijl de andere 
materialen doorgaans veel meer hooge dan lage tonen absor
beeren. De plaatvormige bekleeding heeft voorts de eigenschap, 
door resonans het geluid te versterken. Om echter te voor
komen, dat door de bepaalde afmeting der platen tonen met 
een bepaald trillingsgetal bijzonder zouden worden versterkt, 
zijn de paneelen aan de achterzijde voorzien van schuinge-
plaatste, op onregelmatige afstanden en in verschillende rich
tingen bevestigde dwarsregels: een methode, die in 1921 werd 
voorgesteld door den Zweedschen musicus Dr. Alfred Berg. 
Volgens de mededeeling van den architect heeft deze construc
tie in de praktijk goed voldaan. 
De zaal bevat 1371 zitplaatsen: het podium biedt plaats voor 
een orkest van 65 man en een koor van 180 personen. 
Het merkwaardige en het knappe in dit plan is, naar mijn 
meening, in het bijzonder de wijze, waarop deze eigenaardig 
gevormde zaal volkomen zonder doode hoeken in de recht
hoekige omgrenzing van de rondloopende promenoir is inge
voegd en waarop de hoofdtrap erop is aangesloten. Ik aarzel 
niet, om deze oplossing, waaruit een geraffineerd en buitenge
woon sterk en zeker ruimtegevoel en een ongeëvenaard leven
dig voorstellingsvermogen van den ontwerper spreken, rond
weg meesterlijk te noemen. Men neme eens nota van de wijze, 
waarop te linkerzijde het licht zeer bewust in een zeer open 
bloemenvenster bij de trap is geconcentreerd, in sterk con
trast met een lang gesloten wandvak, en te rechterzijde de 
heele wandlengte is opgelost in een lange reeks van smalle 
hooge ramen, de feestelijke openheid van deze promenoir naar 
de voorzijde, waar men des avonds van buitenaf in deze ruimte 
kan inzien en daar de interessante werking kan waarnemen 
van de dubbele trap met balkon, die toegang geeft naar het 
hoogste gedeelte van de zaal, en de schoone kijk vanuit de foyer 
naar het plein met de grandiose fontein van Milles en de tegen
overliggende gevel van het theater, dat h.a.w. in de architec
tuur van dit nieuwe bouwwerk meespeelt: verwant en toch 
verschillend, levend in verwantschap en in bewuste, beheerschte 
tegenstelling. Knap is dat, knap om zijn rijkdom van visie met 
een uiterste beheersching in de middelen, geraffineerd in zijn 
gespannen terughouding van alle uitbundigheid in den detail-
vorm. Want deze is van den uitersten eenvoud; op het stroeve 
af. Ik zou mij kunnen voorstellen, dat men tegenover de uiter
lijke verschijning van dit bouwwerk onwennig staat, zelfs be

zwaren zal uiten tegen de eenigszins onverschillige manier, 
waarop zelfs geen poging werd gedaan om cle boven de hoofd
massa van het gebouw uitkomende ruimtevorm van de zaal 
aan de hoofdmassa aan te passen. Ik durf hierover zelf, zonder 
het gebouw in natura te hebben gezien, geen oordeel uit te 
spreken, wel kan ik zeggen, dat deze vorm in elk geval eerlijk, 
zuiver en verantwoord lijkt. Maar voor mij ligt de groote kwali
teit van dit werk meer in het plan en de inwendige ruimte
ontwikkeling dan in het exterieur. 
Er is hiervan nog meer te zeggen: ik heb het nog niet over cle 
kleine zaal gehad. Deze ligt achter de groote zaal: het is vol
komen juist en goed gezien, dat niettegenstaande dat cle ingang 
van de kleine zaal toch aan den voorgevel ligt, want op onge
dwongen wijze vond de architect een volkomen doeltreffende 
oplossing voor zijn. vestiaires aan den langen toegangsweg, die 
van den ingang naar de concertzaal leidt. Zijn zaaltje is van 
een van de groote zaal totaal afwijkend karakter: hier is elke 
herinnering aan theoretisch-acoustische schema's (die bij een 
dergelijke kleine zaal hun beteekenis verliezen) verdwenen ten 
bate van een rustige sfeer van intieme en gedistingeerde feeste
lijkheid, waarin niettemin de aandacht van den toehoorder niet 
door drukke decoratieve detailleering wordt afgeleid. De achter
wanden van het driezijdig de zaal omringende balkon zijn vlak 
betimmerd in mahoniehout; de borstwering van het balkon is 
versierd met een fijne en speelsche intarsia van de hand van 
Ewald Dahlskog, die, naar de foto's te oordeelen, voortreffelijk 
van werking is. In dit zaaltje moet het goed zijn, kamer
muziek te hooren; het komt mij voor, dat de architect er vol
komen in geslaagd is een daarvoor geschikte sfeer te 
scheppen. 

De kennisneming en bestudeering van dit bouwwerk is voor 
mij een leerzame vreugde geweest. Ik getuig van die vreugde 
met de afgunstige bijgedachte, dat Zweden een koninklijk con
certgebouw bezit in Tengbom's schepping te Stockholm, en dat 
Eriksson's werk te Göteborg in zijn ietwat andere — zoo men 
wil modernere — sfeer evenzeer van zeer hoog gehalte is, en 
dat in heel Nederland niet één gebouw van deze bestemming 
dit hooge peil zelfs maar in de verste verte benadert 

En dan te denken, dat de tijd nog niet zoo heel 
ver achter ons ligt, toen wij eerlijk dachten, dat ons land voor-
aanging in de vernieuwing der bouwkunst 

v.d.S. 
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HET AMSTERDAMSCHE RAADHUIS. 
TWEEDE OVERZICHT. 

Het Amsterdamsche Raadhuisvraagstuk heeft, al moge daar
van naar buiten in de laatste weken niet veel gebleken zijn, 
de geesten zeker nog verder bezig gehouden. Het Gemeente
bestuur heeft zich tot heden gehuld in stilzwijgen en wij zijn 
in gespannen afwachting, wat het resultaat zal blijken te zijn 
van de overwegingen, welke zonder twijfel daaromtrent ten 
stadhuize in gang zijn. 
Maar dat beteekent niet, dat wij staan te trappelen van onge
duld, wanneer Burgemeester en Wethouders hun zienswijze 
nu eindelijk eens zullen doen kennen. Wij hebben voldoende 
vertrouwen in de door ons voorgestane zaak om de hoop te 
koesteren, dat gezette overweging ook aan het Bestuur der 
gemeente zal doen duidelijk worden, dat de openbare natio
nale prijsvraag de beste oplossing voor het Amsterdamsche 
Raadhuisvraagstuk is. 
Een dergelijke beslissing in een zóó belangrijke aangelegen
heid kan slechts genomen worden na rijpe overweging. Dat 
een dergelijke overweging tijd kost, begrijpen wij; wij meenen 
dan ook even te moeten opkomen tegen een overigens mis
schien niet geheel onbegrijpelijke uiting van ongeduld van de 
zijde van den heer Merkelbach, die in zijn inleiding tot de 2e 
helft van de enquête van „de Groene" in het nummer van 
4 April uitroept: „Laten B. en W. toch eindelijk eens in klare 
taal mededeelen, hetgeen zij in dezen doen, gedaan hebben of 
denken te doen!". 

De tweede helft van de enquête van „de Groene" brengt ons 
de antwoorden van prof. ir. J. A. G. van der steur, ir. J. de Bie 
Leuvelink Tjeenk, J. J. P. Oud en J. M. van Hardeveld. De 
heer Merkelbach deelt mede, dat behalve dezen nog waren aan
geschreven de heeren ir. A. R. Hulshoff, prof. ir. M. J. Granpré 
Molière, W. M. Dudok en J. F. Staal. De eerste drie deelden 
mede, hun meening over deze quaestie niet te kunnen publi-
ceeren, terwijl de heer Dudok eraan toevoegde, „dat een der
gelijke behandeling de publieke meening over deze architectu
rale quaestie niet verheldert.". De heer Staal gaf geen ant
woord. 
Welke de redenen zijn, waarom prof. Granpré Molière zijn 
meening niet gaf, kunnen wij niet bevroeden. Het spreekt van
zelf, dat het zijn goed recht is, deze voor zich te houden, maar 
wij betreuren het wel. Zelfs als deze afwijkend mocht zijn van 
de onze, is zij in elk geval waard te worden gehoord. En wij 
zijn er in het geheel niet bang voor, afwijkende meeningen te 
hooren, het gaat er voor ons om, dat de zaak van alle kanten 
wordt belicht. Dan alleen is er klaarheid te verwachten en een 
gefundeerde opinie bij het denkende deel van onze bevolking. 
Het nieuwe Amsterdamsche Raadhuis moet een levend deel 
van onze volksgemeenschap worden: het moet, zoo goed als 
dat andere uit de 17e eeuw, het beste van zijn tijd vertegen
woordigen; het moet, in zijn voorbereiding en in zijn ontstaan, 
gedragen worden door de levende instemming van de sterk
ste, beste en meest bewuste geesten van onzen tijd. Daarom, 
prof. Molière, betreuren wij Uw onthouding. 
Dat de heeren Hulshoff, Dudok en Staal zich onthielden, is 
ten aanzien van den eerste begrijpelijk uit hoofde van zijn 
ambtelijke positie. Van de andere twee mogen wij niet ver
onderstellen, dat het onverschilligheid was, die ze belette, hun 
meening te geven. Van Dudok weten wij, dat hij geen voor
stander is van prijsvragen. Hij heeft dit gezegd, toen hij uit 
Calcutta terugkwam en op Schiphol uit de vliegmachine 
stapte. Het is zijn goed recht om tegen prijsvragen te zijn, 
maar het is ook ons goed recht om te vragen, of hij het ver
helderend vindt, zooiets te lanceeren tegen een verslaggever 
van een dagblad en die meening niet te motiveeren. En dan 
bovendien een hem door een serieus blad als „de Groene" ge

boden gelegenheid om dit alsnog te doen, af te wijzen onder 
het motief, „dat een dergelijke behandeling de publieke mee
ning over deze architecturale kwestie niet verheldert". Wij 
vragen ons af, hoe de heer Dudok zich dan eigenlijk voorstelt, 
de publieke meening te verhelderen. Een beetje verheldering 
in deze verre van heldere geschiedenis lijkt ons niet geheel 
overbodig. De heer Dudok kan zich ervan overtuigd houden, 
dat de Redactie van het Bouwkundig Weekblad Architectura 
een uiteenzetting van zijn hand gaarne opneemt 
En nu de 4 antwoorden, die nog wèl op de enquête zijn inge
komen. Drie ervan: dat van prof. ir. J. A. G. van der Steur, 
van ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, en van J. M. van Harde
veld, zijn beslist vóór de openbare prijsvraag. De schrijvers zul
len het wel goed vinden, dat wij volstaan met de tevreden 
constateering van dit feit; in een overzicht als dit hebben wij 
nu eenmaal noodzakelijkerwijze meer aandacht te wijden aan 
degenen, die het niet met ons eens zijn. En daarom spring ik 
dan nu maar direct over op het vierde antwoord: dat van 
J. J. P. Oud. 
Want de heer Oud is merkwaardigerwijze geen voorstander 
van de openbare nationale prijsvraag. Hij wijst als den juisten 
weg aan: „eenige architecten opdracht te geven voor een 
ideeën-ontwerp. Op grond van het resultaat daarvan kan dan 
opdracht gegeven worden tot het maken van een definitief 
plan. In een openbare prijsvraag zie(t hij) geen voordeel, daar 
men geen zekerheid heeft, dat de het eerst in aanmerking 
komende krachten ook deelnemen." 
Zie, dat is nu eene meening, die ons van den kant van een 
voorganger van de jongste en meest vooruitstrevende richting 
van onze hedendaagsche bouwkunst zeer verbaast. Er 
spreekt een zekere berustende moedeloosheid uit ten aanzien 
van het idealistische enthousiasme van onze vooraanstaande 
architecten, dat ons, eerlijk gezegd, nogal pijnlijk treft. Wan
neer wij voor de openbare nationale prijsvraag strijden, dan 
doen wij dit met de innerlijke zekerheid, dat dit groote en 
grootsche gegeven de beste krachten van onze Nederlandsche 
architectenwereld in beweging zal brengen. Sterker, dat j u i s t 
de besten van onze Nederlandsche architecten hun volle kracht 
en toewijding aan deze opgave zullen doen ten goede komen, 
en ter wille van het groote nationale doel elke zelfstandige 
overweging zullen opzij zetten. In ons Raadhuisprijsvraag-
nummer zette Eibink boven zijn artikel: „Noblesse oblige". 
Wij herhalen dit nu in dit verband, omdat wij het zien als een 
p l i c h t . Als in een geval van minder belang het argument 
van den heer Oud misschien wel eens juist kan zijn, moge men 

het gewicht ervan bij dit hoogst belangrijke, nationale gegeven 
daarmee niet over één kam scheren. De vooraanstaande 
Nederlandsche architecten m o e t e n aan deze prijsvraag mee
doen: zij z u l l e n eraan meedoen. En wanneer zij ten aanzien 
van deze zaak hun eereplicht tegenover onze natie en tegen
over onze bouwkunst mochten vergeten, zou het er naar onze 
meening met die bouwkunst inderdaad hachelijk gaan uitzien. 
Wij nemen vooralsnog niet aan, dat de zaken zoo gesteld zijn. 
De heer Oud bestrijdt voorts, dat door de prijsvraag onbe
kende talenten „ontdekt" zouden worden, en meent, dat Klij-
nen en Duiker al door kleiner werk bekend waren vóór de 
Academie-prijsvraag. Dat zij al min of meer bekend waren 
vóór die prijsvraag, ontkennen wij niet, wèl ontkennen wij, dat 
zij al zoodanig bekend waren, dat het duidelijk was, dat zij, 
juist zij, tot werk van dit kaliber en van dit gehalte in staat 
waren. Wij houden staande, dat dit eerst bij de Academie
prijsvraag met volkomen duidelijkheid is gebleken, en dat, 
zonder deze prijsvraag, niemand op de gedachte zou zijn ge
komen om aan Bijvoet en Duiker de opdracht voor de Rijks
academie van Beeldende Kunsten te geven. 
Wij betwijfelen sterk, of de opvatting van den heer Oud, die 
men eerder zou verwachten van een doorgewinterden „arrivé", 
door vele van zijn geestverwanten wordt gedeeld. Het is trou
wens nauwelijks noodig om de vraag te stellen, of dit zoo is 
of niet: het adres van „de 8" bewijst het tegendeel. 
Wij besluiten dit overzicht met een verwijzing naar de in dit 
nummer gereproduceerde bouwwerken: z o o w e l het 
f r a a i e en h o o g s t b e l a n g r i j k e c o n c e r t g e b o u w 
te G ö t e b o r g a l s het j a a r b e u r s g e b o u w te 
H e l s i n g f o r s w a r e n het r e s u l t a a t van o p e n 
b a r e n a t i o n a l e p r i j s v r a g e n ; die van het concert
gebouw te Göteborg was er een in twee étappen. Wij achten 
ze beide waardevolle en overtuigende aanvullingen van onze 
in ons Raadhuisprijsvraagnummer begonnen verzameling: 
beide bewijzen, dat met openbare nationale prijsvragen een 
goed en karaktervol resultaat kan worden bereikt. 
En als ware het erom begonnen: bij het doorbladeren van de 
laatste afleveringen van het Zweedsche tijdschrift: „Bygg-
mastaran" treffen wij wederom den uitslag aan van een 
openbare prijsvraag voor een belangrijk openbaar gebouw: het 
kunstmuseum te Linköping. 
Wij voegen ook dit bij onze verzameling en reproduceeren de 
voornaamste teekeningen van het bekroonde project in dit 
nummer. 

v. d. S. 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. ONTWERPSTUDIE No. 7. 

De ontwerpen zullen worden tentoongesteld tijdens de leden
vergadering te houden op Donderdag 23 April a.s. 8 uur, in het 
gebouw Heystee, Heerengracht 545-547 en zijn dan vanaf 7 uur 
voor een ieder te bezichtigen. 

Op Vrijdag en Zaterdag d.a.v. zullen zij van 10-4 uur tentoon
gesteld zijn in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Stad
houderskade 86, Amsterdam. 

BESTEKSBEPALINGEN TEN GUNSTE VAN ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS. 

1). Het komt voor, dat door aanbesteder en aannemer besteks
bepalingen worden geformuleerd, waardoor derden in hunne 
overeenkomst worden betrokken. Zoo werd overeengekomen: 
„geen betaling (door aanbesteder aan aannemer) zal geschie
den, alvorens de aannemer door quitanties heeft aangetoond 
aan zijn verplichtingen tegenover de onderaannemers te heb
ben voldaan", ofwel: „Bij eiken betalingstermijn moeten woi-
den overgelegd de kwitanties, waaruit blijkt, dat de onder
aannemers betaald zijn." 

Ook trof ik aan de bepaling: „De 3e en 4e termijn zullen slechts 
worden uitgekeerd, wanneer de aannemer deugdelijke bewijs
stukken aan de Directie kan overleggen, dat hij zijn verplich
tingen jegens derden ten behoeve van dit werk is nagekomen." 
De vraag mag worden gesteld: wat is de waarde van deze en 
dergelijke besteksbepalingen? 
Daar het bestek deel uitmaakt van de overeenkomst tusschen 
aanbesteder en aannemer, zal volgens het beginsel van art. 1351 
B.W. (In het algemeen kan niemand zich op eigen naam ver-
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binden of iets bedingen, dan voor zich zeiven) de bepaling 
alléén gelden tusschen aanbesteder en aannemer: overeenkom
sten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen en 
kunnen aan derden niet ten nadeele strekken, noch aan derden 
voordeel aanbrengen (art. 1376 B.W.). 
Op dit beginsel bestaat slechts de uitzondering van art. 1353 
B.W. het beroemde z.g. „beding ten behoeve van een derde'', 
waaraan een overvloed van iuridisch vernuft is besteed zonder 
dat nochtans de volledige zin dezer bepaling is opgehelderd. 
De tekst luidt: „Men kan ook ten behoeve van een derde iets 
bedingen, wanneer een beding, hetwelk men voor zichzelve 
maakt, of een gift, die men aan een ander doet, zulk een voor
waarde bevat." 
2). Wanneer de in den aanhef genoemde clausules worden ge
toetst aan deze bepaling, rijzen verschillende vragen. Zoo deze: 
de wet spreekt van „eenen derde", de clausules noemen onder
aannemers of leveranciers, in het algemeen derden, die zelfs 
op het oogenblik waarop de aannemingsovereenkomst wordt 
gesloten nog niet met name bekend zijn, omdat de aannemer 
nog niet met onderaannemers of leveranciers heeft gecontrac
teerd. Zou dit reeds aanstonds een bezwaar opleveren om in die 
clausules een beding ten behoeve van een derde te zien? Deze 
vraag zal ontkennend moeten worden beantwoord. Een eisch, 
dat de derde met name in de overeenkomst moet worden ge
noemd, is in de wet niet te vinden. Alléén zal moeten vaststaan, 
dat hij, die krachtens het beding vordert, tot een categorie van 
derden behoort als door de overeenkomst beoogd. 
De hoofdvraag is echter of dergelijke clausules inderdaad zijn 
op te vatten als bedingen ten behoeve van derden. 
Ik schreef reeds, dat de uitlegging van art. 1353 B.W. veel 
hoofdbrekens heeft gekost. Eén ding is echter wel met stellig
heid uit den tekst af te leiden. Het is duidelijk, dat de wets
bepaling, sprekende van een beding, dat men voor zich zeiven 
maakt en dat als voorwaarde bevat, dat ten behoeve van een 
derde iets zal moeten worden gepraesteerd, er van uit gaat, 
dat de wederpartij van dengene, die het beding te zijnen behoeve 
maakte, die praestatie zal moeten verrichten. Zoo naar het 
klassieke voorbeeld: Ik beding (voor mij zelf) dat mijn tuinman 
mijn grasveld vóór een bepaalden dag zal maaien en verder 
dat die tuinman voor eiken dag verzuim f 3.— aan de diaconie 
zal moeten betalen. 

Het is nu evenzeer duidelijk, dat een beding ten behoeve van 
een derde alléén zin heeft, wanneer de wederpartij van dengene, 
die voor zich zeiven bedong, daardoor jegens den derde tot eenige 
praestatie wordt verplicht, waartoe hij voorheen en zonder dat 
beding niet gehouden was. In het voorbeeld werd de tuinman, 
die voorheen tot niets jegens de Diaconie verplicht was, door 
het beding ten behoeve van laatstgenoemde en zijn daarop ge
volgd verzuim verplicht haar f 3.— per dag te betalen. 
Wanneer men nu in de clausules, die wij in den aanhef noem
den, den aanbesteder beschouwt als degene, die voor zich be
dong, dan volgt hieruit, dat op den aannemer de last wordt 
gelegd zijn onderaannemers en leveranciers of andere derden, 
die door hem in het werk werden gesteld, te betalen. Dit echter 
is geen nieuwe verplichting van den aannemer noch geeft den 
onderaannemers, leveranciers of derden eenig meerder of ander 
recht, want de aannemer was al verplicht aan hen te betalen 
en zij hadden al het recht van den aannemer betaling te 
vorderen. 
Aldus zou men tot de conclusie moeten komen, dat de aan
gehaalde clausules n ie t bevatten een beding ten behoeve van 
een derde. Zoo werd ook door rechterlijke colleges beslist. 
Het Haagsche Hof (13.4. '33 N.J. '33, 1105) b.v. trof in de zaak 
Volman tegen de Vereeniging voor Voorbereidend Onderwijs 
op Christelijken Grondslag te Delft de clausule aan, dat bij 
eiken betalingstermijn moesten worden overgelegd de quitan-
ties waaruit blijkt, dat de onderaannemers betaald ziin 
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Hier vorderde de curator van den inmiddels gefailleerden aan
nemer de restant-aanneemsom van de Schoolvereeniging op. 
Deze echter wilde niet betalen, omdat zij wist, dat nog vier 
onderaannemers onbetaald waren en — van oordeel, dat dit 
beding te hunnen behoeve was gemaakt — gerechtigd en ver
plicht meende te zijn uit de restant-aanneemsom die onder
aannemers te voldoen. Dit verweer verwierp de rechter, stel
lende dat „de bedoelde bepaling wel de strekking heeft om voor 
de onderaannemers een zekere garantie te scheppen, dat zij 
door den aannemer ten volle zullen worden betaald, doch die 
onderaannemers aan die bepaling geen meerdere rechten kun
nen ontleenen dan zij terzake hunner aannemingscontracten op 
den aannemer verkregen en dan ook van een beding ten be
hoeve van een derde in het onderhavige geval geen sprake is." 
Bij arrest van 4.1.'34 (N.J. '34, 971) werd het tegen deze uit
spraak ingestelde cassatieberoep verworpen. 
3). Bij het vorenstaande gingen wij er van uit, dat de aanbe
steder moest worden beschouwd als degene, die met de onder
havige clausule iets voor zich zelf bedong, tengevolge waarvan 
dan de praestatie aan den derde door den aannemer moest wor
den verricht. Daar echter een aannemingsovereenkomst ge
sloten wordt tusschen twee partijen, moet — volledigheids
halve — ook onder het oog worden gezien de vraag hoe het met 
dit beding staat, wanneer niet de aanbesteder maar de aan
nemer wordt beschouwd als degene, die door deze clausule iets 
voor zich bedingt, wat zou medebrengen, dat de aanbesteder 
de praestatie ten opzichte van den derde voor zijn rekening zou 
nemen. 

Het is duidelijk, dat de boven aangegeven redeneering dan niet 
kan worden volgehouden, want de aanbesteder was voorheen 
(dus voor het maken van de bewuste clausule) niet jegens den 
derde gebonden, zoodat door dit beding inderdaad een nieuw 
recht van den derde ontstaan zou. 
Het schijnt niet onlogisch aan te nemen, dat partijen in dezen 
zin overeenkwamen. Aan den eenen kant toch wordt het door 
den aanbesteder te stichten gebouw mede opgetrokken van 
materiaal dat de onderaannemers en leveranciers op het bouw
werk brengen en wordt door dezen en anderen in het werk ge
stelde derden arbeidskracht ten behoeve van het gebouw ge
praesteerd. Des aanbesteders eigendommen worden aldus ver
meerderd en verbeterd. Aan den anderen kant heeft de aan
besteder een zekere som uitgetrokken om daarmede het door 
hem beoogde bouwwerk voltooid te krijgen. Hij zal — nog daar
gelaten zijn belang bij een vlotte afwerking — in het algemeen 
bereid zijn dit bedrag te voldoen aan hen, die voor de totstand
koming van het bouwsel hebben medegewerkt. Deze argumen
ten kunnen ons echter niet verder helpen want als werkelijk 
de aanbesteder redeneert, zooals hier is geschetst, dan zal hij 
het werk in eigen beheer doen uitvoeren en niet van de dien
sten van een aannemer gebruik maken. 
Wij mogen integendeel verwachten, dat de eigenaar, die besluit 
een gebouw bij aanneming te doen maken volgens een met hem 
beraamd bestek en daartoe een aannemer inschakelt, dat juist 
doet om de kosten van het bouwwerk binnen vooraf bepaalde 
grenzen te houden en om het risico van hoogere kosten op den 
aannemer af te wentelen. 
Als juist is wat wij hier vaststellen, dan moet het onzinnig wor
den geacht vol te houden, dat de aanbesteder door middel van 
een beding ten behoeve van de leveranciers of onderaannemers 
toch weer dat risico op zich nam, dat hij juist door het aangaan 
van een aanbestedingsovereenkomst met bestek ontweek. 
Hiermede is tevens beslist, dat derden aan zoodanige bedingen 
geenerlei recht noch tegen den aanbesteder noch tegen den 
aannemer kunnen ontleenen. Mitsdien geldt de clausule alleen 
tusschen de partijen, die haar overeenkwamen. 
4). Straks zullen wij onderzoeken welke de beteekenis dezer 
clausule tusschen partijen is. Wij zullen echter eerst nagaan of 

niet op andere wijze dan langs den weg van het „beding ten 
behoeve van een derde", voor deze derden aan het feit, dat de 
aanbesteder en aannemer de hier bedoelde clausule overeen
kwamen toch eenig recht kan worden ontleend. 
Men heeft om dit doel te bereiken tweeërlei redeneering gevolgd, 
die, werden zij deugdelijk bevonden, wel geen van beide tot een 
betalingsplicht voor den aanbesteder voerden, maar toch wel 
tot eene verplichting van dezen om aan den derde de schade te 
vergoeden, die ontstond doordat partijen zich aan de geschre
ven clausule niet hielden. 
Er is aldus geredeneerd: de aanbesteder heeft de betreffende 
clausule doen opnemen in de aannemingsovereenkomst en daar
aan ruchtbaarheid gegeven. Hij deed dit, omdat de onder
aannemers bij den hoofdaannemer niet zoo zeker van behoor
lijke betaling waren, als bij den principaal. De bepaling werd 
dus opgenomen om in het euvel, dat de aannemer niet tot be
taling in staat zou zijn, te voorzien. Hieruit moet worden ge
concludeerd, dat de principaal, aldus de behartiging der belan
gen van de derden ter hand nemende, zich sterk heeft gemaakt, 
dat de aannemer zijn verplichtingen zou nakomen, zich als het 
ware tot borg voor den aannemer had gesteld. 
Deze redeneering is niet juist omdat niet blijkt, dat de principaal 
zich te dezer zake contractueel tegenover de onderaannemers 
en andere derden wilde verbinden. 
Men heeft het wel over een anderen boeg gegooid en gezegd, 
dat de aanbesteder door zich tegenover den aannemer n i e t 
te houden aan het tusschen deze partijen bepaalde jegens den 
derde heeft gepleegd een onrechtmatige daad. Men wees er 
dan op, dat de aanbesteder de bewuste besteksclausule aan de 
onderaannemers had bekend gemaakt en daardoor bij deze 
de verwachting had opgewekt, dat hij zich aan die bepaling 
zou houden en verder, dat de aanbesteder in staat was gesteld 
juist door dit beding, te voorkomen, dat de onderaannemers 
nadeel ondervonden. 
Hoe uitgebreid men het begrip onrechtmatig ook wil opvatten, 
toch meen ik, dat verzuim van den aanbesteder in de bepalin
gen met den aannemer gemaakt, niet kan gelden als onrecht
matig handelen tegenover de onderaannemers. 
De bepaling van art. 1401 B.W. heeft te beschermen tegen 
oneerlijkheid, kwade trouw en opzettelijke benadeeling en 
onrechtmatig is slechts die contractbreuk te achten, die aan 
dezen vëreischten voldoet. 
Er zal dus in het onderhavige geval moeten worden aangetoond, 
dat de handeling van den aanbesteder (of liever zijn nalaten) 
juist met het oog op de belangen van derden onder zoodanige 
omstandigheden is gepleegd, dat zij den aanbesteder ernstig 
kan worden verweten. 
Ik ben dan ook geneigd, zoolang den aanbesteder geen oneer
lijkheid, kwade trouw of opzettelijk benadeelen van den derde 
kan worden ten laste gelegd, het feit der uitbetaling zonder 
overlegging der bewijsstukken dat de derden betaald zijn, op 
zichzelf niet als een onrechtmatige handeling te beschouwen. 
Het Amsterdamsche Hof oordeelde aldus. 
5). Wat is nu de zin en beteekenis van clausules als die hier
voor genoemd? 
Het is uit het vorenstaande m.i. duidelijk, dat de aanbesteder 
zich tot niets verbindende tegenover onderaannemers, leveran
ciers, en andere derden, slechts de bedoeling heeft gehad te 
controleeren, dat de aannemer inderdaad zijn verplichtingen 
jegens de door hem in het werk gestelde personen nakomt en 
aldus een vlotten gang van zaken in goede verstandhouding te 
waarborgen. 
Het ligt— meen ik — verder in het vorenstaande besloten, dat 
de aannemer, zijn verplichtingen opzichtens de door hem in het 
werk gestelde personen niet verzwarend, en eerlijk van plan 
dezen het hun komende te geven, de clausule wel wil onder

teekenen uit tegemoetkomendheid tegen den principaal, doch 
verder bij die clausule geen enkel belang heeft. 
Dit komt dus hierop neer, dat de derden eenige garantie krijgen 
omtrent de betaling en den aanbesteder eenige macht wordt 
gegeven die garantie definitief te maken. 
De Hooge Raad heeft ook de clausule opgevat als „een bepaling 
van het aannemingscontract, bevattende een verplichting van 
den aannemer met betrekking tot het vragen van betaling van 
de verschillende termijnen van de aannemingssom." 
Zeker houdt het voor derden eenige garantie in, dat de aan
nemer niet betaald wordt, zoolang hij niet de bewijsstukken, 
dat de derden betaald zijn, overlegt. 
Zoolang alles op het werk regelmatig gaat en ieder doet, waar
toe hij gehouden is, zal geen beroep op deze garantie worden 
gedaan en kan zij niet naar haar waarde worden getoetst. 
Dat is pas mogelijk als zwarigheden naar voren komen en de 
aanbesteder beslissen moet of hij de bepaling wil handhaven 
of niet. Hij kan betalen zonder overlegging der bewijsstukken 
te verlangen. Hij zal daartoe kunnen overgaan, zonder dat de 
derden eenig recht hebben zich daarover te beklagen, gelijk 
wij hiervoor aantoonden, tenzij zijn kwade trouw of boos opzet 
kan worden waar gemaakt. Hij kan ook weigeren te betalen 
en daardoor pressie op den aannemer uitoefenen, pressie die 
wellicht soms tot het gewenschte resultaat kan voeren, doch 
ook kan veroorzaken, dat de aannemer genoodzaakt wordt 
surséance van betaling aan te vragen, misschien failliet gaat, 
omdat hem de middelen ontbreken den bouw verder te finan
cieren nu hem termijnen, waarop hij gerekend had, worden 
ingehouden. Is het zoover gekomen, dan moet de waarde der 
garantie blijken. 
De beslissing in de zaak Volman tegen de Schoolvereeniging 
toont aan, dat de garantie waardeloos is. 
Daar was de aannemer gefailleerd en stond nog een deel der 
aannemingssom open en daar waren nog onderaannemers on
betaald voor wie de Schoolvereeniging gelden beschikbaar wilde 
houden. Welnu: a I s de garantie eenige waarde voor de derden 
had, dan zou de rechter hebben moeten beslissen, dat eerst uit 
de ingehouden termijnen de onderaannemers werden voldaan 
en het restant aan den curator van den aannemer werd afge
dragen. De Hooge Raad echter was van ander gevoelen. Hij 
bekrachtigde het arrest van het Hof, waarbij was beslist, dat 
de onderaannemers hunne vorderingen moesten verhalen op 
den faillieten boedel des aannemers en dat de geheele restant-
aannemingssom in dien boedel moest worden gestort. 
Terecht is opgemerkt, dat het arrest niet duidelijk is, noch 
duidelijker is geworden door 's Hoogen Raads arrest, dat het 
bekrachtigde. Hoe het echter ook zij, het arrest is gewezen 
en daarmede is voorloopig dit punt beslist: eenige waarde als 
garantie heeft de besteksclausule niet wanneer de aannemer 
is gefailleerd en dus het geval, dat de clausule haar waarde 
moest toonen, aanwezig is. 
De opvatting van het Hof heeft dan ook geen onverdeelde in
stemming gevonden. Er wordt tegen betoogd, dat, ook al had
den de onderaannemers geen recht uit den faillieten boedel al-
geheele betaling te verlangen, toch de curator best verplicht 
had kunnen worden de voor uitbetaling vereischte voorwaarden 
te vervullen, zooals dat bij niet uitgevoerde wederkeerige over
eenkomsten en uitoefening van retentierecht in de faillisse-
mentswet is geregeld. Het komt mij voor, dat noch het een noch 
het ander geval zich hier voordeed, zoodat deze tegenwerpingen 
haar doel missen. 
Ik meen dan ook, dat de vertrouwenslieden van aanbesteders 
beter dergelijke clausules, die in de practijk hare waarde niet 
hebben kunnen handhaven, achterwege kunnen laten en dat zij 
naar andere middelen en wegen om het werk vlot te doen ver
loopen moeten omzien. 

Mr. A. HILBINGH PRINS. 
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R E C T I F I C A T I E . Bij onderstaand ontwerp, in ons vorig nummer opgenomen, is niet de goede naam van den ontwerper genoemd. Daarom 
herplaatsen wij de teekening, met den naam van den ontwerper. 
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Deze kerken zijn niet modern. 
Het is natuurlijk mogelijk om moderne kerken te bouwen, waar
om niet? 
Waarom zouden niet praktische eisen van kerkgebruik andere 
inzichten omtrent de verhouding van publiek tot dienaar des 
Woords aanleiding kunnen zijn tot nieuwe vormen, niet alleen 
in plattegrond, maar ook in opbouw? En is niet juist ons tegen
woordig streven naar dieper eenvoud, groter puurheid, onze 
afkeer van vormuiterlijkheid, de juiste sfeer voor de conceptie 
van een gebouw, dat gewijd is aan God? Zeg niet, dat er mate
rialen zijn, te triviaal, te „onchristelijk" of zelfs te „heidens" 
om daarvoor te mogen worden bewerkt. Zijn ook zij niet door 
den Schepper geschapen, en zouden ook zij niet kunnen wor
den gebonden tot Zijn dienst? Waarom zouden onze wetenschap 
en techniek, die in zich de mogelijkheid bergen om ruimten van 
elke vorm en elke afmeting te construeren noodwendig contra-
versen zijn van godsdienst of zelfs van Gods dienst als zij zelve 
bereid zijn God te dienen? Wat zou de hovaardigheid van de 
menselijke geest meer knechten dan hem te stellen in de loon
dienst van een Tempel? 
Bekennen wij, dat ook voor ons nog het ideaal bestaat om ook 
het knapste en het hoogste van waartoe wij in staat zijn te 
mogen geven aan de conceptie van een gebouw, gewijd aan 
den Schepper, niet in hoogmoed en trots op eigen kunnen, maar 
in dezelfde ootmoed, waarin de metselende kloosterbroeder zijn 
werk aan God moet hebben opgedragen. Zouden wij niet even
goed genade vinden in Gods ogen als de bouwmeesters, die de 
fanfares der Gothiek geblazen hebben? 
Dit geldt niet voor hen, die gestreefd hebben naar een blokkerig-
heid van een quasi-modemiteit, die de indruk moet geven, van 
„met hun tijd mee te willen gaan", doch in werkelijkheid slechts 
demonstreert, hoe onmachtig zij zijn om uitdrukking te geven 
aan wat hen bezielt — als hen iets bezielt. Hoe is in vele 
Protestantse kerken van de laatste jaren, waar men liberaal 
heeft willen zijn tegenover een bouwtraditie, de sfeer vernield 
door deze onmacht, die interessant heeft willen zijn inplaats 
van toegewijd, die kilte heeft gebracht inplaats van sonoriteit 
en troebelheid inplaats van zuiverheid. 
Wie als bouwmeester of als opdrachtgever niet in zich voelt de 
mogelijkheid om de moderne conceptie te louteren in uiterste 
devotie, hij bouwe niet los van de traditie. Schromen wij niet, 
ook de kerkenbouwersprincipalen op deze zwakheid te wijzen: 
meer dan één heeft in zucht tot uitblinken gevraagd naar een 
moderne kerk en al te velen, die hun kerk gekluisterd hebben 
gehouden aan de traditie, hebben hun pastorie modern geëist. 
Hoeveel akelige gevelgaten met stalen ramen, hoeveel stomme 
betonlateitjes, hoeveel burgerlijke villa-entreetjes hebben zij op 
hun geweten! 

Voor deze drie kerken had de Vries geen moderne principaal. 
Hij heeft gezegd, dat hij dit jammer vond, dat hij zich ook wel 
•n modern materiaal en moderne vorm zou kunnen uitdrukken. 
Misschien is dit zo. Dit werk is er niet minder waardevol om. 
Wat er ons zo in aantrekt is de bescheiden ambachtelijkheid. 
Want eenmaal hierop teruggegrepen, is die ambachtelijkheid 

ook volkomen waarachtig gebleven. De dakconstructies, na 
het plan het kenmerkende element voor de kerkbouw, zijn 
zuiver en echt: geen omtimmerde ijzerspantjes of ommetselde 
beton. In Huizum met zijn betrekkelijk kleine overspanning 
(14 m) de Hollandse dakstoel, in Hillegersberg (20 m) het 
moderne Nemaho-spant, in Brielle de gemetselde spitsboog, bij 
alle drie dus toepassingen van de eigen constructieve waarde. 
Daarover liggen de even gedecoreerde natuurhouten vlakken 
van de dakbebording. De soepele overgang door de uittanding 
van het metselwerk van muurvlak op dak in de Kapel te Brielle 
verraadt de hand van den vakman. 
Niet alleen trouwens in deze details, doch ook en allereerst in 
opzet van plan en in ruimtewerking. 
Hoe moeilijk is het, de afzonderlijke bouwmassa's, die het gevolg 
zijn van een gelede opbouw, weer samen te binden bij het 
opgaande centraaldeel tussen de kruiskerk-armen en de losse 
portalen en torens in Huizum, bij toren en verwarmingsschoor
steen in Hillegersberg of zijportaal en presbyterium te Brielle. 
Men ziet ook wel de mogelijkheden, om met het principe van 
de kerk te Huizum, een centraalbouwachtige kruiskerk, waarin 
alle kerkgangers rondom het altaar gegroepeerd werden ge
wenst, tot gans andere, en wel typisch-modeme vorm en ruimte
werking te komen. En van het plan te Brielle kan men het be
treuren, dat het aantal te verwachten bedevaartgangers zo 
groot was, dat door de omvang van het gebouw eerder weer 
aan een kerk, dan aan een kapel moet worden gedacht. Maar 
de sfeer van devote herdenking is in dit interieur wel bijzonder 
behouden gebleven (zie afb. pag. 198) doordat inplaats van de 
mindere of meerdere feestelijkheid van de gele steen, de warme 
stemmigheid van rode baksteen werd aangewend om aan deze 
sfeer goede ondersteuning te geven. Sterker nog dan in het 
normale kerkgebouw wordt hier de bezoeker in de schemer tot 
bespiegeling gedrongen en staat het altaar in het sterke licht, 
dat in het presbyterium invalt. 

Soms heeft de Vries in plaatselijke omstandigheden gelukkige 
aanleiding gevonden tot bepaalde vormgeving: zo is de kapvorm 
van de torens te Huizum niet een voor de hand liggende en zo 
verleidelijk te tekenen torenspits, doch geïnspireerd op de Friese 
zadeldakvorm. Deze is dan verrijkt met de constructieve muur-
aanzet als gootbeëindiging, voor welks lood-bekleding hij in 
Hillegersberg een wel bizarre, maar decoratieve vorm vond. 
En in Brielle zocht hij inspiraties voor het gekleurde licht 
in de oude glas-in-lood-ramen van de naburige kerkjes in Rhoon 
en Poortugaal. 
Juist daar, waar de Vries, blijkbaar getroffen door pikante 
voorbeelden, zich liet verleiden tot vooruit-bedachte vormen, 
wordt hij minder overtuigend: men zie b.v. de ingang van de 
Kerk te Hillegersberg met de verdubbelde spitsbogen boven de 
ver-doorlopende natuurstenen deurlatei. Maar dat in deze spits
boog geen glas, doch een ikone-achtig mozaïek is verwerkt, 
waarvoor die bogen als omlijsting dienen, wijst weer op het 
vakmanschap, dat wij in dit werk met vreugde herkennen. 
Het aantrekkelijke van dit werk hebben wij het ambachtelijke 
genoemd. Voor dit ambacht moeten wij dan in het bijzonder 
denken aan het metselwerk. Niet alleen heeft dit gevoerd tot 
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D O O R S N E D E B E D E V A A R T S K A P E L T E D E N B R I E L 

BEDEVAARTSKAPEL TE DEN BRIEL 1929-1930. 
K A P E L M E T 800 P L A A T S E N T E R H E R D E N K I N G V A N D E M A R T E 
L A R E N V A N G O R K U M . 
M a t e r i a a l : 
F u n d e r i n g : Gewapend beton op houten palen. 
Dakconstruct ie : gemetselde spitsbogen, waarover houten gordingen. 
Beganegrondvloer: Gewapend beton, waarover houten vloeren onder de 
zitplaatsen, in de gangpaden rode dubbelhardgebakken tegels. In presby
ter ium dubbel-hard gebakken witte tegels, treden naar presbyter ium 
marmer. 

Bu i tenmuren: Ruige bonte kl inkers, platvol gevoegd. 
D a k : Rode bonte verbeterde Hol landse pannen. 
B innenmuren : Rode baksteen. 
P la fondbebording: Oregon-triplex op blankhouten gordingen: gedecoreerd. 
Buiten- en binnendeuren: Java-teak in steensponning, aan smeedijzeren 
gehengen. 

M e d e w e r k e r s : 
Decoratie van p la fond: Mevr. de Vr ies . 
U i tvoer ing: L o d . Sengers. 
A l taar : Jan Eloi en Leo Brom. 

afmetingen, waarin niet is gestreefd naar moderne materiaal-
besparende vormen, maar bijzonder spreekt dit uit de toe
gepaste ajourversieringen: dit zijn de typische archaïserende 
vormen, waarin de handwerker zich uit, die het oppervlak van 
het door hem gemetselde massieve blok wil verlevendigen. 
Dat in feite deze metselversieringen toch door den architect 
minutieus zijn uitgetekend, doet aan dit beginsel niets af. Hoe 
typisch de Vries dit handwerkkarakter heeft gevoeld, blijkt 
hieruit, dat hij een daarbij gemaakte fout in de torenspits te 
Hillegersberg niet heeft laten corrigeren. Later is hem daar 
enige malen triomfantelijk op gewezen, maar hij schreef ons 
daarover: 
., „Natuurlijk was de tekening perfect en klopte alles zuiver, 
terwijl de controle en uitleg van den opzichter bij de uitvoering 

.,er werkelijk niet aan ontbrak. Maar denk U zich eens in, indien 

..U als metselaar tegen zoo'n muur aan staat te kijken, dertig 
„meter boven de grond en op een vlonder moet staan van losse 
„planken met alleen een enkel latje voor steun in de rug en het 
..is pas Zondag geweest, dan valt het op een Maandagmorgen 
„werkelijk niet mede, vijftig koppen in de breedte en honderd 
..lagen in de hoogte van iedere steen, die men moet leggen, 
..precies uit te tellen. Van al die honderdmaal vijftig, dat is dus 

P L A T T E G R O N D V A N D E B E D E V A A R T S K A P E L S C H A A L 1 A 6 0 0 
1. T O E G A N G S P O O R T ; 2. P R I E S T E R K A M E R ; 3. S A C R I S T I E ; 4. P R O 
C E S S I E G A N G ; 5. K O L O N N A D E ; 6. K O E P E L T J E O P M A R T E L P L A A T S 
7. V I J V E R . 
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P A R O C H I E K E R K M E T R E L I G I E U S C O M P L E X T E H I L L E G E R S B E R G . 

„5000 stenen, zegge en schrijve vijfduizend stenen, heeft hij er 
„slechts één verkeerd gelegd. En waar hij nu al die 4999 andere 
„goed gelegd heeft, vond ik het bij nader inzien toch wel wat 
„al te hard om hem te dwingen al deze 5000 stenen plus wat 
„daarachter aan vast zat, (de muur is daar ter plaatse nog 
„altijd 55 cm dik) uit te laten hakken en opnieuw in te metselen. 
„Ziet U! een ieder maakt wel eens een fout en indien we allen 
„er slechts één maakten op de 5000 steentjes, die we zelf in 
„het leven te leggen hebben, dan zouden we gerust van ons 
„zelf kunnen zeggen, dat we zo goed als volmaakt waren. 
„Metselen is nu eenmaal handen-arbeid en geen machine-werk, 
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„vandaar dat het stempel van echt menselijk werk, die kleine 
„fout, er gerust mocht blijven opgedrukt. 
„Was mijn principaal er niet tegen op gekomen, dan had ik 
„waarschijnlijk de toren er ook nog bij uit het lood gezet, want 
„waarlijk, zoals hij er zo los bij staat, had hij er zich werkelijk 
„toe geleend." " 
Dit lezende, geloven we niet zo erg aan de mogelijke moderni
teit van de Vries, maar aanvaarden liever dit handwerk. En die 
moderne tempel — och, die zal toch nog wel eens een keer 
gebouwd worden. 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK. 
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P A R O C H I E K E R K IN R E L I G I E U S C O M P L E X , V O O R 1000 A 1200 
P L A A T S E N . 

M a t e r i a a l : 

Funder ing : Gewapend beton op houten palen. 

Dakconstruct ie : Twee spitsboogvormige „ N e m a h o " spanten, (uit dunne 
delen watervast geli jmd), waarover houten gordingen. 

Beganegrondvloer: Gewapend beton, waarover houten vloeren onder de 
zi tplaatsen, in het presbyterium en in de gangpaden donkerbruine grès-
•tegels 10 > 10. 

Treden naar het presbyter ium: marmer. 

Bui tenmuren: Ruige bonte kl inkers, voegen met het opmetselen afge
streken. 

Dak: Rode bontkleurige verbeterde Hol landse pannen. 

B innenmuren: Gele Friese steen, teruggevoegd, met enkele vlecht ingen. 

P la fondbebording: Blank vurenhout op dito-gordingen en sparren, gedeel

telijk gedecoreerd. 

Buiten- en binnendeuren: Javateak in steensponning, aan smeedijzer ge-

hengen. 

M e d e w e r k e r s : 
Decoratie van p la fond: Mevr. de Vr ies. 
Ui tvoer ing: L o d . Sengers. 
Glas in lood: Alex Aspers lagh. 
T y m p a n boven hoofdingang: Henry Bijvoet. 
Beeldhouwwerk topgevel „ C h r i s t u s K o n i n g " : Albert Termote. 
A l t a a r : Jan E lo i en Leo B r o m . S I T U A T I E C O M P L E X H I L L E C E M I E R . G 
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E E N G E W I J Z I G D T Y P E K R U I S K E R K M E T C E N T R A L E O P S T E L L I N G 
V A N H E T A L T A A R . 800 P L A A T S E N . 

M a t e r i a a l : 
Funder ing: Gewapend beton op houten palen. 
Dakconstruct ie: Oud-Hol landse dakstoelen (14 m spanning) zijdelingse 
druk opgenomen in contraforten. 

Beganegrondvloer: Gewapend beton, waarover houten vloer onder de zit
plaatsen; in de gangpaden donkerbruine grèstegels 10 20 in blokverband, 
in presbyterium dubbelhardgebakken witte tegels. 
Bui tenmuren: Ruige bonte kl inkers, platvol gevoegd. 
Dak: Grote rode Romeinse pannen, speciaal gebakken. 

Binnenmuren: Gele Fr iese steen, teruggevoegd met enkele bande i van 
geglazuurde blauwe steen. 
Plafondbebording: Stroken Oregon-pine op blank houten gordingen en 
sparren. 
Buiten- en binnendeuren: Java-teak in steensponning, aan smeedijzeren 
gehengen. 

M e d e w e r k e r s : 
Glas in lood: Joep Nicolas. 

Al taar: Joep Nicolas in samenwerking met Suzanne Nicolas. 

R.K. K E R K T E H U I Z U M BIJ L E E U W A R D E N . 
A R C H I T E C T H . P . J . D E V R I E S B . N . A . 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

R K K E R K T E H U I Z U M BIJ L E E U W A R D E N . 
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S y g g m a s t a r a n . 1936. No. 1. 

Een interessant nummer, dat geheel gewijd is aan nieuwen woningbouw te 
Stockholm. Zooals wij reeds eerder signaleerden, hebben de Zweedsche archi
tecten in sterke mate te kampen met de lage normen voor de goedkoope 
woning, wat de beschikbare ruimte betreft, zoodat de niet doorluchtbare 
woningtypes de groote meerderheid vormen en tal van woningen niet meer 
accomodatie bieden dan 1—3 vertrekken met keuken en bad. De stedebouw-
kundige opzet, die, toegelicht door eenige fraaie luchtfoto s, bij verschi l 
lende van deze complexen interessante toepassingen toont van Zei lenbau 
'n verschil lende variat ies, is in het bijzonder geslaagd in het kwartier bij de 
nieuwe groote Tranebergsbrug. 

Idem. 1936. No. 2. 
Dit nummer bevat niet veel, dat voor architecten buiten Zweden interessant 
is: ik signaleer alleen een schets voor een tentoonstel l ing die (wanneer staat 
er niet bij) te Stockholm zal worden gehouden onder den t i te l : „ F r i t i d e n " 
(vrije tijd) en die een beeld zal geven van de wijze, waarop sinds de invoe
ring van den 8-urigen werkdag de massa zijn vrijen tijd besteedt (of behoort 
te besteden). 
Idem. 1936. No. 3. 
Dit nummer opent met een doodsbericht en herdenking van den overleden 
architect Car l W e s t m a n , den architect van het bekende Stockholmsche 
„ R a d h u s " , dat ongeveer qelijktijdig met östberg 's stadhuis is gebouwd. Voor 
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wie het niet mocht weten, diene, dat „ R a d h u s " in het Zweedsch niet: „ r a a d 
huis" beteekent, maar : „gerech tsgebouw" . 
Voorts vinden wij een paar goede foto s en teekeningen van de verbouwing 
en moderniseering van het uit het midden van de 19e eeuw dateerende 
theater „ F o l k a n " te Stockholm. ( A r c h . K a r l Gerhard ) . De verbouwing van 
dit in een woningblok opgenomen en geheel ingebouwde theater geeft een 
zeer vernuft ige oplossing te zien op een klein grondv lak: niettemin heeft 
dit tamelijk kleine theater nog een draaitooneel en een horizondoek. Handig 
en knap werk, met smaak uitgevoerd. Het nieuwe zaaltje heeft 675 plaatsen, 
waarvan 249 op een galeri j . 

Idem. 1936. No. 4. 

Dit nummer opent met een tweetal art ikelen over het technisch onderwijs 
en de archi tectenopleiding, welke klaarbli jkel i jk hun oorsprong vinden in 
desbetreffende wetsontwerpen (die er niet bij zijn afgedrukt) en daarom 
niet geheel begrijpelijk zijn. Duideli jk zijn wel de ten aanzien van het tech
nisch onderwijs in drie punten neergeschreven desiderata: 
1o. bouwtechnisch onderwijs, dat in een logische en praktisch gedifferen
tieerde ontwikkel ing voorziet in de vorming van vakl ieden in alle takken 
van het bouwvak in al zijn lagen. 
2o. Aanpass ing van het onderwijs aan de behoeften van het geheele land, 
niet al leen gericht is op de verhoudingen in de groote steden. 
3o. Mogeli jkheid van doorloopen van de geheele bouwopleiding van hoog 
tot laag. 
Voorts vinden wij in dit nummer den uitslag van een pri jsvraag voor een 
warenhuis te Stockholm met een eigenaardig programma. E r was daarin 
n.l. vastgelegd, dat de geheele benedenverdieping met een daaronder gelegen 
kelder voor het winkelbedri j f moest dienen, doch dat de ontwerpers vrij 
waren in het aangeven van de bestemming van de rest van het gebouw met 
den eisch, dat een rendabel complex moest worden ontworpen. E r zijn drie 
plannen bekroond, dat van E d w a r d Bernhardt vertoont een opbouw met 
woningen, dat van Sven Ivar L ind met kantoren, dat van Ni ls A h r b o m en 
Helge Z imdah l een interessante combinat ie van een bioscoop met restaurant 
en kantoorverdiepingen. 

Idem. 1936. No. 5. 

In dit nummer vinden wij den uitslag van een pri jsvraag voor de „ S t o c k -
holms B y g g n a d s f ö r e n i n g " ; blijkens de plannen een vereenigingsgebouw voor 
een architectenvereeniging met societeits- en restaurantzaal , vergaderzaal 
voor ruim 200 personen, bestuurskamer, bibliotheek enz., welke ruimten de 
drie bovenste verdiepingen beslaan van een 6 verdiepingen hoog gebouw, 
welks onderverdiepingen als winkels en kantoren exploiteerbaar zijn. Het 
bekroonde plan, van Sven Markel ius , zal worden uitgevoerd. Een project 
met interessante plattegronden. 

Idem. 1936. No. 6. 

Dit nummer is geheel gewijd aan den uitslag van een pri jsvraag voor een 
kunstmuseum te L i n k ó p i n g . Eerste pri js: Ni ls Ahrbom en Helge Z i m d a h l , 
tweede pri js: Gunnar Jacobsson en Rune We l in . derde prijs: T o r e R. A x é n 
en A k e Porne. Behalve de drie bekroonde ontwerpen zijn nog een aanta l 
andere afgebeeld. De studie van dit op hoog peil staande werk, waar in 
groot verschi l van opvatt ing van het karakter der opgave naar voren komt, 
kan zeer worden aanbevolen. De door de inzenders aangegeven ver l icht ings
systemen voor de schi lderi jzalen zijn op één blad vereenigd en bieden interes
sant vergel i jk ingsmater iaal . Het systeem van het bekroonde ontwerp lijkt 
veel op dat van het Haagsche museum. 

Idem. 1936. No. 7. 

Behalve een rapport betreffende de reorganisatie van de mil i taire bouw-
bureaux (voor ons niet heel interessant) vinden wij een art ikel over de 
toepassing van „ L i p o r e x " , bl i jkens de beschrijving een prakt isch kr impvr i j 
gasbeton, dat gefabriceerd wordt in platen, maar ook voor gewapend-beton
werk gebruikt kan worden. 

Idem. 1936. No. 8. 

Ri jksarchiefgebouw te H a r n ö s a n d , arch. Sven Markel ius. Voorts een ar t ike l 
over panel-heating met zeer duideli jke en goede foto's over de wijze van 
aanbrengen der verwarmingspira len in verschi l lende gevallen uit de prakt i jk . 

GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN PRIJSVRAAG-PROGRAMMA TOT HET VERKRIJGEN VAN KARAKTER
VOLLE BEGRAAFPLAATSEN, GRAFAANDUIDINGEN EN HARE GROEPEERING. 

B e t r e f t : „ S c h e m a G r o e p e e r i n g A l g e m e e n e G r a v e n " . 

V r a a g 1. Moet de aan te geven beplanting als achtergrond op 300 m! terrein
oppervlakte staan, of mag deze ook buiten de beschikbaar gestelde 300 m-
grond worden gedacht? 

Antwoord 1. Al les wat gevraagd wordt, moet worden geprojecteerd op de 
300 mï. 

V raag 2. Dezelfde vraag aangaande eventueel omsluitende beplanting. 
Antwoord 2. Idem. 

Vraag 3. Mag de 300 m! grond ook worden gedacht omgrensd door paden 
of wegen? 

Antwoord 3. Ontwerper is vri j . 

V raag 4. Is gebruik van baksteen of gebakken aarde (ceramiek) toegestaan? 
Antwoord 4. J a . 

B e t r e f t : P a g . 5 o n d e r A . A l g e m e e n e G r a v e n . 
V raag 5. A l s vier fami l ies gebruik maken van één graf is het dan de be
doeling, één grafaanduid ing te gebruiken door die vier famil ies, of moeten 
er (maximum) vier aanduidingen komen, welke tezamen één geheel vormen? 
Antwoord 5. De oplossing hiervan wordt aan den ontwerper overgelaten. 
V raag 6. De voor het graf beschikbare ruimte bedraagt 2 m X 1 m, wil dat 
zeggen, dat deze geheele ruimte door een grafaanduid ing in beslag genomen 
zou kunnen worden of valt hier nog een gedeelte af voor tusschenruimte 
tusschen de gra faandu id ingen; in dit geval zouden dus de stukken terrein 
2 m X 1 m direct aan e lkaar grenzen; is dat zoo? 

Antwoord 6. D e s t u k k e n terrein 2 m x 1 "> grenzen onmiddell i jk aan elkaar. 

V r a a g 7. Hoe groot is de min imum (en) of m a x i m u m ruimte tusschen de 

aanduidingen? 

Antwoord 7. De oplossing wordt aan den inzender overgelaten. 

P a g . 6 o n d e r E. E i g e n G r a v e n . 

V r a a g 8. Grenzen de stukken terrein 2.60 m X 1.30 m direct aan elkaar , 
zoodat op een ruimte tusschen de grafaanduid ingen moet worden gerekend; 
zoo niet hoe groot is dan de tusschenruimte? 
Antwoord 8. De stukken terrein 2.60 m X 1.30 m grenzen onmiddell i jk 
aan elkaar. 
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Vraag 9. Moet het gegeven oppervlak geheel in beslag worden genomen 
door een grafaaanduid ing? 

Antwoord 9. De oplossing wordt aan den inzender overgelaten. 

B e t r e f t : P a g . 6 o n d e r F. G r o e p e e r i n g d e r A l g . G r a v e n . 
Vraag 10. Verdient het aanbeveling de algemeene graven elk afzonderl i jk 
zooveel mogelijk te isoleeren, of is groepeering van telkens eenige graven 
meer verkiezel i jk? 
Antwoord 10. De oplossing wordt aan den ontwerper overgelaten. 
Vraag 11. Deze Pr i jsvraag is ingedeeld in zes kleinere pri jsvragen. Is het 
de bedoeling dat voor elk dezer een motto wordt gekozen, of mag het
zelfde motto worden gebruikt voor (eventueel) al de inzendingen? 
Antwoord 11. Het zelfde motto kan gebruikt worden. 
Vraag 12. De Gemeente Amsterdam heeft, waarschijnl i jk om aesthetische 
redenen, bepaald, dat de min imum dikte van staande steenen, var ieerend 
van 10 cm voor de eerste klasse, tot 4 cm voor de laagste klasse, moet zijn. 
Is het noodzakeli jk met deze zeer eigenaardige voorschri f ten rekening te 
houden bij de ontwerpen? 
Antwoord 12. Neen. 

Vraag 13. Zijn de in bijlagen A en B verstrekte voorschri f ten der Ge
meente Amsterdam en Amersfoor t voor deze Pri jsvraag bindend? 
Moeten, waar b.v. toegelaten hoogten in deze voorschri f ten verschi l len, de 
kleinste maten worden aangehouden? 
Antwoord 13. Wordt niet als eisch gesteld, ontwerper is volkomen vri j . 
V raag 14. Wat wordt bedoeld met „ r o e v e n " in de Amsterdamsche voor
schr i f ten? 

Antwoord 14. Randfundeer ing onder den steen. 

B e t r e f t : B l z . 11, r e g e l 7 v a n b o v e n . 

V raag 15. H ier staat: „ A l l e stukken moeten afzonderli jk worden gemerkt 
met een motto, ( n i e t g e t e e k e n d ) , welk motto ook op' : etc. 
Moeten de inzenders uit het onderstreepte gedeelte afleiden dat op de 
ontwerpteekeningen het motto niet g e t e e k e n d mag worden? 
Zoo ja op welke manier had U dan dit gedacht? 
Antwoord 15. Moet bestaan uit letters of cijfers, dus geen motto, dat op 
zichzelf een teekeningetje is, b.v. 2 cirkels door elkaar. 
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O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 

EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE- IR A J V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER, IR. J. H. V A N 
DEN B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 2 MEI 1936 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

18 

I C . V A N D E R V L U G T J R . A R C H I T E C T B . N . A . 

IN M E M O R I A M 

Voor de derde maal in weinig maanden tijds is op een Zondag
morgen onze telefoon gegaan om ons mede te delen, dat een 
collega ons in één enkele dag ontvallen was. 
Voor de derde maal in weinig maanden tijds hebben wij ons 
des middags voor een leeg vel papier gezet om er te trachten 
•leer te schrijven, wat ons geraakt had in zo plotseling heen
gaan. En hoe zwaar zijn thans onze gedachten, nu zij uitgaan 
naar een figuur, die nog zo geheel tot onze tijd behoorde, dat 
geen onzer zou hebben gedacht aan afscheid, zo midden in zijn 
en ons eigen leven. 
Geen herdenking van een verzadigd leven kan ons hier een 
verlies verzachten, niet een afstand in jaren dit minder doen 
gevoelen. 
Want van der Vlugt was eerst aan die verzadiging toe. Hij was 
juist toe aan die vaste idee en die vaste hand, die ons eerst in 
onze veertiger jaren ons werk doen beheersen. En hoeveel had 
hij daarvan nog voor de boeg kunnen hebben. 

Allen, wier streven uitgaat naar de aanvaarding en de beheer
sing van het moderne denken en leven als grondslag voor tech
niek en ziel van hun vak, zullen in van der Vlugt een belangrijk 
deel van hun gezamenlijkheid komen te missen. Hij heeft deze 
idee op uitnemende wijze kunnen dienen: door te mogen bou
wen. Zijn associatie nu voor 11 jaar met de jonge Brinkman, 
wiens eminente vader ook plotseling overleden was, heeft hem 
in staat gesteld om door concreet werk te tonen, wat dit Nieuwe 
Bouwen wilde. Hij had de geboorte en de ontwikkeling dezer 
idee in de twintiger jaren meegemaakt met Oud, Gropius, Moser, 
Ie Corbusier. Maar in de strijd hiervoor behoefde hij zich niet 
bij de stormtroepen in te lijven, behoefde hij niet als vele 
anderen zich te uiten in de bezwerende artikelen, voordrachten 
en publicaties, waartoe velen zijner medestrijders zich moesten 
beperken, omdat die publieke opinie hen niet aan het werk 
liet komen. Hij heeft zich niet behoeven te bepalen tot fanfare 
en strijdmare, maar hij had het geluk, deze ideeën vorm te 
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mogen geven in belangrijke opdrachten. In Holland is toch 
eigenlijk hun fabriek voor van Nelle de eerste groote en grootse 
manifestatie geweest van de idee, om tot het diepste wezen van 
de opgave door te dringen en dit wezenlijke tot uitdrukking te 
brengen met middelen van de eigen tijd, zonder deze alleen als 
hulpmiddelen te gebruiken. 
En waar nooit nog een bouwmeester getracht had, om het 
wezen van de arbeid ook als „vreugde" te doen zien, was nooit 
een fabriek anders geworden dan een spelonk, waar de mens 
in duisternis en het zweet zijns aanschijns zijn brood verdiende. 
En als de moderne bedrijfsorganisatie al lichtheid en zuiverheid 
wilde ter wille van de arbeid, dan heeft de bouwmeester daar
aan de schoonheid teogevoegd ter wille van de mens. 
Dit werk heeft in belangrijke mate er toe kunnen bijdragen, 
om het publiek de ogen te openen voor wat dit Nieuwe Bouwen 
eigenlijk wilde uitdrukken en dat men dit mede heeft kunnen 
voelen blijkt uit de vele bouwwerken, die hem daarna zijn op
gedragen. Zo werkende behoefde hij minder in woord en ge
schrift te strijden: bekennen wij, dat wij hem wel eens benijd 
hebben, dat hij dit zo met de daad kon doen. 
Daarbij heeft hij toch met veel beleid wegen moeten helpen 
banen voor wat wij als het goede inzicht zagen, want ook in 
Rotterdam heeft het jaren gekost om het verzet tegen dit werk 
te overwinnen. Van der Vlugt heeft daaraan met omzichtigheid 
en geduld tezamen met onze geestverwanten gewerkt. Hij uitte 
zich daarbij niet in heftige polemieken of revolutionaire toe
spraken, maar na een voorzichtig zwijgen in een enkel gedegen 
woord. Daarmede heeft hij in de kringen van collega's, ook in 
de Kring van de B.N.A., door jaren van belangstelling bereikt, 

dat aan het inzicht dezer jongere architecten alle recht is 
wedervaren. 
Ook zonder persoonlijke vriendschap zijn wij in dit streven naar 
erkenning van het jonge en het frisse en het waarachtige, in 
het scheppen van de mogelijkheid tot verwezenlijking en tot 
groei hiervan jarenlang nauw verbonden geweest. 
Na deze jaren van stillere toewijding koos de Kring hem in 
December j.l. tot voorzitter. Hij aarzelde om dit aan te nemen; 
naar hij zeide, om zijn gezondheid en zijn praktijk, naar wij 
gevoeld hebben, ook omdat hij aarzelde met zijn zeer bepaalde 
mening omtrent architectuur als vertegenwoordiger van de 
Rotterdamse collega's op te treden. Maar zij hebben hem dit 
met gerustheid toevertrouwd. 

Zo leidde hij twee dagen geleden voor het laatst ons samenzijn, 
heeft hij collega Staal gedankt en geprezen voor wat deze ons 
met zijn Beursproject had getoond. Dit is het laatste wat wij 
van hem weten. 

Wij zullen, naar wij hopen, nog in de gelegenheid zijn, dieper-
gaande beschouwingen te wijden aan het werk, dat hij in voor
beeldige samenwerking met zijn compagnon Ir. Brinkman tot 
stand bracht. 
Thans gedenken wij nog eenmaal zijn autoriteit, zijn helderheid, 
zijn beleidzaamheid, zijn belangstelling voor de Rotterdamse 
stadsuitbreiding en bebouwing, zijn toewijding aan zijn werk 
en de hoogte, waarop hij dit heeft weten te brengen. 

En daarmede nemen wij afscheid van hem. 
Ir. J. H. VAN DEN BROEK. 

DE MANNEN VAN DE PEN EN DE MANNEN VAN DE TEEKENTAFEL. 
De Theorie der Architectuur van Leon Battista Alberti tot Le Corbusier. 

DOOR ARNOLDUS NOACH. 
I. 

L E O N B A T T I S T A A L B E R T I E N Z I J N T I J D G E N O O T A N T O N I O F I L A R E T E 

Van alle tijdperken der architectuurgeschiedenis is de Vroege 
Italiaansche Renaissance wel het meest behandeld. Tot voor 
enkele tientallen jaren waren er kunsthistorici, die zich met 
niets anders bezighielden en zoolang philosopheerden over 
deze joyeuze periode, tot dat er tenslotte niets van overbleef 
dan een reeks formules, even dor en vreugdeloos als formules 
gewoonlijk zijn. 
Toch zal men op de Italiaansche bouwkunst van de Renaissance 
nimmer uitgekeken raken. Hoe dikwijls ook een studie over 
deze periode wordt geschreven, toch zal men er altijd weer 
nieuwe kanten aan ontdekken. Rijk is het beeld, dat deze kunst 
biedt; rijk door haar prilheid en naïviteit, door haar klare en 
gezonde verstandelijkheid, tezamen een harmonieuze eenheid 
vormend. Een probleem, dat in onzen tijd de geesten in beroe
ring brengt, de strijd tusschen gevoel en verstand, bestond in 
het 15de eeuwsche Italië niet. 
L e o n B a t t i s t a A l b e r t i ' s werk de T i e n B o e k e n 
o v e r de A r c h i t e c t u u r , getuigt van die harmonie tus
schen gevoel en verstand. Alberti's groote liefde voor de bouw
kunst vormt de grondgedachte van dit geschrift. Nimmer ech
ter laat hij zich door die liefde meesleepen; want in de methode 
en den vorm is dit werk streng en koel wetenschappelijk. 
Ondanks een overvloed van details is in de „Tien Boeken" van 
overladenheid geen sprake: door de systematische ordening van 
de stof wijst elk onderdeel naar het geheel. 

Florence was Alberti's vaderstad. Florence was de bakermat 
van de Wedergeboorte der Klassieke idealen. B r u n e l l e s c h i 
had die idealen weer opnieuw in zijn bouwwerken tot uiting 
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gebracht. A l b e r t i echter was de eerste, die de vernieuwing 
een basis gaf van wetenschap en exactheid. Veel van hetgeen 
hij in de „Tien Boeken" schreef, is in onzen tijd moeilijk meer 
te genieten: citaten uit Antieke schrijvers, sagen en anecdoten, 
die min of meer op de bouwkunst betrekking hebben. Voor 
Alberti's tijdgenooten echter waren juist deze aanhalingen een 
openbaring. Het was voor hen iets nieuws, dat iemand de schrij
vers der Oudheid naspeurde alleen om gegevens te vinden om
trent de bouwkunst. Nieuw was ook het feit, dat een humanist 
en philosoof zich met die kunst bemoeide. Want de architec
tuur werd als een handwerk beschouwd en niet als een der 
Vrije Kunsten, waarmee de intellectueele upper ten van die 
dagen zich bezighield. Maar dit was juist hetgeen Alberti op 
zich nam: hij wilde een v,ik tot vr i je k m i s t verheffen. Den 
architect wilde hij opgenomen zien in den kring van de uitver
korenen der 15de eeuwsche cultuur: de Humanisten. 
Het bouwen was Alberti een hartstocht. Het zou absurd zijn om 
voor dezen hartstocht een verklaring te willen vinden. Maar wel 
is te verklaren, waarom hij den a r c h i t e c t zulk een belang
rijke rol in het leven toebedeelt. Het is de plaats, die de bouw
kunst tegenover de andere kunsten inneemt. Het is de groote 
kracht, waarmee de architect alle schijnbare toevalligheden van 
de natuur ordent en in regelmatigen vorm brengt. „Het is de 
taak der bouwkunst om de materie te vormen", zoo zegt Alberti 
zelf. De architect wordt in de „Tien Boeken" voorgesteld als 
een wezen, dat voorbestemd is om over de menschheid te heer-
schen, mits hij zich geheel en al geeft aan zijn taak en geen 
enkel onderdeel, hoe klein ook, verwaarloost. 
Ordening van het woeste leven, beteugeling van de primitieve 

hartstochten was het, wat de menschen der Renaissance zoch
ten. De kunst kon hierin het leven helpen en naderbrengen tot 
volmaaktheid. 
Maar ook binnen het terrein der architectuur zelf was deze 
ordening noodzakelijk; en Alberti's theorieën vormden het 
medium, waardoor zij tot stand kwam. Op de s c h o o n h e i d 
legt hij den minsten nadruk. Dit was immers niet noodig in een 
tijd, waarvoor schoonheid een zoo groote beteekenis had. Het 
is echter de t e c h n i e k, waaraan hij de meeste aandacht wijdt. 
De techniek is het middel om de materie meester te worden; 
maar dan ook nimmer meer dan een middel. Het einddoel is 
voor hem, te komen tot de volmaakte harmonie tusschen het 
leven en de kunst, zooals in de eerste plaats het k u n s t w e r k 
in zijn deelen h a r m o n i s c h g e p r o p o r t i o n e e r d moet 
zijn. In dezen zin zijn de volgende twee citaten uit zijn werk te 
verklaren: 
„Uit zes elementen bestaat een goed en redelijk geschapen ge-
„bouw : uit het b o u w t e r r e i n , de indeeling van den p I a t-
„t e g r o n d, de m u r e n, de z o I d e r i n g e n, en de o p e n i n-
„gen van deuren en vensters. Zij kunnen echter nimmer vol-
„maakt genoemd worden, als zij niet aan de volgende drie 
„eigenschappen beantwoorden: zij moeten g e z o n d en h y-
„g i e n i sc h zijn, zoo mogelijk e e u w i g d u u r z a a m , en ten 
slotte: v o l k o m e n s c h o o n." Zoo begint Alberti zijn theo
retisch werk. Later komt hij nog eens uitvoeriger terug op 
hetgeen voor hem het ideaal van schoonheid is : 
„Alle deelen van een bouwwerk moeten onderling in gratie 
„overeenkomen, er mag niets in zijn, dat niet schoon en goed 
„is. De architect moet zijn werk zóó zuiver afwegen, dat het 
„leelijk en bedorven zou lijken, indien men er iets aan toe
voegde, er van verwijderde of er aan veranderde." 
Met deze woorden vertolkt Alberti niet alleen zijn eigen schoon
heidsideaal, maar ook dat van zijn tijdgenooten. De beste 
werken van de Vroege Italiaansche Renaissance beantwoorden 
aan deze regels. 

Ondanks het feit, dat Alberti op deze wijze een aesthetische 
theorie geeft, oefent hij toch op zijn navolgers nimmer den 
dwang uit, waarvoor de theoretici van latere tijden zoo be
rucht zouden worden. Academisme is hem vreemd. Hij laat ieder 
vrij in zijn opvattingen. Zijn geschrift is geen wetboek, maar de 
op schrift gestelde raadgevingen van een wijs en groot man : 
„Laat hij, die meent beter te kunnen bouwen dan ik, zijn eigen 
„methoden volgen". 
De elementen, waaruit de „Tien Boeken" bestaan zijn velerlei. 
Op de eerste plaats staat, zooals te begrijpen is, datgene wat de 
Oudheid aan materiaal opleverde. Alberti gebruikte als voor
naamste bron het werk van V i t r u v i u s, zijn Romeinschen 
voorganger. Zonder critiek aanvaardde hij deze autoriteit ech
ter niet: door eigen onderzoekingen kwam hij er toe om vele van 
Vitruvius' stelregels in twijfel te trekken. En juist hierin toonde 
Alberti zich in zijn volle grootheid. Systematsch onderzocht hij 
de resten der Antieke bouwwerken. Systematisch zocht hij naar 
de geheimen van de architectonische techniek der Oudheid. 
Hij deed dit, (hierop leggen wij den nadruk) hoofdzakelijk met 
het p r a c t i s c h e doel om de architectuur van zijn eigen tijd 
sterker te maken. Maar als nevenresultaat van deze onder
zoekingen ontstond het begin van de a r c h e o l o g i s c h e 
w e t e n s c h a p . Het is wonderlijk, te realiseeren, dat dit be
langrijke deel van het moderne weten a.h.w. zijn oorsprong 
vond in een afvalproduct van Alberti's geest. 
Ondanks zijn onbegrensde liefde voor de Oudheid verloor 
Alberti echter de kunst van zijn eigen tijd niet uit het oog. 
Uit vele plaatsen in zijn geschrift is op te maken, dat hij een 
groot deel van zijn kennis dankte aan het persoonlijke contact 
met vakgenooten. Ook de gebouwen van de generaties vöör 
hem onderwerpt hij aan zijn critiek. Zijn geestdrift voor de 
bouwkunst is zóó groot, dat hij zelfs de door hem gesmade 

C o t h i e k als bron voor zijn onderzoekingen gebruikt. Wel 
hekelt hij de werken der „barbaren, die de cultuur der Oudheid 
vernietigden", maar deze zelfde werken gebruikt hij als middel 
om die cultuur weer op te bouwen. 
Al deze elementen verwerkt Alberti tot een onverbrekelijk 
geheel. Hij groepeert ze en doordrenkt ze met zijn eigen geest. 
Wat zijn opvattingen van de techniek betreft, is moeilijk 
uit te maken, in hoeverre zij met de practijk overeenkomen. 
Te weinig heeft de kunstgeschiedenis zich tot nu toe met de 
ontwikkeling der techniek beziggehouden om een vergelijking 
mogelijk te maken tusschen hetgeen in de periode der Renais
sance is gebouwd en hetgeen Alberti schreef en als ideale 
methode aanbeval. Aan den anderen kant vat hij dingen, die 
voor zijn tijd tot de normale werkwijze van den architect be
hoord moeten hebben, in regels samen, waaraan hij een mis
plaatst karakter van nieuwheid verleent. Zijn bedoeling hierbij 
echter was, de ervaring van den vakman te systematiseeren; 
wat vóór zijn tijd slechts pp e r v a r i n g berustte wilde hij tot 
w e t e n s c h a p verheffen. 
Wat in zijn tijd echter niet ten volle begrepen werd, waren 
Alberti's ideeën omtrent de e t h i s c h e taak van den architect. 
Het was zijn ideaal, met alle middelen er toe mede te werken, 
dat de menschheid gezond en gelukkig werd. Zijn gedachten 
omtrent sport en lichaamscultuur hebben ook thans nog niets 
van hun actualiteit verloren. Hoe een stad van water voorzien 
moet worden in oorlog en vrede; hoe men het best tegen be
smettelijke ziekten kan optreden; hoe men zijn woning het best 
kan inrichten, zoodat men in den winter zoo veel mogelijk zon 
en in den zomer zoo veel mogelijk frissche lucht heeft; kortom, 
tot in de kleinste finesses worden hygiënische en sanitaire 
maatregelen bepleit. Zoo omvat de architectuur in zijn ideeën 
alle uitingen van het leven. 
De vrijheid, die Alberti inmiddels zijn volgelingen laat, heeft 
voor de ontwikkeling van de bouwkunt in latere tijden een 
belangrijke consequentie. Hij weigert, starre regelen op te 
stellen voor de aesthetische werking van een gebouw. Hierdoor 
juist laat hij ruimte open voor de ontwikkeling, die de architec
tuur in de 16de eeuw zou doormaken. En zoo zien wij, hoe het 
B a r o k als uiting van protest tegen al te starre klassicistische 
regels door hem wordt voorbereid. Een bespreking van een 
zijner bouwwerken zal deze meening verduidelijken. 
Wij denken hier in het bijzonder aan den T e m p e l te Ri mi n i. 
Alberti bouwde deze in opdracht van Sigismondo Malatesta, 
tyran van Rimini, die als zelfbewuste Renaissance-vorst een 
grootsch gedenkteeken ter herinnering aan zijn daden wilde op
richten. Dit bouwwerk beantwoordt volkomen aan de eischen 
van harmonie en proportie, welke Alberti in zijn „Tien Boeken" 
stelt. Volgens het oorspronkelijke ontwerp (de tempel werd 
nimmer geheel voltooid) zou het een Basiliek worden, waarvan 
het schip gedeeltelijk met een vlakke zoldering, gedeeltelijk met 
een koepel overdekt had zullen worden. De ruimtegedachte 
van dit werk is door de kunstenaars van het Barok uit
gewerkt tot een dikwijls toegepast schema. Temidden van 
andere Renaissancegebouwen verschijnt het als een profetie van 
hetgeen latere tijden zouden brengen. Maar meer nog dan het 
interieur kan de voorgevel als zoodanig gelden. De facade van 
den Tempel te Rimini vormt het beginpunt van een ontwik
keling, die met de bewogen pronkgevels van de Romeinsche 
kerken der 16de en 17de eeuw eindigde. Alberti was de eerste, 
die zóó een klassiek fronton doorbrak; niemand van zijn 
tijdgenooten, noch zijn onmiddelijke opvolgers, hadden hem 
daarin durven nadoen. Maar voor de Barokke meesters van de 
16de eeuw zou het d o o r b r o k e n f r o n t o n het Leitmotiv 
van hun scheppingen worden. 

Zoo zouden wij punt voor punt datgene wat Alberti s c h r ij f t 
willen vergelijken met wat hij bouwt . Zijn invloed op de Re
naissance en latere tijdperken zouden wij eveneens uitvoeriger 
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dan in dit artikel mogelijk is aan een onderzoek willen onder
werpen. Dit korte bestek biedt daarvoor echter geen plaats. 
Wij besluiten de bespreking van de T i e n B o e k e n o v e r d e 
A r c h i t e c t u u r evenwel niet, zonder nog eens terug te 
komen op de eischen, waaraan volgens Alberti, een g o e d 
a r c h i t e c t moet beantwoorden. 
Op de eerste plaats staat de eisch, dat de architect elk detail 
van zijn ontwerp zelf moet berekenen en niets aan een ander 
mag overlaten. Van de fundamenten tot het dak moet hij het 
bouwwerk verzorgen; ook de kleinste versiering mag hij niet 
geheel en al aan de fantasie van zijn ondergeschikten over
laten : „Want ook de kleinste versiering kan de schoonheid 
„van het geheel schaden, wanneer zij er niet volkomen bij is 
„aangepast", zegt Alberti in het negende boek. 

Op den achtergrond van al dit moeizame werk staat echter de 
belooning: het voorrecht, architect te mogen zijn, eerste die
naar van de Moeder der Kunsten. „Niemand is het gegeven om 
„zoo grooten roem te verwerven als de bouwmeester. Geen. 
„enkel kunstenaar als hij laat werken achter, die zoo vóór 
„hem of . . . tegen hem kunnen getuigen. Laat de architect zich 
„dus dezen roem waardig toonen." Zoo hoog schat Alberti de 
taak, die een bouwmeester op zich neemt. 
Het is merkwaardig, dat Alberti's grootste grief tegen Gotischen 
kerkbouw is, „dat deze wijze van bouwen de aandacht van den 
„beschouwer afwendt van de kracht en de kunstvaardigheid van 
„den architect; en teveel het devote doel op den voorgrond laat 
„treden." Alberti acht dus de persoonlijkheid van den ontwer
per zelfs van grooter belang dan de wijding van een godshuis. 
Hoe vreemd klinkt dit voor ons moderne menschen, die zulk 
een geheel andere gedachte hebben omtrent de verhouding tus
schen den Architect en zijn opgave, dan voor de menschen der 
R e n a i s s a n c e , voor wie het begrip van p e r s o o n l i j k 
h e i d en de p e r s o o n l i j k e r o e m zich nimmer liet weg
cijferen. 

In dit artikel hebben wij de aandacht willen vestigen op een 
figuur, die ondanks de erkenning van zijn grootheid in vele 
opzichten m i s k e n d is. Omstreeks 1880 n.l. is Alberti op
nieuw ontdekt door de kunstgeschiedenis. Zijn geschriften (de 
„Tien Boeken" vormen slechts een deel van zijn theoretisch 
oeuvre) werden ijverig bestudeerd. Alberti werd tot het proto
type van den „Kunstgelehrte" gebombardeerd, tot een philo-
soof, voor wien het l e v e n d e k u n s t w e r k slechts een 
kapstok vormde tot het ophangen van speculatieve beschou
wingen. Zoolang de hoogconjunctuur van dit „Kunstgelehrten-
tum" duurde, bleef Alberti in het middelpunt van de kunsthisto
rische belangstelling. Maar toen hiervoor omstreeks 1910 een 
andere beschouwingswijze in de plaats trad, *verd Alberti als 
de vermeende geestelijke vader tezamen met zijn bewonderaars 
uit- en afgemaakt. Voor onzen tijd is hij een van die Klassieken 
geworden, die men wel bewondert, maar niet kent. 
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Wat Alberti voor de levende bouwkunst beteekent, zagen echter 
zelfs zijn vurigste bewonderaars over het hoofd. Immers, hij 
was niet „de eerste kunsthistoricus", in den zin, dien men aan 
dat woord gaf. Integendeel, zijn plaats was in het volle leven. 
Niet de k o e l e b e s c h o u w i n g is hem hoofdzaak, maar de 
o n t r o e r i n g , die alleen een kunstwerk vermag te geven. 
Het bewijs hiervoor geven Alberti's eigen woorden, waarmee 
wij dit gedeelte van ons artikel besluiten: 
„In de vormen van de bouwkunst is iets, dat volmaakt is en 
„zonder weerga. Wat het is, kan ik niet zeggen. Het spruit ech-
„ter uit de natuur der dingen zelf voort en ontroert onzen 
„geest, wanneer het zich tenminste in de vormen openbaart. 
„Wanneer het echter niet te bespeuren is, blijft men er vurig 
naar verlangen en betreurt hetgeen men mist." 

Geheel verschillend van Leon Battista Alberti is de figuur van 
A n t o n i o A v e r I i n o, genaamd F i I a r e t e. Oppervlakkig 
gezien is er wel eenige overeenkomst tusschen de beide mees
ters, maar bij een nadere beschouwing blijft er van die over
eenkomst weinig over. Beiden schrijven zij theorieboeken. Bei
den onderwerpen zij de bouwkunst van hun tijd, van vroegere 
generaties en van de Oudheid aan een onderzoek. Maar daar
mee houdt de gelijkenis ook op. 
Het belangrijkste verschil in het karakter van Alberti's „Tien 
Boeken" met dat van F i l a r e t e ' s T r a c t a a t o v e r de 
B o u w k u n s t ligt in de wijze waarop zij de stof opvatten. 
Voor Alberti ligt het zwaartepunt van zijn verhandeling in de 
algemeene regels, die hij op empirische wijze uit de werkelijk
heid afleidt. Filarete echter geeft slechts weinig algemeene 
regels. Zijn theoretisch werk is een aaneenschakeling van voor
beelden, niet van de wijze waarop men bouwen moet, maar 
waarop F i l a r e t e z e l f bouwt, en die, volgens de bescheiden 
meen ing van den auteur, de eenige goede is. 
Maar ook de omstandigheden, waaronder Alberti en Filarete 
hun werken schreven, waren geheel verschillend. Alberti was, 
zooals reeds gezegd, de man van de wetenschap, die zijn onder
werp wetenschappelijk behandelde. Ook wanneer hij zelf niets 
gebouwd had, dan toch had hij zijn „Tien Boeken" geschreven. 
Zijn functie van actief architect was geheel afgescheiden van 
zijn werk als theoreticus. Filarete echter schreef zijn „Tractaat", 
omdat hij voor zijn ontwerpen geen anderen uitweg wist dan 
ze op deze wijze tot de menschen te brengen. Van bouwwerken 
onder zijn leiding is niet veel tot stand gekomen. Op alle op
drachten (en hij kreeg er slechts zeer weinig) rustte een vloek: 
geen gebouw dat hij begon, werd voltooid; altijd komen er ge
beurtenissen in het midden, waardoor aan zijn werkzaamheid 
een einde wordt gemaakt. Soms sterft zijn opdrachtgever on
verwacht. Soms is er gebrek aan geld. Maar altijd is het resul
taat, dat Filarete wederom een niet of half uitgevoerd ontwerp 
aan zijn verzameling kan toevoegen. Zijn leven is dan ook een 
voortdurend heen en weer trekken langs de vorstenhoven van 

Italië. De rust en de regelmatigheid, die Alberti ook in de uiter
lijke omstandigheden van zijn bestaan kenmerkten, waren hem 
niet beschoren. 
Aan deze omstandigheden is het eigenaardige karakter van het 
„ T r a c t a a t o v e r de B o u w k u n s t" toe te schrijven. Het 
is een v l u c h t u i t d e h a r d e w e r k e l i j k h e i d , een vlucht 
in de verbeelding, dubbel tragisch, wanneer men realiseert, 
welk een genie de vluchteling was. Filarete moest een roman 
schrijven om zijn architectonische scheppingen tenminste op 
papier aan de wereld te kunnen toonen. Alberti daarentegen 
kreeg de gelegenheid om te bouwen en daarnaast zijn kennis 
aan anderen mede te deelen. 
Ziet hier de intrigue van den roman. Filarete stelt zichzelf voor 
als hofarchitect van een onmetelijk rijken vorst, heerscher over 
een imaginair rijk. Die vorst is niemand anders dan de geïdeali
seerde voorstelling van F r a n c e s c o S f o r z a , Hertog van 
Milaan, in wiens dienst Filarete zich in werkelijkheid bevond 
toen hij zijn boek begon te schrijven. De roman-architect heeft 
natuurlijk onbeperkte volmacht om zooveel te bouwen als hij 
wil. En daarvan maakt hij ruim gebruik. 
Op zijn tochten door het land van zijn heer ontdekt Filarete een 
streek, die zich bijzonder goed leent tot het stichten van een 
stad. Hij maakt plannen, ontwerpt een vorstelijke residentie 
van reusachtige afmetingen en noemt zijn schepping: d e s t a d 
Sf o r z i n d a, als variant op den naam van zijn opdrachtgever. 
Met de plannen voor de stad Sforzinda doet de i d e a l e s t a d 
haar intrede in de kunstgeschiedenis. Filarete was de eerste, 
die zoo de richtlijnen aangaf voor een kunst, die later een groot 
en zelfstandig deel van de architectuur zou vormen: de s t a d s-
o n t w i k k e l i n g . 
Alberti had zich slechts zeer oppervlakkig met stedebouw bezig
gehouden. Een stad beteekende voor hem niets meer dan een 
verzameling van gebouwen. Het was Filarete, die voor het eerst 
een stad als één groot kunstwerk zag. 
De s t e r v o r m van Sforzinda1) is op zichzelf reeds merk
waardig. Aan geen enkel bestaand stadsplan kan hij dien hebben 
ontleend. Deze vorm is des te merkwaardiger, omdat hij uit 
s t r a t e g i s c h oogpunt voordeelen biedt, die pas in de ves-
tigingsbouwkunde van de 16de eeuw ten volle zijn uitgebuit. 
De hoofdstraten van Sforzinda loopen van het centrum naar 
de hoekpunten. Zij zijn breed en door hooge gebouwen om
zoomd. Gedeeltelijk dienen zij voor het vervoeren van vrachten 
en zijn dan met kanalen doorsneden; gedeeltelijk zijn zij als 
boulevards aangelegd en als woonstraten voor de rijken. 
Het centrum van de stad is niet r o n d , zooals men zou ver
wachten, maar r e c h t h o e k i g . Aan de korte zijden van het 
voornaamste plein liggen de Kathedraal en het Paleis van den 
Vorst. Zuilengalerijen zijn overal aangebracht; fonteinen, beeld
houwwerken en fresco's versieren de gebouwen. 
De stedelijke administratieve diensten zijn ondergebracht aan 
een afzonderlijk plein; zoo ook de voornaamste gilden. Op 
regelmatige afstanden liggen de kerken, zoodat ieder naar be-
hooren zijn godsdienstige plichten kan vervullen. Groote bad
huizen, naar Romeinsch voorbeeld, een renbaan, kortom, alles 
wat men zich op het gebied van overheidszorg en -luxe kan 
voorstellen, is in Sforzinda te vinden. 

De geschiedenis vervolgt met de eerstesteenlegging van de stad, 
die met veel ceremonieel gepaard gaat. Filarete gaat aan het 
bouwen. Hij begint met de voornaamste werken en gaat ver
volgens over tot oprichten van huizen voor de verschillende 
standen, die in Sforzinda vertegenwoordigd zijn. 
Het zou te ver voeren hier alle typen van gebouwen, die Filarete 

') Het stadsplan zullen wij bij het volgende art ikel van deze reeks doen 
a fdrukken. 

ontwierp, te bespreken. Wij moeten ons dus bepalen tot slechts 
die projecten, die voor de geschiedenis der architectuur van 
zoo groote beteekenis zijn geweest, dat wij vele scheppingen 
van de 16de en de 17de eeuw niet zonder Filarete's voorberei
dingen zouden kunnen denken. 
Zulk een gebouw is bijvoorbeeld het ontwerp voor de K a t h e 
d r a a l van Sforzinda, een centraalbouw, bestaande uit twee 
elkander snijdende schepen op den grondslag van een Grieksch 
kruis met een koepel op de kruising. Hooge klokketorens vullen 
de hoeken tusschen de schepen aan; zuilengalerijen omringen 
het geheele gebouw. Het is interessant om dit ontwerp uit het 
midden van de 15de eeuw te vergelijken met Bramante's project 
uit het begin der 16de eeuw voor S i n t P i e t e r te R o m e . 
Ook hier ziet men hetzelfde schema; ook hier ziet men het 
silhouet van den hoogen koepel en de torens. Zeker is aan te 
nemen, dat Bramante tijdens zijn langdurige verblijf te Milaan 
Filarete's ontwerp heeft leeren kennen. 
Een ander project voor een gebouw te Sforzinda hebben wij 
boven dit artikel doen afbeelden. 
Het is het h o s p i t a a l , machtig complex van zestien vleugels 
rond negen binnenplaatsen gebouwd. Voor het eerst ontwerpt 
hier een architect een reeks van open en gesloten ruimten, die 
met elkander in verbinding staan. De plattegrond wordt ge
vormd door twee vierkanten, elk bestaande uit vier binnen
plaatsen, gescheiden door gebouwen die door zuilengalerijen 
omringd worden. De vierkanten liggen links en rechts van een 
lange, smalle voorhof, waarop zich in het midden een moskee
achtige kerk verheft. 
Dit project is in werkelijkheid uitgevoerd, n.l. voor den bouw 
van het hospitaal te Milaan. Filarete heeft echter zijn plannen 
slechts gedeeltelijk kunnen doorzetten; alleen de plattegrond 
beantwoordt aan zijn ontwerp. Het gebouw, zooals het er thans 
staat, is trouwens pas in de 19de eeuw voltooid. 
De invloed, dien het hospitaal van Sforzinda op latere bouwwer
ken heeft uitgeoefend, is groot geweest. Om slechts een voor
beeld te noemen : het E s c o r i a a l is er, wat den plattegrond 
betreft, bijna een copie van. Ook Inigo Jones' ontwerp voor 
W h i t e h a l l is er sterk door beïnvloed. 
Op deze wijze zouden wij kunnen voortgaan met te wijzen op 
de beteekenis van Filarete's „Tractaat over de Bouwkunst". 
Wij zouden een beschrijving kunnen geven van de sanitaire 
maatregelen, die hij, doeltreffender dan Alberti ze opstelde, in 
zijn stad dacht in te voeren. Wij zouden kunnen wijzen op zijn 
groote liefde voor de natuur en de zorg, waarmee hij vermijdt 
onnoodig boomen om te hakken. Het bestek van deze studie 
laat dit echter niet toe. 
Filarete's Sforzinda is nimmer tot stand gekomen. Geen vorst 
heeft ooit genoeg middelen bezeten om zich zulk een somp
tueuze omgeving te scheppen. In kleineren omvang zijn derge
lijke ideale steden echter wel gebouwd. Het is Filarete's onbe
grensde fantasie geweest, die in een tijd, welke voor dergelijke 
plannen nog niet rijp was, den droom heeft voorbereid, die later 
verwezenlijkt zou worden. 

Zoo zijn Alberti en Filarete, ondanks hun groote tegenstellin
gen, hierin gelijk: beiden komen zij voort uit de Vroege Renais
sance; beiden zijn zij kinderen van hun tijd; maar beiden grij
pen zij vooruit naar nieuwe perioden en bereiden voor wat pas 
lang na hen verwezenlijkt zal worden. Ongetwijfeld is Filarete 
in klaarheid en scherpte van geest de mindere van Alberti. Hij 
schrijft zijn T r a c t a a t ook in navolging van de T i e n 
B o e k e n ; het eerste wordt pas in 1464 aangevangen, het laatst 
genoemde is reeds in 1450 voor het grootste deel voltooid. Maar 
in één eigenschap staat Alberti achter bij Filarete; in de onge
breidelde fantasie, in de durf, waarmee de laatste zijn utopieën 
aan de wereld vertoont. 
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W E R K - E N O N T V A N G V E R T R E K V A N D E N S E C R E T A R I S - G E N E R A A L V A N D E N V O L K E N B O N D . A R C H . J . L U T H M A N N B . N . A . 

3ESCHENK VAN DE NED. REGEERING AAN DEN 
VOLKENBOND. 

Toen de Regeering besloot gevolg te geven aan een oproep tot 
Ie bij den Volkenbond aangesloten landen, om bij te dragen tot 
Ie voltooiing van het nieuwe gebouw te Genève, heeft zij zich 
:r rekenschap van gegeven, dat opzichzelfstaande decoratieve 
)nderdeelen, hoe verdienstelijk ook, meestal niet tot de har
monie van het geheel bijdragen. 
üj heeft daarom de mogelijkheid overwogen een zoodanig ge-
chenk aan te bieden dat op zichzelf een afgerond geheel zou 
ormen. 
n dezen gedachtengang had zij het plan opgevat het geschenk 
e laten bestaan uit de inrichting en meubileering van een der 
/ertrekken van het paleis en wel het werk- en ontvangvertrek 
zan den Secretaris-Generaal. 
\Jadat zij er zich van had overtuigd dat de verwezenlijking van 
lit denkbeeld in goede aarde zou vallen heeft zij, gehoord de 

Commissie van advies inzake opdrachten aan beeldende kun
stenaars, aan ondergeteekende opdracht gegeven zich met 
dezen functionaris en met de architecten van het gebouw in 
verbinding te stellen om een programma van eischen te formu
leeren. 
Dit programma luidde als volgt: 
Een conferentietafel waaraan in gewone gevallen 8-10 per
sonen, maar enkele malen in het jaar 18 personen kunnen 
plaats nemen, een bureau-ministre met telefoontafeltje, een 
ruime opbergkast en voorts een rooktafel met eenige club
fauteuils. Een persoonlijke wensch van den Secretaris-Generaal 
was een rustig, vooral niet overladen interieur in lichte doch 
warme tonen met liefst indirecte verlichting. 
Aan dit programma is op de volgende wijze vorm gegeven: 
De wanden zijn bekleed met multiplexplaten voorzien van esch-
doornfineer in matglans gespoten. Zwart marmeren plint met 
dito vloerplaten waartusschen handgeknoopt tapijt (zeer licht 
nègre) in 2 banen. 
Deuromlijstingen en alle meubelen in Fransch notenhout. Meu
bel- en deurbeslag incluis lampen wit metaal, radiatorhekken in 
tombak tusschen marmerbekleeding (jaune de provence). 
Plafond met linnen beplakt in olieverf afgeschilderd in ivoor-
toon. Clubfauteuils ivoorkleurig leder en evenals de bank met 
kussens van handgeweven stof. Tafelfauteuils en bureaustoel 
bekleed met épingléestof. Gordijnen handgeweven. 
De kleurstelling is in het algemeen toon op toon met uitzon
dering van de kussens van bank en clubfauteuils die fel groen 
zijn. 
Behalve de zichtbare reflectoren aan de wanden, bevinden zich 
in het plafond van de kast twee reflectoren en is er verlichting 
in het plafond van de zitnis. Voor alle zekerheid bevindt zich 
een leiding boven de conferentietafel. 
Boven de bank een decoratieve wereldkaart op eschdoornhout 
geschilderd door Jaap Gidding. Beeld in eschdoornhout door 
Hildo Krop. 
Tijdens het ontwerpen en uitvoeren werd overleg gepleegd met 
een Commissie bestaande uit Prof. Mr. Dr. J. P. A. Frangois, 
chef van de Afd. Volkenbondszaken van het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken, Ir. G. C. Bremer, Rijksbouwmeester, 
Dr. Jan Kalf, Dir. Rijksbureau voor Monumentenzorg en 
P. Visser, Chef van de Afd. K. en W. 
De Firma H. P. Mutters en Zn. te 's-Gravenhage droeg zorg 
voor een volmaakte uitvoering. Ook alle metaalwerken zijn op 
de ateliers van genoemde firma vervaardigd. Handweefsels van 
Edm. de Cneudt te Rotterdam. 

De Architect, 
J. LUTHMANN. 

M E U B E L E N IN D E W E R K - E N O N T V A N G K A M E R V A N D E N S E C R E 
T A R I S - G E N E R A A L V A N D E N V O L K E N B O N D . 

A R C H I T E C T J . L U T H M A N N B . N . A . 
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M O N U M E N T J E T E I X E L L E S 
Bij mijne omzwervingen trof ik dit monumentje: 
„Ixelles a ses pionniers coloniaux, 1876—1908". 
A. Boelens, architecte et Rau, sculpteur. 
Meer dan het bovenstaande weet ik niet van dit monumentje 
te melden. Het meest trof mij de samenwerking van architect 
en beeldhouwer. Hoe vaak ziet men niet het tegendeel en juist 
heel precies, waar de een zijn taak beëindigd acht en waar de 
ander met zijn werk begint. Het geheel vind ik mooi van 
proportie en fijn van behandeling, de hand wellicht te fijn, te 
West-Europeesch, voor eene Midden-Afrikaansche. Het mate
riaal is: fijn gegreind hardsteen en hier en daar wat goud. 

MAURITS PLATE. 

A. B O E L E N S , A R C H I T E C T E N R A U, B E E L D H O U W E R 

RECTIFICATIE. 
Van het rapport van de Commissie van beoordeling is uitgevallen na nr. 3231: 
00.07. De indeling heeft veel goeds. De begane grondruimte is echter slecht 
benut. Gevolg daarvan is, dat de woonafdel ing op de 2e verdieping wat on
gunstig is. Een roltrap naar de tuin zou nodig zijn. De voorgevel is niet nobel 
van vorm (gezochte aansluit ingen boven), van constructie en materiaal 
(zichtbaar staalskelet) en indeling (borstweringen van verschi l lende hoogte 
en verschi l lende rui tverhoudingen) . 

OPGAAF CORRESPONDENTIE-ADRES. 
No. 4029 gelieve correspondentie-adres op te geven voor terugzending 
Ontwerpstudie No. 7. 
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B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 

A . B O E L E N S , A R C H I T E C T E N R A U, B E E L D H O U W E R 

NIEUWE GOUVERNEMENTSGEBOUWEN TE ROME. 
De nieuwe gouvernementsgebouwen te Rome zullen verrijzen 
in het gedeelte tusschen het kapitool en de Tiber in de nabij
heid van het Theater van Marcellus. 
Deze gebouwen maken deel uit van het nieuwe uitbreidingsplan 
van Rome voor wat betreft de noodige stedebouwkundige ver
beteringen der oude stad. 
Voor de uitvoering van dit plan is de som van één milliard en 
250 millioen Lire beschikbaar gesteld. 
Het plan betreft de uitvoering en verbetering van 598 straten 
en de constructie van gebouwen voor de openbare diensten in 
de belangrijkste zones der periferie. 

O R G A A N V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 
EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J . V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER, IR. J. H. V A N N R , 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 
REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

9 MEI 1936 19 

FOTO O V E R G E N O M E N UIT . . D E G R O E N E A M S T E R D A M M E R " 

[ Dr. FLORENTIUS MARINUS WIBAUT f. 

Een grote figuur is heengegaan. De grootse hulde die hem bij 
zijn uitvaart is gebracht getuigt daarvan. 
Hoewel deze hulde voor het merendeel gebracht werd door de 
partij, waarvoor hij gewerkt en gestreden heeft, lijdt het geen 
twijfel dat ook daarbuiten, ja zelfs buiten de grenzen van ons 
land, zijn persoon grote waardering heeft. 
De samenleving verliest in hem een van die figuren die, door
dat ze ver uitsteken boven de middelmaat van de massa, een 
gezichtsveld hebben dat tot in de toekomst reikt. Hun daden 
zijn daardoor steeds gericht op een doel dat verder ligt dan 

voor de gemiddelde mens waarneembaar is. Het is deze ge
richtheid die tot in de onderste lagen van de massa gevoeld 
wordt als een geheimzinnige innerlijke kracht, die macht ver
leent van hoger orde dan de machten die in het algemeen de 
gang van onze samenleving schijnen te bepalen. De voorzitter 
van de S.D.A.P. getuigde in zijn rede bij Dr. Wibaut's crematie: 
„Wibaut was een sieraad van partij en vakbeweging, omdat 
hij méér was dan een partijmens en méér zag dan de enge 
grenzen ener beweging." 
Het was dit heenzien over enge grenzen en die gerichtheid die 

213 



maakten, dat al wat binnen zijn aandacht kwam en waar hij 
zijn werkkracht aan gaf, op een hoger plan getrokken werd en 
een wijdere strekking kreeg. 
Het is hier niet de plaats om in herhaling te vervallen van al 
wat bij zijn heengaan gezegd en geschreven is. Wij volstaan 
met er aan te herinneren, dat hij het geweest is die al zijn 
krachten gegeven heeft aan de volkshuisvesting en de steden
bouw om ook deze vraagstukken omhoog te trekken op de 
brede basis van het algemeen belang. Hij was voorzitter van 
de Internationale Steden-Unie en de Internationale Bond voor 

Volkshuisvesting en vond als zodanig grote waardering. 
Het was om zijn grote verdienste op het gebied van de volks
huisvesting en de stedenbouw dat het Genootschap Architec
tura et Amicitia Dr. Wibaut bij zijn aftreden als wethouder van 
Amsterdam in Maart 1932 tot Erelid benoemde. 
Het Genootschap verliest in hem een Erelid van uitzonderlijke 
betekenis. 

A. EIBINK. 

Secretaris v. h. Genootschap A et A. 

M A R C U S S I R A G 

A R C H I T E C T B.N.A. 

I N M E M O R I A M 

De dood, de onverbiddelijke, snijdt de levens af als de maaier 
het gras. 
De kolommen van ons Weekblad getuigen er van, telkens weer 
op nieuw, vooral in den laatsten tijd, dat ook het leven van onze 
leden, vroeger of later, soms zeer onverwacht, kan worden 
afgesneden. 
Terwijl alles in de natuur spreekt van nieuw-opbloeiend leven, 
bereikt ons het bericht, dat ons medelid de Heer M. Sirag na 
een kort doch ernstig lijden, dat operatief ingrijpen noodig 
maakte, Zondag 3 Mei j.l. op 54-jarigen leeftijd, nog onverwacht, 
is overleden. 
Marcus Sirag, de onvermoeide, volhardende werker en bekwame 
leeraar, hij is niet meer. Hij heeft gewerkt zoolang het voor 
hem dag was, doch zijn werkend en dienend leven werd onver
wacht afgebroken. Was de Heer Sirag architect B.N.A. en stelde 
hij in alles belang wat in ruimeren zin den B.N.A. en in engeren 
zin het gewestelijk Kringleven betrof, in de eerste en voornaam
ste plaats was hij de leeraar in de bouwkunde aan de Utrecht-
sche M.T.S., leeraar en leider ook van verschillende cursussen 
en zeer, zeer groot is het aantal van hen, die hun opleiding voor 
een groot deel van hem ontvingen. De Heer Sirag was man 
van de praktijk, zelf haar school doorloopen hebbende. In zijn 
jonge jaren was hij werkzaam op het toenmaals welbekende 
bureau voor waterbouwkundige werken van Ir. Paul te Leiden, 
waarna hij als opzichter-teekenaar fungeerde bij den bouw van 
het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Zutfen. Vandaar ging het naar 
Vlaardingen waar hij benoemd was tot Directeur eener avond
school, terwijl zijn uitgebreide technische kennis oorzaak was, 
dat hij spoedig daarop tevens als assistent aan de T.H.S. te 
Delft bij Prof. Morre werd benoemd, aan beide functies gelijk
tijdig zijn beste krachten wijdend. 

Bij de oprichting in 1910 der M.T.S. te Utrecht was het de 
Heer Sirag die als docent in de bouwkunde de taak aanvaardde 
den leerlingen naast de vele theorie ook de onontbeerlijke prak-
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tijk bij te brengen, in welke taak hij nimmer te kort schoot. Hij 
was de geboren leeraar, maar daarnaast bleef hij man van de 
praktijk die op de hoogte bleef van de vele mogelijkheden uit 
het groote gebied der bouwkunde. Het vroeger geleerde, aan
gevuld met het later noodige, bleef voor hem de bron, waaruit 
hij putte en men kwam nimmer tevergeefs bij hem om advies. 
„Ik heb dat wel eens zóó gedaan", of „ik heb wel eens gezien 
dat men dat zóó deed'', en altijd bleek dan, dat het goed gedaan 
of juist opgemerkt was. 
Zoo was er bij Sirag geen vrees voor verstarring en voor ver
wijderd raken van de praktijk. Zijn werkkracht was fenomenaal 
en ongelooflijk de arbeid dien hij heeft verzet. Hij werkte niet 
omdat het nu eenmaal moet, doch het werken, zijn vak en 
anderen te dienen met zijn arbeid was hem een lust. 
De ledige plaats, welke hij achterlaat op de M.T.S. te Utrecht 
en bij de vele leerlingen, die hij op andere wijze opleidde, zal 
niet gemakkelijk opnieuw en op gelijkwaardige wijze zijn in 
te nemen. 
In den B.N.A. bewaren wij de beste herinneringen aan hem, waar 
hij meermalen optrad als examinator bij de examens voor bouw
kundig opzichter en de collega's die hem kenden als helper en 
adviseur bij voorkomende technische problemen zullen hem met 
dankbaarheid blijven gedenken. 
Mogen zijn achterblijvende gezinsleden mede troost en steun 
putten uit de hooge waardeering die zijn arbeid in breeden kring 
mocht ondervinden en in de oprechte erkentelijkheid zijner tal
rijke oud-leerlingen, collega's en vrienden, voor al hetgeen Sirag 
voor hen was en hun in het leven wist mede te geven. Inderdaad 
hij laat ons een lichtend spoor na. 

A. KOOL. 

Zeer tot hare spijt heeft de Redactie, door het gemis van een goed reprodu
ceerbare foto, bij dit In Memoriam geen portret van den herdachten collega 
kunnen plaatsen. 

L A N D H U I S T E B A A R N . 
A R C H I T E C T IR. G . F R I E D H O F F B . N . A . 

T O E L I C H T I N G BIJ H E T L A N D H U I S A A N D E E M M A L A A N T E B A A R N . 

De algemeene opzet van dit landhuis volgde geheel uit de 
terrein-eigenschappen en de gestelde programma-eischen. 
Op het terrein stond een oude villa in veel opgaand hout van 
bijzondere kwaliteit. Vóór het terrein bevindt zich een vijver
aanleg en de bouwheer wenschte hierop het uitzicht vanuit 
zijn woonkamer te behouden. Het punt van waar dit het beste 
te overzien was lag zoodanig, dat men vrij dicht de machtige 
beuk naderde en het resultaat was dan ook, dat bij de eerste 
besprekingen de gevolgtrekking uitgesproken werd dat deze 
boom en vermoedelijk andere ook, maar moesten vervallen, aan
gezien deze te veel het licht benamen. 
Mijn uitgangspunt bij de eerste opzet is toen geweest om te 
frachten aan deze wensch van uitzicht te voldoen met behoud 
/an de boomen, die op het terrein aanwezig waren. Om het uit
licht naar den vijver mogelijk te maken werd een punt uitge
kocht dat zoo ver mogelijk van de beuk verwijderd was en hier 
Ie erker geprojecteerd. Daar door de boom weinig licht komt, 

en het bovendien de noordzijde was moest dus het licht van de 
mdere zijde betrokken worden en de woonkamer aan minstens 
twee zijden (N. en Z.) licht ontvangen. Deze gedachte is de 
lanleiding geworden voor de eenigszins afwijkende planindee-
ing waarbij het huis een langgerekte vorm kreeg met de woon
kamer aan het einde. De eetkamer, die ook op het noorden 
igt, is door een Damondeur van 3,5 m doorgangswijdte met de 
gang verbonden. Hiertegenover is een groote lichtopening met 
deuren. Practisch is deze Damondeur steeds open, heeft men 

vrij uitzicht op de tuin en komt de zon in de kamer. Als dit 
gewenscht is kunnen de deuren gesloten worden, wat een enkele 
maal gebeurt. De rookkamer vormt een verband tusschen woon-
en eetkamer buiten de gang om. 
De verdere ligging der kamers volgde uit de gestelde eischen. 
De garage is zoodanig geprojecteerd, dat deze zoowel van de 
voor- als van de achterzijde te gebruiken is. Een klinkerweg 
voert zoowel voor als achter hier naar toe. Aan de achterzijde 
heeft de tuinarchitect deze gedeeltelijk verlaagd waardoor deze 
weg van het huis uit aan het oog onttrokken is. 
De tuinaanleg is met bijzondere zorg door Dr. Ir. Bijhouwer 
ontworpen waarbij de eigenaardige vorm van drie vrij wille
keurig aaneengeregen perceelen zoodanig verwerkt is, dat men 
er niets meer van bemerkt en alle eigenaardigheden zijn weg
gewerkt. 
De tijd zal het geheel nog moeten helpen, het huis moet hier 
en daar wat begroeiing krijgen en de border zal ook een paar 
jaar noodig hebben om zich te vormen. 
Door aanwezigheid van het prachtige oude hout evenwel is het 
gloednieuwe niet zoo hinderlijk als bij de meeste landhuizen 
in onze moderne villaparken het geval is. 
Het is opgetrokken uit roode handvormsteen en roode Romaan-
sche pannen. Al het verfwerk in- en uitwendig is gebroken wit. 

Ir. G. FRIEDHOFF. 
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F R A G M E N T E N V A N H E T L A N D H U I S T E B A A R N . 
A R C H I T E C T IR. G . F R I E D H O F F B . N . A . 

DE „VEREENIGING VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNST ONDERRICHT". 

Gesticht in 1908 bleef de cursus tot 1916 eene afdeeling van 
het Genootschap Architectura et Amicitia, waarna hij getrans
formeerd werd tot eene zelfstandige vereeniging onder bescher
ming der Bouwkunstlichamen, waaraan later toegevoegd werd 
„de Club van gediplomeerden". 
In de jaren van A. et A. behoefde er natuurlijk geen sprake te 
zijn van leden, aangezien de cursus van het Genootschap uit
ging. Bij het onafhankelijk worden als „Vereeniging" moesten 
echter leden worden gevormd. Deze bestonden echter slechts 
uit de docenten en de leden van het Bestuur. 
De Raad van Toezicht, het Algemeen en Dag. Bestuur en de 
docenten vormden te samen een hiërarchie, waaruit in den loop 
der jaren de kiem eener verstarring ontstond door de in te 
kleinen kring zich voortbewegende gemeenschap, waaraan het 
verfrisschende element eener onafhankelijk-belangstellende 
leden-kritiek ontbrak. De toevoeging van nieuwe docenten en 
het telkenjare benoemen van een nieuwen leider voor het vierde 
jaar waren de weinige, gelukkig nog doeltreffende middelen om 
algeheele verstarring te voorkomen. 
Aan de persoonlijke toewijding der Leiders van den cursus ge
durende tal van jaren is het te danken, dat het verkregen afge
rond systeem zich zoo langen tijd kon handhaven. 
De mogelijkheid eener grondige verandering is thans gekomen 
door de besprekingen, die met het Rijk gevoerd zijn over de 
subsidies. 
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Teneinde deze te behouden heeft de Vereeniging zich definitief 
moeten plaatsen onder het Nijverheids-onderwijs, zij het met 
voor den cursus zeer milde bepalingen . . . . tot dusverre. 
Onder deze bepalingen komt ééne voor, die zeer ingrijpend is, 
doch doeltreffend, die ons gelegenheid gaf de transformaties in 
te voeren, waardoor het lichaam tot nieuw en krachtig leven kan 
worden hervormd, de bepaling n.l., dat g e e n d o c e n t 
eene b e s t u u r s f u n c t i e mag b e k l e e d e n . 
Deze bepaling maakte eene omwerking der Statuten en van 
het Huishoudelijk Reglement noodig waardoor vanzelf de ge
legenheid ontstond tot het inlasschen van een artikel, waarin 
bepaald kon worden, dat vakgenooten zich als lid der Vereeni
ging kunnen opgeven, aldus de breede basis voorbereidend, die 
voor den cursus noodig is. 

Het desbetreffende artikel luidt: 

Artikel 3. 

Leden van de Vereeniging kunnen zijn: 

1°. Alle leden van lichamen, die de bevordering en beoefening 
der bouwkunst en aanverwante vakken tot doel hebben en 
als zoodanig door het Bestuur reeds zijn of zullen worden 
toegelaten. 

2°. De afgestudeerden, die in het bezit zijn van het cursus
diploma. 

G A N G E N R O O K K A M E R I N H E T L A N D H U I S T E B A A R N . 

3°. Personen, die buiten eenig vereenigingsverband staande, 
door het Bestuur als lid kunnen worden aangenomen. 

Ten einde eene uitgebreide toetreding mogelijk te maken is 
de contributie op f 2,50 gesteld, terwijl donateurs kunnen toe
treden door een contributie van f 12,50. 
Aan de afgestudeerden wordt hierdoor de gelegenheid geboden 
tot medezeggingschap in het lichaam, dat hun het diploma ver
schafte; hetzelfde geldt de talloozen in den lande, die door eigen 
kracht zich het architectschap hebben verworven en van hunne 
belangstelling kunnen doen blijken door toe te treden tot een 
instituut, welks doel het is aan hen, die reeds een jeugd van 
bard werken op bureaux en in de praktijk achter den rug heb
ben, de gelegenheid te bieden tot aanvullend en completeerend 
bouwkunst-onderricht, waardoor de mogelijkheid van het 

rchitectschap hun naderbij wordt gebracht, 
vlaar ook den bevoorrechten, die de Technische Hoogeschool 
bezochten, wordt gelegenheid gegeven tot toetreding, wijl hunne 
voorlichting, eventueel kritiek, van zeer groote waarde kan zijn 
voor eene richtige behandeling van het te geven Hooger Bouw
kunst-onderricht. 
In Art. 1 der Statuten wordt vermeld, dat de Vereeniging staat 
onder bescherming van in Nederland gevestigde Bouwkunst
organisaties. Deze bescherming wordt thans uitgeoefend door 
„de M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r d e r i n g der Bouw
k u n s t B o n d v a n N e d e r l a n d s c h e A r c h i t e c t e n", 

A R C H I T E C T IR . G . F R I E D H O F F B . N . A . 

het „ G e n o o t s c h a p A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " 
en de „Club van Gediplomeerden", van welke lichamen afge
vaardigden medewerkten aan de Statuten-wijziging, n.l. de Heer 
van Hardeveld namens den B.N.A., de Heer Eibink namens 
A. et A. en de Heer Feitkamp namens de Club van Gediplo
meerden. 
Het is op aansporing dezer heeren, waarvan de twee eerstge-
noemden lid zijn der Redactie van het B.W.A., dat ondergetee-
kende de vrijheid neemt tot het richten van een 

OPROEP 

1°. aan de Bouwkunst-lichamen in den lande om, met de reeds 
genoemden, zich te scharen onder de beschermers der Ver
eeniging; 

2°. aan de personen bedoeld in Art. 3, sub 1°, 2° en 3° (zie hier
boven) om zich aan te melden als leden tegen een contri
butie van f 2,50 per vereenigingsjaar; 

3U. aan belangstellenden, om zich op te geven als donateur ad 
f 12,50 per jaar. 

Namens het Bestuur der Vereeniging, 

de Voorzitter: 

W. KROMHOUT Cz. 
Voorburg - Oosteinde 263, 

aan wien de aanmeldingen kunnen worden gericht, ev. inlich
tingen kunnen worden gevraagd. 
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T H E O V A N D O E S B U R G . M EISJ E M E T B L O E M E N. 1914. T H E O V A N D O E S B U R G . C O N T R E C O M P O S I T I O N . 

DE ONTWIKKELINGSGANG VAN THEO VAN DOESBURG. 

De tentoonstelling van het werk van Theo van Doesburg, die op 
het oogenblik onder de auspiciën van de V.A.N.K. in het Stede
lijk Museum te Amsterdam wordt gehouden, omvat vrijwel zijn 
volledige oeuvre. Voor het eerst is dit werk volledig in ons land 
te zien. Het is met intelligentie en fijne intuïtie voor het wezen
lijke van den ontwikkelingsgang van den maker in de vier zalen 
gehangen, bovendien vrijwel chronologisch, zoodat alle stadia 
nauwkeurig zijn te volgen. De volgorde is chronologisch echter 
tegengesteld aan die, welke men bij het binnentreden ontmoet; 
men begint dus feitelijk, gefascineerd door eenige composities 
uit het laatste tijdperk van zijn leven, bij het einde, maar wan
neer men de vier zalen heeft bezichtigd, en ontdekt, dat de 
laatste zaal het begin van het levenswerk van Van Doesburg 
bevat, wordt het bezoek nog boeiender, wanneer men, terug-
keerend, den ontwikkelingsgang in onderdeelen volgt. De stad 
Leiden, voor sommigen het zinnebeeld van Hegel's dialectiek, 
had vooraf de primeur gehad van een gedeelte van deze expo
sitie. In het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, waar het 
initiatief werd genomen, waren van 2 Maart tot 18 April de 
teekeningen en architectonische ontwerpen te zien. Een post-
hume erkenning van de beteekenis van een van de „novateurs, 
die nieuwe kunsten scheppen . . . ' ' gelijk het in het Bouwkundig 
Weekblad van 9 Mei 1925 heette. Dat is nog maar tien jaren ge
leden, toen velen nog weinig anders dan hoogmoedigen hoon 
hadden voor den man, die met een geweldig élan en alle tegen
werking en materieele moeilijkheden ten spijt den grondslag 
legde van hetgeen sommigen thans als aanloop tot een nieuwen 
stijl, een bouwstijl en een levensstijl, beginnen te onderschei
den. Het leven manifesteert de meest verschillende typen. Er 
is het lot van Don Juan, van Falstaff, van Don Quichotte, van 
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Faust, het lot van den veroveraar, den tyran, den kunstenaar 
en den profeet. Er is ook het lot van het genie. Sommigen stor
men door het leven met niets anders dan het geluk van de schep
pende beelding. Als koortsachtige slaapwandelaars jagen zij 
over de wereld. Even slechts flitst hun licht door hetgeen wij 
realiteit noemen en als het voorbij is, vragen de verbaasde ach
terblijvers zich af : Was het schijn, was het droom ? Alleen in 
zinnebeelden vermoeden wij de waarheid, die wij niet kunnen 
zien. Van Doesburg's leven zelf was symbool, gelijk het thema 
van Bachs Kunst der Fuge, dat met een paar maten geniale 
vindingrijkheid een wereld doorkruist, verovert, overwint : Van 
chaos tot kosmos naar de catastrophe leidt de weg. 
Nu lag dit leven, gesplitst in zijn tastbare en zichtbare realitei
ten weer voor ons in dezelfde stad, waar hij zijn tijdschrift „De 
Stijl" heeft gesticht en waar hij zijn grooten tegenstand ont
moette, waarop het kunstenaarstemperament fel, te fel meestal 
reageerde. Een autodidact laat niet ongestraft de leerstoelen 
van de wijsbegeerte en de kunstgeschiedenis beven; hij is zeker 
van de verbanning. Aanvankelijk, in 1906, was zijn werk nog 
vredig, ongecompliceerd, naturalistisch, krijt en pastel, in 1910 
en 1911 manifesteert zich echter in de dunne potloodschetsen 
al een ongewone subtiliteit in het lineament en in de teere 
groenen en grijzen, waarmede deze krabbels even vluchtig zijn 
aangezet. In de jaren 1914 tot 1917 kondigt zich de eigenaardige 
overwinning van het object aan, die voor al het volgende ka
rakteristiek zal worden. De naturalistische beelding wijkt voor 
de beelding der dynamiek; het werk wordt geïmmaterialiseerd, 
tot het geheel is opgegaan in een rhythmiek van lijnen, die 
meestal beweging symboliseeren. In die dagen schrijft Van 
Doesburg de opmerkelijke woorden: „Het kubisme bracht het 

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

doel en de ware beteekenis der schilderkunst aan het licht, 
vandaar dat het het fundament is om de sterke, monumentale 
kunstuiting van de toekomst te dragen. Het kubisme is de dood 
der kleinkunst, de herleving der Beeldende Kunst als de vrucht
dragende en rijke uiting van het beeldend bewustzijn. Stelde 
Cézanne het nieuwe alphabet der schilderkunst samen, de kubist 
vormt dit tot de beeldende taal, die alleen gesproken wordt van 
geest tót geest. Door het kubisme openbaarde zich, wat eeuwen
lang verborgen bleef en zich slechts schuchter kan handhaven 
onder den schijn van een natuurlijk of practisch onderwerp. De 
middelen der schilderkunst: Ruimte, Vlak, Lijn en Kleur zijn 
eeuwenlang voor andere doeleinden jnisbruikt en onteerd. De 
moderne kunstenaar heeft ze in haar eer hersteld." 
Een analoge ontwikkelingsgang vertoonen de schilderijen. In 
den eersten tijd — de bruine periode — onderscheiden wij reeds 
een uiterst sensitief temperament, dat zich weliswaar naturalis
tisch en stoffelijk uit, maar weldra manifesteert zich een zekere 
neiging tot abstraheeren, welke zich later meer en meer accen
tueert. Ook de kleur verandert. „Wij moeten de bruine wereld 
vervangen door de witte" schrijft van Doesburg ergens met 
eugdigen overmoed. Inderdaad zien wij den toets lichter, de 
<leur transparanter worden, de vormen der objecten lossen zich 
op tot alleen de rhythmiek van bewegingen lijn overblijft.Sterke 
invloeden zijn overal zichtbaar, herinneringen worden gewekt 
aan Archipenko, maar vooral aan Cézanne. Verder is de evolutie 
bepaald grillig. Nu eens treft een eigenaardige, gedeeltelijk im
pressionistische, gedeeltelijk abstracte uiting, later treedt een 
mystiek karakter, echter van groote klaarheid, aan den dag en 
tenslotte stijgt het werk naar de laatste periode steil en door 
een sterk innerlijk élan gedreven boven zichzelf, boven de ob
jecten uit en raakt, hetgeen de abstracten noemen het „univer
seele". Het is dan tevens ruimtelijk, architectonisch geworden, 

T H E O V A N D O E S B U R G . C O N T R E C O M P. S I M U L T A N É E . 1930. 

het nieuwe begrip van de ruimte is op het vlak geprojecteerd. 
Er is echter meer. De Heer van Eesteren, die de tentoonstelling 
te Amsterdam opende, vertelde tijdens een rondgang, dat de 
beide experimentatoren bij hun eerste architectonische concep
ties zich tevens het tijd-ruimtelijke probleem realiseerden. 
Dat wil zeggen: zij werden zich bewust, dat onze waarne
mingswereld geheel de ruimte-tijd-wereld is, met andere woor
den, dat het empirische werkelijkheidsbegrip niet eindig is. In 
zijn, dikwijls moeilijk te volgen terminologie heeft Van Does
burg dit ook in zijn geschriften neergelegd en het is belangrijk, 
dat wij van dit alles tegenwoordig een bevestiging vinden in de 
opvattingen van neo-positivisten gelijk Carnap, die langs empi-
rischen weg hetzelfde resultaat bereiken. Van Doesburg heeft 
méér gebeeld dan zichzelf, zooals dit in de naturalistische pe
riode gebruikelijk was. Hij heeft de vier-dimensionale ruimte 
gebeeld en tegelijk het bewustwordingsproces van den mensch, 
dat, wellicht, het bewustwordingsproces is van de menschheid, 
een totaal wereldbeeld in zijn eenvoudigste uitdrukking, gees
telijk en materieel tegelijk. Daarom is het werk van Van Does
burg en van Mondriaan niet slechts voor de kunst- en cultuur
geschiedenis, maar tevens voor de philosophie en de non-eucli
dische wiskunde van belang. Eén van de stichters van „De Stijl", 
die bij de opening van deze expositie tegenwoordig was, Anthony 
Kok, maakte de opmerking, dat een philosophie, die w a a r is, 
steeds eenvoudig zal zijn. Het eenvoudige in de philosophie van 
Van Doesburg is, dat zijn werk iederen toeschouwer, die er 
ontvankelijk voor is, het universeele in zich bewust maakt. En 
in zooverre was Van Doesburg stellig niet uitsluitend theoreti
cus. Hij was een der weinigen, die de tegenstelling subject
object immanent overwonnen en dus zelf exponent in het nog 
traag en aarzelend geestelijk groeiproces, dat zich nu hier, dan 
daar, voor de oogen, die bereid zijn te zien, manifesteert. 
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Aan de omstandigheid, dat Van Doesburg zich ondanks zijn 
koortsachtige activiteit steeds ter dege rekenschap gaf van het
geen hij deed, hebben wij de vele fijnzinnige en dikwijls onbe
grepen opmerkingen te danken, die verspreid liggen in de lit
teratuur, welke eveneens ter tentoonstelling te Leiden vrijwel 
volledig aanwezig was, de oude vertrouwde jaargangen van „De 
Stijl", het niet meer verkrijgbare werkje „De nieuwe beweging 
in de schilderkunst" (Delft 1917), het eveneens uitverkochte 
„Bauhausbuch nr. 6", „Grundbegriffe der neuen gestaltenden 
Kunst", dat voor het eerst is gepubliceerd in het „Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte", dertiende jaargang, 1919 en tal van „mani
festen", waarin de beweging vooral in den aanvang bijzonder 
sterk was, al vonden deze specimina van geestelijke activiteit 
niet overal waardeering. Onverklaarbaar blijft het, dat bepaald 
minderwaardige uitingen (ik denk hier aan een „dadaïstisch 
manifest" van den heer Kurt Schwitters) werden afgewisseld 
door superieure aphorismen. Van 1925 dagteekent de opmer
king „In de geestelijke sfeer wordt de universeele schoonheid 
aanschouwd'' — een stelling, waaruit valt af te leiden, dat 
Van Doesburg de immanente overwinning van de tegenstelling 
subject-object had bereikt, die volgens veler overtuiging het 
criterium is van het scheppend vermogen. Echter wordt het
geen Van Doesburg daarna heeft geschreven steeds moeilijker 
te begrijpen, voor wie zijn woorden niet gelijk zijn werken kun
nen zien als symbolen van een ons transcendente realiteit, 
waarin hij klaarblijkelijk was doorgedrongen. In dit opzicht 
vertoont zijn werk een opmerkelijke verwantschap met dat van 
sommige mystieken, die volkomen onbegrijpelijk blijven voor 
wie de geestelijke ervaring missen, die Van Doesburg op zoo 
subtiele wijze heeft beschreven. Ik denk hier in het bijzonder 
aan Fr. von Baader, Wladimir Solowjow en van de hedendaag-
sche auteurs aan Nicolai Berdjajew en andere „initiés". Het
geen hij definieert als de „aesthetische idee" ligt namelijk bui
ten de wereld der objecten en wanneer wij Van Doesburg lezen, 
hebben wij er telkens weer rekenschap van te geven, dat de 
schrijver boven de objecten uit is. Geheel onopzettelijk beschrijft 
hij hetgeen hij heeft ervaren: „Uit de verdiepte levensaandacht 
ontstaat een meer verdiepte levenservaring: een psychische". 
Hij verdeelt de ervaring der realiteit in drie categorieën: de 
uitsluitend zintuigelijke, de psychische en de geestelijke. Uit 
een meer verdiepte, psychische en geestelijke ervaring der rea
liteit kan de behoefte ontstaan den inhoud van deze ervaring 
in den een of anderen reëelen vorm uit te drukken. Het kunst
werk is dan de uitdrukkings- of beeldingsvorm van deze geeste
lijke, actieve realiteitservaring en deze geestelijk-actieve er
varing noemt Van Doesburg de a e s t h e t i s c h e . De uitdruk
king van de aesthetische ervaring komt tot stand door verhou
dingen, die worden bepaald door het uitdrukkingsmiddel van 
eiken kunstvorm. 

Geleidelijk is Van Doesburg de architectuur genaderd en de 
periode waarin hij met Van Eesteren verscheidene architec
tonische ontwerpen maakt, waarvan er echter nooit een is ge
realiseerd (de eenige verwezenlijkte architectonische werken 
van Van Doesburg zijn geweest de Music Hall „l'Aubette", te 
Straatsburg, waar in 1927 een oude kazerne werd verbouwd met 
dit doel en het atelierhuis te Meudon, 1929). Het eerste Stijl
manifest dagteekent van 1918 en dan volgt een groot aantal 
geschriften en voordrachten, waarin Van Doesburg en zijn 
denkgenooten hun denkbeelden met laaiende geestdrift ver
kondigen. Van Doesburg trekt van stad tot stad, van het eene 
land naar het andere en overal strooit hij het zaad uit van het
geen zich thans als stijl begint te manifesteeren. Hij was, zoo
als dat in de natuurlijke terminologie heet, „bezeten door een 
idee". Deze idee was deze, „dat de kunstenaar in zijn beelding, 
in een aesthetische gestalte een nieuwen vorm geeft aan de 
realiteit" (1919). Het begrip „aesthetisch" formuleerde Van 
Doesburg als de s c h e p p i n g s i d e e z e I v e en het doel van 
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den beeldenden kunstenaar omschreef hij aldus: een beelden
de harmonie te scheppen en he t w a r e te g e v e n op de 
wi jze v a n he t s c h o o n e . 
Het werk van Mondriaan, van wien hij in 1914 in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam een compositie zag, maakte op hem 
diepen indruk. „Ik kreeg'', schrijft hij, „een gewaarwording van 
v o l k o m e n e v e n w i c h t i g h e i d niet alleen wat betreft 
de deelen van het werk in kwestie, maar ook en voornamelijk 
wat betreft de verhouding van m i j z e l f met het k u n s t 
w e r k . Hoe moeilijk het ook is, de uitwerking van een beeldend 
kunstwerk onder woorden te brengen, zal mijn eerste en diepste 
gewaarwording het duidelijkst tot uitdrukking komen, wanneer 
ik zeg, dat er op dat oogenblik een opheffing van het objectieve 
en het subjectieve in mij plaats had. Dit gevoel werd direct ge
volgd door een gewaarwording, welke te omschrijven is als: 
het gelijktijdig gewaarworden van iets k l a a r s , h o o g s en 
d i e p s , echter buiten elk verband met de natuurlijke verhou
dingen en mij brengend in een toestand van bewuste harmonie 
door gelijkwaardigheid, waarin alle relatieven waren opgeheven. 
Het is niet onmogelijk, dat deze aesthetische aanschouwing 
overeenkomst heeft met een religieuze gestemdheid of ontroe
ring, omdat in dit werk het meest innerlijke tot uitdrukking 
kwam, echter met dit (essentieele) verschil, dat mijn aesthe
tische aanschouwing, gewaarwording en ontroering, in één 
woord mijn verstandhouding met het werk niets droomerigs 
of vaags had. Integendeel, ze was volkomen reëel en bewust, 
hetgeen bewezen wordt door het feit, dat ik de aesthetische 
waarde van dit werk met de dame, die ik bij mij had en uit 
wier woorden ik kon opmaken, dat het werk in kwestie een 
gelijksoortige gestemdheid had uitgeoefend, besprak in de 
meest nuchtere bewoordingen." 

In het algemeen blijkt, dat Van Doesburg en zijn medewerkers, 
in de eerste plaats Van Eesteren, zich volkomen bewust waren 
van hetgeen zij bezig waren te doen, getuige deze opmerking 
van de beide kunstenaars (Parijs, 1923): „Aujourd'hui on peut 
parler seulement de constructeurs de ia v i e n o u v e l l e " . 
Klinkt dat, achteraf beschouwd, niet als een profetie? Zijn ten
slotte niet alle „nieuwe architecten", Le Corbusier, Perret, Hoff
mann, Loos, Walter Gropius, Mallet Stevens rechtstreeks be-
invloed door onze beide landgenooten? De vraag, die deze ten
toonstelling oproept, luidt: Heeft Van Doesburg den „nieuwen 
stijl'' gecreëerd? Het is tevens de vraag, die op het oogenblik . . . 
de kunsthistorici interesseert. De tweede luidt uiteraard: hoe 
hem te klassificeeren? (Het klassificeeren is een gewoonte van 
den bloede). 
Wat de eerste vraag betreft, deze zou het onderwerp kunnen 
zijn van een belangwekkende cultuurhistorische studie. Het is 
een eigenaardig verschijnsel, dat een groote gedachte meer
malen gelijktijdig manifest wordt in verschillende exponenten, 
zoo, wat de nieuwe architectuur betreft vrijwel gelijktijdig in 
Van Doesburg, Van Eesteren, Rietveld, Mondriaan, Oud, Adolf 
Loos, Perret, Malevitch en vele anderen en het is uiterst moeilijk 
uit te maken, wie de stem was, wie de echo. Ofschoon zij in 
abstracto antipoden zijn (Van Doesburg de dynamische elemen-
tarist en Mondriaan de statische en voorname neo-plasticus) 
schijnt het, dat deze beiden met Van Eesteren en Rietveld wel 
de grondleggers mogen heeten van den nieuwen stijl, waarvan 
zich de overtuigende kracht thans vrijwel in alle landen ter 
wereld manifesteert. Gelukkig het land, waar zulk een be
weging, omdat de vrijheid des geestes er is erkend, onbelem
merd tot uiting kan komen. Het bekende woord van Voltaire, 
dat Van Doesburg in „De Stijl" eens citeerde en dat een on
vriendelijke disqualificatie van Nederland en zijn bewoners be
helst, blijkt volkomen onjuist te zijn. Te Leiden is immers de 
victorie begonnen? 

Laren (N.H.), 4 Mei 1936. H. BUYS. 
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L E Y D S C H E O R A N J E N A S S A U V E E M N . V . T E A M S T E R D A M 
A R C H . IR. G . J . M E Y E R S . 

WERK VAN IR. G. J. MEYERS. 
Ziehier een voorbeeld van Ir. Meyers' ontwerpen die wel eens 
n een architecten-tijdschrift vertoond mogen worden, 
'e geven duidelijk de bedoeling van dezen Civiel-lngenieur met 
ouwkunstige aspiratie aan. 
k heb vele jaren gehoopt en zelfs ook wel geloofd dat er een 
ijd moest komen, die wij nog zouden beleven, waarin de archi-
ect en de wetenschappelijk-gevormde, wetenschappelijk-wer-
<ende ingenieur in één mens verenigd zou zijn. 
Thans twijfel ik of we daarheen gaan: de wetenschap eist niet 
ninder van den mens dan de bouwkunst: namelijk den gehelen 
nens! 
Hoe dit ook zij, bijgaande foto's geven beschaafd en gewetens-
'ol werk van een duidelijke eenheid en gevoelige verhoudingen: 
'et zijn gelukkige voorbeelden van des utiliteits-ingenieurs' 
>euvre. 

VAN ROOD. 

ONTWERPSTUDIE A. ET A. No. 7 DOKTERSHUIS. 
Drie maanden na de inzending is dan de beoordeeling met enkele best geoor
deelde in het B . W . A . afgedrukt . Het herinneren aan dezen langen termijn, 
waarvoor wel grondige redenen zullen zijn geweest, is slechts een aanloop 
tot de vraag waarom tijdens het onderzoek (bijv. na 6 weken) niet een 
verklarend bericht werd geplaatst. Het eerste bericht, 29 Februar i , dus na 
bijna 8 weken, vermeldde: . .Tentoonstell ing op een vergadering van onbe-
paalden datum". Niets over 't aantal inzendingen noch over 't onderzoek. 
Het zij zoo. Een volgende maal wil misschien een jury in dat stadium reke
ning houden met het wachtende leger van inzenders. 

Voor het eerst: het huishoudelijk reglement raadplegend, zie ik dat art. 15 
een termijn van 2—5 weken bepaalt! 
Als inzender heb ik de eigenaardige moeili jkheden van de opgave ondervonden 
en ik begrijp geheel de belanglooze, doch moeilijke taak van de jury. Hoewel 
hier krit iek geleverd wordt op in het oog dringende tekortkomingen, is mijn 
waardeering voor den arbeid van de commissie toch wel zoo groot dat ik 
hier gaarne dank breng (en ongetwijfeld namens vele inzenders) voor de 

o v e r i g e n s betoonde toewijding aan dit zuiver ideëele vraagstuk 
Het publiceeren van het bekroonde ontwerp van Ir. J . H. v. d. Broek met 
een beoordeeling zonder één aanmerking zou bij oppervlakkige waarneming 
van een en ander den indruk kunnen wekken dat dit ontwerp aan alle eischen 
voldoet, maar dan moge uit de volgende regels blijken dat er vele afwij
kingen van het programma zijn toegelaten of over het hoofd gezien. 
De circulat ie van p a t i ë n t e n : via hal-wachtkamer-pract i jkvortrekken-kleed-
kamer naar uitgang is prachtig gevonden, al zullen er z<;ker ook pa t iën ten 
zijn die na de wachtkamer alleen de spreekkamer bezoeken en dan via woon-
huishal het huis weer ver laten: de kleedkamer kan n.l. al weer bezet zijn. 
Dit punt behoort, om misverstand te voorkomen leg ik daarop den nadruk, 
niet tot de rubriek „ a a n m e r k i n g e n " . 

Nu de afwijkingen van het programma in plan- lr . v. d. Broek, 
a. E i s c h : p a t i ë n t e n ingang vanuit keuken gemakkeli jk bereikbaar. H i e r a a n 
i s n i e t v o l d a a n , k e u k e n é é n v e r d i e p i n g h o o g e r d a n 
i n g a n g e n a c h t e r i n h e t g e b o u w , b. E i s c h : in de nabijheid van 
de keuken koele provisieberging. Ze ligt b i n n e n s h u i s , 2 v e r d i e 
p i n g e n l a g e r d a n d e k e u k e n en zonder zichtbare venti lat ie, 
c. R e s e r v e w a c h t k a m e r i s n i e t a a n g e g e v e n . De 3 vertrek
ken op 1e verdieping en hooger geen enkel vertrek kunnen daarvoor niet 
dienen, d. Wat is beter? 't Laborator ium (dat, zoo mogelijk, in aanslui t ing 
met behandel ingskamer moet zijn) in o p e n verbinding met de vert rekken, 
of een afgesloten ruimte a a n a c h t e r g e v e l bij spreekkamer, e. Beide 
prakt i jkkamers zouden well icht beter gescheiden kunnen worden door een 
wand met verbindingsdeur. f. „ D e z e omgeving kon niet genegeerd worden" , 
zegt de jury ter inleiding (d.w.z. de belendende gevels), maar dan past m.i. 
deze gevel al lerminst op die plaats. Dit zal wel een smaakkwest ie zijn en 
geen instemming vinden bij de meerderheid der jury. g. A l erken ik gaarne 
enkele bezwaren tegen mijn plan als gegrond, en dat is o.a. het nut van 
een s t u d i e o p g a v e , dan zijn die toch ontstaan door h e t i n b e g i n 
s e l v a s t h o u d e n a a n e i s c h e n , waardoor ik het niet zoo gemakkel i jk 
had als zij die ze gedeeltelijk negeerden en t r o t s d e z e a f w ij k i n g e n 
n i e t b u i t e n m e d e d i n g i n g g e s t e l d w e r d e n , h. A l is er mis
schien veel voor te zeggen dat een jury het zoo breed opvat en een plan 
met goede kwaliteiten handhaaft ondanks vele tekortkomingen, d a n m a g 
z e n i e t z ó ó v e r g a a n d a t p l a n t e b e k r o n e n . D a a r d o o r 
w o r d t h e t p r o g r a m m a e e n „ v o d j e p a p i e r " . E n bij het na
streven van ideëele zaken is het toch maar beter zich niet te spiegelen aan 
die voorbeelden uit de internationale verhoudingen, j . Ik zal gaarne, ten 
bewijze van instemming met de onder h. geuite zienswijze, aan onderstaand 
adres een naamkaart je of briefkaart je ontvangen. 

19 Apr i l 1936. 

Antwoord van de J u r y : 

A . C. A . R O T G A N S , 
de 7 P r o v i n c i ë n s t r a a t 152 
Amsterdam W . Telefoon 85056. 

De door het Huishoudel i jk Reglement van A . et A. bepaalde termijn is inder
daad aanmerkeli jk overschreden. Ook was het juist geweest spoedig na de 
inzending de kencijfers te publiceren. Wij meenden dit te kunnen nalaten, 
omdat wij spoedige publicatie van ons rapport beoogden, maar hebben ons 
lelijk verkeken op de arbeid en tijd, die nodig waren voor de beoordeling der 
vele inzendingen en het opmaken van het rapport. Doordat alleen een weke
lijkse bijeenkomst mogelijk was, heeft alles samen te lang moeten duren, wat 
wij zeer betreuren. 

Tegen de bekroning van de inzending van Ir. van den Broek meent de heer 
Rotgans bezwaar te moeten maken. E r zouden volgens hem „vele afwij
kingen van het programma zijn toegelaten of over 't hoofd gezien", 
a. Dat de keuken niet d i c h t bij de voordeur ligt, is juist. A l te ver weg ligt 
zij o.i. niet. Men lette ook op de hal. Deze heeft geen besloten karakter, maar 
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is door den ontwerper gezien als een groot tochtportaal . Men kan z ich i n d i t 
g e v a l ti jdens spreekuren de buitendeur met een kruk te openen denken, 
zodat alleen nieuwe pa t iën ten behoeven te bellen. Dat ontwerper zijn hal 
voorportaal heeft gemaakt van .prakti jkafdel ing en woonhuis, verheft o.m. 
dit plan 2140 boven het verwante 3598. 
b. De provisieberging a a n de keuken schijnt de heer R. over 't hoofd te 
hebben gezien. 
c. Een reserve-wachtkamer werd niet g e ë i s t . Zo nodig kan een der woon
kamers dienst doen: 't is om een enkele p a t i ë n t te doen. 
d Een laborator ium werd mede niet gevorderd. E r heeft enig eenvoudig 
onderzoek plaats (van urine o.a.); instrumenten worden er gereinigd e.d. 
De centrale l igging, open aan de behandel ingskamer, zal zeer worden ge
apprecieerd door de meeste doktoren, die die karweit jes zelf verr ichten in 
anders verloren oogenbl ikken. In het gegeven geval zou er ook de wasbak 
der spreekkamer op zijn plaats zijn. 

e. „ B e i d e prakt i jkkamers zouden well icht beter gescheiden kunnen worden 
door een wand met verbindingsdeur". Zeker. 
F e i l l o o s is het ontwerp niet, wat de indeling betreft. Wij zouden meer 
bezwaart jes ertegen kunnen aanvoeren dan de heer Rotgans doet. E n inder
daad is het programma niet slaafs gevolgd. Dat kan echter tot de beste 
oplossing leiden en h e e f t misschien daartoe geleid. 

Het is stell ig gewenst, dat de inzenders trachten zo volledig mogelijk aan het 
programma te voldoen. Maar wie niet de moed heeft ervan af te wijken op 
punten van ondergeschikt belang, zal zelden slagen in het verkri jgen van een 
klare conceptie van het geheel. W a t steeds het belangrijkste is. Afwi jken van 
gestelde regels is altijd juist, als het resultaat zulk initiatief rechtvaardigt. 
Ontwerp-studies als deze moeten mede worden beschouwd als een leerschool 
voor de prakti jk. Daar is steeds enige bewegingsvri jheid en wordt van een 
architect ver langd, dat hij een zelf -denkend wezen is met initiatief. Geen 
bouwheer zal in onderdelen star aan zijn programma vasthouden, als de 
architect kan waar maken, dat door een afwijking daarvan meer gewonnen 
wordt dan ver loren. 
Men begrijpe dit niet als een vri jbrief om programma-eisen aan zijn laars 
te lappen. Dit is trouwens door den inzender van het bekroonde ontwerp 
geenszins gedaan. W a t ons vri jheid geeft tot deze ontboezeming. 
E r dient hier overigens te worden opgemerkt, dat de heer Rotgans het 
minste recht heeft om bezwaar te maken tegen het gebrek aan formal isme 
van onze commissie, daar hij in strijd met alle pri jsvraagregelen na de 
termijn van inzending tekeningen heeft toegevoegd. 

De Commiss ie van beoordel ing: 
A. K O M T E R , J . J . P. O U D , W I E G E R B R U I N . 

BOEKBESPREKING. 

K E U K E N S , door Koen L imperg , Ir. G . J . Meyers, R. Lotger ing-H i l lebrand . 
U i tgave: Nijgh & van Di tmar , Rot terdam. 
De samenstel lers van dit door de uitgevers goed verzorgde werkje hebben 
z ich ten doel gesteld, de taak van de huisvrouw te verl ichten door de 
architecten te bewegen tot het ontwerpen van goede keukens. Inderdaad 
is de keuken dikwij ls al te zeer het misdeelde kind geweest in onze bouw
plannen. Tegenwoordig is het inzicht vrij algemeen, dat een keuken niet 
bepaald groot behoeft te zijn, maar juist van vorm en rationeel van indee
l ing, zoodat degene, die er in moet werken al het noodige gemakkel i jk bij 
de hand heeft. A ls voorloopers van de prakt ischer keukens, kan men de 
keukens in de restauratiewagens der spoorwegen en ook die in vl iegtuigen 
en zeppelin's beschouwen waar de ontwerpers reeds lang naar beknopte en 
rationeele indeeling en oplossingen hebben gestreefd. Het boek laat ons in 
afbeeldingen en plattegronden deze keukens zien om als scherpe tegenstel
ling ons de dikwij ls verbijsterende fouten te toonen in sommige keukens 
in onze groote steden. Deze keukens zijn of te klein, slecht belicht en 
geventi leerd terwil le van de gevelarchitectuur, of zij hebben servieskasten 
welke veel te hoog geplaatst zijn of zoo dat ze van een stootkussentje 
moesten worden voorzien, wi lde de huisvrouw verwondingen aan het hoofd 
vermijden. Ook vinden we voorbeelden, waarbij de warmwaterkraan niet 

boven den gootsteen is geplaatst of waarbij bij het openen van het raam de 
kraan veel kans biedt door de ruiten te gaan. 
Hoe een keuken dan wel moet zijn laten de samenstel lers van het boekje 
ons in een rij van goed doordachte voorbeelden zien, ofschoon men over 
eenige details met de samenstel lers van meening kan verschi l len. Zoo lijkt 
het mij ter wil le van de overzichtel i jkheid niet zoo prakt isch alle kastjes 
van gesloten deurtjes te voorz ien; de ouderwetsche glazen kast was zeker 
gemakkel i jker bij het zoeken naar een bepaald voorwerp en stimuleerde de 
huisvrouw tot netheid. Verder is aan het afvoeren van den wasem boven 
het fornuis soms te weinig aandacht besteed. 
Het boek bevat verder vele nuttige wenken betreffende het verl ichtings-
vraagstuk in keukens, centrale koelinstallaties in f latwoningen, een interes
sante oplossing van drooghokken voor waschgoed (woningbouw te Drancy, 
F rankr i j k ) , afvoer van vui lnis , ingebouwde vl iegenkast, enz. 
T o t slot de ons uit den bouwcatalogus bekende afbeeldingen met afmetingen 
van toestellen en gebruiksvoorwerpen in de keuken. 
Zoo bevat het boekje zeer zeker voor iederen architect vele noodzakeli jke 
gegevens, al zijn deze ook niet overal even volledig. Zoo had m.i. het slechts 
3 pagina's beslaande hoofdstuk • over groote keukeninricht ingen vol lediger 
moeten zijn of in dit bestek achterwege moeten blijven. F. H . 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

M O D E R N E B A U F O R M E N , Januar i 1936. 
Het hoofdart ikel geeft een rijk g e ï l l u s t r e e r d e beschri jving van de Chi rur 
gische Universi te i tskl in iek te Tub ingen . Ontwerp Oberbaurat Hans Daiber. 
Vele technische details in reproductie. Prof . Salv isberg te Zur ich heeft te 
Bazel een groot woonhuis gebouwd, dit keer niet voor zich zelf. De hoofd
trap is „ p a r a b o o l v o r m i g " . Zeer uitvoerige detai l teekeningen. Voorts een 
Kurha l le in Bad T ö l z . een werk van de Deutsche Werkstat ten te M ü n c h e n . 
Voorts vele landhuizen en interieurs. 
I D E M , Februar i 1936. 
Ludwig Hi lberse imer geeft een studie over „ R a u m d u r c h s o n n u n g und Sied-
lungsdicht igkeit" . Voorts 2 z iekenhuizen van de architecten Salvisberg en 

B r e c h b ü h l , n.l. het Z iekenhuis te St. Immer, Kt . Bern en het Tuberculoozen 
Z iekenhuis Pruntrut , Kt. Bern. V a n Prof. Salvisberg verder de uitbreiding 
van de Techn ische Hoogeschool te Zur ich . Zeer vele technische details. 
A r c h . P. Dar ius heeft een groot en rijk gestoffeerd woonhuis gebouwd 
boven Stuttgart. E n tenslotte vele meubelen. 
I D E M , Maart 1936. 
Stadslandhuizen van Baurat Ernst Nolte te Keulen. Kleine kerken van 
Dominikus B ö h m . Voorts een kerk van Robert Krannei ter te Weenen. Het 
station te Urach in W ü r t t e m b e r g heeft van binnen iets om de tijd te ver
geten. E n tenslotte interieurs en meubelen. L ichte interieurs en ranke 
meubelen van arch . Dübbers . 

CURSUS IN NIEUWE ZAKELIJKHEIDS ARCHITECTUUR 

TEEKENLESSEN. I 
Schriftelijke cursus v. bouw-' 

kundigen, timmerlieden, metse
laars en smeden. Lesgeld f 4.-^', 
per maand. 2 lessen per week. 
Tevens speciale cursus in Nieu
we Zakelijkheids Achitectuur. , 

Vraagt inlichtingen. 
O. AFINK Jr., Architect, En

schede. '(15011 
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WONINGCOMPLEX IN HET PLAN „BLIJDORP" TE ROTTERDAM. ARCH. Ir. J. H. VAN DEN BROEK B.N.A. 

O p d r a c h t . 
Het initiatief voor den bouw van dit complex werd reeds in 1929 
genomen door de Woningbouwvereeniging „Eendracht". 
Voor het woningtype werden toen de volgende wenschelijk-
heden geformuleerd: 

a. de oriënteering van de woningen in blokken, die zooveel 
mogelijk in Noord-Zuidrichting lagen, zoodat de Oost- en 
Westgevels van de woning elk voldoende zonbeschijning 
zouden krijgen; 

b. het vervangen van de benedenhuis-tuintjes door gemeen
schappelijke siertuinen, hetgeen aan de werking van het com
plex ten goede zou komen en het aspect zou verbeteren; 

c. het openlaten van deze siertuinen aan den Zuidkant, zoodat 
de zon er ruim in zou kunnen doordringen en de hoekwonin
gen aan deze zijde met hun slecht bezonde achtergevels zou
den vervallen; 

d. het voorzien in een goede gelegenheid voor het bergen van 
fietsen en kinderwagens, ondergebracht in de geprojecteerde 
onderverdiepingen, waar zij practischer liggen dan op zolders; 
het gedeelte, grenzende aan den tuin, in te richten als over
dekte speelgelegenheid voor de kinderen, waar ook de groote 
wasch zou kunnen worden gedaan. 

ntusschen moesten deze plannen, toen er te Rotterdam in het 
ilgemeen geen garantie voor Woningwetwoningen kon worden 
verkregen, worden opgegeven. 
Ten slotte werd voor een beperkt plan (84 woningen) in „Blij-
dorp" de volledige financiering verkregen van de N.V. De Cen
trale Arbeiders Verzekerings- en Depositobank. In verband met 
den te betalen grondprijs (f 32.— per m2, hetgeen uitkwam op 
rond f 1800.— per woning) kon de oorspronkelijke idee van 
goedkoope woningen niet worden gehandhaafd, doch werd be
sloten, het geheel in karakter en kwaliteit uit te voeren als 
demonstratie en propaganda voor een goed georganiseerd 

wooncomplex, waarin aan de eischen van goed wonen alle aan
dacht was geschonken. 

S i t u a t i e . 

Het complex maakt een deel uit van het uitbreidingsplan „Blij-
dorp" en wel van de bebouwing langs het park (fig. 1). 
Stedebouwkundig is deze situatie weinig aantrekkelijk: De be
bouwing is geprojecteerd in groote dichte blokken, die, aan 
straatjes van 12 m met een vrij ongunstige oriënteering gelegen, 
op botte wijze aan het groen van het park grenzen. Er stond 
ons voor, dat een soepeler overgang tusschen groen en bebou
wing had kunnen worden verkregen, door de woonblokken te 
vervangen door een vleugelbebouwing met gelijke gevelafstan
den, waartusschen open tuinen, die het groen van het park als 
het ware in de bebouwing zelf voortzetten. Weliswaar moeten 
bij dit principe de door het publiek uiteraard zeer gezochte 
woningen, onmiddellijk om het plantsoen gelegen, vervallen, 
maar daartegenover staat, dat alle overige woningen ten op
zichte van dat groen in veel gunstiger conditie komen, waarde
voller worden en stedebouwkundig een fraaiere overgang ont
staat van groen naar bebouwing. 
Intusschen kon dit idee niet worden verwezenlijkt, allereerst 
omdat de normale bebouwing reeds was aangevangen en verder 
omdat de plannen niet zoo'n omvang konden krijgen, dat deze 
idee systematisch verder kon worden voortgezet. 
Tenslotte werd dus alleen het hierbij gepubliceerde complex 
volgens het aangegeven principe bebouwd (fig. 2 en 3). 
In dit verband moet nog worden opgemerkt dat in beperkt-
architectonischen zin een tusschenschuiven van dit plan tus
schen een normaal-burgerlijke architectuur voor de beoordee-
lende Welstandscommissie iets bezwaarlijks hebben moest. Met 
voldoening moet echter geconstateerd worden, dat men met het 
oog op de verwezenlijking van de voorgestane woonprincipes 
over dit bezwaar is heengestapt. 
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H e t w o n i n g t y p e . 
De woningen zijn van hetzelfde normaaltype, aan de zijstraten 
breed 7.50 m, aan den hoofdweg 8 m breed, alle 9.50 m diep. Ze 
zijn alle even groot: vier kamers, keuken, badkamer en kelder
bergplaats. Alleen de eindwoningen zijn van een ander type, 
doch verdere differentiëering in woninggrootte leek voor dit 
kleine complex overbodig. De gebruiksmogelijkheden, zooals 
die verder zullen worden beschreven, maken ze overigens voor 
verschillende gezinsgrootte geschikt. 
De netto-wooninhoud van de woon-étage bedraagt voor het 
7.50 m type 215 mJ, de bruto bouwinhoud met inbegrip van 
bergplaats enz. bedraagt 275 m3. 
De woningen liggen in groepen van zes a acht aan gemeen
schappelijke trappenhuizen, die aan de straatzijde door één 
groot glasvlak zijn verlicht en daardoor sterk het karakter heb
ben van verlengde van de buitenstraat (fig. 13, aanzicht vanaf 
den Statenweg). 
Vanaf den buitentoegang kan men onmiddellijk doorgaan naar 
de speelgalerij en de eigen bergplaats. Leveranciers gebruiken 
desgewenscht de in de trappenhuizen aangebrachte boodschap
pen lift. 
Door een serie-systeem van Lipssloten kan elke bewoner met 
één sleutel bedienen de trappenhuis-deur, de achteruitgang naar 
de speelgalerij, de eigen bergplaats en de eigen woonhuisdeur; 
onderling zijn die sleutels natuurlijk toch alle verschillend. 
In de woning komt men via een voorportaal, met kast voor gas-
en electriciteits-meter, in de keuken en de beide woonkamers. 
De laatste zijn door glazen schuifwanden van elkaar geschei
den. Die aan den tuinkant is bedoeld als woon-eetkamer; deze 
heeft een glazen doorgeefkast naar de keuken, tevens servies-
kast (fig. 6). Zij heeft naar de andere zijde door een glazen 
schuifwand verbinding met een derde kamer, die 's nachts voor 
oudersslaapkamer wordt gebruikt, maar overdag met opgeklap
te bedden als speelkamer voor de kleinste kinderen is bedoeld 
(zie fig. 4 woningplattegrond overdag en 's nachts). 
De voorkamer is ingericht als zit-werkkamer voor de grootere 
kinderen en 's nachts als hun slaapkamer. Door het tweeledig 
gebruik van deze kamers bereikt men dat het oppervlak, dat in 
de kleinere slaapkamerwoning overdag geblokkeerd is, thans 
ook als woonruimte bruikbaar is. De woonruimte is dan ook 
overdag zeer ruim (zie fig. 5, woon-eetkamer). Dit gebruik is 
mogelijk gemaakt, doordat reeds in den bouw de noodige klap-
bedden zijn aangebracht. 

Aan de straatzijde bevindt zich verder nog een afgesloten slaap
kamer voor de kleinere kinderen of voor gebruik overdag. Alle 
vier genoemde kamers komen uit op een apart portaal, waar
aan toilet, wasch- en badgelegenheid zijn gelegen. Daarmede 
heeft elke slaapkamer dus haar eigen vrije verbinding, zonder 
dat de woon-eetkamer behoeft te worden gepasseerd. Bij het 
ontbijt is deze dan ook volkomen van de slaapruimte afgeschei
den. Na het ontbijt kunnen de bedden normaal worden gelucht, 
opgemaakt en opgeklapt en heeft men weer de groote drie-
deelige woonruimte tot zijn beschikking. 
Door een bepaalde plaats van het lichtpunt in de woon-eetkamer 
is de juiste plaats van de tafel bepaald, en ontstaat een goede 
verdeeling van loop- en zitruimte. 
Woonkamer en keuken komen beide uit op een balkon aan den 
tuinkant, ruim genoeg om er ook op te kunnen zitten. 
In keuken en badkamer zijn leidingen aangebracht voor gas- en 
electrische warmwaterapparaten, waarvoor dus later niet meer 
behoeft te worden gebroken of beschadigd. De badkamer heeft 
een waschtafel en een zitbad. Wij kozen het laatste, omdat dit 
minder water noodig heeft dan een normaal ligbad, hetwelk 
met het oog op de gebruikskosten anders minder veelvuldig 
wordt gebruikt dan wenschelijk zou zijn. 
Teneinde de gewone ontsiering door radio-masten te voorkomen, 
zijn deze in den bouw op het dak geplaatst met een aftakking 
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naar een stopcontact in iedere woning. Van een centraal antenne
systeem werd afgezien om de grootere aanlegkosten en het jaar-
'ijksche onderhoud. 

C o n s t r u c t i e , 
a. Skelet. 
De geheele bouwconstructie is opgetrokken als skeletbouw in 
gewapend beton (zie fig. 7 ) . 

Onze overwegingen hiertoe zijn de volgende geweest. 
De belangrijke constructies aan onderverdieping, speelgalerij 
en trappenhuizen maken reeds een aanmerkelijke betoncon
structie noodig. Een verdere uitvoering in massieven bouw vergt 
bij de gegeven plattegronden reeds veel ijzeren balken en geeft 
van elkaar verschillende maten in de verdieping-afmetingen, 
hetgeen niet past in een modern systeem. 
In den skeletbouw zijn de scheidingsmuren tusschen de wonin-
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gen beter geluiddempend te maken dan de gebruikelijke bouw-
muur. 
Tusschen beton en ijzer werd voor het eerste gekozen, omdat dit 
zonder verdere maatregelen brandvrij is en gemakkelijker tegen 
geluid te isoleeren. 
Weliswaar heeft het betonskelet den naam van voor de 
geluidsvrijheid zeer nadeelig te zijn, doch ook zonder diep
gaande vergelijking tusschen beton- en staalskelet is vast te 
stellen, dat van het betonskelet, gezien zijn grootere massa, mag 
worden verwacht, dat het in staat zal zijn, tenslotte de energie 
der optredende geluidsverschijnselen behoorlijk te vernietigen. 
Zijn slechte naam in dit opzicht heeft het betonmateriaal on
getwijfeld te danken aan zijn toepassingen, waar de vloeren 
met tegels of andere steenachtige materialen zijn belegd en de 
onderzijden zijn afgepleisterd, onder welke omstandigheden zoo
wel voor contact- als luchtgeluid door herhaalde weerkaatsing 
alleronaangenaamste geluidsomstandigheden ontstaan. 
Het is duidelijk, dat indien de betonoppervlakken voldoende 
absorbeerend zouden zijn, van hinderlijke voortplanting door het 
skelet althans van luchtgeluid geen sprake meer zou zijn. Het is 
daartoe niet noodzakelijk het geheele skelet te bekleeden. Rede
lijkerwijze mag verondersteld worden, dat dit beperkt kan blij
ven tot de vloeren: men kan immers aannemen, dat kolommen 
en balken door hun veel grooter traagheidsmoment veel minder 
gemakkelijk geluidstrillingen opnemen dan de vloeren. Van deze 
kan men aannemen, dat zij onbekleed geluidstrillingen omzetten 
in mechanische trillingen, die door kolommen en balken worden 
overgebracht op de volgende vloeren, die dan weer als geluids-
bodem optreden. Om dezen gang van zaken te voorkomen, heeft 
men dus zoowel boven- als onderzijde van de vloeren voldoende 
isoleerend te bekleeden, waarna voor balken en kolommen ver
dere maatregelen achterwege kunnen blijven. 
Vroegere ervaringen met een betonskelet voor woningen (flat
gebouw Schiekade) waarbij de vloeren aan onder- en bovenzijde 
isoleerend waren afgewerkt, doch balken en kolommen een
voudig waren afgepleisterd, hadden de juistheid van dit inzicht 
bevestigd. 

Het is duidelijk, dat voor het vermijden van de voortplanting van 
contactgeluiden, onmiddellijk op balken of kolommen voortge
bracht, de constructie geen effect heeft, zoodat gehamer en getik 
tegen de betonmassa zelve door het geheele skelet voortgeplant 
en gehoord worden, tenzij men ook deze constructiedeelen, als 
bij het ijzerskelet noodzakelijk is, met isolatiemateriaal bekleedt. 
Hieraan kleeft echter het bezwaar, dat deze bekleeding öf tot 
te groote bouwafmetingen voert (bij zachte steenbekleeding) 
öf technisch moeilijk soliede is aan te brengen (bij houtvezel- of 
houtwolplaten). 
Voor de constructie van de scheidingsmuren tusschen de wonin
gen hoeft men voor de geluidsvrijheid alleen te letten op het 
direct doorgaande geluid. Voor de normale massieve-muur hou
tenbalklaag constructie heeft men ook te rekenen met het ver
schijnsel, dat door de vloeren opgenomen geluidstrillingen door 
het harde materiaal der tegenwoordig gebruikelijke muurcon
structies (veel Belgische- of kalkzandsteen met vrij sterke 
specie) verder worden voortgeplant dan alleen naar de onmiddel
lijk onder- of bovengelegen verdieping. 
Daar in den skeletbouw de muren vrij los tusschen de constructie 
staan, in elk geval de onvolledige aansluiting dezer verschillende 
materialen den geluidsovergang sterk belemmert, behoeft deze 
verticale geluidsoverbrenging naar onder- of bovenverdieping 
niet te worden gevreesd en kan volstaan worden met een con
structie, die directen geluidsdoorgang zooveel mogelijk beperkt, 
b. Scheidingswanden. 
Deze bestaan uit 2 drijfsteenklampen 0,07 m met daartusschen 
een kurkplaat van 7>h cm dik (fig. 8). 
Oorspronkelijk was de bedoeling, deze zonder meer tegen balken 
en kolommen aan te stroomen. Later werd voor deze aansluiting 

een sponning voorgeschreven. Deze heeft bezwaren gegeven 
door het dikwijls afbrokkelen der zijkanten van de betoncon
structies. Er zou genoegen te nemen zijn met het doorsteken 
van lichte koppelijzertjes door de naden van de bekisting, en 
verder gerekend kunnen worden op de verbinding van de afpleis-
tering. De krimpverschijnselen langs de aansluiting zijn niet te 
vermijden, doch hinderlijk. Hier uit zich de sterke behoefte aan 
niet-krimpend binnenmuurmateriaal. 
Schoorsteenen werden als zelfstandige lichamen langs deze 
scheidingswanden uit Uselsteen gemetseld en geheel door de 
vloeren heengevoerd. Bij het passeeren van balken werden 
deze met het oog op aantasting van de beton door rookgassen 
beklampt. 
c. Vloerconstructie (fig. 10). 
Het contactgeluid door loopen enz. werd bij normale vloerbedek
king voldoende gedempt geacht door i y 2 cm kurk-cement-
estrich, oorspronkelijk beplakt gedacht met 2 mm kurk (munded-
lino) doch uitgevoerd met 4 mm kurklinoleum. 
Voor de isolatie aan de onderzijde zijn gebruikt Treetex-platen 
op rachels, die gespijkerd zijn op in de bekisting aangebrachte 
houten klosjes op afstanden van 0.40 m. Van het onmiddellijk in 
de bekisting leggen van deze platen is afgezien, omdat op de 
aanhechting aan de beton niet in alle gevallen gerekend kon 
worden en de beton vloer in verband met het bepaalde in art. 13, 
7e lid, der G.B.V. 1932 (betreffende constructies waarvan na het 
ontkisten de oppervlakte niet meer te controleeren is) dan 1 cm 
dikker had moeten zijn. De rachels maken bovendien eenvoudigen 
leidingaanleg (in de eigen woning) mogelijk. Het ontstaan van 
de luchtlaag daardoor is geen opzet geweest, omdat niet van te 
voren gegist kon worden, of deze luchtlaag isoleerend zou wer
ken, of juist resonantie-verschijnselen zou opwekken. In ieder 
geval is de luchtlaag gunstig voor het geluidabsorbeerend ver
mogen der treetexplaten, welke dan ook lage tonen behoorlijk 
dempen. 
Het praktisch resultaat is een goede geluidsvrijheid geweest 
tusschen de boven elkaar gelegen woningen, zoodat b.v. normaal 
radio-geluid niet storend waarneembaar is. 
De platvloer wordt geïsoleerd met 2i/2 cm kurkplaat tusschen 
betonvloer en mastieklaag. 
Weliswaar is het warmtedoorgangsgetal (k = 1,4) niet bijzonder 
gunstig voor deze constructie ten opzichte van een gebruikelijke 
constructie bij houten balklaag (houten schot of andere isolatie 
tusschen balk en rachels) met k = 1, doch bij deze is te beden
ken, dat door de technisch noodzakelijke ventilatie in de balk
laag de isoleerende werking van de luchtlaag daarin voor een 
groot deel weer verloren gaat. 
d. Kosten van het skelet. 
Voor wat de kosten betreft, had de ervaring ons reeds geleerd, dat 
de massiefbouw bij deze afmetingen het goedkoopst is en dat het 
betonskelet, met inbegrip van de vloeren, niet veel verschilt van 
het ijzerskelet. De brandvrije vloer is van de betonconstructie 
een groot voordeel, beteekent echter een belangrijke vergrooting 
van het eigen gewicht en belangrijke kosten voor isoleering, doch 
is kwalitatief verre te prefereeren. 
Een nauwkeurige na-calculatie heeft ons nog de volgende resul
taten gegeven. 
Het skelet geeft voor wat de muurconstructies betreft tegenover 
den massiefbouw een gewichtsbesparing van ± 4 %. De kosten 
olijven vrijwel gelijk. 
Den grootsten invloed heeft de toepassing van betonvloeren. Het 
eigengewicht van de constructie is hierdoor met 15 % van het 
totaal gestegen en de kosten van zoodanigen vloer bedragen 
(zonder kurklinoleum) f 6.80 per m2, tegen f 3.25 voor houten 
balklaag met gestucadoord plafond. 
Is dus het skeletsysteem aanvaardbaar, de goed-geïsoleerde 
betonvloer is een kostbare constructie, die voor zich alleen 11 % 
van de totale bouwkosten extra vroeg. 

De totale kosten van het skelet met de vloeren, doch buiten den 
onderbouw, zijn becijferd op rond f 45.000 of f 540 woning of 
f 1.93 p. m 3 of rond 1/6 van de bouwkosten. 
e. Uitvoering. 
Bijzondere moeilijkheden in den afbouw heeft het betonskelet 
als zoodanig niet gegeven, behalve bij het stellen der stalen bin
nendeurkozijnen, waar de bevestiging van de onderdorpels met 
behulp van rawlplugs nogal werk kostte. 
Het stellen der stalen buitenramen geschiedde zeer eenvoudig 
door voor het metselen van de borstwering den bovendorpel te 
schroeven tegen aan de gevelbalken bevestigde stellatten. De 
neggemaat is niet bepaald uit architectonische overwegingen, 
doch geheel bepaald uit de constructief-juiste aansluiting op de 
betonkolommen (fig-9). 
Leidingen voor rioleering en electrische verlichting vereischten 
bij het ontwerp bijzondere zorg. 
Een hoofdbezwaar tegen het gebruik van een betonskelet onder 
deze omstandigheden vonden wij bevestigd n.l. den langeren 
bouwtijd, die het gevolg is van het feit, dat men meerdere malen 
dan bij „massieve" uitvoering langs dezelfde onderdeelen (vloe
ren, muren) moet. Deze verlenging kan geschat worden op 
15% van den bouwtijd. 
Daartegenover staat een zeer belangrijke winst aan brandvrij
heid, geluidsvrijheid, stijfheid in de constructie en besparing op 
onderhoudskosten en deze voordeelen hebben tenslotte bij de 
keuze den doorslag gegeven. 
f. Gevelconstructie. 
In den skeletbouw was het mogelijk de buitengevels te constru-
eeren van een halven steen in grijs-geel hardgrauw, nagenoeg 
vol-gevoegd, aan de binnenzijde bepleisterd met een sterke-specie 
laag, daar overheen een beplakking van asfalt-dakleer en ter iso
latie aan de binnenzijde een drijfsteen-klamp. Deze constructie 
voldoet uitstekend aan de verwachtingen omtrent dichtheid en 
warmte (fig. 10). De uitvoering geschiedde als volgt: 
a. bekleeding van balken en kolommen met dakleer, met de 

lamp vastgesmolten. Overlap van ca. 0.10 m; 
b. ophalen van de borstwering in i/2 gevelsteen, aan de binnen

zijde afgepleisterd; 
c. binnenzijde van de borstwering afplakken met dakleer, de 

uitstekende strooken, onder a genoemd, daarop aangesloten; 
d. drijfsteen tegenmetselen. 
Het warmte-isoleerend vermogen is niet gunstiger dan dat van 
een normalen steensmuur (k = 1,9), doch dit speelt bij het vrij 
geringe borstwering-oppervlak geen groote rol. 
g. De exploitatie. 
Om een indruk te krijgen van de totaalkosten zij vermeld, dat de 
grond heeft gekost in totaal f 152.000, de bouw f 290.000, alge
meene kosten en renteverliezen f 32.500, totaal rond f 475.000 
of f 5.600 per woning. Hierin is de verhouding tusschen grond
prijs en bouwkosten, zooals reeds vermeld, ongunstig en kon niet 
meer leiden tot lage huren. 
Overigens blijven deze met f 34 tot f 39 per maand nog iets be
neden de huurprijzen, die voor de in de nabijheid gelegen midden
standswoningen worden gevraagd. Met deze bedragen wordt met 
inachtname van de opbrengst van winkel, kantoor en bergplaats 
van „de Eendracht" een rendement van 8.1 % bereikt. 
h. Jeugdwerk „De Eendracht". 
Bij de uitvoering van het plan ontwikkelde zich het denkbeeld, 
om de speelgelegenheid voor de kinderen uit te breiden tot een 
dagverblijf voor de kleuters, waar ook onderwijs kon worden 
gegeven. Dit streven is later gecombineerd met het initiatief voor 
het organiseeren van bijeenkomsten der grootere kinderen voor 
gezamenlijke studie en ontwikkeling, waartoe zich uit de be
woners een commissie heeft gevormd. 
We hebben daarvoor een ruimte gecreëerd in den Noord-Weste
lijken hoek van het binnenterrein (zie fig. 11, kleuterschool met 
speel-slöjdlokaal), waar een ronde glazen serre als kleuterschool 
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is gebouwd, die door openslaande deuren ook voor buitenlucht-
onderwijs geschikt is en uitkomt op het binnentuingedeelte, dat 
thans geheel voor deze kleuters is gereserveerd (zie fig. 12, ge
zicht op kleuterschool en kleutertuin). 
Al dit werk wordt door de betrokkenen zelf gefinancierd en moet 
beschouwd worden als een bijzonder element in de gemeen
schapsidee van dit bouwcomplex. 

T e k o r t . 
In een complex als het beschrevene, dat er naar streeft om een 
afgesloten wooneenheid te vormen, ligt het voor de hand, ook 
de huiselijke diensten voor verwarmingen wasch gemeenschap
pelijk te verzorgen. Het plan voor een centrale verwarming en 
een wasch-drooggelegenheid, waarvan vooral de laatste op een
voudige wijze kan worden verkregen, is door ons dan ook meer
malen voorgesteld. Daar de principale er tegen opzag om de huur
ders ook nog te belasten met het bedrag van f 60 per jaar, waarop 
deze voorzieningen waren geraamd, is er van uitvoering niet ge
komen. Wij betreuren dit nog altijd en meenen, dat het een na-
deelige factor is bij de exploitatie. 

A r c h i t e c t u u r . 
Getracht is, het constructie-systeem tot uitdrukking te doen 
komen. Dit principe zou kunnen leiden tot de oplossing, om 
gevelbalken en kolommen in het gezicht te laten. Hiertegen 
pleiten twee constructieve bezwaren: 
1. het groote warmte-geleidingsvermogen, waarvan het directe 

warmteverlies niet het eenige bezwaar is, doch ook de con-
denswater-verschijnselen aan de binnenzijde; 

2. de niet-waterdichte samenstelling van de in den opbouw ge
bruikelijke beton, zoodat doorwatering mogelijk is. 

i'oor beide oorzaken treden de bij betonskeletbouw meer ge
wraakte vochtigheidsverschijnselen op. Het skelet werd daarom 
zodanig gedetailleerd, dat het in hoofdzaak aan de buitenzijde 
foor een halve baksteen bekleed kon worden. Op ondergeschikte 
I laatsen, of daar, waar vochtigheidsverschijnselen niet te vree
ë n waren, werden gevelbanden en kolommen onbekleed ge
laten, waardoor het karakter van skeletbouw toch voldoende 
I ewaard is gebleven (fig. 13-18). 
••'e kleuren zijn zeer neutraal: een grijsgele steen, aluminium-
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verf voor de ramen, alleen vlak teakhout voor de ingangsdeuren. 
Overigens is er van de architectuur weinig bijzonders te zeggen. 
Wij moeten erkennen, dat de vraagstukken van het wonen, aan 
dit complex verbonden, zooveel energie hebben geëischt, dat de 
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architectuur niet meer is geworden dan een eenvoudige opstape
ling van de samenstellende woningen. Ofschoon reeds de gevels 
aan het park iets van de vrijheid van het wonen in deze omgeving 
laten merken, meeneir wij, dat indien in een volgend geval de ten 

grondslag gelegde beginselen gemakkelijker gehanteerd kun
nen worden, de uitwendige verschijning nog tot grootere rijp
heid zal kunnen komen. 

J. H. VAN DEN BROEK. 

DE ST. CUNERAKERK TE RHENEN. 

Op 5 Mei j.l. vond in Rhenen een persconferentie plaats. Het lag 
in de bedoeling van den burgemeester, den heer d'Aumale baron 
van Hardenbroek, om door middel van de pers de publieke be
langstelling op de St. Cunerakerk te vestigen, zulks in de hoop, 
dat een groot aantal lezers der betreffende bladen zich een gel
delijk offer zal willen getroosten, om zoodoende de voleindiging 
der noodzakelijke herstelling van het monument mogelijk te 
maken. 
Na een inleiding van den burgemeester volgde een technische 
toelichting door den architect den heer W. Kromhout. 
Het is gemakkelijk om nu na de instorting een afkeurend oordeel 
te vellen over de uitvoering dezer restauratie. Ware het niet dat 
ik mij gedurende vijfjaren geheel aan restauratie-problemen heb 
kunnen wijden, ik zou wellicht met een verslag van de perscon
ferentie hebben volstaan. Thans zie ik mij genoodzaakt eenige 
opmerkingen te maken, welke niet zoozeer als „critiek achteraf", 
dan wel als een wenk in het belang van de Nederlandsche monu
menten worden geschreven. 
Uit elke ramp vallen lessen te trekken. 
Als oorzaken van den slechten toestand, waarin de bezweken 
pijler zich moet hebben bevonden, noemde de heer Kromhout 
allereerst een verbouwing van basiliek tot hallenkerk. Bij deze 
verbouwing, die vermoedelijk in de XVde eeuw zal hebben plaats 
gevonden, heeft men telkens twee traveeën vereenigd tot één 
breede. De oude scheibogen kwamen daarbij dus te vervallen, 
evenals het grootste gedeelte van de opgaande muren van den 
lichtbeuk. De breedte van de nieuwe scheibogen bedroeg het 
dubbele van een oorspronkelijke, plus de breedte van een weg
gebroken pijler. Het toppunt kwam nu ongeveer gelijk met de 
toppen der vroegere lichtbeukvensters. Ook de geboorte van de 
nieuwe scheibogen kwam aanzienlijk veel hooger te liggen dan 
vóór de verbouwing. 
Deze XVde-eeuwsche metamorphose, op zich zelf reeds verre van 
onfeilbaar, werd het kwaadaardigst in de pijlers. Ter plaatse van 
de inkasting der oude scheibogen heeft men de groote rollagen 
van de archivolten niet door nieuw metselwerk vervangen. Bij 
het wegbreken van de oude bogen heeft men daarentegen de 
schacht recht opgehakt en telkens een half segment van den 
boog laten zitten. 
Ter verontschuldiging moge worden aangenomen, dat tijdens de 
verbouwing het metselwerk van den pijler en dit halve segment 
zich in een uitstekenden toestand bevond. 
Ongelukkigerwijs heeft men juist ter plaatse van dit theore
tisch ten allen tijde onberekenbare punt groote kandelaars in den 
pijler aangebracht. Deze lichtarmen zijn in lateren tijd verwij
derd. Daarbij heeft men nagelaten de gaten deugdelijk op te 
vullen. 
De branden van 1897 en 1934, zoo verzekerde de heer Kromhout, 
hebben den reeds slechten toestand verergerd. Zoowel door de 
groote verhitting als door de enorme hoeveelheden bluschwater 
is het metselwerk, dus vooral de mortel, aangetast. De halve seg
menten, in vroeger eeuwen mogelijk homogeen met den pijler, 
kwamen nu uiteraard los te staan. Kon het overige metselwerk 
van de kolom, ook al was de specie als bindmiddel uit te scha
kelen, nog als een stapeling zijn functie van dragend onderdeel 
waarnemen, de zeer ongunstige vorm van de bewaard gebleven 
fragmenten der oude scheibogen moest zich nu wreken. De hori
zontale doorsnede over den werkelijk dragenden pijler was nu 
aanzienlijk verkleind. 
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Mijn meening is in het algemeen deze, en zij vindt ook bevesti
ging in het voorgaande: 
Na 1400 heeft men, veelal door geldgebrek, minder solied ge
bouwd en verbouwd dan men in het algemeen van de middel-
eeuwsche meesters voetstoots pleegt aan te nemen. Bij de her
stelling van een monument, hetwelk in de XVde of XVIde eeuw 
op ingrijpende wijze is veranderd, moet niet tegen de groote kos
ten van een grondig vooronderzoek worden opgezien. 
De vraag zou kunnen worden opgeworpen, of het niet lichtvaar
dig is geweest om de pijlers, waarvan de bovenbeschreven ge
schiedenis bekend was, als steunpunten voor den betonvloer te 
gebruiken. Uitdrukkelijk is verzekerd, dat blijkens gedane 
metingen na de instorting, de betonvloer niet in het minst ver
zakking heeft vertoond, waaruit dan is af te leiden, dat de nu 
bezweken pijler niet door den betonvloer werd belast. 
Eenigszins met deze geruststelling in tegenspraak is het feit, 
dat men onmiddellijk na de catastrophe maatregelen heeft ge
nomen om een ijzeren kolom ter plaatse van den vernielden 
pijler aan te brengen. Deze kolom zal het thans zwevende beton
werk, blijkens den vorm als dragend bedoeld, moeten onder
steunen. 
Tegen den betonvloer zou ik als bezwaar willen aanvoeren het 
feit, dat hij 10 a 30 cm boven de gewelfkruinen is aangebracht, 
waardoor de herstelling en in de toekomst het onderhoud van de 
gewelfkluizen kostbaar wordt. Het meest wenschelijke systeem 
van gewelfbouwen is, dat de schelpen, van binnen uit opge
voerd, aan de buitenzijde (d.i. bovenkant) worden gesloten. 
Het ligt in de bedoeling, aldus de heer Kromhout, om de ijzeren 
kolom te ommetselen en de overblijvende binnenruimte met beton 
vol te storten. (In vroegere jaren werd die ruimte soms met puin 
opgevuld, hetgeen noodlottige gevolgen kan hebben.) Het ware 
naar mijn meening om die reden beter geweest de ijzerconstructie 
niet te meniën, aangezien op deze wijze van een gewapend beton
constructie eigenlijk niet gesproken kan worden. 
Uit de verschillende persberichten is niet op te maken hoe lang 
van te voren de eerste sporen van werking in den pijler werden 
waargenomen; 
De factoren zijn mij niet bekend, waarom men niet na de eerste 
waarschuwingen van den pijler, voor het geval deze zich reeds 
eenige dagen van te voren hebben getoond, de muraalbogen heeft 
onderstempeld. Mocht hier de bruikbaarheid van het gebouw voor 
den kerkdienst een rol spelen, dan lijkt het mij beter in den ver
volge althans een gedeelte van een kerkgebouw voor den dienst 
te sluiten. Dan pas bestaat de gelegenheid de vereischte onder
schragingen aan te brengen, een systeem, waaraan ik de voor
keur geef boven het omwartelen van de scheurende kolom. 
Het eenige waarover ik hier openlijk mijn afkeuring wil uitspre
ken is de zeer onvoldoende wijze, waarop het kostbare oxaal op 
den 5den Mei was gevrijwaard tegen de dreigende instorting van 
het halve vieringgewelf. 
Samenvattend wilde ik dus naar voren brengen de wenschelijk-
heid van een diepgaand vooronderzoek bij de restauratie van 
d i e monumenten, waarvan verondersteld kan worden of be
kend is, dat zij in de XVde eeuw aanzienlijk zijn verbouwd. 
Waarschijnlijk zal ook het Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
in dien zin oordeelen. 

TH. HAAKMA WAGENAAR. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
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LANDHUIS T E HILVERSUM. 

Dit landhuis is gelegen aan de Bachlaan, met als achtergrond 
het Spaanderswoud. De langgerekte grondvorm vloeide voort 
uit den wensch om alle vertrekken, die daarvoor in aanmerking 
kwamen, zooveel mogelijk aan de zonzijde in een bepaalde volg
orde te groepeeren, bereikbaar vanuit de hall, met de entree en 
dienst aan de Noordzijde. 
Om de heerenkamer van de hall uit te kunnen bereiken, is een 
ganggedeelte ingelascht, hetwelk in open verbinding staat met 
de woonkamer en op deze wijze naar die zijde tevens aan deze 
kamer doorzicht geeft. 
Inwendig zijn de vertrekken in hoofdzaak met geschuurde wan
den en eiken strooken vloeren uitgevoerd. In de hall is een vloer 
van groot formaat ijzer klinkertegels met banden van glastegels 

gelegd. De garderobe en ingang zijn geheel met glastegelvloeren 
en -wanden voorzien. 
In de heerenkamer is eenige betimmering in gebeitst cypressen-
hout uitgevoerd. 
De gevels zijn opgetrokken in bruingrijskleurige klinkers in 
overeenstemming met het rieten dak, voor het houtwerk van 
het balcon is iepenhout verwerkt. 
De beplanting was ten tijde, dat de foto's gemaakt werden, pas 
aangebracht, het huis is thans meer ingegroeid. 
De enkele mooie boomen, welke op het terrein stonden zijn, 
door het huis zoo te plaatsen, gespaard kunnen worden. 

A. P. S. en C. v. d. L. 
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STALGEBOUW MET PIKEURSWONING OP HET LANDGOED „BACKERSHAGEN" TE WASSENAAR. 

Bij de vernieuwing en uitbreiding van het oude woonhuis bleek 
het noodzakelijk het bestaande stalgebouw, de kassen en eenige 
woningen, welke te dicht bij het huis stonden en bouwvallig 
waren, af te breken. 
Hierdoor kwam ruimte vrij, waardoor een hergroepeering moge
lijk werd. Binnen het kader van het oude hoogopgaande ge
boomte werd, uitgaande van de doorzichten van uit het woon
huis en in verband daarmede, doch ver genoeg er van verwij
derd om er geen last van te hebben, de nieuwe stal en garage 
met daarboven gelegen woning gebouwd. 
De groepeering, met de kas als verbindingslid, maakte het 
mogelijk achtereenvolgens verschillende tuingedeelten te ver
krijgen, welke onderling van elkaar gescheiden, toch met elkaar 
in verbinding staan. 
Bestaande gedeelten tuinmuur zijn hersteld, nieuwe werden 
aangelegd van bij de afbraak ter beschikking komende Rijn-
handvormklinkers. 
Aan de Noordzijde van het stalgebouw en de kas is in de as van 
de nieuwe eetkamer, een geometrisch ingedeelde tuin aange
legd, afgesloten door geschoren Buxushagen. 
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Aan de buitenzijde hiervan zijn langs verbindingspaden borders 
aangebracht. In de as van de nieuwe hall is een andere afge
sloten tuin gekomen, met verzonken middengedeelte en bassin. 
Dit tuingedeelte geeft toegang tot de kas, den stalhof en het 
park. 
Vanaf het terras van de eetkamer heeft men uitzicht over het 
geheel. Aan de Zuidzijde bevindt zich nog een afzonderlijke tuin 
voor de pikeurswoning; en aan de Westzijde van het stalgebouw 
een pleintje, terwijl daaraan grenzend de manege werd aan
gelegd. 
De muren van het bestaande woonhuis waren licht gekalkt en 
zoo zijn in overeenstemming daarmede ook de nieuwe gedeelten 
en de bijgebouwen licht van kleur gehouden. 
De vernieuwingen van het bestaande huis, zoowel als van de 
bijgebouwen zijn met zorg uitgevoerd door de Nederlandsche 
Aanneming Maatschappij v.h. H. F. Boersma te 's-Gravenhage. 

A. P. SMITS en C. VAN DE LINDE 
Architecten B.N.A. Aerdenhout. 

WONEN OF KAMPEEREN? 

Uw jongste publicatie in het No. van 16 dezer van een woning
complex van Ir. J. H. van den Broek in het plan „Blijdorp" te 
Rotterdam heeft mij werkelijk een beetje uit mijn evenwicht 
gebracht. Wij zijn den laatsten tijd op dit gebied veel gewend 
en ons Bouwkundig Weekblad kan bezwaarlijk verweten wor
den, dat het niet poogt ons ook op het gebied van den woning
bouw van het nieuwste aller nieuwste op de hoogte te brengen. 
Het mag voldoende bekend verondersteld worden, dat ik n i e t 
behoor tot de aanhangers van de doelstellingen van „De 8", en 
wel in de eerste plaats omdat ik in de wijze, waarop deze be
weging stelling neemt tegenover historische en traditioneele 
cultureele waarden en de voor mij vanzelfsprekende verbonden
heid daarvan aan land- en volksaard, geen positieve, doch 
slechts een negatieve doelstelling vermag te zien, omdat ik meen 
dat de doelmatigheid die van deze zijde verkondigd wordt, een 
zoo vanzelfsprekende verondersteldheid is, dat ik niet inzie, dat er 
andere dan reclame-overwegingen kunnen zijn om daarover zoo 
hard van den toren te blazen, omdat ik overtuigd ben, dat de 
economie van het uiterste constructie-minimum in wezen géén 
economie is, omdat ik meen, dat ook vóór het bestaan van het 
„nieuwe bouwen" er achitecten zijn geweest, die zich iets aan 
hygiëne, orienteering en dergelijke verdienstelijke zaken gelegen 
lieten liggen, zonder deze als nieuwe verdiensten van alle daken 
te schreeuwen, omdat ik geloof, dat een beweging, die zich zelf 
heeft aangekondigd als a-aesthetisch, nooit en te nimmer in 
staat zal zijn de bouwkunst uit haar verval op te heffen, ten
slotte omdat ik niet geloof aan het nieuwe als het per sé betere, 
maar alleen bereid ben mij te voegen naar het „onderzoekt 

a l l e dingen, maar b e h o u d t het goede." 
Dat alles wil niet zeggen, dat ik nu ook vijandig zou staan tegen
over a l le gestes van „De 8" of tegenover a l le werk van haar 
aanhangers. Integendeel, met veel van de door deze beweging ge
oefende c r i t i e k (dus in vele van haar negatieve doelstellin
gen) kunnen practisch alle architecten het eens zijn, ook al 
staan zij volkomen afwijzend tegenover de wijze waarop het 
Nieuwe Bouwen zich in veel opzichten manifesteert; omgekeerd 
blijkt uit het werk van sommige aanhangers van het Nieuwe 
Bouwen, dat de Natuur ook daar gelukkig nog sterker blijkt dan 
de Leer. 
Ik zou op grond van mijn onwrikbare overtuiging, dat dit Nieuwe 
Bouwen mettertijd zich zelf zal overwinnen, over dit alles kun
nen zwijgen, ware het niet, dat ik in de ontwikkeling daarvan 
een g e v a a r zie voor den geheelen architectenstand, een ge
v a a r , dat ik allesbehalve denkbeeldig acht. 
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Er is — nog niet zoo heel lang geleden — een periode geweest, 
waarin men bereid scheen practische, technische en economi
sche overwegingen ondergeschikt te maken aan een aestheti-
sche idee. Ik wil de merites van die periode van de bouwkunst 
buiten beschouwing laten, maar een feit is, dat deze periode ons 
als architecten twee belangrijke maatschappelijke nadeelen 
heeft gebracht. 
In de eerste plaats heeft deze periode ons gebracht een s ch o o n-
h e i d s t o e z i c h t , dat geleid heeft tot het ontstaan van een 
groote categorie half-architecten, gevelontwerpers in plaats van 
bouw-meesters; in de tweede plaats is deze periode van allerlei 
kanten uitgebuit t egen den architectenstand in het algemeen. 
Voor de zege van de „woonmachine" nu ben ik minder bevreesd 
dan voor den t e r u g s l a g die van het Nieuwe Bouwen opnieuw 
voor den architectenstand dreigt, die thans, na de p e r i o d e 
v a n o n d e r s c h a t t i n g v a n het (vanzelfsprekend) 
d o e l m a t i g e , bezig schijnt het publiek op zoodanige wijze met 
de voortreffelijkheid van het „ w e t e n s c h a p p e l i j k e " 
b o u w e n te intimideeren, dat een n i e u w e , n o g v é é I hef
t i g e r t e r u g s l a g niet zal kunnen uitblijven, zoodra het 
publiek zal begrijpen hoezeer het in den aanlokkelijk schijnen-
den strijd van het „befreites Wonnen" in werkelijkheid d e 
g e v a n g e n e van een n i e u w e a r c h i t e c t e n - h o b b y 
is g e w o r d e n , ditmaal niet van „aesthetischen", maar van 
„technisch-economischen" aard. 

Deze terugslag komt naar mijn meening onherroepelijk en hij 
zal opnieuw den a r c h i t e c t e n s t a n d in zijn g e h e e l 
treffen, zooals hij een vorig maal ook niet alleen de gevel
ontwerpers heeft getroffen; en zooals toen a l l e architecten 
min of meer als on-practische aestheten werden gedoodverfd, 
zullen dan de grieven tegen het Nieuwe Bouwen weer den ge
heelen architectenstand aangerekend worden. 
Vóór het zoover is zullen wij waarschijnlijk in vervolg op het 
gemaszregel op schoonheids-gebied, dat ons o zoo weinig 
schoonheid en o zoo veel karakterlooze middelmatigheid heeft 
gebracht, een nieuwe vloedgolf van Maszregeln, van orientee-
rings- en verkavelings-prinzipienreiterei beleven, die ons alweer 
weinig goede en veel karakterlooze middelmatige gebouwen 
zal geven. 
De eenige die ons dankbaar kan zijn zal de onbevoegde beun
haas op ons gebied zijn; het schoonheidstoezicht heeft hem 
weten op te heffen juist tot aan die grens van „ e r k e n d e " 
schoonheid, waarbij hij „geen aanstoot" meer gaf; de nieuwe 

ï I 

i I 
£ 1 I 

A . P. S M I T S E N C . v. n. L I N D E , 
A R C H I T E C T E N B . N . A . 
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K O P IN N I K K E L . J . M E N D E S D A C O S T A . F E C . M A S K E R IN B R O N S . 
P R I J Z E N V A N D E V E R L O T I N G . V A N D E N T E N T O O N S T E L L I N G S R A A D . 

F. J . v. H A L L . F E C . 

regelingen zullen hem ook nog leeren te komen tot die grens van 
„erkende" doelmatigheid, die nog juist er mee door kan. 
En wij, architecten, zullen hem opnieuw den weg gewezen 
hebben. 
Wat heeft dit alles te maken met de publicatie in het jongste 
B.W.A.? 
Wel, het volgende: 
Op 7 Jan. 1932 verscheen het eerste no. van „de 8 en opbouw", 
waarin op heftige wijze te keer werd gegaan tegen een aantal 
gebreken in den normalen woningbouw en tegen het feit, 
dat bij den bouw daarvan maar al te weinig aandacht aan het 
„wonen" als uitgangspunt werd besteed. Ziet, op dit punt van 
negatieve kritiek kunnen wij het volkomen eens zijn. En het 
woord k a m p e e r e n , in deze kritische beschouwingen ge
noemd, moge overdreven zijn, het was in het verband van het 
betoog niet zonder grond gekozen. 
Na ongeveer tien jaar propaganda voor het Nieuwe Bouwen 
publiceert nu ons Weekblad „woningen" in Rotterdam. Of de 
ontwerper ervan al dan niet officieel lid van „de beweging" is 
weet ik niet, het doet er ook niet toe, het complex is volgens zijn 
eigen woorden bedoeld „a ls d e m o n s t r a t i e en p r o p a 
g a n d a v o o r een g o e d g e o r g a n i s e e r d woon-
c o m p e x , w a a r i n a a n de e i s c h e n v a n g o e d 
w o n e n a l le a a n d a c h t was g e s c h o n k e n " . 
Deze mededeeling, blijkbaar een zoo hooge uitzondering(?) dat 
zij vermelding behoefde, pretendeert iets; zij heeft ook de pre
tentie het publiek er op te wijzen, dat h i e r nu eens met de 
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eischen van goed wonen rekening is gehouden, dat d i t geen 
„huizen" zijn, maar woon-huizen, dat men hier niet k a m 
peer t , maar woont . 
Eén blik op de plattegronden is echter voldoende om van het 
tegendeel te doen blijken. Hier is, naar de beginselen van het 
Nieuwe Bouwen ijverig gewerkt met licht-en-lucht, de ruimte
suggestie van glaswanden is aanwezig, de minimumconstructie 
laat, behalve misschien uit bouw-technische overwegingen, niets 
te wenschen over, de verdeeling van „loop-en zit-ruimte" is zoo 
nauwkeurig overwogen dat tafels en stoelen evengoed als bed
den en kasten „vast" ingebouwd zouden kunnen zijn en des
o n d a n k s kan men in deze h u i z e n a l l e e n m a a r 
k a m p e e r e n en n i e t w o n e n ! 
Elk begrip van gezinsleven is hier afwezig en het aanbrengen 
van v i e r van de zes slaapplaatsen als opklapbed in de dagelijk-
sche woonruimte is erger dan de ergste alkoofwoning. 
Interessant is hoe de twee groote kinderen in de woonruimte 
moeten slapen, dat kan want groote kinderen gaan laat naar 
bed — anders kon het niet! Jammer alleen, dat het lot niet altijd 
met zekerheid van de beide grootste kinderen twee jongetjes of 
twee meisjes maakt! Als de twee groote kinderen nog niet zoo 
heel groot zijn en óók vroeg naar bed moeten is de oplossing wel 
even moeilijk, om van een beetje luidruchtige visite, van gezel
lige rookpartijen, en van gesprekken die niet voor kinderooren 
bestemd zijn maar niet te spreken; in dit alles voorziet(?) dan 
de glazen schuifdeur-met-het-gordijntje en als die dicht is zijn 
plotseling alle voordeelen van het Nieuwe Bouwen verdwenen. 

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

L. Z IJL - F E C . 

En de slaapkamer der ouders? Die is z e l f s n ie t b r u i k 
b a a r zonder dat de deuren naar de woonruimte open staan! 
Als je er in ligt kun je ze dan van uit je bed dicht doen; leve de 
frissche lucht! En aan den eenen kant van het bed kun je ook zoo 
goed komen, er is pl.m. 20 cm tusschen de schuifdeur en het 
bed over; wat een ruimte-suggestie toch met zoo'n glaspui! 
Laten we nu niet spreken van frissche slaapkamers, van het 
minder hygiënische van opklapbedden op zichzelf en van op-
klapbedden in woonruimten in het bijzonder, daartegenover 
staat zooveel licht-en-lucht, dat de hygiëne eenvoudig het huis 
invliegt. Daarom behoeft ook niet op z i e k t e gerekend te wor
den, want dat komt in zulke hygiënische woningen niet vóór. 
En ais het nu per ongeluk toch nog eens voorkomt, dan is het 
voor die zieken in de woonruimte toch ook gezelliger dan rustig 
en veilig in een slaapkamer te liggen. Stel je voor hoe on-men-
schelijk, een aparte „slaap"kamer! En zoo weinig „economisch"! 
Ik laat nu verdere details daar. Het zou niet aardig zijn allerlei 
detailopmerkingen te maken over onderdeeltjes. Zeker houdt 
het verband met de „architectuur", dat de trappenhuizen vooral 
niette weinig glasoppervlakte hebben; het kan ook zijn, dat men 
daar juist veel schoonhoud-werk heeft willen hebben om de be
woners nog meer hygiëne bij te brengen. En dat alle balkon
deuren op de foto's niet verder dan haaks open staan is natuur
lijk een gemeenheidje van den fotograaf, want je maakt een 
balkon toch om het te kunnen gebruiken? Ook zou het niet 
aardig zijn te vragen met welken maatstaf is vastgesteld, dat 
..normaal radio-geluid niet storend" blijkt te zijn en of b.v. op 

den duur door ongelijke uitzettingen de halve steensmuur van 
den gevel niet zal gaan loslaten van het betonskelet, daarbij 
ijverig geholpen door de waterhoeveelheid, die zich in deze halve 
steen zal verzamelen, en o f . . . neen, ik zou verdere detail
opmerkingen daar laten. 
Ik meende dit als een ernstige waarschuwing aan en voor ons 
allen te moeten zeggen. Laat ons Bouwkundig Weekblad toch 
oppassen niet alles critiekloos te aanvaarden en te publiceeren. 
Ik denk hierbij aan den ernst, onlangs gewijd aan zin-loos 
sc h i I d e r w e r k, waarop ik n i e t heb willen ingaan, omdat 
men een overledene bij voorkeur met rust moet laten. Nu het 
ditmaal b o u w w e r k e n van een levenden bouwmeester be
treft, meen ik voor één maal eens mijn gemoed te moeten 
luchten. 
U, geachte Redactie, dank zeggend voor de opname van deze 
ontboezeming, verblijf ik gaarne, 

ir. H. T. ZWIERS. 

Het is al eens eerder door ons gezegd, dat opname van een 
artikel in ons blad niet beteekent, dat de Redactie critiekloos 
alles onderschrijft, wat in zulk een artikel wordt beweerd. De 
Heer Zwiers kan dit als oud-Redactielid even goed weten als 
wie ook. Hij zal dan ook zeker niet verwachten, dat alle leden 
van de Redactie zijn ontboezeming volledig en critiekloos 
onderschrijven. 

De Redactie. 
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BOEKBESPREKING. 

„ D E O N T L U I S T E R I N G V A N O N S L A N D " D O O R C O R N . V E T H , Ir. J . A . 
C . T I L L E M A E N J . J A N S , A R C H . B .N .A . Ui tgave N.V. Boekhandel W . P. 
v. S tockum, Den Haag. 
De waarschuwende stem tegen de ontluistering van ons land zal altijd 
gehoor vinden bij de architecten. Maar dan moet het ook inderdaad een 
waarschuwende stem zijn tegen de ontluistering van ons land en niet een 
soort van polit ieke rede, tegen de architectenvereenigingen gericht, waarop 
het stuk van den Heer Cornel is Veth , getiteld „ A a n het gezond verstand" 
bedenkeli jk veel lijkt. W a n t niet alleen aan niets ter zake doende be
weringen overvloed, maar aan verdachtmakingen aan het adres van de 
architectenvereenigingen geen gebrek. Aan de zonden van deze laatste 
wijdt de moraliseerende Heer Veth 4 volle pagina's, die dan ook niets met 
de ontluister ing van ons land uitstaande hebben. 
E n de Heer Veth , die zich zoo richt tegen het bederf van den goeden smaak, 
debiteert het volgende grapje: 
„ W i e in het reisseizoen H i l ve rsum bezoekt en langs het Raadhuis komt, 
zal er toeristen-autobussen zien wachten op de brave dagjesmenschen, die 
dit gebouw, dat al lang in gebruik is genomen en waar dus gewerkt moet 
worden, bij troepjes, zeulend, zweetend en boterhammen uit papiertjes 
etend, of versnaper ingen kauwend „z i jn gaan bezichtigen". 
Dit gebouw, eensdeels het kantoorgebouw, anderdeels het sanctum der 
overheid, is een object voor s igh tsee ing geworden, waar de goê-gemeente 
van heind en ver ge ïmponeerd moet worden door marmeren hallen en 
gouden tegelzuilen. O tafreel der menschelijke dwaasheid, — een zetel 
van het gezag dienstbaar gemaakt aan de reclame! Reclame voor wie 
of wat? Voor de gemeente H i lversum? „ K o m hier wonen, we hebben zoo'n 
mooi s t a d h u i s ! " Neen, voor den architect." 
Ik v ind dit smakeloos. 

Op veel en veel hooger plan staat het art ikel van Ir. T i l l e m a ; „ S t u i t de 
ontaarding." Deze schri jver schri j f t al thans een ernstig overdacht stuk, dat 
zijn bezwaren uiteenzet tegen de internationale bouwkunst en de nieuwe 
zakel i jkheid. Het is lezenswaard den Heer T i l l ema te volgen in zijn pogingen 
om het nauweli jks definieerbare in de schoonheid benaderend te beschrij
ven. W a t mij echter hindert, is de voortdurende veronderstel l ing, dat ieder 
architect , die in zijn werk het argelooze en ingetogene mist, dat de Heer 
T i l l e m a „om een meer natuurl i jke en schoone, een meer verheven en toch 
eenvoudiger archi tectuur" noodig acht, opzettelijk sensationeel wi l zijn om 
de aandacht op zijn werk te vestigen. Wanneer men in dit boekje den 
ingang van een laboratorium te Wageningen (van C . J . Blaauw) afgebeeld 
ziet met het onderschr i f t : „ P u z z l e : zoek een ongezochte vorm" , en even 
verder een paar werken van Krophol ler , dan schijnt het den schri jvers toch 
te zijn ontgaan, dat de werken van Krophol ler wemelen van gezochte details, 
wanneer men ze toetst aan den w è r k e l i j k e n eenvoud van bouwkunst uit 
vroeger eeuwen. 

Men kan ook met dat argelooze schermen. Het argelooze is óók al in het 
werk van sommige architecten een dist inctie! Geen enkel architect in dezen 
tijd is argeloos in zijn werk, kan het in dezen tijd zijn. 
De Heer J . Jans koos voor zijn art ikel den titel „ R e d t het landschap". Deze 
schri jver toont in de veelz i jd ige behandeling van zijn onderwerp een groot 
gebrek aan beheersching, aan het zich bepalen tot zijn onderwerp. Al les 
roert de Heer Jans aan, en wij kregen een geweldigen indruk van schri j 
vers veel omvattende kennis. Wij lezen bijv. over: Cu l tuur , Kunst , Doel 
der Kunst ( „ D e symboliseering van het geheim des levens") , hoogste 
realiteit in de kunst, spreuken van Lao -Tse , arbeidsvreugde, levenshouding 
van den p la t te lander ( ! ) , gemeenschapsbezit , stijl, de Kerk , Minister ie van 
Cu l tuur , en wat niet al . Maar of dit nu al lemaal veel met de ontluistering 
van ons land te maken heeft? 
Wij lezen bijv.: 
„ S t i c h t i n g van minstens één volkshoogeschool per provincie, volgens Deensch 

voorbeeld. Volkshoogescholen zijn instell ingen voor voortgezet openbaar, 
cultureel onderwijs. Het „ v o o r t g e z e t " slaat op het hebben van een be
paalde innerlijke ontwikkel ing der leerlingen als voorwaarde van het 
volgen van het onderwijs. 
Het „ o p e n b a a r " , in tegenstell ing tot „b i j zonder" , omdat de volkshoogeschool 
zich krachtens haar cul tuur besef, blijkt te moeten keeren tegen schei
dingen op godsdienstigen grondslag, die een specif iek Nederlandsche en 
anticultureele ziekte zijn. 
Twee oorzaken werken samen in het veroorzaken van deze scheidingen: 
fanat isme en vrees. Fanat ieke Streberei , in dienst van God, vrees dat de 
ingepompte godsdienstige overtuiging tegen gedachtenwisseling met anders-
geloovigen niet bestand zou blijken te zijn. Dat ons leger nog geen speciale 
Christel i jk historische, Gereformeerde, Roomsche en Joodsche korpsen 
heeft, verbaast me sinds lang. 
Kerkbesturen moeten er op gewezen worden, dat zij behoorlijke kerken en 
catechisatie- lokalen moeten stichten, wil len zij cultureel voor vol worden 
aangezien. 
Dat een aannemer, hij moge goed gereformeerd of roomsch zijn, daarmee 
nog niet de capaciteiten heeft veroverd, om een goed kerkbouwer te zijn, 
mag ook wel eens gezegd worden en speciaal in verband met het boven
staande." 
De Heer Jans zegt bl i jkbaar graag dingen, die ook wel eens gezegd mogen 
worden, maar daarmee schrijft hij nog geen krachtig art ikel . „ E e n v o u d is 
de sluier der vo lmaakthe id" citeert de Heer Jans uit L a o - T s e ; een beetje 
meer eenvoud zou voor zijn betoog ook niet kwaad geweest zijn. 

A ls een algemeene opmerking over het boekje zou ik er op wil len wijzen, 
dat het zich niet richt tegen de oorzaken van de ontluistering van ons land, 
die a l g e m e e n als zoodanig erkend worden — onverschil l igheid jegens 
stads- en landschapsschoon en onbevoegd bouwen — maar tegen oorzaken 
die de drie schri jvers persoonlijk als zoodanig zien, n.l. bepaalde uitingen 
in de bouwkunst. Ik acht de methode om het werk van ernstige architecten, 
met wier uit ingen men het niet eens is, in verband te brengen met de 
ontluistering van ons land, zeer bedenkelijk en kan niet anders dan een 
protest daar tegen doen hooren. Deze methode vertroebelt en verzwakt 
de eenige manier om de ontluistering van ons land tegen te gaan: den stri jd 
tegen de onbevoegden in het bouwen. 

De i l lustraties in dit boekje zijn vrijwel alle naar a u t o t y p i e ë n vervaardigd, 
en daardoor technisch-i l lustrat ief slecht. Voor een deel zijn ze zonder bron
vermelding overgenomen uit de bladen der zondige architectenvereenigingen. 

J . P. M. 

N A S C H R I F T V A N D E R E D A C T I E . 

Geheel afgescheiden van de beoordeeling in het blad, acht de Redact ie 
het noodig, haar a fkeur ing uit te spreken over het onderteekenen van het 
art ikel van den Heer Jans, met diens naam, titel en woonplaats, wanneer 
zulks geschiedt onder den volgenden s lotz in: 
„ E n één ding staat vast, en wel , dat het beste deel onzer bouwkunst nu al 
onvoorwaardel i jk in staat is, alle landelijke gebouwen, van de simpelste 
schuur tot de dorpskerk, te verzorgen op een wijze, die nu al aan alle 
ontsiering van ons platteland door slechte bouwkunst, op slag een einde 
zou maken. 
De krachten staan gereed, het komt er nu op aan, ze aan het werk te 
zetten". J . J A N S , Archi tect B .N.A. Almelo. 

Naar onze meening is de eenige conclusie die het publiek hieruit t rekken 
k a n : Eén adres weten we al . Het te lefoonnummer vinden we wel in de gids. 

D E R E D A C T I E V A N H E T B . W . A . 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T , B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 

EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M . V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER, IR. J. H. V A N N R / } / } 
D E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS: J. P. MIERAS. 3 0 MEI 1936 ^ Z. 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

UITSLAG VAN HET EXAMEN, TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN BOUWKUNDIG OPZICHTER B.N.A.1936 

A a n bovengenoemd examen hebben dit jaar 34 candidaten deelgenomen, No. 330. 
waarvan door 13 candidaten het diploma van Bouwkundig Opzichter B .N .A . „ 331. 
1936 werd behaald. Deze candidaten zijn de Heeren : „ 332. 

H. G . V le isman te Haren Gr . 
A. Vr iens te Apeldoorn . 
D. J . Waagmeester te Zaandam. 

No. 300. J . ter Beek te Velp (Gld. ) . „ 333. G . A . Wi ldschut te Utrecht. 
„ 312. J . G last ra te Leeuwarden . 
„ 314. J . H . Helmers te Weert . V O O R B E R E I D E N D E X A M E N . 
., 318. J . W . Hovenier te Schi jndel . A a n het eerste gedeelte van het Voorbereidend Examen namen deel 209 
„ 319. C . S. T h . K le iman , te Den Helder. candidaten, waarvan 88 candidaten tot het tweede gedeelte daarvan werden 
„ 323. Fr . Remmers te Muiden. toegelaten. Aan 33 candidaten van deze laatste groep kon worden mede
„ 327. J . C. T i tu laer te Beek (Gem. Pr incenhage) . gedeeld dat zij, behoudens verdere bepalingen, vermeld in het programma 
„ 328. C. G . H. M. Vergeer te Bussum. van eischen, toegelaten zijn tot het afleggen van het Definit ief Examen. 
„ 329. C. Verhey te Ameide. Amsterdam, 18 Mei 1936. 
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K A N T O O R G E B O U W N.V. D E C E N T R A L E A R B E I D E R S - V E R Z E K E R l N G S - E N D E P O S I T O - B A N K 
T E ' S - G R A V E N H A G E . S. D E C L E R C Q , A R C H I T E C T B.N A . 

HET KANTOORGEBOUW VOOR DE N.V. DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS-
TE'S-GRAVENHAGE. ARCHITECT S. DE CLERCQ, B.N.A. 

EN DEPOSITO-BANK 

31 a n, De plattegronden vertoonen een drie-deelige geleding: 
;en reeks kantoorlokalen langs den voorgevel, daarachter een 
niddenstrook voor trappen, lichtschachten, gangen, verticale 
uchtkanalen en een reeks kantoorlokalen langs den achter-
,evel. De afgeschuinde hoek aan den achtergevel is een gevolg 

van door het bouwtoezicht gestelde eischen ten behoeve van 
de belendingen. 
De verlichting van de middenstrook vindt plaats door 2 verti
cale lichtschachten en het hoofdtrappenhuis. Ongetwijfeld is 
de distributie dezer binnenruimten belangrijk beïnvloed door 
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N.V. D E C E N T R A L E A R B E I D E R S - V E R Z E K E R I N G S - E N D E P O S I T O - B A N K T E ' S - G R A V E N H A G E . 
P L A N B E G A N E G R O N D . S C H A A L 1 A 200 . S . D E C L E R C Q , A R C H . B . N . A . 

N.V. D E C E N T R A L E A R B E I D E R S - V E R Z E K E R I N G S - E N D E P O S I T O - B A N K T E ' S - G R A V E N H A G E . 
P L A N 1E V E R D I E P I N G . S C H A A L 1 A 200. S . D E C L E R C Q , A R C H . B . N . A . 

het groote aantal omvangrijke luchtkanalen, dat een zoo door
gevoerde klimatiseeringsinrichting noodzakelijk meebrengt. 
Niettemin moet men zich afvragen of een combinatie der ver
schillende verticale lichtschachten of een verlichting door meer 
transparante wanden der kantoorruimten hierbij niet tot meer 
grootschere ruimte-werking had kunnen voeren dan door de 
smallere loopgangen uiteraard mogelijk is. In de administratie
lokalen is op juiste wijze de gelegenheid voorzien om door ver
plaatsbare houten tusschenpuien ruimten van elke gewenschte 
samenstelling mogelijk te maken. 
A f w e r k i n g . In de circulatie-gangen is als vloerbedekking 
rubber of tegels toegepast, voor de wanden tegels of kunst
steenbepleistering, waarbij voor de kleur met de mate van 
verlichting rekening is gehouden. 
De administratieruimten zelve zijn met het oog op de geluids-
isoleering in hoofdzaak met hout afgewerkt: triplex voor de 
wanden en houtvezelplaten voor de plafonds. Deze laatste zijn 
soms van licht houtboard, soms van presdwood. Voor de keuze 
hiertusschen heeft blijkbaar de kleur in verschillende gevallen 
den doorslag gegeven boven het isoleerend vermogen. 
De houten puien tusschen de verschillende kantoorruimten, 
voor de gehoorvrijheid bezet met dubbel glas, zijn zeer zorg-
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vuldig gedetailleerd met het oog op de reeds genoemde ver
plaatsingsmogelijkheid, waarmee ook in de vakverdeeling van 
het linoleum rekening is gehouden. Vooral in de bovenzalen 
(vergaderzaal en cantine) heeft men hiermede zeer rustige 
ruimten van mooie kleur verkregen, waarbij het bovenlicht in 
de vergaderzaal, geprojecteerd uit vrees voor te groote licht-
belemmering tengevolge van de loggia, deze rustige voornaam
heid nog ondersteunt. 
A r c h i t e c t u u r en d e c o r a t i e . 
De architectuur is sober gehouden, zoo licht mogelijk door het 
gebruik van gele Friesche steen en zoo onaantastbaar mogelijk 
door het gebruik van weinig onderhoud eischende materialen: 
natuursteen voor het plint, gres voor dorpels en afdekbanden, 
brons voor deuren en ramen. 
In den gevel-opbouw zijn de chefs-ruimten achteruit gehouden, 
ongetwijfeld met het oog op een architectonisch gemakkelijker 
aansluiting tegen de belendende bebouwing, waarmee echter 
veel van de grootschheid der doorloopende kantoorruimten ver
loren gaat. En dan zouden wij in alle bescheidenheid willen op
merken, dat de bekroning van de diensttrap wel te veel eer 
bewijst aan wat zij eigenlijk is: de afvoer der ventilatie-
inrichtingen. 

Het moet een prijzenswaardig idee worden genoemd, om voor 
dit gebouw ook enkele opdrachten aan beeldende kunstenaars 
te verstrekken. 
Mevr. Franzen—Heslenfeld beeldhouwde twee figuren: de Voor
zorg en de Arbeid, die den hoofdingang flankeeren, en welker 
eenvoudige groot-vormige behandeling dient te worden ge
prezen. 
De houten paneelen, waarin in de kamer van den Raad van 
Commissarissen de ventilatieroosters zijn verwerkt, werden ge
sneden door C. Altorf. Zij zijn als decoratie ongetwijfeld ge
slaagd te noemen, maar wij vragen ons toch af, of er geen 
directer verband kon worden gevonden met hun gedeeltelijke 
functie als roosteropening. 
Minder dan het genoemde werk kunnen ons de glas-in-lood-
ramen en vooral het wandschilderwerk van W.A. van der Walle 
bekoren. Men moge over de glas-in-lood-techniek denken zoo
als men wil en mogelijk zelfs, als wij, meenen, dat een licht
opening in het algemeen niet de plaats is om decoratieve kun
sten te uiten, van deze ramen moet stellig de iood-verdeeling 
en de kleurbehandeling van de achtergronden onjuist worden 
genoemd. Daardoor zijn de figuren te veel teloorgegaan, het
geen vooral treft in de, te natuurgetrouw geteekende en daar

door niet-groot-genoeg geschilderde voorstellingen van de 
kleine paneelen. En met name „het Bouwvak" moge zich ge
kleineerd gevoelen in de symboliseering door een zoo sullig 
metselaartje! 

T e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s . 
Uit den aard van de zaak vereischen deze in een project als het 
onderhavige bijzondere zorg, vooral de ventilatie-kwestie. Zoo
als reeds werd vermeld, werd hiervoor een volledige klimati-
seeringsinstallatie gekozen, waarvoor het gebouw volkomen 
gesloten moest blijven. De uitblaas-openingen, die vrij talrijk 
moeten zijn met het oog op de geringe uitstroomingssnelheid 
terwille van de tochtvrijheid, zijn gecombineerd met de Gispen-
lichtornamenten, waarvoor een aanvaardbare vorm is ge
vonden. 
De luchttoevoer geschiedt via een toren in den binnentuin. Het 
is jammer dat de architect zich heeft laten verleiden, om voor 
de louter technische toegangsdeur hiervoor de poort van het 
voormalige woonhuis, op welks terrein het gebouw is opge
trokken, te gebruiken, want dit geeft aan het geval iets monu
mentaals, dat het stellig niet heeft verdiend. De personeels-
toegang aan den achtergevel zou voor zoo'n piëteit, indien men 
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die wil betrachten, naar onze meening een meer geschikte 
plaats zijn geweest. 
Behalve de eigenlijke installaties voor verwarming, ventilatie 
en verlichting zijn de bedrijfsonderdeelen, meubilair en zaal
archieven bijzonder bestudeerd. Daarbij treft bijvoorbeeld de 
oplossing voor de kartotheek-kasten, waar om ruimte voor 
draaideuren te besparen de afsluiting is geconstrueerd als hori
zontaal rolluik, dat (mechanisch) in den achterwand wordt 
geschoven op de manier als bij de vroegere kwartronde hoek
kasten. Voor het bereiken van het bovengedeelte dezer karto
theek-kasten zijn speciale verrolbare laddertjes aangebracht, 
die met het oog op ruimtebenutting van de kast en ruimte
besparing daarvoor naar twee zijden bruikbaar zijn. (Zie de 
schema's hiernaast). 
Alle opbergkasten, ook de hierboven genoemde rolluiken, zijn 
van staal terwille van zoo groot mogelijke brandveiligheid. 
In de cletailleering dezer kasten en het verdere meubilair her
kent men een ernstige gezamenlijke studie van principale en 
architect, om daarbij voor het bedrijf tot maximale resultaten 
te komen. 
Deze zelfde ernstige studie uit zich in de onderdeden van het 
geheele gebouw, dat daardoor terecht meer waarde ontleent 
aan zijn doelmatigheid en bruikbaarheid dan aan de pretentie 
van zijn architectuur. 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK. 
Hieronder volgen nog eenige gegevens betreffende maten en 
hoeveelheden, materialen, installaties enz. 
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Gegevens: 
Oppervlakte 782 m 2, inhoud 18500 xvfl, bouwkosten zonder in
stallaties en decoraties: / 17.50 per m 3. 
Samenstelling: 
Onder souterrain: archieven en installaties. 
Souterrain: archieven, installaties, dienstwoning, personeel-
ingang, garderobes en toilets. 
Begane grond: Publieke Hal, Kas. 
1e Verdieping: Directie, kantoorlokalen. 
2e Verdieping: Kantoorlokalen. 
3e Verdieping: Kantoorlokalen. 
4e Verdieping: Vergaderzaal, cantine. 
Constructie: 
Kelders van gewapend beton (aanleg 7.5 m onder beg. grond). 
Betonskelet. 
Afwerking: 
Buitenmuren: gele Friesche machinale steen. 
Binnenwanden: gasbeton en bendorsteen. 
Buitenramen: gesloten dubbele bronzen vensters. 
Kantoorlokalen: triplexbekleeding, plafonds van houtvezelpla
ten, vloerbedekking linoleum en rubber. 
Technische installaties: 
C e n t r a l e v e r w a r m i n g met zwaartekracht-circulatie, 
met pomp voor aanwarmen en strenge koude, 3 ketels (76 m 2 

V.O.), 1 ketel (4 m 2 V.O.) voor overgangstijden en gedeelte
lijke verwarming. 
Vol-automatische oliestook-inrichting. 
Centrale meet- en regel-inrichting. 
K I i m a t i s e e r i n g s i n r i c h t i n g: bij gesloten ramen 
luchtaanvoer door toren in achtertuin, verwarmd, resp. ge
koeld door diepwelwater op constante temperatuur van ± 
17° C. 
240 Luchtverspreiders, gecombineerd met lichtornamenten. 
Gedeeltelijke luchtafvoer door 145 roosters naar afvoertoren, 
bovendaks gecombineerd met diensttrap in voorgevelpartij. 
K o u d w a t e r v o o r z i e n i n g : door gemeente-waterleiding 
met verhoogde druk door hoog-reservoir van 2000 liter met 
automatische voeding. 
B r a n d b l u s c h i n r i c h t i n g : 15 brandkranen onder 5 atm. 
druk van drukketel. 
E l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e : normaal. Elk lichtpunt af
sluitbaar, per verdieping groepsafsluiting voor licht en kracht. 
Loopverlichting voor contröle-loop. Noodverlichting gevoed 
door 36-cellige accumulatorenbatterij, automatisch geladen 
door omvormer, brandduur 5 uur. Zwakstroom gevoed door 
12-cellige batterijen, geladen uit noodverlichting-batterij. 
Alarminstallatie door alarmklok en sirene bij overval, brand-
kluisbeveiliging (door onderbreking van infra-roode stralen). 
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Alarmverbinding van dienstwoning met buiten onafhankelijk 
van telefoon of electrischen stroom. 

Medewerkers: 
Verwarming, klimatiseering, sanitair: Fred. Smets, adv. ing., 
Den Haag. 
Electrische installatie: G. Sax e.i., Rotterdam. 
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Gebeeldhouwde paneelen en roosters in Commissaris-kamer: 
J. C. Altorf, Den Haag. 
Beeldhouwwerk hoofd-entrée: Mevr. C. Franzen—Heslenfeld, 
Den Haag. 
Gebrandschilderde ramen: W. A. van der Walle, Blaricum. 
Hoofdaannemer: N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij v/h 
J. v. d. Wal en Zn., Den Haag. 
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NOG IETS OVER SCHEMA'S 

In nummer 17 (1936) van ons Weekblad heb ik, om het onder
scheid tusschen den oorspronkelijken en den verbouwden gevel 
van perceel 168 Heerengracht te bewijzen, aangetoond, dat dit 
in wezen is gelegen in het verschil in schema, waarop zij zijn 
gebouwd. Al is door nauwkeurige beschouwing de gevolgtrek
king te maken: het schema bepaalt het eigenlijke karakter van 
den stijl, dan volgt daar niet uit, dat het gebruik van eenzelfde 
schema door verschillende ontwerpers tot dezelfde uiterlijke 
verschijning behoeft te leiden. Tot voorbeeld hiervan geef ik 
den oorspronkelijken gevel van het „Comptoir van het Make-
laersgilde" aan den N.Z. Voorburgwal te Amsterdam inden stijl 
van Hendrick de Keyser — dat opgebouwd is op hetzelfde 
schema als de gevel aan de Heerengracht van Philips Ving
boons. Beide vertoonen denzelfden geest, al is bij den laatste de 
vormenspraak anders. Het uiterlijke kleed is echter bijzaak. Al 
kunnen de lijstwerken, tympans enz. in hun afmetingen uit het 
schema worden afgeleid, de hoofdverhoudingen, welke het 
eigenlijke schema vormen, zijn primair. Zoo zijn dan ook de 
kruiskozijnen het essentieele der ontwerpen. En of nu de een 
ontlastingsbogen, de ander tympans toepast, de een het bak-
steenvlak verlevendigt door lichten zandsteen, de ander het bak-
steenvlak laat zooals het is, de een de dammen vlak laat, de 
ander ze tot pilasters verwerkt, al deze en nog meer decora
tieve motieven bepalen wel den totaalindruk, dat wat wij den 
stijl noemen, maar wat toch niet eigenlijk de stijl is. 
Wij hebben dan ook gelukkig een beteren kijk op wat in den 
oop der eeuwen aan architectuur is gewrocht. Niet meer naar 
iiet uiterlijk, maar naar den innerlijken opbouw beoordeelen 
vij den „stijl". Zoo is dan ook de Vroeg-Oud-Hollandsche 
Renaissance in wezen sterk verwant aan het Middeleeuwsche 
'ouwen. Pas in zijn laatste werken wijzigt Hendrick de Keyser 
:ijn „distributie" d.i. de groepeering der ruimten. 
Joch laat ik niet verder ingaan op de karakteristiek der stijlen, 
k stel mij ten doel in dit artikel enkele schema's te bespreken, 

nu niet aan de hand van voorbeelden van vroegere bouwkunst, 

„Verhouding" is het „eeuwige". 
„Stijl" is het „nu". 

maar tegenovergesteld, aan een paar voorbeelden van heden-
daagsche bouwkunst. 
Ik vond in het boek „Frankreich" (Neues Bauen in der Welt) 
van Roger Ginsburger, een ontwerpteekening (A) van Le Cor-
busier van het woonhuis Laroche te Paris-Auteuil, op welke 
teekening een schema staat; hulplijnen, welke zeker als schema-
lijnen zijn bedoeld. Bij beschouwing blijkt, dat de meeste ge
trokken zijn onder hoeken van 60" en 30°, dus van den regel-
matigen driehoek, maar ook schemalijnen onder een hoek van 
45 en clan nog een van 56° 30', een zeer willekeurige hoek, 
welke niet uit een der regelmatige veelhoeken is af te leiden. 
Een wiskundig lijnensamenstel als grondslag van een natuur
product, b.v. een sneeuwkristal, kan niet samengesteld zijn uit 
elkaar niet verwante hoeken; ieder zal het hier wel over eens 
zijn. B.v. Een regelmatige vijfhoek geeft verwante hoeken van 
108°, 72°, 54° en 36°, dus feitelijk slechts 36° en 54°; een 
regelmatige zeshoek (dus ook een gelijkzijdige driehoek) geeft 
hoeken van 60 en 30°; een vierkant geeft hoeken van 90° en 
45 ; de uit den regelmatigen achthoek afgeleide hoeken zijn 
67° 30' en 45°. (fig. 1). 
Elke groep van deze hoeken vormt een zelfstandig schema. Er 
zijn nog meer getalverhoudingen binnen het kader van elke 
groep af te leiden, doch deze laat ik hier buiten beschouwing. 
Als Le Corbusier dan ook drie verschillende soorten hoeken, te 
weten: 60° (met bijbehoorende 30 ), 45 en 56 30' in zijn 
schema toegepast, gebruikt hij den gelijkzijdigen driehoek of 
zeshoek, ten tweede het vierkant en ten derde een willekeurigen 
hoek, welke uit geen regelmatigen veelhoek is af te leiden. 
Dit maakt de toepassing van een schema illusoir; het geeft den 
indruk van goochelen met lijnen; het is niet doordacht. 
Het hierbij afgebeelde ontwerp A maakt, hetgeen ik in mijn 
vorig artikel schreef, waar, dat wat vele collega's denken: 
,,'t Lijkt wel een spelletje, eerst een heeleboel lijnen op de teeke
ning te zetten en dan te trachten het ontwerp erop aan te 
laten passen". En verder: „Ondergronds bestaat de meening, 
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dat door het gebruik van een schema hun ontwerp zal verdor
ren. Zij geven zich liever over aan het wankelend smaak-
gevoel, dan aan het, weliswaar bindende, doch tot vastheid, tot 
éénheid leidende volgen van een logische ontwikkeling van hun 
ontwerp-gedachte." En toch, er is geen enkel geschrift, hande
lende over de hedendaagsche bouwkunst, of er wordt over het 
waardevolle van „proportie" gepraat. En dan nog deze zin: 
„Van een schema wordt pas goed gebruik gemaakt als wij alle 
maten tot in de kleinste onderdeelen tot één vast geheel te
zamen brengen op natuurlijke en bezonnen wijze." 
Die natuurlijke en bezonnen wijze is slechts te bestudeeren in 
de cosmische structuur, dus in de wiskunst en in de geluids-
leer (de muziek). Wij kunnen de Natuur leeren kennen, indien 
wij haar maar met liefdevolle, dóórdringende oogen beschou
wen. Dringen wij diep genoeg er in door, dan worden wij hoe 
langer zoo meer getroffen door de wetmatigheid, die haar ont
staan regelt. 
Prof. Dr. J. H. Oort zeide dan ook terecht in zijn inaugureele 
rede, den 15 November 1935 te Leiden gehouden, getiteld: „De 
bouw der sterrenstelsels", meer bepaaldelijk handelende over 
het „Melkwegstelsel" en eenige andere sterrenstelsels: „de 
architectuur, die men daarbij krijgt te zien, is verwonderlijk en 
belangwekkend". 

Doch laat ons dichter bij huis blijven en ons bepalen tot de 
schema's. 

Dan is er een getuigenis, die bij het ontwerpen boven alles uit
gaat: „De v i s i e , w a a r u i t het o n t w e r p w o r d t ge
b o r e n , b I ij f t p r i m a i r". 
Als er dus wordt gesproken over „schematisch ontwerpen"1) 
(gewoonlijk genoemd: „ontwerpen op systeem"), dan is dit 
een uitdrukking welke niets met de werkelijkheid heeft te 
maken, want het o n t w e r p b e g i n t n i e t met het 
s c h e m a , d o c h e i n d i g t e r m e d e . 
Want 't is toch zóó. leder waarachtig kunstenaar draagt onbe
wust in zich om de essence der wiskunst, dat is: de essence der 
Schepping, de kern van den Kosmos. Zijn innigste, daarmede 
vereenzelvigd wezen, stroomt uit door zijn hand. Zoo iemand 
heeft slechts weinig studie noodig om tot volle ontwikkeling te 
komen en zeker niet te veel theorie. Bij den architect zal zich 
dit uiten in het onmiddellijk gaaf neerzetten van zijn ontwerp, 
waarin alle verhoudingen raak zijn. Wij zeggen in onze gewone 
taal van zoo iemand: hij is een groot talent. 
Nu kunnen wij aannemen dat Le Corbusier een talent is. 
Doch zelfs de allergrootsten hebben zich niet geschaamd hun 
eerste schetsontwerp te controleeren. Dit is door alle eeuwen 
tot voor een paar geslachten terug gedaan. 
Lauweriks, de vader der hernieuwde beweging weer tot sche-
250 

I J 1M 

1Z. 
B p 

• • D • — B 
p 
• 

2 3 . C O 

ma's terug te keeren, heeft het juist geleerd en De Bazel 
bevestigde dit: „Begin niet met een schema op te zetten en 
daarop dan een zoogenaamd ontwerp te wringen. Tracht je 
voor de oogen te stellen, wat je wilt maken; doe dit net zoo 
lang tot je het zoo duidelijk mogelijk ziet. Tracht dit dan neer 
te schetsen. Begin daarnaar de in het schetsontwerp naar voren 
tredende verhoudingen te toetsen naar hun onderling verband 
en zie welk schema hierbij aansluit". 
Wat zien wij nu bij ontwerp A van Le Corbusier ? Dat hij 
noch is begonnen met een schema op te zetten, noch de ver
houdingen in zijn ontwerp heeft gecontroleerd door een uit 
zijn ontwerp voortvloeiend schema. 
Want in het eerste geval zou hij niet hebben kunnen weten, 
waar hij de schuin over een gevel loopende schemalijn moest 
onderbreken; evenmin waar en hoe hij de onder 45° loopende 
korte schemalijntjes moest plaatsen, want de geheele groep 
lijnen vertoont geen onderlingen samenhang. Ik heb om dit te 
verduidelijken nog enkele aanvullende schemalijnen erbij ge-
teekend en om ze te onderkennen zijn zij gestippeld. En dan 
maak ik hierop opmerkzaam. In Le Corbusier's ontwerp is 
een middenpartij, een middengroepeering, te onderkennen aan 
een as, gedacht in het hart van den dam tusschen de midden
deuren. Die as (de kern van zijn ontwerp) is echter niet logisch 
af te leiden uit de door Le Corbusier geteekende schemalijnen. 
Wij komen dus tot de overtuiging, dat geen van beide methoden 
door Le Corbusier is gevolgd, dat het geen „tracé régulateur" 
is, doch gerangschikt kan worden onder gewichtigdoenerij. En 
toch moet het met ernst zijn te doen. 
In teekening B geef ik hiervan een proeve. 
Bij nauwkeurige beschouwing zal men tot de overtuiging 
komen, dat het ontwerp van Le Corbusier tot in de kleinste 
bijzonderheden is aangehouden en aan de karakteristiek niets 
is tekort gedaan bij het corrigeeren door de zuivere toepas
sing van het schema, 't welk hij hoofdzakelijk heeft gekozen : 
den gelijkzijdigen driehoek. 

Hoe zijn wij nu te werk gegaan bij het toepassen van den 
„tracé régulateur" op onze schets? 
In de voorgevellengte is de as der middenpartij belangrijk ; zij 
ligt slechts even uit het midden. Het is redelijk haar correct 
op het midden der 23 m te leggen, daar dit op den plattegrond 
geen invloed van eenige beteekenis heeft, hoe „gewetensvol" 
de architect van het Nieuwe Bouwen ook moge zijn. Op die 
helft der 23 m richten wij den gelijkzijdigen driehoek op, welks 
top de totale hoogte van het gebouw is. Gaf de schets een 
hoogte van 9.50 m aan, deze wordt nu 10.10 m, dus 0.60 m 
hooger. Dit kan zelfs voor den allermodernsten architect geen 
bezwaar zijn, want op de verdiepingshoogte scheelt dit maar 
0.15 m. 
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Dat de bovenkant der 1ste verdiepingramen op de halve hoogte 
ligt — een karakteristiek iets in de schets — is aangehouden. 
De verschuivingen der ramen en deuren zijn te gering om de 
planindeeling te beïnvloeden. 
Ik meen hier niet verder erop behoeven te wijzen hoe de 
verschillende snijpunten der schemalijnen regelend in de ver
houdingen optreden. Ik dring er met ernst op aan dit rustig, 
nauwkeurig te bestudeeren. Het is in hooge mate leerzaam. 
Doch dit geval staat niet alleen. 
Nog kwam mij onder de oogen een toepassing van een „tracé 
régulateur" aan een gevel van een huis te Parijs door den 
architect J. C. Moreux in 1932 gebouwd. Bij hem is de keuze 
gevallen op den rechthoekigen driehoek met rechthoekzijden 
3 en 4 en de schuine zijde 5, de driehoek, die in ons vak nog 
doorleeft als : de „vijfsteek". 
Onder alle rechthoekige driehoeken is dit wel de merkwaar
digste driehoek. Het is, van de voor ons vak bruikbare drie
hoeken (in verband met de trillinggetallen), de eenige recht
hoekige driehoek, waarbij het theorema van Pythagoras 
(32 + 4 2 = 52) geheele getallen geeft, dus rationeele; de overige 
irrationeele getallen (bijv. 1 2 4- 22 = 5, dus 1 : 2 \V^\ 2 2 + 3 2 = 13, 
dus2:3: 1/13), enz. Hij is de eenige, welke is opgebouwd uit 
rechthoekige driehoeken met de rechthoekzijden 1:2 en de 
rechthoekige driehoek met de rechthoekzijden 1 :2 levert de 
constructie der „Sectio Divina" (de gulden snede). 
Meer dan een andere driehoek heeft de rechthoekige drie
hoek 3, 4, 5 daardoor verwantschap met den regelmatigen 
vijfhoek (zie fig. 1), welks diagonalen elkaar snijden in de ver
houding der „Sectio Divina". 2) 
Doch het gebruik van den rechthoekigen driehoke 3, 4, 5 is 
ouder dan Pythagoras. Uit inschriften, betrekking hebbende 
op den bouw van den Zonnetempel te Heliopolis ( ± 3550 v. 
Chr.) en op dien van den tempel te Abydos door Sethes I 
( ± 1445 v. Chr.), leeren wij de ceremoniën bij het vaststellen 
der as van het bouwwerk kennen.3) 
Onze vijfsteek heette toen : „het uitspannen van het koord". 
De priesters, belast met het bepalen der as en den haakschen 
hoek daarop, noemden de Grieken : „Harpedonapten" — de 

„strikaanleggers". Zij gingen als volgt te werk. Zij sloegen drie 
palen in den grond met een onderlingen afstand van 3, 4 en 5 
Egyptische ellen. Vervolgens spanden zij een koord, dat een 
toon kon geven, dus een snaar, er omheen. In het midden van 
iedere zijde ging dan een Harpedonapt staan, spannende zijn 
snaargedeelte. Op een gegeven teeken lieten zij tegelijk los. Elk 
gedeelte gaf een toon; tezamen lieten zij een drieklank hooren. 
Klonk dit accoord zuiver, dan was de plaatsing der palen juist, 
de hoek tusschen de rechthoekzijden 3 en 4 haaksch. 
Waar ons gehoor fijner controleert dan ons gezicht, is deze 
rechthoeksbepaling wel een zeer nauwkeurige ! 
Maar er is nog iets. 
Al moge het toonsysteem in den loop der vele eeuwen ver
anderingen hebben ondergaan; het accoord met de trillings
verhoudingen 3, 4, 5 — onze moldrieklank — vormt tot op 
heden den grondslag der accoordenleer. 4) 
De overige trillingsverhoudingen, nl. 1 tot 2 accoord, 2 : 3 quint, 
3 :4 quart, 4 : 5 groote terts, 5 : 6 kleine terts, 1 : 3 duodecime, 
kunnen hieruit worden afgeleid. 
Meetkundig is dit te doen uit den rechthoekigen driehoek 3, 
4, 5, zooals fig. 2 laat zien. 
Dit meer op dit schema ingaan, is noodzakelijk om aan te 
toonen, wat voor rijkdom aan proportiën er in ligt verborgen 
en daarnaast om duidelijk te maken, hoe dor en armelijk het 
door Moreux is toegepast als „tracé régulateur". 
In zijn ontwerp springt de middenpartij van den beganen grond 
vooruit, de bovenverdieping (waarvan de middenpartij nog iets 
meer) achteruit. Het gebruik van den rechthoekigen driehoek 
3, 4, 5 tot het bepalen van breedte en hoogte der zijpartijen is 
dus al niet juist, omdat op een vlakken gevel wel een aan het 
plattevlak ontleend verhoudingsstelsel kan worden toegepast, 
doch bij ruimtelijke platte vlakken een ruimtelijk schema 
behoort. 
Doch zie, de afsluitende band van den beganen grond ligt wille
keurig, de breedten der ramen en hun plaatsing in het gevel
vlak wordt door niets bepaald. 
Een dergelijk toepassen van een schema beteekent geen voor
uitgang, doch een achteruitgang. 

G E V E L V A N E E N H U I S T E P A R I J S . A R C H I T E C T J . C . M O R E U X 
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Om een toepassen van een rechthoekigen driehoek in een 
ruimtelijk schema te laten zien, geef ik de isometrische teeke
ning van den vorm der Koningskamer in de pyramide (Egypt. 
Per - e -mus — huis met hellende vlakken) van Khu-fu (Cheops 
in het Grieksch) volgens de nauwkeurige onderzoekingen van 
Simpson en Hamilton Smith. (Fig. 3). 
Die Koningskamer heeft — en dit is door verschillende onder
zoekers, die de modernste meetinstrumenten hebben gebruikt, 
bevestigd — een plattegrond van twee vierkanten, dus in de 
verhouding 1:2 — 2 :4, bij een hoogte van V 5. Aldus ver
schijnt onze driehoek 3 4, 5 in abstractie. 
Laat ik het hier voorloopig bij laten. 
Eén conclusie echter. 
Hoezeer het is toe te juichen, dat ook door de architecten, in 
hun werk vertegenwoordigende de hedendaagsche opvatting 
der bouwkunst, getracht wordt de proportion volgens een 
schema (een eeuwigheidswaarde) weer tot hun recht te laten 
komen, toch moeten wij van hen eischen dit: öf h e t n a t e 

l a t e n door geheel en al af te gaan op het mogelijk in hen 
levende fijne gevoel — een gevoel van hooge orde —, öf h e t 
b e z o n n e n te doen, gegrondvest op een diep weten. 
Een spelletje mag er niet van worden gemaakt. 
18 Mei 1936. JAN DE MEIJER. 

1) 't Gr ieksche „ s c h é m a " is afgeleid van den werkwoordvorm „eche in" , dat 
de begrippen: a. „hebben, bezitten, in zijn macht hebben"; b. „z ich houden 
a a n " ; c. „begrepen hebben, verstaan, kunnen" in zich bergt. 
„ S y s t é m a " is afgeleid van het werkwoord „ s y n - i s t é m i " = „ s y s t é m i " , dat 
beteekent: „ s a m e n s t e l l e n " met het inlevend begrip van „ o r d e n e n " . Daarom 
beteekent „ s y s t é m a " : een ordelijk samengesteld geheel, dus ook: een ge
bouw, een staatsinr icht ing, een stelsel. Doch dit ziet altijd meer op het con
crete dan op het abstracte. 

2) Voor de bestudeering van dezen kant der wiskunde zijn de onderzoe
kingen van onzen genialen Dr. H. A . Naber, neergelegd in zijn boeken: 
„ D a s Theorem des Pythagoras" en „ M e e t k u n d e en Mystiek", de waarde
volste. 

3) Zie Nissen. Rheinisches Museum, Neue Folge XI , 1885. 
4) De juistere schrijfwijze is: i. | , 

CURSUS OVER LUCHTBESCHERMING. 

De „Amsterdamsche Vereeniging voor luchtbescherming" heeft 
een cursus georganiseerd, welke ten doel heeft meer algemeene 
begrippen omtrent de luchtbescherming en al wat er mee 
samenhangt, nader uit te werken. 
Op 10 Juni des avonds 8.30 houdt de Heer M. J. van Engelen, 
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Architect B.N.A. in het Carlton-Hotel te Amsterdam een voor
dracht over „Bouwkundige Beschermingsmaatregelen". Aan
melding tot den cursus, die op 27 Mei aangevangen is, bij den 
Secretaris den Heer H. C. N. Meyer, Sarphatistraat 108a, 
Amsterdam. 

POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR T E 
BUSSUM. ARCHITECT J. CROUWEL B.N.A. 
Het aangewezen terrein voor de stichting van dit P.T.T.-gebouw 
is gelegen aan een pleintje en begrensd door de Huizerweg en 
de Driestweg. In verband met de bestemming van het gebouw 
is aan het hooge gedeelte (telefoonafdeeling) een meer geslo
ten, aan het lagere gedeelte (postkantoor) een meer open 
karakter verleend. Door deze wisselwerking in de architectuur 
en door de boomen welke zijn gespaard bij de sloop van de op 
dit terrein aanwezige villa, is getracht het gebouw te doen 
aanpassen aan de landelijke sfeer van de gemeente Bussum. 
Bij de verdere bebouwing aan de andere zijde van het pleintje 
is in overleg met de plaatselijke schoonheidscommissie gestreefd 
o.m. door gebruik van dezelfde steensoort, te komen tot een 
harmonische oplossing van het geheel. 

Het gebouw is uitgevoerd in skeletbouw; de gevels zijn van gele 
Friesche steen en platvol gevoegd; de kap is gedekt met donker-
roode verbeterde Hollandsche pannen. 
De toegepaste natuursteen van stoepen en dorpels is Fransche 
kalksteen, z.g. Rocille. Verder is het gebouw voorzien van stalen 
ramen, met aluminiumverf behandeld; voor het postkantoor 
zijn deze dubbel, dit met het oog op de temperatuurwisselingen. 
Inwendig is het lokettenfront en aansluitende glaspuien even
eens met aluminiumverf behandeld; wanden en plafonds crème
kleurig. De wachtzaal-publiek met geglazuurde geelkeurige 
baksteenen lambris en vloerbedekking van Solnhofer-tegels 
van 50 X 50 cM. J. CROUWEL. 
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S E R L I O . O N T W E R P V O O R E E N T O O N E E L D E C O R 

DE MANNEN VAN DE PEN EN DE MANNEN VAN DE TEEKENTAFEL. 

De Theorie der Architectuur van Leon Battista Alberti tot Le Corbusier. 

DOOR ARNOLDUS NOACH. 

II 

DRIE 16e E E U W E R S : S E R L I O - PALLADIO VIGNOLA. 

Elk nieuw geslacht neemt den last op, dien zijn voorganger 
heeft achtergelaten en voegt er den zijne aan toe. Soms staan 
er generaties op, wien het gegeven is om de voorvechters te 
mogen zijn van een nieuwe idee. Ook zij moeten weliswaar 
tradities meedragen, maar zij hebben het voorrecht om de tra
dities ondergeschikt te maken aan de vernieuwing. Hun op
volgers echter zijn zoo bevoorrecht niet: zij kunnen de eeuwen 
niet negeeren. 
S e b a s t i a n o S e r l i o (1475—1552) was zulk een opvolger. 
Zijn generatie stond nog te dicht bij den tijd van Alberti en 
Filarete om los te zijn van hun directen invloed. Hij was niet 
ver genoeg van zijn voorgangers verwijderd om volkomen 
nieuwe ideeën te kunnen brengen. Hij beheert Alberti's erf
deel; toch onderdrukt hij zijn eigen persoonlijkheid niet geheel: 
moeizaam en als het ware tersluiks drijft Serlio de kunst in een 
andere richting. Het is zijn kracht, die dit mogelijk maakt; de 
kracht om het oude te heiligen en toch voor het nieuwe open 
te staan. Voor Italië beteekent Serlio het einde van een periode. 
Voor Frankrijk en de Nederlanden opende hij een nieuw tijd
perk in de geschiedenis der kunst. 
A n d r e a P a l l a d i o (1518—1580), dertig jaar jonger dan 
Serlio, stond aan het begin van een andere periode. Wel kon 
ook hij niet op zoo revolutionaire wijze het oude prediken als 
Alberti, maar hij kon meer zich zelf zijn dan Serlio. In zijn 
theoretisch werk bracht hij zijn eigen ideeën met sterkeren 
nadruk naar voren, want als architect bezat hij meer beteekenis 
dan zijn voorganger. 
G i a c o m o B a r o z z i da V i g n o l a (1507—1573) sluit 
de rij der groote 16de eeuwsche theoretici in Italië. Over zijn 
beteekenis als zelfstandig bouwmeester zullen wij op deze 
plaats slechts terloops spreken. Als theoreticus bestendigde en 
vervolmaakte hij het werk van Palladio. Al is Vignola in jaren 
ouder dan deze meester, toch is hij als t h e o r e t ic u s zijn 
navolger. 
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Serlio komt uit Bologna, Palladio uit Vicenza, Vignola uit . . . . 
Vignola. Het is opmerkelijk dat deze architecten allen uit 
Noord-ltalië afkomstig zijn; opmerkelijk maar niet onverklaar
baar: Florence, de stad „waar de kunst der Oudheid opnieuw 
geboren werd", is reeds in het begin der 16de eeuw overver
zadigd van groote figuren. Het Noorden van Italië krijgt be
hoefte aan een eigen „moderne" architectuur. Het is het 
mysterie der geschiedenis, dat juist daar de groote figuren op
komen, waar zij het meest noodig zijn. 
Ook in Noord-ltalië was het de taak der theorie om leiding te 
geven aan de practische bouwkunst. Maar hoe universeel de 
theoretici ook willen zijn, toch ontkomen zij niet aan de tradi
ties van de streek: het Antieke, de Neo-Antieke Florentijnsche 
kunst kan niet naar elders worden overgeplant, zonder dat de 
nieuwe bodem er het zijne toe bijdraagt. 
Van de drie theoretici, wier namen den titel van dit opstel 
vormen, is echter geen zoo hecht verbonden geweest met de 
kunst van zijn streek als S e b a s t i a n o S e r l i o . Hij was de 
oudste van het drietal; hij maakte den bodem gereed voor hen 
die na hem kwamen en wier werk een universeeler karakter 
droeg dan het zijne. 
In Serlio's V i j f b o e k e n o v e r de B o u w k u n s t wordt 
een programma ontwikkeld, dat zeer veel overeenkomst ver
toont met Alberti's theoretisch werk. In het e e r s t e boek 
behandelt Serlio de meetkunde, voorzoover een architect van 
zijn tijd die moest kennen. In het t w e e d e b o e k bespreekt 
hij (uitvoeriger dan Alberti het deed) de p e r s p e c t i e f , on
misbaar hulpmiddel voor bouwmeester en schilder beide. In dit 
gedeelte brengt hij echter iets, dat geen van zijn voorgangers 
ooit had behandeld: het t o o n e e l . 
De decoratie van het tooneel begint in Serlio's tijd te worden 
tot een mengsel van realiteit en illusie, zooals zij tot op 
den huidigen dag is gebleven. Ook in de uitdrukkingsmiddelen 
die Serlio als decor-ontwerper ten dienste staan, komt deze 

S E R L I O . O N T W E R P V O O R E E N P O O R T 
M E T „ E G Y P T I S C H E " M O T I E V E N 

vermenging tot uiting. Serlio vereenigt de elementen van schil
derkunst en architectuur: de schilder brengt de werkelijkheid 
over op het platte vlak; de bouwmeester verwezenlijkt zijn 
ideeën in tastbare dimensies; de tooneeldecorateur in Serlio's 
geest gebruikt de tastbare dimensies eveneens, maar hij doet 
de derde afmeting grooter schijnen dan zij is. 
Wat Serlio voor de geschiedenis van het theater beteekent, 
behoeft hier nauwelijks te worden gezegd. Genoeg zij, dit punt 
aan te stippen: hij heeft dezen tak van de architectuur een 
wetenschappelijke basis gegeven en alles samengevat, wat zijn 
tijd erin hadbereikt. Dat Serlio de o n t d e k k e r van dezen 
bijzonderen vorm van decoratiekunst is geweest, zooals men 
wel beweerd heeft, is echter niet bewezen. Ook al is dit niet 
het geval, dan toch is zijn beteekenis in dit opzicht niet minder 
groot. 
Dat Serlio niet slechts wat het tooneel betreft, maar ook in 
alle andere takken van de bouwkunst voor zijn tijd de vol
komen representant was, bewijst het d e r d e boek van zijn 
theoretisch werk. Hierin is alles opgeteekend, wat zijn gene
ratie bekend was omtrent de architectuur der Oudheid. Zeer 
nauwkeurige opmetingen van de nog niet geheel verdwenen 
gebouwen publiceert hij naast plausibele reconstructies van 
hetgeen totaal verdwenen is. Ook in dit opzicht volgt hij ge
trouw Alberti's programma: de archeologie heeft voor hem 
groote waarde, maar alleen dan, wanneer zij bevruchtend 
kan werken op de bouwkunst van den nieuwen tijd. 
Hoezeer het begrip K l a s s i e k voor Serlio gelijk is aan v o o r 
b e e l d i g , toonen enkele teekeningen, die hij in ditzelfde boek 
(het derde) doet afdrukken. Zij stellen geen gebouwen voor uit 
de Oudheid, maar uit een periode, die slechts zeer kort voor 
'schrijvers tijd lag: de gebouwen zijn namelijk de Basiliek en 
het kapelletje, beide aan Petrus gewijd en beide door B r a 
m a n t e ontworpen. 
Bramante's onuitgevoerd project voor St. Pieter te Rome is 
voor de ontwikkeling der bouwkunst hoogst belangrijk ge
weest. Dat Serlio het in één adem noemt met antieke tempels 
en theaters, kenschetst de beteekenis, die dit ontwerp voor de 
bouwmeesters van zijn tijd had. 
Serlio was de eerste van zijn generatie, die wees op de archi
tectuur van het oude Egypte. Slechts uit reisverhalen en 
Antieke beschrijvingen kan hem daaromtrent iets bekend zijn 

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

geweest. Zelf heeft hij er niets van gezien. Deze belangstelling 
voor Aegyptologie sproot uit denzelfden grond voort als Serlio's 
studies van de Romeinsche architectuur: hij beoefende de 
wetenschap ter wille van de kunst. Wij zullen straks laten zien, 
in hoeverre de vormen der oude Egyptische cultuur invloed op 
hem hadden. Het spreekt echter van zelf, dat de belangrijkste 
bron van Serlio's inspiratie de O u d h e i d was. In het v ie r d e 
b o e k wordt dan ook alles samengevat, wat Serlio en zijn tijd
genooten uit die bron putten; en wel in de eerste plaats wat 
de versierende vormen betreft. 
In het vierde boek van deze verhandeling over de bouwkunst 
volgen namelijk de z u i l o r d e n . Meer dan Alberti legt Serlio 
den nadruk op dit element, dat deels constructief, deels decora
tief is; de tijd nadert, waarin de theorie zich met weinig anders 
zal bezighouden. 
De zuil beg'nt haar plaats in de architectuur te veroveren; 
maar nog is zij niet oppermachtig. Serlio gebruikt haar nog 
slechts daar, waar zij uit de constructie zin en doel verkrijgt: 
bij het opbouwen van loggia's, bij het inlijsten van deuren, bij 
het ondersteunen van gewelven. De zuil d r a a g t nog, zij is 
hier niet vóór de constructie geplakt, zooals in het werk van 
vele bouwmeesters uit de 17de en 18de eeuw. 
Serlio heeft een voorkeur voor bizarre en ruwe vormen. De 
r u s t i c a neemt daarom in zijn werk een belangrijke plaats 
in. Portalen, waarvan het karakter herinneringen opwekt aan 
rotsholen en hunebedden zijn in dit vierde boek als voorbeelden 
gegeven naast tegelmozaieken, die aan Arabisch werk doen 
denken. Altijd weer frappeert in Serlio's ontwerpen de zin voor 
het grillige en exotische. 
Men heeft dezen zin voor het barbaarsche langen tijd B a r o k 
genoemd. Volgens de moderne opvattingen van het begrip kan 
men Serlio echter moeilijk van dit etiket voorzien; twintig jaar 
geleden placht men alles Barok te noemen wat eenigszins naar 
het bizarre zweemde. Het is echter een feit, dat de bewogen
heid en de onrust van Serlio's kunst het voorspel hebben ge
vormd tot de stroomingen, die thans onder den naam Barok 
worden samengevat. Uit deze mentaliteit spruit eveneens de 
aandacht voort, die Serlio voor Egypte bezat, want in die cul
tuur zag hij een middel om te ontsnappen aan de eischen van 
proportie en harmonie, eischen, die voor zijn tijd geloofspunten 
vormden. 
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Dienzelfden zin voor het ongewone zien wij in nog sterkeren 
mate geopenbaard in het v i j fde boek. Hierin gaf Serlio zijn 
ontwerpen voor k e r k e n weer. Vooral de plattegronden zijn 
interessant: zij vertoonen vijfhoeken, zeshoeken en ovalen, ge
waagde doorsnijdingen van ruimten, kortom alles, wat een 
orthodoxen Renaissancebouwmeester de haren te berge zou 
doen rijzen. Maar voor Serlio vormen deze afwijkingen van de 
rechte leer juist den sleutel tot het geheim der schoonheid. 
Indien men dezen kunstenaar den v o o r l o o p e r van het 
Barok wil noemen alleen wegens hetgeen hij op het gebied 
van de versierende elementen in de architectuur heeft ont
worpen, dan mag hij in deze ruimteprojecten niet slechts een 
voorlooper heeten, maar is hij zelf een m e e s t e r v a n het 
B a r o k . Het zijn deze plattegronden, die zijn beteekenis voor 
de volgende eeuwen zoo groot maken. Een vergelijking met 
hetgeen in de 17de eeuw in Rome en in de 18de eeuw in 
Duitschland is gebouwd, zegt genoeg. 
Groot is de tegenstelling tusschen deze opvattingen van de 
architectuur en de theorie, die Alberti zeventig jaar vroeger 
gepropageerd had. Toch nemen wij onze woorden uit het begin 
van dit artikel niet terug, namelijk dat Serlio Alberti's erfdeel 
hoedde en er slechts aarzelend zijn eigen ideeën aan toevoegde. 
Eerst echter zullen wij de v e r s c h i l l e n tusschen de beide 
meesters bespreken. 
De tegenstelling komt niet zoozeer voort uit het feit, dat Serlio 
zooveel later leefde dan Alberti. Het is voornamelijk het Noord-
Italiaansche idioom van Serlio's kunst, dat sterk afsteekt tegen 
het typisch Florentijnsche van Alberti. Hieruit is ook, ten
minste voor een deel, Serlio's voorkeur voor het bizarre te ver
klaren: Noord-ltalië heeft slechts zelden bouwwerken voort
gebracht van zoo groote harmonie en welgeordendheid als het 
Toscaansche gebied. Drang en beweging vindt men niet in de 
architectuur van Florence, doch in Lombardije en Venetië; 
drang en beweging, zooals men die vindt in de landen benoor
den de Alpen. In dit opzicht geldt de uitspraak, die zegt dat 
Italië pas ten zuiden van de Apennijnen begint: de bouwkunst 
van Noord-ltalië heeft minder verwantschap met Toscane dan 
met de streken, waar de zomers nat en koud zijn. 
Van Alberti's theoretie heeft Serlio echter zoo sterke invloeden 
ontvangen, dat men hem inderdaad den voortzetter van Alberti's 
ideeën kan noemen. Het systeem van de beide theoretische 
werken is in groote trekken hetzelfde. Slechts de indeeling is 
verschillend: Serlio verdeelt zijn stof in vijf b o e k e n en 
Alberti in t ie n. Een zoo belangrijke plaats als de laatstge
noemde aan de techniek gaf, verleent Serlio echter niet. Serlio's 
generatie had geen voorlichting in dezen tak van de bouwkunst 
noodig; zij kan al haar aandacht bepalen tot de a e s t h e t i 
s c h e ontwikkeling. Serlio's werk is dan ook in hoofdzaak 
bedoeld als middel tot verspreiding van de kennis der voor zijn 
tijd moderne versieringsvormen; hun toepassing in den op
bouw; de invloed dien zij zelfs op den plattegrond uitoefenen. 
De „Vijf Boeken" zijn geen lofzang op de architectuur: deze 
kunst had sinds Alberti's dagen haar plaats reeds veroverd en 
had dus geen lofzang meer noodig. 

Het nieuwe en jonge, dat zich in Leon Battista's „Tien Boeken" 
voortdurend op den voorgrond stelt, ontbreekt in Serlio's theo
retisch werk. Daarom ook hebben wij uit dit boek niets geciteerd: 
de gedachten van Serlio over de bouwkunst hebben iets tweede-
handsch. De theorie begint hier reeds de grauwe kleur aan te 
nemen, die in lateren tijd een van haar voornaamste kenmerken 
zou worden. 
Het is hier de plaats om den blik terug te wenden naar de gene
ratie, die Alberti met Serlio verbindt, want daarin heeft zich 
de overgang van de 15de naar de 16de eeuw voltrokken. Het 
is merkwaardig, dat uit die generatie slechts weinig architectuur
theoretici van grooten roem zijn voortgekomen. Wel zijn er 
toen vele verhandelingen over de bouwkunst geschreven, maar 
258 

S T A D S P L A N V A N F I L A R E T E 

geen enkele heeft zulk een populariteit verkregen als de wer
ken, die wij tot nu toe besproken hebben. De kunst van deze 
generatie vormde geen zelfstandige periode; zij vormde slechts 
een overgang. Alleen als representant van een zelfstandige 
periode kan een theoretisch werk den invloed uitoefenen van 
een waarlijk Klassiek leerboek. Hieronder laten wij enkele van 
deze „mindere goden" de revue passeeren. 

Filarete's stadsplan vond weerklank bij den Sieneeschen archi
tect F r a n c e s c o di G i o r g i o M a r t i n i . Francesco di 
Giorgio schiep vele bouwwerken en schreef bovendien enkele 
theoretische verhandelingen. Tot zijn roem heeft vooral bijge
dragen, hetgeen hij deed voor de ontwikkeling der s tads-
b o u w k u n s t . In hoofdzaak zijn Francesco's stadsplattegron
den tot twee typen te herleiden: 1o. het c e n t r a I e type, opge
bouwd uit een een vierkant of ovaal, en 2o. het I a n g g e r e k t e 
type waarvan de grondslag wordt gevormd door een rechthoek 
of een ovaal. Het centrale type gaat terug op Filarete's plan voor 
S f o r z i n d a . Het ovale type echter is geheel en al de vrucht 
van Francesco's brein. Het behoeft niet gezegd te worden, dat 
geen enkel van deze plannen is uitgevoerd: de tijd was er niet 
rijp voor. Het is echter interessant om de invloedssfeer van 
Francesco di Giorgio's ontwerpen na te gaan: A l b r e c h t 
D ü r e r maakte een project voor een ideale vorstelijke residentie
stad, waarin een van Francesco's plannen grootendeels nage
volgd is. En ten slotte, wat den invloed van het langgerekte 
stadstype betreft, noemen wij slechts het Nederlandsche W i I-
I ernst ad, dat met zijn ovalen omtrek en zijn breede hoofd
straat een sterke overeenkomst vertoont met werken van den 
15de eeuwschen Sienees. 

Serlio ging de kunst van Francesco di Giorgio Martini echter 
geheel en al voorbij. Serlio en zijn generatie hielden zich met 
stadsbouwkunst niet op. Voor hen, evenals voor Alberti was het 
g e b o u w o p z i c h z e l f belangrijker dan het o r g a n i s m e 
v a n een s t a d . 
In het gebouw was het de z u i l , die hoe langer hoe meer de 
aandacht van den architect in beslag ging nemen. Den over
gang van Alberti's opvattingen in dit opzicht en de ideeën van 
Serlio's tijd vormde een theoreticus, wiens beteekenis overigens 
gering is, maar die juist de zuil in het middelpunt van de archi
tectonische belangstelling plaatste. L u c a P a c i o l i namelijk, 
een Venetiaan van het eind der 15de eeuw, schreef een verhan
deling, waarin hij het b o u w w e r k vergeleek met het m e n-
s c h e I ij k e l i c h a a m . De proporties, die Alberti slechts in 
het algemeen vaststelt, groeien bij Pacioli uit tot een streng 
systeem. De zuil is voor hem het architectonische equivalent van 
hetgeen het menschelijke lichaam voor de schilderkunst en de 
sculptuur beteekent. 

Grooter nog dan voor Serlio was de beteekenis van dit „men
schelijke element in de bouwkunst" voor de generatie, die na 
hem kwam. Het was A n d r e a P a I I a d i o, die de zuil maakte 
tot een levend, geliefkoosd en. . . . verwend wezen. 
Andrea Palladio's beteekenis voor de kunstgeschiedenis ligt 
meer in hetgeen hij gebouwd, dan in hetgeen hij over de archi
tectuur geschreven heeft. Hiermee verkleinen wij niet zijn be
langrijkheid als theoreticus, maar vergrooten wij zijn belang
rijkheid als bouwmeester. Palladio's invloed is echter juist door 
zijn theoretische werken ontstaan. 
Wie in onzen tijd aan Palladio denkt, ziet voor zich de droge en 
koude bouwsels, die met hun onaandoenlijke zuilenmassa's en 
onbewogen muren in de vorige eeuw zijn ontstaan; Palladio 
heet van deze gebouwen de geestelijke vader te zijn. Maar het 
is niet deze meester, die zulke werken op zijn geweten heeft; 
het is het P a l l a d i a n i s m e geweest, dat het moderne Europa 
tegen P a l l a d i o heeft ingenomen. 
In de tweede helft van de 18de eeuw kwam de Klassieke Oud
heid opnieuw de kunstenaars inspireeren. In geheel Europa 
werd het leven ondragelijk gemaakt met vervelende witte ge
bouwen, die alles, behalve Klassiek waren. Dit duurde tot ver 
in de 19de eeuw. Maar het Aquarium van Artis en het Kapitool 
te Washington hebben niets te maken met Palladio's kunst, al 
verschuilen zij zich achter zijn naam. 
Waar de ontwerpers van zulke gebouwen zich echter terecht 
op konden beroepen, was Palladio's theoretisch werk. Hiermee 
echter wordt eens te meer aangetoond, hoe weinig de theorie 
vermag, wanneer zij niet wordt gedragen door levende kunste
naars: Palladio schiep, door zich streng aan zijn eigen theorie 
te houden, werken van groote schoonheid. Zijn epigonen uit de 
18de en 19de eeuw pasten de theorie even streng toe, maar 
konden zich niet Palladio's geest tegelijk met zijn voorschriften 
eigen maken. 
Palladio heeft de bouwwerken der Klassieke Oudheid als geen 
ander onderzocht en opgemeten; de vrucht van dit onderzoek 
was een werk: „De Antiquitate Romae". Streng wordt door hem 
het oude van het moderne gescheiden. De archeologie brengt 
hij verder, dan zij vóór zijn tijd ooit geweest is. Maar ook hij ziet 
deze wetenschap alleen als hulpmiddel: zijn werken getuigen 
ervan. Zijn villa's zijn Antieke lusthoven; zijn Olympisch theater 
te Vicenza is een schouwburg in Antieken zin. 
Het levende element, dat in zijn navolgers in latere eeuwen ont
breekt, is in Palladio echter te sterk aanwezig, dan dat hij zijn 
gebouwen zou maken tot laffe imitaties van grootsche voorbeel
den. Het is juist die grootschheid en heroiek, die Palladio maakt 
tot het voornaamste thema van zijn kunst. Hij isgeheel ontgroeid 
aan de verfijning en eenvoud van het 15de eeuwsche Florence. 
Hij is minder bewogen dan Serlio, maar hij isgrootscher. Palladio 
geeft de architectuur, behalve de uiterlijke versieringen, ook de 
g r a n d e z z a der Romeinsche Oudheid. 
In dezen zin is Palladio, zooals Goethe hem noemt, „der eigent-
liche Wiedererwecker des klassischen Altertums". Maar de 
heroische schoonheid was niet hetgeen Goethe en zijn tijdge
nooten in de eerste plaats in Palladio's kunst zochten. Zij zoch
ten de nauwkeurige imitatie der Antieke vormen; zij voelden 
zich aangetrokken tot alles, wat zij niet „Barok", grillig, bar-
baarsch noemden. Zij konden vinden wat zij zochten in Palla
dio's proportie-systemen; maar wat daarbuiten lag, zagen zij 
niet: de kracht, die van Palladio's bouwwerken uitstraalt en 
van de geschriften, die hij over zijn eigen werken publiceerde. 
Want deze vormen de eigenlijke architectuurtheorie van den 
meester. Door middel van teekeningen, met weinig woorden, 
zet hij de theorie van de grandezza uiteen. 

De kunst van G i a c o m o B a r o z z i da V i g n o l a was 

anders dan die van Palladio; men behoeft daartoe slechts de 
bouwwerken van beide architecten te vergelijken. Maar in zijn 
theoretisch werk is Vignola Palladio's navolger geworden. 
De theorie van dezen meester is weinig omvangrijk: zij bestaat 
slechts uit een proportiesysteem voor de z u i I o r d e n. Palladio 
had zijn systeem uit Vincentijnsche voeten opgebouwd; Vignola 
hield zich voor zijn zuilen aan dezelfde proporties, maar paste 
abstracte eenheden toe. Dit is in het kort de beteekenis van 
Vignola's „Regel der vijf Zuilorden". Ondanks den geringen 
omvang heeft dit werkje echter een zoo grooten roem verkre
gen, dat de uitgaven in de 17de en 18de eeuw niet te tellen zijn. 
Vignola werd een soortnaam, zooals Baedecker er een voor 
ons is. Tot ver in de 19de eeuw verschijnen nog leerboeken, die 
„Le Vignole Moderne" heeten, maar die met het werk van den 
16de-eeuwschen meester niets te maken hebben. Geen enkel 
architectonisch systeem heeft zoo grooten roem gehad als het 
werk van Giacomo Barozzi. 
Bij het lezen van den „Regel der vijf Zuilorden" stelt men zich 
den schrijver voor als een doctrinair denkend en scheppend 
bouwmeester. Bij het zien van Vignola's bouwwerken daaren
tegen neemt men een souplesse en bewogenheid waar, die moei
lijk is te vereenigen met den geest van het theoretische werk. 
Geen enkele architect heeft in s t e e n zoo geheel anders ge
werkt dan op p a p i e r , gelijk Vignola deed. 

Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze bespreking 
der 16de eeuwsche theoretici in Italië. Met opzet hebben wij de 
figuur van S c a m o z z i , den beroemden leerling van Palladio, 
buiten beschouwing gelaten. Wij achtten het beter, hem te be
spreken in het verband van tijd en plaats, waarin hij volkomen 
tot zijn recht komt: in de 17de eeuwsche architectuur van de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden. Daar is Scamozzi het 
vroegst en het meest geëerd. Het was echter onze bedoeling, in 
dit artikel den overgang te schetsen van de Renaissance in het 
Zuiden naar de Renaissance in het Noorden. Ook Palladio en 
Vignola, evenals Scamozzi, zijn weliswaar in Noord-Europa pas 
in de 17de eeuw tot volledige beteekenis gekomen. In de ont
wikkeling der Italiaansche architectuur van hun eigen tijd zijn 
zij echter te belangrijk geweest, dan dat wij deze beide mees
ters niet reeds op deze plaats moesten bespreken. 
De eerste architectuurtheoreticus, wiens naam boven dit artikel 
vermeld is, S e r I i o, heeft echter reeds tijdens zijn leven op de 
bouwkunst ten Noorden van de Alpen een machtigen invloed 
gehad. De bouwwerken van zijn hand zijn schaarsch, maar toch 
heeft hij direct in de ontwikkeling der architectuur ingegrepen 
en niet alleen indirect door middel van zijn theoretisch werk. 
In Frankrijk, aan het hof van Frans II te Fontainebleau, heeft 
Serlio gewerkt. Al is ook hetgeen door de kunstgeschiedenis 
langen tijd aan hem werd toegeschreven niet van zijn hand, toch 
vertoonen vele deelen van het Slot te Fontainebleau vormen, 
die zonder zijn invloed niet te denken zijn. Maar grooter nog dan 
door zijn beteekenis als practiseerend architect is zijn invloed 
door middel van zijn theoretisch werk geweest. In dit opzicht 
kan men zeggen, dat hij geheel het 16de eeuwsche Frankrijk 
heeft veroverd. Ook buiten Frankrijk strekten zich zijn sferen 
uit: de Nederlanden hebben Serlio's „Vijf Boeken" verslonden; 
in de 16de eeuw beleeft de vertaling door P i e t e r C o e c k e 
van A e i s t vele drukken. Wat meer zegt: vele bouwwerken 
uit die eeuw toonen, dat zij naar zijn voorbeelden en lessen zijn 
ontworpen. Het is de verwante geest, die hier geadopteerd wordt. 
Serlio was, zooals wij zooeven hebben aangetoond, de meest 
Noordelijk georiënteerde van alle Italiaansche theoretici. De 
komst der Renaissance in de Nederlanden is door de „Vijf Boe
ken over de Bouwkunst" verhaast. 
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H O U T S N E D E V A N A. V A N D E R V O S S E N 
P R I J Z E N V O O R D E V E R L O T I N G V A N D E N T E N T O O N S T E L LI N G S R A A D 

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

INGEZONDEN. 
J . Jans , Archi tect B.N.A. , A lmelo . 

A lmelo , Mei 1936. 

A a n de Redactie van het B.W., Amste rdam. 

M .H . 

In verband met de opmerking van de Commiss ie van Redactie betreffende 
de bedoeling van mijn voluit onderteekenen van mijn bijdrage in 't boekje 
„ D e ontluistering van ons land" zag ik gaarne onderstaand als ingezonden 
geplaatst: 

W. R „ Geheel afgescheiden van de beoordeeling van het boekje „ D e ont
luistering van ons land" in 't B .W. no. 21, acht ondergeteekende het noodig 
zijn a fkeur ing uit te spreken over de opmerking van de Commiss ie van Redac
tie betreffende zijn onderteekening als J . Jans, A r c h . B .N.A. A lmelo , waar in 
zij 'n advertentie ziet Het blijkt mij dat ik in geraf f ineerdheid bij deze 
commissie een lesje kan nemen, geen haar op mijn hoofd heeft aan deze 
mogelijkheid gedacht. 

Ik onderteeken echter om 'n andere reden vol ledig. 

E r is nl. 'n Jan Jans , Schi lder te Amsterdam en er is 'n J a n Jans , Archi tect 
te A l m e l o . . . , die behalve dat hij beschikt over 'n geweldige veelomvattende 
kennis, waarvan J . P. M. paf staat, ook nog schi ldert . 
Gevo lg : legio misverstanden. Wat J a n Jans in Amsterdam doet, krijgt J a n 
Jans in A lme lo voor de helft op zijn dak en als 't omgekeerde ook zoo is, dan 
heeft J a n Jans in Amsterdam nog wat „ p r e t t i g e " opmerkingen te wachten, 
naar aanleiding van zijn vermeende medewerking aan 't b o e k j e . . . waar in 
ik „ a d v e r t e e r d " . 

Ik heb me ook al eens een tijdje J . Jans, Koedijk genoemd, maar 't gevolg was, 
dat velen me voor een weduwe aanzagen. Daarna teekende ik voluit J a n 
Jans , A r c h . B .N .A . A lmelo , 't Is een heel tijdje goed gegaan, totdat nu deze 

MEDEDEELING VAN DE PERMANENTE PRIJSVRAAG 
COMMISSIE INZAKE DE UITBREIDING VAN HET RAAD

HUIS TE HAARLEM. 
De Permanente Pr i jsvraag Commiss ie heeft kennis genomen van het Besluit 
van B. en W . van Haar lem om aan architecten gelegenheid te geven op 
eigen risico ontwerpen te maken voor de uitbreiding van het Raadhuis 
aldaar, waarbij inl ichtingen desgevraagd zul len worden verstrekt door den 
Dienst van Publ ieke Werken. 

De P .P .C . is van oordeel, dat hierdoor de gelegenheid wordt gegeven om 
in wedstri jd met anderen een opdracht te veroveren hetwelk volkomen be
antwoordt aan het wezen van een openbare pri jsvraag. Daar deze wedstri jd 
of pri jsvraag in het geheel niet voldoet aan de bepalingen van de A . N . P . 
en correspondentie met B. en W . niet tot wijziging ervan kon voeren, 
ontraadt de P .P .C . ten sterkste daaraan mede te werken en wijst de leden 
van de constitueerende vereenigingen op de N .A .P . welke voor hen bin
dend zijn. 

De Permanente Pr i jsvraag Commiss ie 
W . F. G O U W E , Voorzi t ter . 
Ir. H . T H U N N I S S E N , Secretar is . 
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onderteekening een zeer afkeurenswaardige advertentie blijkt, waarvoor ik 
in den hoek moet staan. 
E n als ik mijn vinger opsteek om 't meester nader te verklaren, zegt hi j : 
Houd je mond j i j ! of gelooft mij niet. 

Hoe het zij, als de scherpzinnige Commiss ie van Redactie mij uit de moei
lijkheid kan h e l p e n . . . houd ik mij gaarne aanbevolen. 
Wat de moeil i jkheden betreffende de redactie van 't Bouwkundig Weekb lad 
betreft, refereer ik mij aan Zwiers en vol ledig. 

w.g. J . Jans, A r c h . B.N.A. , A lmelo . 

N a s c h r i f t v a n d e R e d a c t i e . 
Wanneer wij het boven afgedrukte verweer van den Heer J a n s plaatsen, 
doen wij dat omdat wij wil len voldoen aan alle gevoelens van rechtvaardig
heid, die met betrekking tot deze zaak kunnen worden gekoesterd. Niet , 
omdat de Heer Jans ons overtuigd heeft van onze afkeurenswaardige ge
raf f ineerdheid, die de meest afgrijseli jke beweegredenen meent te ontdek
ken, waar alleen lel ieblanke onschuld en onnoozelheid te vinden zijn. Wij 
meenen goed te doen, den Heer J a n s op het hart te drukken, voordat hij 
weer eens een art ikel de wereld jn stuurt, dat op de door hem zoo om
standig verdedigde wijze is onderteekend, het voor zichzelf zeer opmerk
zaam, inclusief de onderteekening, hardop te lezen, en zich dan eens goed 
rekenschap te geven van den indruk, dien het maken kan op een onbe
vangen buitenstaander. Wanneer hij dat doet, zal hij z ichzelf in de toe
komst pijnlijke d é r a i l l e m e n t e n besparen. Dat is, naar wij meenen, ook in 
zijn eigen belang. 

E n wat de laatste opmerking van den Heer J a n s a a n g a a t . . . . dat is weer 
eens zooiets „ d a t wel eens gezegd mag worden". W a n t het verband met de 
rest van 's Heeren J a n Jans ' schrijven ontgaat ons geheel. Misschien zijn 
wij nog net niet geraff ineerd genoeg om het te kunnen b e g r i j p e n . . . . 

R E D . 

M A L L E G E V A L L E N No. 17 
Dit is het afbikken van het eikenhout. Ook 
het mahoniehout wordt veel afgebikt. Vuren
hout bikt men niet af, want vurenhout is 
eikenhout geschilderd of mahonie en dat 
brandt men af. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. VAN DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. VAN NR 
DEN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 13 JUNI 1936 
REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

24 

JOS. CUYPERS 75 JAAR. 

Bij zijn 70sten verjaardag is een artikel in het B.W.A. gewijd aan 
den Architect Jos. Cuypers, en is een, zij het dan ook niet geheel 
volledig, overzicht gegeven van de vele bouwwerken door hem 
in zijn lange en vruchtbare loopbaan ontworpen en onder zijn 
leiding uitgevoerd. 
Wel zou thans, nu de bouwmeester 75 jaar is, deze lijst aan
gevuld kunnen worden met de vele werken door hem in deze 
laatste 5 jaren gewrocht, want hij is nog steeds en onvermoeid 
de practizeerende architect in den vollen zin des woords, be
schouwingen daaraan vastgeknoopt zouden evenwel allicht 
herhalingen worden. Een leven als dat van Jos. Cuypers heeft 
echter vele facetten, en wij willen deze gelegenheid aangrijpen 
om in het bijzonder te memoreeren zijn onvermoeibaren arbeid 
en strijd in den dienst van het Stads- en Landsschapsschoon 
van zijn gewest, Limburg. 
Als Voorzitter van de Provinciale Schoonheids Commissie, waar
van hij tevens de ziel is, Bestuurslid van de Stichting „Het Lim-
burgsche Landschap", Lid van de Commissies voor de Streek
plannen van Noord- Zuid- en Midden-Limburg, Voorzitter van 
de Schoonheids Commissie van Maastricht, Lid van de Commis
sie voor het Uitbreidingsplan van Maastricht en ontwerper van 
diverse uitbreidingsplannen, in al deze functies arbeidt de 
75-jarige nog steeds met jeugdige kracht en ijver aan de ver

dediging en bevordering van het schoon in Limburg. Niet steeds 
is deze taak een dankbare. Strijd tegen eigenwijze dorpsburge
meesters, die meenen met het ambt ook het verstand te hebben 
gekregen, strijd tegen bekrompen dorpspolitiek, strijd tegen 
pastoors, die de welgemeende raadgevingen als lastige bemoei
zucht beschouwen, strijd tegen ambtelijke instituten, ontelbaar 
zijn de gevallen, dat de strijd voor het schoone verloren wordt 
en het meest bewonderenswaardige in Cuypers is misschien wel 
zijn niet te dooven optimisme, dat altijd nog een mogelijkheid 
ziet, om zij het ook niet alles, dan toch nog iets te kunnen be
reiken, ieder resultaat al is het ook gering, als winst weet te 
boeken. Zijn bijna jeugdige veerkracht, die hem telkens weer 
opnieuw op de bres vindt, waar anderen misschien den strijd als 
hopeloos zouden opgeven. 
Des te grooter is dan ook de voldoening, wanneer de pogingen 
met goeden uitslag bekroond worden en het is de groote ver
dienste die Cuypers zich voor Limburg verworven heeft, dat door 
zijne groote tact, zijne beminnelijke vasthoudendheid, zijn wel
sprekendheid, zijn zuiver aanvoelen van het typische karakter 
van het Limburgsche Land en zijn bevolking, veel gered is, wat 
zonder hem verloren zou zijn gegaan. 
Moge hem nog lang de kracht gegeven zijn zich ook aan dit 
ideëele deel van zijn beroep te kunnen wijden. S. 
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H E T N I E U W E G E B O U W S C H U N C K T E H E E R L E N 

HET NIEUWE GEBOUW 
In 1874 vestigde zich wijlen de heer Arnold Schunck te Heerlen 
met een handweverij. Bij de handweverij is een winkel gekomen 
en hieruit heeft zich de groote zaak, het modehuis Schunck 
ontwikkeld. 
Stond het oude gebouw in het vroegere centrum van Heerlen, 
aan het Kerkplein, de oude markt, het nieuwe rijst op aan stads 
nieuw centrum, het huidige marktplein en is verbonden achter 
om het eenige perceel, dat de heer Schunck niet in handen kon 
krijgen heen, met het oude. 
Het verheft zich in letterlijken zin waar oud en nieuw Heerlen 
elkaar ontmoeten. De massieve ringmuur van het Romaansch 
vestinkje kwam bij de graafwerken weer te voorschijn, de (of 
een der) put(ten) van het kasteel vonden we ook, toegegooid 
met aarde maar overigens gaaf, terug. De resten van het oude 
vlot, dat vestinggracht geweest is, noopten ons den fundeerings-
grondslag op een veel lager peil dan we oorspronkelijk bedoel
den te zoeken. 
Het motief van den heer Schunck om te bouwen was: 
Het oude gebouw was veel te klein geworden; het lag ook niet 
meer op de beste plaats van Heerlen. 
Terwijl hij op uitbreiding zon, kwam hij bovendien op het denk
beeld de gevolgde manier van verkoopen radikaal te veranderen. 
Verkocht hij oorspronkelijk aan de toonbank, zoo te zeggen op 
monster met de waar op magazijn, hij wilde in de toekomst als 
de kooplui op de vrije markt al zijn voorraden op de plaats waar 
ze verkocht moesten worden uitstallen. Maar daarvoor waren 
noodig e x t r a groote verkooplokalen en dus ook een e x t r a 
groot gebouw. 
Zijn denkbeeld werd eisch. 
Op den vorm van het gebouw heeft het sterk gewerkt. De ver-
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diepingen zijn opgevat als hangende markten, door groote glas
wanden beschermd tegen atmosferische invloeden. 
De hierbijgaande plattegronden teekenen beter dan ik kan be
schrijven de inrichting van het gebouw. 
De twee kelderverdiepingen zijn punt van program geworden 
nadat de boringen hadden uitgewezen dat buiten de oude wal-
muren de bodem zeer slecht was, binnen betrekkelijk goed. Een 
fundeering in de mijnstreek op een gedeeltelijk goeden, gedeelte
lijk slechten grondslag voor een gebouw, als dat van de firma 
Schunck moest worden, durfde ik niet aan. Ik ruimde liever allen 
grond tot op één overal even slappe laag op, en kreeg op die 
manier de beschikking over de ruimte voor de kelders. 
De belétage is ten opzichte van het (nieuwe) Marktplein begane 
gronds, ten opzichte van het Kerkplein en aldus ook ten opzichte 
van het oude gebouw kelder. Het Kerkplein ligt 2,5 m hooger 
dan het Marktplein. Het hoogteverschil van de twee markten 
heeft de gelegenheid geschapen de expeditie, de privéingang, 
de portiersloge en de kantoren op een tusschenverdieping aan 
te brengen en de kelders van het oude gebouw om te vormen tot 
schakelhuis, groote etalage en passage van markt naar Emma-
plein. De kantoren zijn opgehangen aan de vloer der eerste verdie
ping. Onder de kantoren die volop daglicht krijgen over de etala
ges heen langs de markt, zijn de hoofdingang en lagere etalages. 
De passage van markt naar Emmaplein zal als etalage worden 
ingericht zoo gauw de tusschen Vroom & Dreesmann en Schunck 
geprojecteerde straat wordt aangelegd. De vierde verdieping is 
voorloopig ingericht tot kleermakers werkplaats. Op het dak is 
gebouwd de privéwoning met daktuin voor den heer Schunck. 
Twee liften zorgen voor het verkeer van de klanten van 
verdieping tot verdieping, een derde is ingericht voor 
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privégebruik, de vierde voor het goe
derenvervoer. 
De dragende constructies, de fundee-
ringsplaat, de kolommen, de vloeren 
en de platten zijn gemaakt van ge
wapend beton. Geen der wanden is 
dragend, ook die der kelders ofschoon 
van gewapend beton, niet. De laat
ste zijn enkel berekend op grond- en 
waterdruk. 
De kolommen zijn in het algemeen 
zoover uit de buitenomlijningen te
ruggeplaatst, dat ruime doorgangen 
tusschen kolommen en wanden tot 
stand konden komen. Daardoor was 
bovendien mogelijk dat de glaswan
den zoo te zeggen schaduwloos ge
construeerd werden, het gekozen 
systeem van paddestoelvloeren en 
kolommen rationeel werd, en de fun-
deeringsplaat zoo gunstig mogelijk 
werd belast. 
De gemetselde wanden zijn, voor zoo
ver het binnenwanden zijn, gemaakt 
van drijfsteen gemetseld tusschen de 
vloeren op, resp. onder, isoleerende 
treetexlagen. De buitenwandjes van 
de buitenspouwmuren zijn van bak
steen. 
De glaswanden staan voor het groot
ste gedeelte een halve meter uit de 
vloeren voor, waardoor het gebouw 
bij warm zonnig weer op een radikale 
wijze doorgetocht kan worden. De 
ervaring van het jaar, dat het ge
bouw nu voltooid is, heeft ons ge
leerd, dat de halve meter voorsprong 
aan den ruimen kant is. In den winter 
voldoen voor ventilatie volkomen de 
kleprampjes in de glaswanden, en kan 
men dan ook alle dakluiken sluiten. 
In den zomer moet men aan den 
kant van de zon de gordijnen sluiten 
en de dakluiken openen. 
De beide leidingenkanalen die op de 
teekeningen zijn aangegeven, zijn 
mede ontworpen om het gebouw 
eventueel mechanisch te ontluchten. 
De natuurlijke ventilatie is echter van 
dien aard gebleken dat de mechani
sche overbodig is. 

De verwarming van het gebouw in 
den winter geschiedt door een warm
waterinstallatie met natuurlijke cir
culatie. Een pomp kan worden inge
schakeld voor het versnellen der 
circulatie maar is tot dusverre niet 
noodig gebleken. De spiegelglaswan-
den, die lucht- en dus winddicht zijn 
geconstrueerd, bleken beter warmte-
isoleerend te zijn dan wij berekend 
hadden en gewoonlijk verondersteld 
wordt. Bovendien werkte de gewel
dige steenmassa van de betoncon
structie zóó als een warmteaccu-
mulator, dat het aanwarmen des 
morgens, zooals we ons voorgesteld 
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hadden, overbodig was en groote temperatuursprongen in het 
gebouw nooit zijn voorgekomen. 
Heerlen is heelemaal ondergraven. Groote zettingen worden 
onder het gebouw Schunck echter niet meer verwacht. Maar ik 
heb er toch wel rekening meegehouden. In tegenstelling met 
het wijd uitgespreide retraitehuis is het gebouw zeer compact. 
De fundeeringsgrond is drijfzand. Als een schip ligt daar het 
gebouw, in zich star, op. 
De verbindingen met het oude gebouw zijn, om in de scheeps
termen te blijven, als enterbruggen uitgevoerd. 
Heerlen, 28 Mei 1936. PEUTZ. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN. 
S C H U I L P L A A T S E N E N B E V E I L I G I N G T E G E N L U C H T A A N V A L L E N 
door A . H. van Leeuwen, architect B.N.A. , en Ir. H. Sangster, ingenieur, 
architect. Ui tgave A. W . Sijthoff 's Ui tg . Mij. Le iden . 
Ing. ƒ 1,40. Gecart . ƒ 1,65. 

Dit is voor zoover ons bekend het eerste boek in de Ned. technische litte
ratuur, waar in dit onderwerp behandeld wordt. 
In de technische t i jdschrif ten is er al veel over geschreven. Voor wie het 
onderwerp, met alles wat er aan vast zit, zoo weerz inwekkend is, dat zij de 
beide schri jvers verdenken tot de groep te behooren, die oorlogszuchtige 
tendenzen aanwakkeren, dient vooral vermeld te worden, dat de schri jvers 
over de luchtoorlog als zoodanin met afschuw denken. Maar zij achten het 
struisvogelpolit iek aan de weerzinwekkende gevaren, waaraan de menschen 
zullen bloot staan in een toekomstige oorlog, niet te wil len denken. 
Het boekje behandelt zeer beknopt de omschri jv ing van de gevaren die een 
luchtaanval geeft. Zij wijden eenige beschouwingen aan de gevarenkansen 
en behandelen het geheele onderwerp dan verder uit een bouwkundig-
technisch oogpunt. 

De tekst wordt verduidel i jkt door goede technische teekeningen. Het wi l 
mij voorkomen, dat de architect in het bestudeeren van dit beknopte boekje 
voldoende heeft, om zich een algemeen denkbeeld over het vraagstuk te 
vormen. 

Minister de W i l d e schreef een woordje vooraf, dat eindigt: 
„Moge het den schri jver gelukken, velen tot raadsman te zijn. Mogen even
zeer hun raadgevingen nimmer tot den toets der werkel i jkheid k o m e n ! " 

J . P. M. 
I N T E R I E U R M O D E H U I S S C H U N C K T E H E E R L E N 

A R C H I T E C T IR. F . P . J . P E U T Z 
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RAPPORT VAN DE COMMISSIE VOOR DE GOEDKOOPE WONING. 

Deze commissie werd in 1934 ingesteld door den Nat. Woningraad , den A lg . 
bond van woningbouwvereenigingen en het Ned. instituut voor volkshuis
vesting en stedebouw. 
De voornaamste conclusies van het rapport worden aldus samengevat: 
1. Het benoodigd aantal s laapkamers moet worden bepaald volgens de vol
gende beginselen: 
a. K inderen , ouder dan 10 jaar, mogen niet in dezelfde kamer als de ouders 
s lapen; 
b. Twee kinderen van verschi l lend geslacht en beiden ouder dan 10 jaar, 
mogen niet in één kamer slapen. 
D E A R B E I D E R S W O N I N G . 
2. Voor arbeiderswoningen is geen hoogere bouw toelaatbaar dan in vier 
woonlagen. Het bekl immen van meer t rappen, en het intensieve gebruik van 
de trappen in gebouwen, bevattende meer dan vier woonlagen, zou de be
woonbaarheid van dergelijke gebouwen op niet-toelaatbare wijze schaden, 
terwijl het compenseeren van deze nadeelen door het aanbrengen van liften 
niet tot de f inancieele mogelijkheden behoort. 
3. Elke woning moet doorspuibaar zijn door middel van ramen in verschi l 
lende gevels. Ingevolge dit beginsel moet voor arbeiderswoningbouw als on
toelaatbaar worden beschouwd: voor- en achterwoningen, „ b a c k - t o - b a c k " 
woningen en corr idorwoningen. 
4. Hoewel de meest gewenschte ligging van een gemeenschappeli jke t rap die 
is, waarbij het trappenhuis door een gevel wordt begrensd, is een gemeen
schappeli jke trap binnen het perceel wel toelaatbaar, indien zij voor niet 
meer dan drie, (in sommige gevallen bij toepasing van een onderhuis, voor 
niet meer dan vier) woningen moet dienen en in de verl icht ing en venti lat ie 
van het t rappenhuis voldoende is voorzien. 
5. Het onderbrengen van de bergruimten, welke niet binnen de woning 
zelf zijn gelegen, in een sousterrainverdieping ( „ o n d e r h u i s " ) , biedt, verge
leken bij het maken van zolderbergplaatsen meer voor- dan nadeelen. 
6. In steden waar de waterbeschaving verder is doorgedrongen, met name 
te Amsterdam, is een douche reeds thans een noodzakelijk element van de 
woning. Het is te voorzien, dat de behoefte aan een douche ook elders steeds 
dringender zal worden en dat in de nabije toekomst wor.ingen zonder douche
gelegenheid als niet-volwaardig zullen worden beschouwd. Met nadruk wordt 
daarom aanbevolen, in elk geval bij het ontwerpen van de woning te zorgen, 
dat althans een afzonderli jke en doeltreffende ruimte wordt gemaakt, waar in 
later een douche kan worden ge ïns ta l l ee rd . 

7. Het algemeen belang eischt, dat bij onteigening de prijs van den ruwen 
grond wordt bepaald op de geschatte gebruikswaarde ten tijde van de ont
eigening. Het is noodzakelijk, dat de voorbereiding van een wettelijke rege
ling in dezen geest met bekwamen spoed wordt ter hand genomen. 
8. Voor aaneengesloten bouw in drie of vier woonlagen is het gesloten bouw
blok niet ontoelaatbaar te achten. Het vertoont echter ernstige nadeelen. 
Het eenzijdige open bouwblok, het tweezijdige open bouwblok en de stroo-
kenbouw vormen in deze volgorde een telkens verder gaande poging om 
verschi l lende bezwaren weg te nemen, welke aan het gesloten bouwblok 
eigen zijn. T e n aanzien van strookenbouw in drie of vier woonlagen zal eerst 
een definitief oordeel geveld kunnen worden, wanneer met deze bouwwijze 
hier te lande meer ervaring zal zijn opgedaan. 
9. Voor den bouw van arbeiderswoningen op terreinen met een hoogen 
ruwengrondpri js en aanzienlijke ophoogingskosten nemen de grondkosten 
per woning af, naarmate de perceelen smaller en dus dieper worden. Dit 
mag echter niet leiden tot te smalle woningen. De besparingen, verkregen 
door het toepassen van geheel gesloten of eenzijdig open bouwblokken en 
door het maken van bijzonder smalle straten, zijn niet zoo groot, dnt het 
maken van een bekrompen verkavel ing in deze richting er door zou worden 
gewettigd. 
10. In de productiekosten moeten worden opgenomen, en op den grondpri js 
moeten dus drukken, die voorzieningen, welke geacht kunnen worden te zijn 
getroffen ten behoeve van de bewoners van de stadswijk zelf. Voorzieningen 
van meer algemeen belang, zooals wegen voor doorgaand verkeer, collecteur-
of stamriolen, grachten en groote parken, mogen slechts gedeeltelijk op den 
grondpri js drukken. 

11. Bij uitgifte in erfpacht van nieuwe gronden mag de rentevoet, waarnaar 
de canon wordt berekend, niet hooger zijn dan de rente, welke de gemeente 
zelf voor haar leeningen moet betalen. 
D E B O U W K O S T E N . 
12. Bij behoud van de bestaande werk- en constructiewijzen kan besparing 
op de bouwkosten praktisch niet worden verkregen zonder aantasting van 
hetgeen blijkens hoofdstuk 1 als minimum-eisch moet worden beschouwd. 
Wel kan besparing worden gevonden door het bouwen van meer woningen 
boven elkaar, waarbij bouw in vier woonlagen het goedkoopst is (rekening 
houdende met het gestelde in conclusie 2). 
13. Huurverminder ing moet niet worden gezocht in den bouw van minder 
duurzame woningen. 
14. Een waarl i jk oeconomische bouwwijze zal moeten worden gevonden in 
een constructie-systeem, waarbij zooveel mogelijk vooraf gereedgemaakte 
onderdeelen op het werk worden gemonteerd. In verband met de daartoe 
benoodigde outi l lage zal dit slechts ui tvoerbaar zijn bij massabouw in con
tinubedrijf . 
O R D E N I N G V A N H E T B O U W B E D R I J F . 
15. Ordening op het gebied van de woningvoorziening is noodzakelijk. Deze 
ordening omvat : 
a. Het perfectionneeren van de woning-, de gezins- en de belastingstatistiek. 
b. Het scheppen van de wettelijke bevoegdheid voor gemeentebesturen om 
onnoodigen woningbouw tegen te gaan. 
c. Het voeren van een zoodanige gemeentelijke grondpolit iek, dat de terrei
nen, welke voor de te bouwen woningcomplexen benoodigd zijn, regelmatig 
en tijdig beschikbaar worden gesteld. 
d. Zoodanige regeling van de credietverleening, dat waarborgen worden 
geschapen voor het regelmatig beschikbaar zijn der voor den bouw benoo
digde kapitalen. 
e. Reorganisat ie van het eigenlijke bouwbedrijf. 
16. E r dienen plaatselijke commissies in het leven geroepen te worden, be
staande uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en van de verschi l 
lende groepen van belanghebbenden bij den woningbouw. 
Deze commissies hebben tot taak, te adviseeren over alles, wat tot geordende 
woningvoorziening leidt. Regeling bij de wet is aanvankel i jk niet noodzake
lijk. Op den duur, nadat de noodige ervar ing is opgedaan, is het wel ge-
wenscht, tot een dergelijke regeling over te gaan. Wel l icht zal dan bli jken, 
dat aan deze organen meer zelfstandigheid zal moeten worden toegekend. 
17. E r dienen enkele gerationaliseerde bouwbedrijven te worden gesticht. 
Aan deze bedrijven wordt de bouw opgedragen van een belangrijk deel der 
door woningbouwvereenigingen en gemeenten te exploiteeren woningen voor 
arbeidersgezinnen met beperkte draagkracht . Deze bedrijven moeten worden 
ingericht als semi-overheidsbedrij.ven. Zij mogen geen winst beoogen. 
In eenige groote steden is plaats voor een bouwbedrijf met een capaciteit van 
800 a 1000 woningen per jaar. 
K A P I T A A L V O O R Z I E N I N G E N E X P L O I T A T I E . 
18. De overheid dient te bevorderen, dat in voldoende mate voorzien wordt 
in de behoefte aan kapitaal voor het tot stand komen van de woningen voor 
arbeidersgezinnen met beperkte draagkracht . Deze bemoeiing dient be
perkt te blijven tot vereenigings- en gemeentewoningen. T e n aanzien van 
kapitaalvoorziening voor den part icul ieren bouw heeft de overheid geen 
rechtstreeksche taak. 
19. Ernst ige overweging verdient de st icht ing van een met staatsgarantie 
werkend instituut, hetwelk zich de mobil isatie van kapitaal voor den bouw 
van vereenigings- en gemeentewoningen ten doel stelt. 
20. De maatregelen, waardoor besparing op de kosten van woningen kan 
worden verkregen, hebben alleen dan prakt ische waarde, indien zij tot uit
drukking komen in de huur. Zu lks is slechts gewaarborgd, wanneer de ex
ploitatie plaats vindt met uitsluit ing van winstbejag. Op grond hiervan dient 
de exploitatie van goedkoope arbeiderswoningen zooveel mogelijk te ge
schieden door woningbouwvereenigingen en gemeenten. 
De Onderteekenaars van het rapport z i jn: Ir. M. E . H. T J A D E N , Voorzi t ter , 
Mr. Dr. G . v. d. B E R G H , J . B O M M E R , M. J . S. D E J O N G E V A N E L L E M E E T 
en Ir. J . C. v. T E Y L I N G E N , Secretar is. 

PRIJSVRAGEN 1936 VAN DE VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE ROTTERDAM, 
Evena ls vorige jaren schrijft deze vereeniging wederom studiepri jsvragen uit. 
De onderwerpen zi jn: a. het ontwerp voor een gebouw voor een courant, 
b. het ontwerp voor een kleine concert, tevens tentoonstel l ingszaal , c. het 
ontwerp voor een boekband. 
De jury bestaat uit de heeren: 
Pieter den Besten, Sierkunstenaar te Rotterdam. 
J . F. Berghoef, architect te Aalsmeer . 
ir. J . W . E . Buijs, architect te den Haag. 
ir. M. C. A . Meischke, architect te Rotterdam. 
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J . Mooy, directeur der drukkeri j van de N.V. v. d. Bergh's Fabr ieken te 
Rotterdam. 
J . Poot, architect te Rotterdam. 
W . C. Pouderoyen, architect te Rot terdam. 
De inzending moet in het begin van November geschieden. 
Een exemplaar van het programma wordt na overschri jv ing van een gulden 
(bijdrage in de kosten van tentoonstell ing en terugzending) op postrekening 
nr. 205073 van den secretaris W . C . Pouderoyen, architect, Proveniers
straat 58 te Rotterdam, toegezonden. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. VAN DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. VAN NRr) r-
DEN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 20 JUNI 1936 Z.Ö 
REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

HET NIEUWE GLAS VAN PROF. R. N. ROLAND HOLST IN DEN DOM TE UTRECHT. 

De Utrechtsche Dom behoort tot de allerschoonste en meest 
grootsche scheppingen van middeleeuwsche bouwkunst. De 
pijlers en de muraalbogen van de koorsluiting zijn van een 
architectuur die in Frankrijk zelfs tevergeefsch kan worden 
gezocht. De Domtoren in zijn oorspronkelijken toestand is on
herroepelijk de prachtigste toren geweest welke ooit werd 
gebouwd. Sierlijker torens als te Rhenen, Antwerpen of Frei
burg missen ten eenenmale die hemelsche volmaaktheid, welke 
het Utrechtsche torenontwerp beheerscht heeft. 
De tand des tijds ontnam veel rijke sculpturen aan den Utrecht-
schen Dom. De beeldenstorm deed veel van de luisterrijke aan
kleeding verloren gaan. Wansmaak en gebrek aan stijlbegrip 
ontdeden de cathedraal in latere eeuwen gestadig van de 
trekken die eens zijn onberispelijkheid van vorm en gedachte 
toonden. 
Tientallen meesters hebben na 1254 gedurende twee en een 
halve eeuw aan dit bouwwerk gearbeid. 
Pas wanneer men de schilderachtigheid terzijde stelt, die 
schilderachtigheid, teweeggebracht door natuurlijke beschadi
gingen, door weersinvloeden, door kleine afwijkingen in lijn en 
vlak, waar bij den bouw de uitvoerende hand te kort schoot, — 
pas bij terzijdestelling van dit alles ontwaart men boven de 
uiterlijke overweldigende schoonheid, het werk van den meester. 
Al hebben de verschillende bouwers tusschen 1254 en ± 1550 
naar eigen inzicht de onderdeelen, tot welker uitvoering zij 
werden geroepen, bewerkt, één streng plan ligt aan hun werk 
ten grondslag. Zelfs al werd meermalen in belangrijke mate 
van het Xlllde eeuwsche concept afgeweken, één en hetzelfde 
Goddelijke stelsel beheerschte den arbeid van de opvolgende 
geslachten. Eén stelsel, door den Schepper ingefluisterd, en 
dat — zoo werd het verstaan — beantwoordde aan de wetten 
volgens welke aarde en heelal waren gebouwd. 
Het zou verkeerd zijn zich te verstrikken in het meetkunstige 
systeem waarin de Dom is ontworpen. Tientallen schalksche 
vrijpostigheden in steen en beeldhouwwerk aan den Dom, be
wuste onregelmatigheden, vooral in de fijnere onderdeelen, 
verraden een haast overmoedige opgetogenheid, waarmede de 
vakman aan zijn feillooze geheime stelsel den mogelijken schijn 
van dorheid wist te ontnemen. 

Een fuga van Bach, gebouwd volgens een wiskundige wet
matigheid, komt eerst dan bij uitvoering tot leven, wanneer 
onmerkbaar weinig van die wetmatigheid in rhytme en toon-
volume wordt afgeweken. Wie niet Bach's „Kunst der Fuge" 
begrijpt, begrijpt Bach niet. 
Wie den Dom zonder passer en duimstok beziet, kan hem be
wonderen doch nimmer begrijpen. 
Prof. R. N. Roland Holst viel het voorrecht te beurt, een glas-
in-lood-raam te mogen ontwerpen in dezen Dom. Tusschen 
1923 en 1926 schiep hij het Evangelisten-raam in den zuide
lijken dwarsschip-arm van dezelfde kerk. Ongeveer tien jaar 
later volgde de opdracht voor het noordelijke kruisraam, dat 
het Oude Testament zou voorstellen. 

Men moet zich rekenschap geven van de enorme verantwoor
ding, welke een kunstenaar op zich neemt, door het aanvaar
den van zulk een opdracht. 
Het Evangelisten-raam ontstond in een tijd, welke voor de 
kunst beloftevol scheen. Een opbloei in de beoefening van 
versierende kunsten en kunstambachten, een opbloei in de 
bouwkunst, — alles scheen de komst van een nieuwen stijl 
aan te kondigen. 
Het verleden leerde, dat de meest tegenstrijdige stijlvormen, 
mits elk op zich zelf van hooge kwaliteit, elkander verdroegen, 
ja de onsterfelijkheid uitbeeldden van het kunsthistorisch 
monument waaraan zij ondergeschikt waren gemaakt. 
Een kerngezonde overmoed rechtvaardigde dan ook de radicale 
wijze waarop een vermeende nieuwe stijl aan oude vormen 
werd gepaard. Het waren toch de monumenten zelf, die een 
dergelijke werkwijze uitlokten. 
De opdracht voor het Oud-Testamentische raam kwam in een 
tijd, waarin schier alle vroegere beloften onbewaarheid waren 
gebleven, een tijd van algeheel cultureel verval. De aange
boorde bronnen, waaruit een toch niet te miskennen hartstoch
telijke vormentaal als die der „Amsterdamsche School" op
welde, bleken reeds lang verdroogd. 
Destijds als waarlijk verdienstelijk beschouwde kunstwerken 
bleken niet vruchtdragend te zijn geweest. 
Zoo zijn allerlei details in het Evangelisten-raam thans minder 
beteekenend dan tien jaar geleden. Ook de opstelling en be
werking van de vier figuren getuigen van een stijl, welke zich 
niet heeft kunnen handhaven gedurende de ontwikkeling der 
toegepaste kunst in het laatste decennium, gesteld dat er van 
eenige ontwikkeling sprake is. 
Toch is het Nieuw-Testamentische raam van blijvende schoon
heid door zijn statige kleurenpracht. De doornenkroon met de 
bloeddroppelen spreken meer dan menige Kruiswegstatie. Deze 
bebloede doornenkrans beeldt op Protestantsche wijze Christus' 
lijden uit. 
Moge dan de tijd, waarin de opdracht voor dit tweede raam 
werd gegeven, met al zijn verbittering en vertwijfeling het 
aanvaarden van zulk een taak onnoemelijk bezwaren, de 
grootste moeilijkheid ligt toch in de opdracht zelf: De Protes
tantsche uitbeelding, en die als glaswand in een Gothische 
cathedraal. 
Als door de commissie voor het Domraam gestelde eischen, 
noemt voorts prof. Roland Holst in zijn „Toelichting": „1e. dat 
in de compositie niet meer dan vier figuren zouden voorkomen; 
2e. dat de kleurstelling zoodanig moest zijn, dat het dwars-
schip door het glasraam niet te zeer zou worden verduisterd." 
Prof. Roland Holst heeft bewezen, dat hij zich van de ontzag
lijke verantwoording rekenschap heeft gegeven, welke op allen 
rust die uitverkoren zijn tot den arbeid aan zulk een grootsch 
nationaal bezit als de Utrechtsche Dom. Roland Holst heeft 
zijn taak aanvaard als een waarlijk en waardig kunstenair, 
door zijn tijd en kracht, ja zijn geheele persoonlijkheid aan het 
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werk dienstbaar te maken. Het verwondert dan ook niet, dat 
de stem des meesters door hem werd gehoord. 
„Dat aan de bouwkundige conceptie", zoo vangt zijn toelichting 
aan, „van de Domkerk te Utrecht, evenals aan de sacrale bouw
werken der oudheid, een wiskunstig beginsel ten grondslag 
moest liggen, stond sinds lang, zij het intuïtief, bij mij vast. 
Wie het bouwwerk en de in teekening gebrachte opmetingen 
van de Domkerk nauwlettend beziet, moet wel tot de overtui
ging komen, dat ook in dit bouwwerk een wetmatigheid van 
hooger orde het vormbeginsel beheerscht." 
In hoeverre het door prof. Roland Holst gevonden systeem 
het stelsel van den bouwmeester weergeeft en in hoeverre zijn 
meetkundige figuren louter een toevallig gevolg zijn van dit 
stelsel, laat ik hier thans buiten beschouwing. 
Wel of niet door den bouwmeester bedoeld, een drietal hexa-
grammen is op geheel ongezochte wijze in den noordwand van 
het dwarsschip te teekenen. Prof. Roland Holst heeft „dien 
wiskunstigen vorm tot uitgangspunt aanvaard voor zijn com-
positaire taak". Een dergelijke opvatting moest een vrijwel 
volledig harmonieeren van glaswand en muurwerk waarborgen. 
Dat de figuurzaag-Gothiek van de traceering in dit venster 
uit den toon valt en, evenals de vermoedelijk verkeerd geprofi
leerde raamstijlen, aan geen oorspronkelijk systeem beant
woordt, doet aan de meetkundige samenstelling van het venster 
geen afbreuk.') 

Ten aanzien van een beschrijving van het raam beperk ik mij 
tot eenige zeer schetsmatige opmerkingen. 
Sinds de inwijding heb ik het glas dagelijks bezichtigd. Meer 
en meer kom ik tot de conclusie, dat sinds de voltooiing van 
Rembrandt's laatste zelfportret in de beeldende kunst geen 
werk van een dergelijk gehalte tot stand is gekomen. Neder
land is verrijkt met een kunstwerk van het kaliber van de 
Nachtwacht. Zelfs de roem van de Goudsche ramen verbleekt 
hierbij. Dit raam brengt na bijna twee eeuwen van verwaar-
loozing de wezenlijk Protestantsche kunst weer op een peil, 
dat in dezen tijd geheel onbereikbaar scheen. 
Het sterkt mij in de overtuiging, dat wij leven in den voor
avond van een opbloei van kerkelijk en geestelijk leven, dus 
bovenal van kerkelijke kunst. 
Kon men in het Evangelisten-raam een laatsten opbloei van 

1 De geheele venstervul l ing werd in het midden van de X I X d e eeuw door 
den toenmaliqen opzichter over de kerkgebouwen der Ned. Herv. Gem. 
den heer N. J . Kamperdi jk , ontworpen, vrij naar een teekening van Pieter 
Saenredam, uit 1636, van het oorspronkeli jke raam. 

LOSSE OPMERKINGEN OVER 

Dezer dagen werd te Amsterdam een tentoonstelling gehou
den van het werk der leerlingen van het Instituut voor Kunst
nijverheidsonderwijs. 
Tijdens de tentoonstelling werd het onderwijs in de verschillen
de kunstambachten met enkele leerlingen voortgezet. 
De bedoeling hiervan was voornamelijk om de ouders der leer
lingen eens op de hoogte te brengen van de bezigheden van hun 
kinderen. Inmiddels hadden ook belangstellenden toegang. Daar
door hadden wij gelegenheid ook eens een kijkje te nemen in 
deze zeer interessante school. 
Het kunstnijverheidsonderwijs is in de laatste 25 jaren grondig 
veranderd. Voor een deel ontstaan uit de werkplaatsen in de 
bouwloods van het Rijksmuseum, waren er langen tijd geen 
werkplaatsen te vinden in de kunstnijverheidsscholen, behalve 
de beeldhouwersateliers en die voor decoratieve schilderkunst. 
Een enkel oventje, waarin „versierde" vazen en zoo konden 
worden geglazuurd, was al een heele bijzonderheid. 
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individualisme waarnemen, de laatste opflikkering voor de in
storting, dit raam, voorstellend het Oude Testament, de ver
kondiging van de komst van Christus, is inderdaad één en al 
belofte. Het kondigt de komst van een grootsch tijdperk aan. 
Gelijk het eerste fonkelen van de sterren aan een zomeravond-
hemel, staat boven alle figuren uit, het kruis met de doornen
kroon. „Het kruis heeft de blauwe kleur — de kleur van het 
verschiet." 
Onder dit kruis staan de vier figuren twee aan twee gerang
schikt boven elkaar, volgens Gothische traditie. Boven rechts: 
de Koning, David; links: de Priester, Aaron, van Rembrandtieke 
sfeer, gezeten onder den gloedvollen zevenarmigen kandelaar. 
Rechts beneden: de Profeet, Elia, door een feilen bliksemstraal 
schril belicht. Verschrikte raven vliegen voor hem op. Links: 
de Wetgever, Mozes. De wetstafelen liggen verbrijzeld aan zijn 
voeten. De rook van het brandende braambosch stijgt tusschen 
deze vier figuren omhoog naar het kruis aan den hemel. 
Vele fonkelende details laat ik onbesproken, de rijkdom ervan 
valt moeilijk te beschrijven. 
Het basement is de arke Noachs. Op middeleeuwsch geestige 
wijze is Noach voor het venster in de ark afgebeeld, een koste
lijk detail, dat zich als zoovele onderdeelen door een binocle 
beter laat beoordeelen. 
Vooral wanneer men het venster door een binocle bekijkt, 
wordt men getroffen door een bijkomstige bijzonderheid. Veel 
vlakken zijn van zuiver spectraal blauw. Het verschil in licht
breking van dit blauw met de andere kleuren van het glastapijt 
wekt den schijn, dat de blauwe vlakken terug liggen. De wagen 
waarmede Elia ten hemel vaart staat daardoor met de om
ringende sterren schijnbaar vrij in het blauwe heelal. 
Tegelijk met het transept-raam kwamen, eveneens van de 
hand van prof. Roland Holst, drie vensters in de hooge koor
sluiting tot stand. 
Het lijkt mij niet juist deze drie vensters thans te beoordeelen, 
aangezien het koor vijfzijdig is en dus twee ramen nog niet 
van een gebrandschilderde vulling zijn voorzien. 
Prof. Roland Holst heeft het volvoeren van de opdracht voor 
het Domraam, dat nog grooter in afmeting is dan het zuidelijke 
kruisraam, en dat bij mijn weten het grootste Gothische venster 
is dat ooit in een cathedraal werd ontworpen, opgevat als zijn 
levenswerk. 
Welnu professor Roland Holst, Uw levenswerk is meer dan 
geslaagd, Ge hebt Nederland met een geschenk van blijvende 
waarde verrijkt. 

TH. HAAKMA WAGENAAR. 

KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN. 

Er werd overwegend kunstnijverheid ontworpen en g e t e e 
k e n d en dat was eigenlijk nogal griezelig (achteraf be
schouwd). 
Dit is gelukkig weer over en in een kunstnijverheidsschool, al
thans in het Instituut voor Kunstnijverheid, vindt men werk
plaatsen met werkbanken, met gloeiende ovens voor metaal 
en ceramiek, met weefgetouwen; het dreunt er van de hamer
slagen op hout, steen en metaal; het knarst en piept er van het 
vijlen en het boren. 
Wat echter in een dergelijke omgeving bij eersten aanblik sterk 
opvalt, is het gentleman- en ladylike van het leerlingencorps. 
Er heerscht hier een beschaafde wijze van ambachtsbeoefening, 
een geciviliseerde manier om handenarbeid netjes te doen, kort
om een sfeer, die wel het laatst gedachten wekt aan den moei-
zamen, gestagen, eindeloos volbrachten arbeid, die het meester
schap in een kunstambacht veronderstellen doet eenmaal door
gezwoegd te zijn. 

En dit ervarende, drong zich bij mij de, later herhaald opkomen
de vraag op: welke positie een kunstschool tusschen de maat
schappij en de kunst moet innemen. De positie die zij inneemt 
is niet bevredigend. Laten wij het maar ronduit zeggen, als 
i n s t e l l i n g m o e t zij jaarlijks een zekere categorie leer
lingen uit de maatschappij opnemen en aan de maatschappij 
met een getuigschrift afleveren, waarvan vast staat dat ze het 
in de kunst maar matig ver zullen brengen. En dit lijkt mij wel 
zeker, dat de kunst met aankomende beoefenaars, die het, 
voor zoover is te beoordeelen, maar matig ver zullen brengen, 
niet goed gediend is. 
Deze fatale noodzakelijkheid om de kunst middelmatigheden 
af te dragen, is inhaerent aan het schoolsysteem. 
De vrije meester, de vrije werkplaatsen, behoeven daaraan een
voudig niet te denken. Ze kunnen de middelmatigheden vrij de 
laan insturen; voor den naam van hun meesterschap zullen ze 
dat niet laten ook. De school echter kan en mag dat volgens het 
huidige schoolbegrip niet doen. Ze moet zelfs erg haar best doen 
met zulke middelmatige klantjes. De kunstschool heeft door haar 
maatschappelijken plicht een g e d w o n g e n houding tegen
over de kunst. 
Eén lichtzijde staat hiertegenover: de kunstnijverheidsschool 
behoedt voor dillettantisme, k a n daarvoor in elk geval hoeden. 
Het leerarencorps van het Instituut voor Kunstnijverheidsonder
wijs te Amsterdam staat daar natuurlijk borg voor, dat hier dillet
tantisme uitgesloten blijft. 
De school kan liefhebberij niet weren, dillettantisme gelukkig 
wel. 

Bij het doorwandelen der afdeelingen viel mij als algemeen 
punt, dat dezelfde vraag over de positie eener school tusschen 
maatschappij en kunst bij mij deed rijzen, de moeilijkheids
gradatie der werkstukken in de verschillende leerjaren op.Voor 
een goede beoefening van een kunstambacht bijv. is het onvoor
waardelijk onder den knie hebben, het volledig beheerschen van 
de elementaire materiaalbehandeling, eisch. Een metaalbewer
ker moet koper kunnen drijven. Wanneer k a n men koper 
drijven? Zeker niet wanneer men bijv. één bekertje in koper heeft 
gedreven, ook niet twee of drie, of tien, maar wel wanneer men 
van honderd bekertjes er in één per ongeluk een zwakke plek 
drijft. Voor het bereiken van zulk een perfectie in een elementair 
handwerk is echter op een school geen gelegenheid, het zou mis
schien alle leerjaren in beslag nemen. De ouders der leerlingen 
zouden zonderling opkijken, wanneer de Directeur der school de 
leerlingen na 3 jaren studie een getuigschrift mee gaf van be
kwaamheid in het drijven van zeer eenvoudig koperwerk. Daar
voor stuurt men zijn kind niet 3 jaren naar een Kunstnijverheids
school. Toch zou dat getuigschrift voor het kunstambacht zoo 
gek niet zijn en in een zeker opzicht een beteren waarborg bieden 
dan de veelsoortige bekwaamheden, waar thans naar wordt ge
streefd. De schoolpraktijk is, dat de leerlingen na één glad beker
tje, een tweede met een klein versierinkje slaan, een derde met 
een edelsteentje bezetten (opdirken), en alsdan in de termen 
vallen voor het ontwerp en de uitvoering van een bokaal, waar 
een overvolle tropheeënkast nog hebberig op wordt. 
Daartusschen door dan al het andere handwerk op dit zeer ver
scheiden gebied van kunstnijverheid. 

N a t u u r l i j k komt hierbij het elementaire drijven in een of 
anderen vorm weer steeds van pas, maar niet meer in zijn 
elementaire wijze van — naar ons voorbeeld — bekertjes drijven. 
We weten nu wel, dat afgestudeerden, die verstandig zijn, besef
fen eerst na de school met hun eigenlijke vakstudie te kunnen 
beginnen (dit zijn doorgaans de beste en begaafdste leerlingen), 
maar het gros laat zich op het getuigschrift heel wat voorstaan. 
Een school moet in de gradatie der moeilijkheid naar uiterlijk, 
"aar zichtbaar effect streven. De ouders willen vorderingen 
constateeren, hoe sneller hoe liever. En ze willen de vorderingen 

zien in het effect. De kunst echter heeft heelemaal geen haast, 
vraagt voor het werkmanschap tijd en rust. 

De gradatiekwestie doet zich natuurlijk ook bij andere afdee
lingen voor. Nemen wij bijv. die voor de Binnenarchitectuur, 
waarover wij in het programma lezen: „Het ontwerpen van een
voudige meubelen. Het ontwerpen van eenvoudige woonvertrek
ken met de aankleeding daarvan. Het ontwerpen van vertrekken 
in grootere gebouwen met de aankleeding daarvan en alle daarbij 
behoorende inrichtingen. Het ontwerpen en teekenen in projectie 
en perspectief van grootere samengestelde ruimten voor open
bare gebouwen met de bijbehoorende inrichtingen." 
Dit is nog al wat. Nu weet ik wel, dat de pap nooit zoo heet 
wordt gegeten, als ze wordt opgediend, maar het is toch kenne
lijk niet de bedoeling het bij deze opleiding tot het bestucleeren 
van bescheiden opgaven te laten. 
De gradatie in de moeilijkheid der werkstukken is een alge
meen punt, dat geldt voor alle vakonderwijs, ook het technisch 
onderwijs. 
De school-autoriteiten (om misverstand te voorkomen bedoel 
ik in hoogste instantie de Heeren in Den Haag) hechten er blijk
baar meer aan, dat de leerlingen van een school van alles uit 
het vak iets „meegemaakt" hebben dan het elementaire gron
dig en goed te kennen en dit standpunt is voor hen begrijpelijk. 
Maar hét praktische leven in zijn uitingen in techniek en kunst 
stelt ook zijn eischen. Moet er niet gestreefd worden naar een 
zuiverder plaats van de school tusschen maatschappij en tech
niek en kunst, dan m.i. thans het geval is? 
Bijzondere aandacht schonk ik bij het bezoek aan het Instituut 
aan de afdeeling Binnen-axchitectuur, waaraan, naar men mij 
vertelde, dezen cursus 26 leerlingen deelnamen, waarvan onge
veer 20 vrouwelijke. Het lijkt misschien vreemd, dat ik dit 
speciaal vermeld, maar ik vind dit bijna een essentieel punt. 
Want de Binnenhuisarchitectuur is, nu in het apothekers-assis-
tentschap, net als overal, ook al het vet van de soep is, voor een 
zekere categorie van jongedames werkelijk geen onaardige uit
komst. 

Men dient bij het beschouwen van deze zaak ook weer de over
wegingen der ouders, met betrekking tot de beroepskeuze hun
ner kinderen, in achtte nemen. Want in betrekking tot een kunst
nijverheidsschool, die wij eenzijdig zien als opleiding tot wer
kers op het gebied der kunst, staan de ouders, die voor hun kin
deren een werkkring zoeken, in verband met ambitie, aanleg, 
enz. 
Bij een zekere intelligentie, echter niet voldoende voor verdere 
en hoogere studie, is bij een zekere gave of lust tot teekenen, 
tot slöyd of handenarbeid, de kunstnijverheidsschool een aan
trekkelijk instituut met verschillende mogelijkheden. En voor 
vrouwelijke leerlingen valt de keuze dan licht op binnenarchi
tectuur. Het „scheppen" van interieurs, met lichte maar warme 
stoffen en gezellig arrangement, gecombineerd met liefde voor 
kamerplanten, het is echt iets vrouwelijks; het beantwoordt aan 
de aspiratie van de „jonge vrouw''. 
Deze opvatting is van de zijde van de ouders, die onbekend zijn 
op dit gebied, wel begrijpelijk. Maar van de zijde van de kunst 
wordt het toch ook wel anders bekeken. Binnenhuisarchitectuur 
heeft iets hybridisch, zij is eigenlijk een uitbreiding van de 
meubelmakerskunst, met het doel de ruimte waarin cle meubels 
zullen worden geplaatst, daarmee een eenheid te doen worden. 
Men kan het misschien nog op 10 andere manieren zeggen, 
maar zoo iets is het ongeveer. Binnenarchitectuur is als uiting 
in de kunst geen afzonderlijke categorie. In binnenarchitectuur 
treden steeds architectuur en meubelkunst beurtelings naar 
voren. De beoefenaars der binnenarchitectuur zijn ook van huis 
uit of architecten of meubelmakers. 
De een heeft dan in zijn werk het gemis als charme, waarmede de 
andere charmeert; en omgekeerd. 
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Maar wat is nu iemand met een uitsluitende opleiding voor 
binnenhuisarchitectuur? 
En nu de maatschappelijke zijde van de zaak. 
Voor een binnenhuiskunstenaar is er in ons land geen voldoende 
werkgelegenheid. Men kan nu wel zeggen, alles moet anders 
worden en ook voor deze speciale kunstenaars moet er werk 
komen. Maar wie den toestand en de verhoudingen en de ten
denzen (in maatschappij en kunst) een beetje meent te kennen, 
zal wel zoo voorzichtig zijn niet te voorspellen, dat de binnen
huiskunstenaar binnenkort zijn zeven vette jaren tegemoet gaat. 
Intusschen komen er van de aparte afdeeling binnenarchitectuur 
der kunstnijverheidsscholen ieder jaar zooveel leerlingen, die 
door hun opleiding, noch architect, noch meubelmaker kunnen 
worden geacht, tenzij men de praktische oefeningen in het ver
vaardigen van meubelen van deze opleiding als opleiding in het 
meubelmakersvak zou willen aanmerken. 
Waar is voor deze leerlingen straks plaats? Misschien voor 
enkelen op de bureaux van de groote meubelfirma's, maar daar 
wordt toch in 't algemeen geen kunstnijverheid beoefent. 
Dit is misschien te somber ingezien. Ik wil het hopen voor al 
die jonge menschen, die van de toekomst der binnenarchitec
tuur illusies koesteren. 
De enkele punten die ik hier heb aangeroerd, slaan natuurlijk 

niet op het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amster
dam, maar op de kunstnijverheidsscholen in het algemeen. 
Voor de prestaties der leeraren en leeraressen van het Instituut 
kan men niets dan lof hebben. Kunstonderwijs is individueel 
onderwijs, en dat verzwaart de taak van de docenten enorm. 
Wel moet de algemeene directie en organisatie van zulk een 
school krachtig en doeltreffend zijn, om de frischheid te behou
den, die op dit Instituut waarneembaar is. 
De punten, die ik aanroerde, betreffen alleen de eigenaardige 
positie van zulk een kunstschool als maatschappelijke instel
ling. Eenerzijds de ouders met kinderen, die een werkkring 
moeten hebben en daarvoor een opleiding zoeken, en ten 
dienste waarvan een zee van maatregelen noodig is, over 
schoolgeld, over lesroosters, over de wet, over examens, over 
cijfers, over getuigschriften, over bevoegdheden, allemaal 
dingen, die de ouders begrijpelijk belang inboezemen. Daarvoor 
is de school. Anderzijds staat de Kunst, ditmaal opzettelijk met 
een groote K geschreven, die al die maatregelen niets kan 
schelen, maar alleen verlangt naar beoefenaars harer waardig. 
Daarvoor is de school. 

De vraag is, wat kan de Kunst onder deze omstandigheden, 
van de kunstscholen verwachten. 

J. P. M. 

NEDERLANDSCHE INZENDING OP DE FOIRE DE PARIS 16 M E I 2 JUNI 1 9 3 6 . 

Op de Parijsche Jaarbeurs zijn dit jaar Nederlandsche indus-
trieelen en enkele regeeringsbureaux uitgekomen in een ge
zamenlijk georganiseerd complex, waarvan de verzorging was 
opgedragen aan Ir. H. J. Brusse en H. Molenaar. 
Deze Nederlandsche inzending, die plaats had gevonden in het 
achtergedeelte van een der 1 8 groote hallen, die het centrum 
vormen van het jaarbeurscomplex, bood door die gezamenlijke 
organisatie een rust, die weldadig afstak tegen de kermis-ach-
tige volte, die nu eenmaal het kenmerk schijnt te zijn van elke 
jaarbeurs. 
De architecten, die in denzelfden geest ook reeds een collectieve 
inzending van den Bond voor Kunst en Industrie (B.K.I.) had
den verzorgd op de laatste Utrechtsche jaarbeurs, hebben er 

zich toe beperkt, om de verschillende onderdeelen op logische 
wijze aan elkaar te binden in plattegrond zonder daarin te stre
ven naar een geforceerd architectuur-vertoon en door een een
voudig, rustig fond van een neutrale beige kleur in opstand. 
Een gelijke letterbehandeling voor de aanduidingen van firma's 
en opschriften versterkte dien indruk van eenheid. 
Het bovenlicht van de hallen was door een velum in banen van 
een gamma van licht- tot donkerblauw afgeschermd, dat het 
decoratieve effect gaf, waarin de Franschen, bij al hun zucht 
tot dikwijls grove pompeusheid, toch altijd meesters blijven. 
Daaronder hadden de architecten in silhouet het opschrift „Hol-
lande" en de landkaart aangebracht, waarvan het alleen jam
mer was, dat ze slechts op het laatste moment zichtbaar wer-
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P L A T T E G R O N D N E D E R L A N D S C H E I N Z E N D I N G O P D E F O I R E D E 
P A R I S A R C H . IR. H . J . B R U S S E E N H . M O L E N A A R 

I 

RADEMAKER'S 
-lOCOLADf FABRIEKEN ROTTERDAM 

S T A N D S O P D E N E D . I N Z E N D I N G O P D E F O I R E D E P A R I S 

?en, nadat men een afdeeling muziekinstrumenten was door
gewandeld, van welker behandeling men een specimen op de 
oto vindt, waaruit men een indruk kan krijgen omtrent de 
late van verzorging dezer inzendingen. 
n het Hollandsche complex waren behalve de inzendingen der 
eelnemende firma's ook enkele stands van regeeringslichamen 
ndergebracht. Daarbij trof de uitstekende verzorging van de 
rafieken omtrent steenkoolvoorziening, productie van cement, 
ijde enz. Op de groote tentoonstellingen der laatste jaren heeft 

•Hi wel geleerd, den grafieken een voor het publiek begrijpe-
jken, aangenamen en instructieven vorm te geven, 
let is jammer, dat een andere regeeringsinstelling: de Crisis-

Zuivel-Centrale uitkwam met een plaat, waarop een zeer slecht 
geschilderde boerin met attributen, mischien reclame maakte 
voor de Hollandsche Zuivel, maar stellig niet voor de Holland
sche grafiek en voor frissche Hollandsche ideeën. Het geheele 
complex voldeed hieraan gelukkig beter! 
Over frissche ideeën gesproken: 
Er waren op deze Foire tientallen bouwfirma's, die modellen op 
ware grootte exposeerden van landhuisjes, die op prospectus 
besteld konden worden, met aanbevelingen als: „La maison de 
vos rêves! 
Wee het land, dat zulke droomen van bouwkunst droomt! 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK. 
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S T A N D S O P D E N E D . I N Z E N D I N G O P D E F O I R E D E P A R I S A R C H I T E C T E N IR. H . J . B R U S S E E N H . M O L E N A A R 

BOEKBESPREKING. 

E R K W A A R D I G E O U D E I N R I J H E K K E N , A L S M E D E P O O R T - E N 
O O F D I N G A N G E N U I T D E XVI Ie , XVI I Ie en X I X e E E U W , IN E N O M 
O T T E R D A M , door J . Verheul Dzn., Architect B .N.A. Uitg. Stemerding 

n Co. , Rotterdam. 
>e onvermoeide schri jver is thans gekomen met een boek van grooten om-
ing, inhoudende de inri jhekken alsmede poorten en hoofdingangen uit de 
7e, 18e en 19e eeuw in en om Rotterdam. 
let is een al leraardigst onderwerp, dat natuurli jk op verschil lende manieren 

te behandelen. Zoo zou men er de inwerkingen van bepaalde sti j lvormen 
i versier ingsvormen in kunnen nagaan. 

• ingang van een huis is vaak het eenige element, dat voor versier ing in 
mmerking kwam. Zelfs als dat niet kon lijden, kreeg het kalf van het in-

angskozijn toch nog altijd een tierlantijntje. 
)e Heer Verheul behandelt het onderwerp echter niet wetenschappeli jk, 
laar na een korte inleiding over het verloop van de bouwkunst in Nederland 
n speciaal in Zu id -Ho l land , geeft hij ons afbeeldingen van poorten en 
ekken met een zakelijk bijschrift over het geval. 

Vij geven hier een tweetal afbeeldingen uit dit boek, waarvan er sommige 
nerkwaardig veel op photographieën gaan lijken. Voor de vlotte nauwkeu-
igheid waarmede de Heer Verheul deze afbeeldingen heeft gemaakt, moet 

nen zeker eerbied en bewondering hebben. En het is jammer, dat het trans
parante van de oorspronkeli jke gekleurde aquarellen niet bij alle repro
ducties in voldoende mate bleef bestaan. De afbeelding van de frontespiece 
is in kleur en het is zeker jammer, dat het wegens de kosten niet mogelijk 
is om alle afbeeldingen van zoo'n boek in kleur te maken. 
De Heer Verheul hoopt zijn werk nog te kunnen voortzetten om de aandacht 
te blijven vestigen op het merkwaardige nog bestaande uit vroeger tijd, 
waaraan veel menschen al zonder erg voorbij gaan. Door nadere kennis
making en waardeering zal de belangstelling en het behouden daarvan zeer 
zeker verhoogd worden. Dit is mijn doel, schrijft hij. 

Wij wenschen hem bij dit streven gaarne succes toe. J . P. M. 

S C H E I K U N D E V O O R S C H I L D E R S door Dr. H. J . Edelman en J . P. 
Meere. Uitgave /E. E. K luwer te Deventer. 
Dit boek is „ ten dienste van den leraar (met 1 e) en den meester schilder, 
alsmede voor hen die zich hiervoor willen bekwamen; een leiddraad (met 
3 d's) voor al len, die meer inzicht wensen te verkrijgen in de scheikundige 
problemen van het schi ldersambacht". Zoo staat het op het t i telblad. In 
het voorbericht lezen wi j : Velen in de schilderspracti jk gevoelen het als 
een gemis, dat ze niet op betrekkelijk eenvoudige wijze zonder hulp de be
ginselen der scheikunde kunnen bestuderen om hierdoor meer inzicht te 
verkrijgen in de vele problemen van hun ambacht." Dit is echter heel wat 
anders. Maar dat doet er niet heel veel toe, met betrekking tot hetgeen wij 
over dit onderwerp wil len zeggen. En dat is, dat het 1° een dwaasheid is, 
te meenen dat men zijn vak niet meer kent, wanneer men niet op de hoogte 

is van de scheikundige processen en natuurkundige eigenschappen van 
alles wat er aan dat vak vast zi t ; dat het 2° een dwaasheid is te meenen, 
dat men een i n z i c h t kan krijgen in zekere scheikundige en natuurkundige 
processen, met dat beetje schei- en natuurkunde dat hier daarvoor dienstig 
wordt gemaakt. 
Het is een miskenning van de scheikunde als wetenschap, dat men met 
een beetje scheikundige kennis — al is die voor de lezers van dit boekje 
nog wel zeer omvattend en moeilijk — al een i n z i c h t zou krijgen in 
de samenstel l ing en het gedrag der stoffen. Het is een paskwil van inzicht 
te spreken in „ p r o b l e m e n " , op grond van een beetje kennis, waarmede 
men, zijn leven lang, telkens de vraag moet stel len: „ H o e zit het ook weer". 

De auteurs schr i jven: „ D e behandeling van de stof in de uitgebreidere 
werken voor middelbare scholen is niet alleen te moeilijk, maar bovendien 
niet op de toepassing in het schi ldersambacht gericht. Voor de natuur
kundige onderwerpen geldt dit evenzeer als voor de chemische". 
Onze meening is, dat als de natuur- en scheikunde in de algemeene boeken 
voor M.O. te moeilijk is, dan doen de H . H . schi lders verstandiger, de schei
kunde maar de scheikunde te laten, het inzicht in de problemen van hun 
ambacht maar aan anderen over te laten. 

Dit lijkt me ook wenschelijk voor de 3 of 4 leergierige schi lders, in ons 
land, die uit onderzoekingslust de scheikunde er eens wil len bijhalen. 
De beide dwaasheden, die helaas met den dag zich sterker verbreiden, 
heeft tout court het Middelbaar Technische Onderwijs op zijn geweten, en 
de Nijverheidsonderwijswet, die voor de acte Ne voor bevoegdheid in het 
onderwijs in het schi ldersambacht , de scheikunde van de verfstoffen etc. 
vereischt. E n al wordt dit door de schri jvers in hun voorbericht wat om
zichtig aangeduid, dit boekje is voor hen, die voor de acte Ne studeeren. 
Wat dit zeggen wi l , wordt vooral duideli jk, als men zich realiseert dat wil 
de behandeling der scheikunde zich uitstrekken over de materialen van 
den schilder, die behandeling zich moet uitstrekken tot de organische schei
kunde. 

Dit boekje is dan ook elegant versierd met fraaie st ructuurformules. 
De schri jvers vermoeden toch wel een gevaar, dat de behandeling van 
chemisch onderzoek in hun boekje ten gevolge kan hebben. Zij waarschu
wen dan ook ernstig voor het zelf onderzoeken van verfstof fen, op grond 
van de kennis in het boekje opgedaan en dit liever maar over te laten aan 
de deskundigen. 

W e leven in een tijd van het beoefenen van hulpwetenschappen. Dit is alles 
goed en wel, mits men maar niet bewere dat ze, oppervlakkig beoefend, de 
vakkennis s t e u n e n . Want kennis, op oppervlakkige wijze verkregen, 
heeft doorgaans in 't leven zelf meer steun noodig, dan dat ze steun ver-
leenen kan. Vooralsnog lijkt me voor het schi ldersambacht beter dit maar 
goed praktisch te leeren en voor het inzicht, de scheikunde maar aan den 
technoloog over te laten. J . P. M. 

BOUW- EN INTERIEURKUNSTTENTOONSTELLING TE CAIRO IN APRIL 1937. 
Het ministerie van Egypte heeft het plan opgevat om een tentoonstell ing 
te organiseeren, waarop speciaal architecten, ingenieurs en nijverheids
kunstenaars, hetzij Egyptenaar of vreemdeling, kunnen exposeeren. Het 
expositiemateriaal zal kunnen bestaan uit foto's en teekeningen van uit
gevoerd werk als van niet-uitgevoerd werk. Het doel van deze tentoonstel
ling is uit het geëxposeerde een zekeren stijl te kunnen kiezen, die dan in 
Egypte zal worden toegepast, en die dan den naam krijgt van „ F o u a d the 
r i r s t style", naar den vorigen koning van Egypte. 
Aan de tentoonstell ing zal dan een wedstrijd verbonden zijn met 4 prijzen, 

iet een totaal prijzenbedrag van 1500 egypt. ponden, (één egypt. pond is 
ngeveer gelijk aan een Engelsch pond). 

• tentoonstelling zal worden gehouden te Ca i ro in de maand Apr i l van 

het volgend jaar , in het kleine paleis van de permanente tuinbouwtentoon
stell ing, onder auspic iën van Z . E . den Minister van Onderwijs, Mohammed 
AM Al louba Pasha, en zal drie weken duren. 
Ingezonden kunnen worden ontwerpen, teekeningen en foto's van alle 
soorten bouwwerken, vanaf het grootste bouwwerk af tot aan het kleinste, 
alsook ontwerpen etc. voor meubileering. 
De kosten van vervoer zijn vanaf plaats van verzending tot aan A lexandr ia , 
voor rekening van den inzender. Datum van inzending uiterlijk 28 Februar i 
1937. 
Nadere inl ichtingen over de tentoonstell ing zijn te verkri jgen bij het 
departement van Schoone Kunsten, den Minister van Onderwijs, te Ca i ro . 
(Departement of F ine Ar ts , Ministry of Educat ion , Ca i ro ) . 

PRIJSVRAAG TOT HET VERKRIJGEN VAN KARAKTERVOLLE BEGRAAFPLAATSEN, 
GRAFAANDUIDINGEN EN HARE GROEPEERING. 
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IN E N O M R O T T E R D A M D O O R J . V E R H E U L D Z N . , A R C H I T E C T B . N . A . 

an de door het Centraal Genootschap voor Li jkbezorging in Nederland 
itgeschreven Pri jsvraag tot het verkri jgen van karaktervolle begraafplaat-
°n , grafaanduidingen en hare groepeering, is gebleken, dat zij zich in 
ooge mate in de belangstell ing mag verheugen. C i rca 400 prijsvraag-pro-
ramma's werden aangevraagd en op den sluit ingsdag van inzending bleek, 
at een totaal van 61 inzendingen was bereikt, gezamenlijk 168 teekeningen 
ertegenwoordigend. 
'eze groote belangstell ing is te meer opmerkeli jk, aangezien nog nimmer 
P dit gebied in ons land een pri jsvraag is uitgeschreven, zoodat de 

init iatief-nemers dan ook, afgezien van de qualiteit der inzendingen, reeds 
zeer tevreden kunnen zijn met de quantiteit der ingezonden ontwerpen. 
Wat de q u a l i t e i t betreft, kunnen wij nog mededeelen, dat het in de 
bedoeling van het Centraal Genootschap voor Li jkbezorging ligt, om na 
de uitspraak der Jury een tentoonstell ing der ingekomen ontwerpen te 
organiseeren, zoodat het publiek zich hiervan zélf een beeld zal kunnen 
vormen. Nadere bijzonderheden hieromtrent zullen te zijner tijd nog wor
den gepubliceerd. 
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De Dienst der Publieke Werken der Gemeente Amsterdam heeft 
al jaren de vervanging der houten steigers door betonnen op 
zijn program staan. Door de omstandigheden is dit plan nog 
niet geheel tot uitvoering kunnen komen. 
In 1932 werd echter steiger 9 aan de De Ruyterkade vernieuwd 
in beton. Het oude, houten gebouwtje — slechts een bergplaats 
met een klein kantoortje — moest worden afgebroken. De eige
naar der „West-Friesland Lijn" (Hoorn, Amsterdam, Antwer
pen) de Heer Smits wenschte zijn zaak te centraliseeren, d.w.z. 
zijn hoofdkantoor van Alkmaar naar Amsterdam te brengen. 
Acht tot tien man kantoorpersoneel — zoonoodig opgevoerd tot 
twaalf man — moesten dus in het nieuwe gebouwtje hun werk
ruimte vinden. Verder moest er een privé-kantoor zijn en be
halve de bergplaats, nog een douaneloods, een keukentje, W.C.'s 
en een stookhok voor de centrale verwarming. Heel veel dus in 
een klein bestek, zooals in een schip. 
De Directie wenschte het geheele IJ, van Oost tot West te kun
nen overzien, de chef van het kantoor beide kanten van den 
ü eiger te bestrijken. 
Het bouwprogram was dus ingewikkeld, niet in 't minst door 
de strenge eischen van den Douanedienst. 
1 et een aan te houden breedte van ten hoogste 6.65 m (de 
^ eiger is breed 8.90 m) werd de plattegrond waarlijk een puzzle. 
; a vele schetsen en vele besprekingen is ten slotte de hier ge-
oden plattegrond gegroeid, waarbij alles tot de laatste mm 

heen en weer geschikt, zoodanig, dat deze plattegrond zich 
uidelijk naar buiten uitspreekt, ook in zijn ruimtelijke werking, 
/aar de douanebergplaats bovenlicht moest hebben, er archief-
Jimte moest zijn en ook de Directiekamer hoog van verdieping 
erd verlangd, ontstond de massagroepeering vanzelf, 
oor het karakter van het gebouwtje, voortvloeiende uit zijn 
ïging, was een kap niet op haar plaats, ofschoon zij op natuur-
ke wijze een huis beschermt tegen de wisselingen der tempe

ratuur, 't Platte dak verlangde dan ook de grootste zorg voor 
een verblijf, dat op felle wijze aan de temperatuurswisselingen 
is blootgesteld; 's zomers brandt er de zon hevig en 's winters 
is het erg koud op het water. Gekozen werd de „Houris"-afdek-
king. Het zijn holle, uit hoogplastische bergleem gebakken, 
platen en balken. Zij zijn licht, warmte- en geluidwerend. Van 
boven worden zij afgewerkt met een laag lavagrint en een laag 
daklinnen, 't Heeft bewezen in de praktijk een uitstekende, in 
alle opzichten voldoende, afdekking te zijn. 
De muren zijn gemetseld van een halven steen met een klamp, 
in P.C. afgeschuurd en daarna met „Keim"-verf behandeld. 
De steiger is een op betonnen palen staande betonnen bak, van 
buiten afgewerkt met bazalt, van binnen gevuld met zand, waar
over de bestrating. Op den bodem van dien bak konden de muren 
worden gefundeerd. Oorspronkelijk was de bedoeling de muren 
te gieten, doch om der prijs wille moest hiervan worden afge
zien. De ramen en buitendeuren zijn van staal. Zooals reeds 
gezegd wordt het gebouwtje centraal verwarmd met V.H.radia
toren. De daartoe benoodigde schoorsteen met ventilatiekanaal 
bood tevens gelegenheid een verlichting door een scheepslan
taarn aan te brengen. Ook is nog ernstig overwogen en be
studeerd er een periscoop aan te brengen om vanuit de Directie
kamer den steiger aan de landzijde te kunnen overzien, doch ook 
dit is door de hooge kosten achterwege gebleven. 
Het geheele buitenwerk is wit, hout en ijzeren raam smaragd
groen. 

De uitvoering was opgedragen aan de firma Schaaf en Steger-
hoek (beiden reeds overleden); de ijzeren ramen leverde de 
constructiewerkplaats Spaan & Co. 
De meubileering is, behoudens enkele bestaande schrijfbureau's, 
van staal. 

Juni 1936. JAN DE MEIJER, Arch. B.N.A. 
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Nadat door mij de thermische grondslagen voor de huisverwar
ming in het algemeen en daarna de verwarming door middel 
van gas resp. electriciteit elk als een afzonderlijk geheel zijn 
behandeld, heb ik in denzelfden geest een reeks beschouwingen 
over centrale verwarming in bewerking genomen, d.i. over die 
wijze van verwarmen welke, hoewel aanvankelijk in hoofdzaak 
toegepast bij groote gebouwen, in de latere jaren ook bij woon
huizen meer en meer in gebruik is gekomen. 
Het is niet mogelijk de vooral op dit gebied zoo uitgebreide stof 
in een kort bestek samen te vatten, zoodat ik de hoofddeelen 
elk afzonderlijk en als een min of meer op zich zelf staand 
geheel behandel, onder verwijzing naar bovenstaande thermi
sche grondslagen. 
Bedoelde verdeeling is als volgt: 

I. Algemeen overzicht. 
II. Ketels en stookinrichtingen. 

III. Verwarmingstoestellen en leidingaanleg. 
IV. Toepassing, gebruik en bediening, economie. 

I. ALGEMEEN OVERZICHT. 

I N L E I D I N G . 

Hoewel centrale verwarming als begrip bij iedereen voldoende 
bekend is, wil ik toch in een kort overzicht die eigenschappen 
vermelden, welke bij het beschouwen van genoemde verwar-
mingswijze haar wezen en voor- en nadeelen in hoofdzaak uit
drukken. 
Zooals de naam te kennen geeft, wordt op een centrale plaats 
de warmte ontwikkeld, noodig voor het op temperatuur brengen 
en houden van de vertrekken van een gebouw of van meer ge
bouwen te zamen, van daaruit gedistribueerd met behulp van 
een circuleerend medium, i.e. water, stoom of lucht door een 
stelsel van buisleidingen en zoo op haar plaats van bestemming, 
d.i. in de te verwarmen lokaliteiten gebracht. 
Als stookmiddel komen cokes, steenkolen, olie benevens gas en 
electriciteit in aanmerking, terwijl men onder omstandigheden 
ook de warmte als zoodanig van elders kan betrekken, bijv. van 
een warmte- (en kracht-) centrale. Men krijgt haar dan even
als water, gas en electriciteit thuis geleverd en daarbij ge
schiedt het transport door stoom- of heetwaterleidingen, welke, 
al of niet in kanalen ondergebracht, door straten en terreinen 
worden gelegd. 
in aansluiting aan de hedendaagsche praktijk, vooral voor wat 
betreft de normale huisverwarming, zal ik in de eerste plaats 
centrale verwarming met water als circuleerend medium be
handelen. Daarna zullen eenige mededeelingen over stoomver-
varming volgen, hoewel deze minder algemeen in gebruik is. 
aatstgenoemde heeft echter toch bepaalde voordeelen, welke 
aar, mits met oordeel en technische kennis van zaken uitge-
^erd, een ruimer toepassingsgebied openen dan door velen 
logelijk wordt geacht. 
uchtverwarming is wel is waar hier te lande als huisverwar-

ning weinig in gebruik, doch mag volledigheidshalve niet ge-
'eel buiten beschouwing blijven, omdat hiervoor de toekomst 
iog bijzondere mogelijkheden biedt. 
ferwijl de toepassing van centrale verwarming tegenwoordig 
oor groote gebouwen vrijwel regel is, kan hetzelfde nog niet 

gezegd worden van woonhuizen. Wel worden nieuwe groote 
-n middelgroote eigen huizen en ook huurhuizen in vele ge-
'allen van centrale verwarming voorzien, doch de aanleg in de 
bestaande woonhuizen blijft nog dikwijls achterwege, daar men 
iet alleen opziet tegen de kosten maar ook tegen den overlast 

door breekwerk enz. ofwel uit onbekendheid met de voordeelen. 
Voor kleine woonhuizen, waaronder ik bijv., om de gedachte 
te bepalen, die zou willen verstaan, waarin slechts één of hoog
stens twee kachels of een kachel en een fornuis worden ge
stookt, werden tot voor kort de voordeelen van centrale ver
warming minder goed aangevoeld. Daarbij kwam, dat aan een 
goede installatie tamelijk hooge aanlegkosten verbonden plach
ten te zijn ten opzichte van die voor de aanschaffing van ge
wone kachels. Echter gaat zij in den tegenwoordigen tijd, niet
tegenstaande deze velen tot groote zuinigheid dwingt, ook voor 
kleine huizen meer in toepassing komen. 
De reden hiervoor ligt besloten in de omstandigheid, dat men 
meer en meer ervaart, hoe men in kleine woonhuizen kan vol
staan met eenvoudige inrichtingen, zooals bijv. een kleine 
kamerketel of zgn. waterkachel, welke tegenwoordig ook als 
haard-combinatie vervaardigd worden. Een dergelijk toestel 
verwarmt zoowel de kamer, waarin het is opgesteld, als enkele 
andere vertrekken door middel van eenige daarop aangesloten 
radiatoren. 
Doordat er meer vertrekken verwarmd worden dan bij kachel-
stoken, zullen uit den aard van de zaak de verbruikskosten wat 
hooger zijn dan bij kachelverwarming, doch daar staat tegen
over dat bij doelmatige constructie het nuttig effect dezer kamer
ketels hooger kan uitvallen dan bij de gebruikelijke kachels en 
haarden, hetgeen tot besparing op het brandstofverbruik leidt. 
De aanschaffingskosten van deze kleine centrale-verwarmings
installaties zijn door toenemend gebruik en geperfectioneerde 
fabricage in den loop der jaren veel verminderd, zoodat deze 
niet meer zoo'n overwegend beletsel vormen voor de finan
cieel minder welgestelder», terwijl toch voor velen onder hen 
de imponderabele voordeelen van bijzonder belang kunnen zijn. 
Is het huis wat grooter, zoodat er meestentijds eenige kachels 
in gebruik zijn, o.a. ten behoeve van studie of anderen arbeid, 
dan worden de technische voordeelen van centrale verwarming 
van merkbare beteekenis en zullen ook economische voordee
len bereikt kunnen worden door de centrale warmteopwekking. 
Bovendien komt centrale verwarming, ook wat kleine wonin
gen betreft, in het bijzonder in aanmerking voor groote woning
complexen (flatwoningen enz.) en bij wijkverwarming, aange
zien men dan de verwarmingsinrichting dier woningen vereen
voudigen kan door ze aan te sluiten op een en dezelfde cen
trale warmtevoorziening. Men vermijdt zoodoende afzonderlijke 
ketels voor elke installatie. 

Een moeilijkheid voor het verwezenlijken van dergelijke plan
nen ligt evenwel besloten in het probleem van de fabricage van 
meters, die de verbruikte warmtehoeveelheid bevredigend aan
wijzen. Voorts kan, vooral bij wijkverwarming, het distributie
systeem te hoog in aanleg- en exploitatiekosten worden voor 
een rendabel bedrijf. Ook is het noodzakelijk, dat van te voren 
wordt nagegaan of bij de geprojecteerde technische uitvoering 
op goede gronden een op de hoogte van zijn tijd staand ver-
warmingsbedrijf in de aangesloten perceelen is te verwachten. 
Trouwens geldt m.b.t. dit laatste in het algemeen dat, wanneer 
men het toepassen van centrale verwarming overweegt, men er 
zich rekenschap van dient te geven in welke opzichten deze 
verwarmingswijze zich gunstig en minder gunstig van andere 
onderscheidt. Doorgaans doet men daarbij de ervaring op, dat 
het noodzakelijk is elk geval op zichzelf te bekijken. 
De navolgende verhandeling moet het daarom den (a.s.) ge
bruiker eener verwarmingsinrichting mogelijk maken zich te 
oriënteeren m.b.t. de eigenschappen, welke hij in staat is te 
overzien; de specifiek technische worden dus terzijde gelaten. 
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Eenvoudigheidshalve doe ik daarbij, speciaal voor beoordeeling 
van de toepassingsmogelijkheden, een kort overzicht vooraf
gaan van de doorgaans meest op den voorgrond komende 
eigenschappen van centrale verwarming; ten deele geschiedt 
dit tevens in vergelijking met andere verwarmingswijzen. 
Bij de behandeling van die eigenschappen ging ik uit van de 
voorwaarde, dat de installaties in alle opzichten vakkundig 
moeten worden uitgevoerd, dus zoowel wat plan en aanleg, als 
materialen en toestellen betreft, iets wat men uit den aard der 
zaak ook bij andere verwarmingswijzen steeds op den voor
grond moet stellen. 
Het beschrijven van allerlei voorkomende fouten en gebreken 
acht ik buiten het mij hier gesteld bestek te liggen. Niet onver
meld moge daarom blijven, dat fouten in materiaal, ontwerp 
en uitvoering zich bij centrale verwarming ernstig kunnen 
wreken en voor de gebruikers onaangenamer gevolgen kunnen 
hebben dan bij andere (lokale) verwarmingswijzen. Het is daar
om voor laatstgenoemden van groot belang, dat inderdaad alle 
werk, zoowel in plan van aanleg als uitvoering, van uitstekende 
kwaliteit is. 

H O O F D E I G E N S C H A P P E N . 

De volgende korte samenvatting houdt een overzicht in van 
de voornaamste eigenschappen van centrale verwarming. Tot 
op zekere hoogte moet men ze beschouwen in vergelijking met 
de andere, tegenwoordig in gebruik zijnde verwarmingswijzen, 
dat wil dus zeggen met de verschillende soorten van plaatselijke 
(kachel-) verwarming, gestookt met vaste, vloeibare of gas
vormige brandstof (voornamelijk anthraciet, petroleum en 
stadsgas) en met electriciteit. Hiervoor verwijs ik naar hetgeen 
over deze verwarmingswijzen reeds eerder in mijn algemeene 
verhandelingen over huisverwarming is gezegd. 
Doordien de beteekenis van de hierna vermelde eigenschappen 
der centrale verwarming zeer afhankelijk is van de thermische 
uitvoering van den bouw en van het vakkundig ontwerp, aan
leg en gebruik van de installatie, zoo zal de waardeering daar
van van geval tot geval verschillend moeten zijn. De volgorde, 
waarin de eigenschappen zijn genoemd, is dan ook betrekkelijk 
willekeurig gekozen. 
Volledigheidshalve zij bovendien opgemerkt, dat de hierna op
gesomde eigenschappen in het algemeen slechts gelden voor 
centrale verwarming met water of stoom. Zooals reeds hiervoor 
is gezegd, speelt zgn. luchtverwarming hier te lande, althans 
bij woningen, een zeer ondergeschikte rol en daar haar eigen
schappen meerendeels belangrijk afwijken van die van water
en stoomverwarming, zijn zij in onderstaande samenvatting 
buiten beschouwing gelaten. 

W a r m t e t o e s t a n d . 
De thermische toestand in vertrekken, welke centraal ver
warmd worden is, goede bouwkundige uitvoering, benevens 
goede aanleg en gebruik van de installaties vooropgesteld, zeer 
gelijkmatig, althans in horizontalen zin, zoodat op alle plaatsen 
van de eigenlijke verblijfszöne een nagenoeg gelijke warmte 
heerscht. Evenwel zijn in verticale richting, althans bij ver
warming met radiatoren, de temperatuurverschillen doorgaans 
vrij groot. In het bijzonder kan de vloerzöne (ter hoogte van 
2 a 3 decimeter) voelbaar in temperatuur ten achter blijven bij 
het overige gedeelte van de ruimte, vooral indien de onder
gelegen vertrekken onverwarmd zijn. 
Volledigheidshalve wijs ik erop, dat goede temperatuur- of nog 
beter gezegd warmteverdeeling in het algemeen nog het zwakke 
punt uitmaakt in de evolutie van de lokaalverwarmingstechniek 
en dat dus de zoo juist genoemde ongunstige temperatuurver-
deeling niet alleen eigen is aan de centrale verwarming. 
Bij centrale verwarming speelt, altans bij de tot dusver meestal 
toegepaste verwarmingswijzen, de warmteverspreiding door 
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convectie een hoofdrol, met name bij waterverwarming, zoodat, 
praktisch gesproken, de straling niet licht voelbaar is. 
Daartegenover staat, dat men derhalve met deze verwarmings-
wijze niet zoo eenvoudig plaatselijk en momenteel, indien dit 
verlangd wordt, het effect kan wijzigen. 

I n c i d e n t e e l g e b r u i k . 
Min of meer incidenteel gebruikte ruimten, zooals slaapkamers, 
gangen en trappenhuizen, badkamers, toiletten enz. kunnen 
daarentegen op eenvoudige wijze en op den gewenschten tijd, 
al naar behoefte, mede verwarmd worden, zoodat het (geheele) 
huis in den winter even normaal bewoonbaar is als in den 
zomertijd. En dat alles met een minimum aan moeite. 

R e g e l i n g . 
Bij waterverwarming is bovendien een zekere centrale regeling 
mogelijk, zoodat men haar werking, wat de installatie in haar 
geheel of wat haar groepen betreft, globaal kan aanpassen aan 
de algemeene warmtebehoefte in het huis. Met stoomverwar
ming is dit in veel geringere mate (afhangende van het systeem) 
bereikbaar. 
Daarentegen bezit verwarming met water grootere traagheid 
dan die met stoom. Die thermische traagheid is hinderlijk voor 
de juiste aanpassing aan de momenteele warmtebehoefte, welke 
herhaaldelijk varieert door de weersomstandigheden, door het 
op willekeurige tijden in gebruik nemen van vertrekken enz. 
In den overgangstijd tusschen zomer en winter is bijv., vooral 
des nachts, uiterste tempering van de verwarming gewenscht; 
ook verlangt men dan, hoewel slechts kortstondig, eenige extra 
warmte in een enkel vertrek (bijv. 's avonds). Bij centrale ver
warming kan men hierin als regel slechts door bijzondere maat
regelen op eenvoudige wijze voorzien. 

B e d i e n i n g . 
De bediening is, in vergelijking met verspreid staande kachels, 
veel vereenvoudigd door de centralisatie van het stoken, terwijl 
daarenboven de vuurhaard speciaal ingericht is voor gemakke
lijke en snelle behandeling. Dit treedt te meer op den voorgrond 
bij toepassing van een automatische stookinrichting en bij wijk-
verwarming. 

V e r o n t r e i n i g i n g . 
Verontreiniging van de lucht en van de vertrekken door ont
snappende verbrandingsgassen en rook, door roet, asch enz. 
zal praktisch niet voorkomen. 

L e k k a g e . 
Bij lekkage, waarop overigens weinig kans bestaat, moet door
gaans, althans bij waterverwarming, de geheele verwarmings
installatie buiten bedrijf worden gesteld, tenzij deze in afsluit
bare groepen is verdeeld. 

V o r s t g e v a a r . 
Met strenge koude bestaat gevaar voor bevriezen van niet in 
circulatie zijnde toestellen en leidingen. 

B r a n d g e v a a r . 
Brandgevaar is daarentegen minimaal en blijft overigens be
perkt tot de eigenlijke stookruimte. 

U i t d r o g i n g . 
Geregelde en overmatige verwarming van het geheele huis ver
oorzaakt sterke uitdroging van meubels enz., hetgeen echter bij 
vochtige huizen eer een voor- dan een nadeel kan zijn. Boven
dien kan men door een goed plan en het nemen van doeltref
fende maatregelen bij den aanleg, te meer wanneer dit punt 
ook bouw-technisch goed wordt bekeken, het euvel van de uit
droging grootendeels voorkomen. 

W a r m w a t e r v o o r z i e n i n g . 
De centrale verwarmingsinstallatie kan mede op eenvoudige 

wijze voorzien in de behoefte aan warm water voor huishoude
lijke doeleinden, aan ventilatie met verwarmde lucht, aan 
drogen en warmen van benoodigdheden voor de huishouding 
enz., terwijl zij ook vorstgevaar voor koudwaterleidingen enz. 
wegneemt. 

B r a n d s t o f e c o n o m i e . 
De brandstof-economie is bij centralisatie van het stookbedrijf 
gunstiger dan bij verspreide lokale vuurhaarden, zoodat bij ge
lijke verwarming het brandstofverbruik geringer of bij gelijk 
brandstofverbruik de verwarming uitgebreider kan zijn. 

A a n s c h a f f i n g . 
De a a n s c h a f t m g s k o s t o n van een centrale verwarmingsinstallatie 
zijn veelal hooger dan van andere verwarmingstoestellen. Bij 
deze waardeering neme men echter in aanmerking, dat men de 
anders onverwarmd blijvende ruimten zonder veel omslag 
mede verwarmen kan. 

A a n l e g . 
De werkzaamheden van den aanleg zijn, vooral in bestaande 
huizen, veelal ingrijpend en brengen dan niet onbelangrijke 
bijkomende kosten met zich mede. 

D u u r z a a mh e i d. 
De duurzaamheid van de verwarmingsinstallatie is, in het bij
zonder bij waterverwarming, meestal zeer groot. 

P l a a t s r u imte . 
De verwarmingstoestellen in de vertrekken eischen weinig of 
geen, bij wand-, vloer-, of plafondverwarming in het geheel 
geen plaatsruimte en veroorloven de noodige vrijheid in de 
keuze van de plaats van opstelling. Evenwel is, bij groote ge
bouwen, een afzonderlijke stookplaats noodzakelijk en ruimte 
voor flinke brandstofberging, tenzij men de warmte van buiten 
betrekt. 
Er is slechts één schoorsteen noodig. 

T H E R M I S C H E E I G E N S C H A P P E N . 

De warmte welke, na centraal te zijn opgewekt, door middel 
van een transportmedium (water, stoom of lucht) aan de ver
schillende vertrekken wordt toegevoerd, moet daar in de ge
heele bedrijfszöne een zoo gunstig mogelijken thermischen toe
stand te weeg brengen en onderhouden. Dit dient zoowel bij 
vorst als bij matige koude en in de overgangstijden het geval 
te zijn. 
Zooals door mij reeds eerder werd uiteengezet, geldt voor elke 
verwarmingsmethode als principieele grondslag van waardee
ring, dat zich bedoelde thermische toestand kenmerkt door de 
mate en wijze waarop hij de occupanten van het vertrek vrij
waart tegen gewaarwordingen van onbehaaglijkheid en voorts 
door de behaaglijkheidssensatie, welke men ervaart als men het 
vertrek betreedt, komende van buiten of uit een minder naar 
behooren verwarmde ruimte. 
In hoeverre is het nu mogelijk met centrale verwarming dezen 
dealen toestand te verwezenlijken? Bij het beantwoorden van 
eze vraag denken wij dan, voor wat de onderhavige verhande-
ing betreft en zooals in mijn inleiding bij de thermische grond
lagen voor huisverwarming is gezegd, speciaal aan de woning-
'erwarming. 
}e warmte-aanvoer door water en stoom (die door middel van 
/erwarmde lucht wordt afzonderlijk behandeld) kenmerkt zich 
liet alleen door den gesloten kringloop van het circuleerend 
nedium, doch ook door de betrekkelijk lage temperatuur waar
bij dit de warmte aan het vertrek afgeeft. Eenerzijds zijn daar
aan de voordeelen verbonden van convectie-verwarming, ver
mijding van stofverschroeiïng, gevaarloosheid enz., doch ander
zijds moet men er ook eenige nadeelen van aanvaarden, n.l. het 
'roote temperatuur-verschil in verticalen zin (de sterk verloo-

pende temperatuurgradient) in de verwarmde vertrekken en de 
beperkte mogelijkheid om, desverlangd, in de verblijfszöne 
plaatselijk krachtiger verwarming te produceeren door middel 
van min of meer geconcentreerde straling, zooals deze door 
haarden (met steenkolen, gas of electriciteit als verwarmings
middel) kan worden ontwikkeld. En toch is dit dikwijls een 
factor van belang, in aanmerking nemende de uiteenloopende 
warmtebehoefte van de menschen, o.a. als gevolg van verschil 
in leeftijd, bezigheid enz. 
Hoewel de uitstraling van centrale verwarmingstoestellen over 
het algemeen niet zóó intensief is, dat men daarmede al naar 
den eisch een extra plaatselijke werking kan verkrijgen, zoo 
maakt deze toch, min of meer afhankelijk van het type, een 
niet onbelangrijk deel uit van het totale warmte-afgevend ver
mogen der toestellen. Waterradiatoren geven bijv. ongeveer een 
derde deel van hun totale warmteoverdracht als stralende 
warmte af. Voor plaatradiatoren is dit gedeelte grooter en wel 
naar verhouding het meest bij de enkelvoudige plaat. Bij vloer
en plafondverwarming heeft de straling meer beteekenis, bij de 
laatste is zij zelfs in hoofdzaak werkzaam. Hoe grooter de af
metingen en hoe lager de temperatuur der warmtestralende 
plafondoppervlakken ten opzichte van den verlangden warmte
toestand kan zijn, des te gelijkmatiger is, de diffuse versprei
ding in aanmerking nemend, de werking en deze wordt slechts 
op korten afstand voelbaar en zelden hinderlijk. 
De plaats van opstelling en de verdeeling der toestellen is van 
grooten invloed op de gelijkmatigheid van den warmtetoestand 
in de verblijfszöne. Geplaatst tegen een binnenmuur kan de 
warme lucht, die boven een toestel opstijgt, de koude lucht-
stroomen langs den vloer, veroorzaakt door de afkoeling van 
de lucht bij haar aanraking met de ramen en koude wanden, 
niet beletten; deze worden integendeel daardoor zelfs ver
sterkt. Om zulke Juchtstroomen op te heffen moet men de ver
warmingstoestellen nabij de afkoelende vlakken plaatsen, zoo 
mogelijk een onder elk raam en elk nagenoeg gelijk van lengte 
met de bijbehoorende raambreedte maken. Evenwel blijft ook 
dan nog de vloerzöne weinig verwarmd en kan zij onder om
standigheden te koud zijn, vooral indien zich daaronder geen 
verwarmd vertrek bevindt. Met vloer- of plafondverwarming 
kan men dit onaangename verschijnsel echter volledig tegen
gaan en ook wel door plaatsing van daarvoor geschikte radia
toren. 

Als nadeel van convectie-verwarming geldt voorts, zooals in het 
eerste hoofdstuk is uiteengezet, dat men deze slechts bezwaar-
Njk tot plaatselijke werking kan beperken, iets wat op grond 
van overwegingen m.b.t. economie en uit anderen hoofde in be
paalde gevallen wenschelijk kan zijn. Zoo is het, bijv. wanneer 
een of slechts enkele personen in een groot vertrek verblijven, 
uit economische overweging wenschelijk warmte te sparen door 
slechts hun naaste omgeving op de vereischte temperatuur te 
houden. Bij centrale convectie-verwarming is dit echter be
zwaarlijk uitvoerbaar. 
Daarentegen is deze verwarmingswijze wel economisch voor 
groote vertrekken waarin veel personen te gelijkertijd verblij
ven, of in geval de vertrekken bij matige bezetting betrekkelijk 
klein van afmeting zijn. 
Over het algemeen zal men dus van de convectie der centrale 
verwarming, warmte-technisch gesproken, met voordeel ge
bruik kunnen maken, echter dient men niet te vergeten, dat in 
zekere gevallen de economie niet buiten beschouwing mag 
blijven. 
Als regel stelt men tegenwoordig de verwarmingstoestellen ge
heel vrij op, dus zonder hen door omkastingen en dergelijke 
aan het oog te onttrekken. Zoodoende komt men dan met de 
kleinst mogelijke afmetingen dezer toestellen uit. 
Omkastingen en afschermingen n.l. verminderen dikwijls het 
warmte-afgevend vermogen van het daardoor verborgen toe-
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stel niet onbelangrijk, zoodat dit zooveel grooter geprojecteerd 
moet worden, dat de vereischte totale warmte-afgifte weer 
wordt bereikt. Evenwel behoeven dergelijke masqueeringen bij 
oordeelkundig* uitvoering in thermisch opzicht weinig of geen 
nadeelen voor het gebruik te veroorzaken. 
Afdekking van radiatoren heeft eveneens een min of meer 
ongunstig effect en ook is hooge plaatsing nadeelig, zooals 
werd toegelicht in mijn verhandeling over de thermische grond
slagen der huisverwarming. 
Bij plaatsing van radiatoren in muurnissen en bij opstelling 
onder de ramen dient de wand er achter een voldoende warmte-
isoleerend vermogen te hebben, opdat door de verhoogde tem
peratuur aldaar ten gevolge van straling en convectie van het 
verwarmingstoestel niet te veel warmte door den betreffenden 
wand naar buiten gaat. 

II. KETELS EN STOOKINRICHTINGEN VOOR CENTRALE 
VERWARMING. 

A L G E M E E N E B E S C H O U W I N G E N . 

I n l e i d i n g . 

Op het onderhavige gebied is de keuze van een ketel om 
verschillende redenen een zaak van specifiek technischen aard, 
o.a. vanwege de talrijke brandstofsoorten, die tegenwoordig in 
aanmerking komen om als stookmiddel voor centrale verwar
ming te dienen en die door hun onderscheid en veranderlijk
heid van prijs tot allerlei overwegingen omtrent economie en 
bruikbaarheid leiden. Hierbij spelen bovendien de variaties in 
de warmteproductie, veroorzaakt door het gebruik, dat van de 
installatie wordt gemaakt, door de wisselvalligheid der weers
omstandigheden en door het dagelijks opstoken en temperen, 
een rol benevens verschillende andere factoren van minder be
teekenis. Men kan dan ook deugdelijke vakkennis niet ont
beren bij het tegen elkaar afwegen van de verschillende voor-
en nadeelen. Veelal wordt het belang hiervan niet voldoende 
ingezien en let men te eenzijdig op aanschaffingskosten of 
bijkomstigheden. 
Er is tegenwoordig een groot aantal soorten van ketels voor 
centrale verwarming verkrijgbaar, doch ik zal niet in bijzonder
heden daarvan treden en slechts met betrekking tot hun inrich
ting en werking de aandacht vestigen op hetgeen geacht moet 
worden voor den gebruiker het meeste van belang te zijn, opdat 
hij zich te dezer zake in het algemeen kan oriënteeren. 
Van dit standpunt uitgaande, vermeld ik in het navolgende de 
voor centrale verwarming meest gebruikelijke brandstoffen, 
stookinrichtingen en keteltypen en behandel ik hun toepassing, 
bediening en economie. Wat laatstgenoemde factoren betreft 
stel ik voorop, zooals ik reeds in de inleiding tot deze verhan
deling te kennen gaf, dat de installatie en in dit geval dus 
speciaal het ketelgedeelte, vakkundig ontworpen en uitgevoerd 
wordt, met prima materialen en toestellen. 
Volledigheidshalve verwijs ik tevens naar hetgeen ik reeds te 
voren bij de thermische grondslagen voor de huisverwarming 
behandelde m.b.t. de algemeene hoofdzaken bij de verbranding, 
de verschillende soorten van brandstoffen en de daarvoor be
staande stookinrichtingen. 
De onderscheidene warmte-transportmedia (water, stoom, 
lucht) eischen uit den aard van de zaak min of meer verschil
lend ingerichte ketels, resp. stookinrichtingen. In het bijzonder 
geldt dit voor luchtverwarmers, waarom ik ook het algemeen 
karakter van deze laatste na de hier volgende behandeling van 
de water- en stoomketels zal toelichten. 

H o o f d o n d e r s c h e i d i n g e n . 
Het onderscheid tusschen ketels voor water- en stoomverwar-
ming is niet zeer groot en kenmerkt zich voor den gebruiker 
veelal slechts door het verschil in uitrusting met het toebehoo-
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ren, zooals watertemperatuur- resp. stoomdrukmeter, peilglas, 
vuurregelaar, veiligheidstoestellen enz. De eigenlijke ketel is in 
beide gevallen nagenoeg gelijk van inrichting. Bij het gebruik 
van water als transportmiddel is de ketei geheel met deze vloei
stof gevuld, terwijl bij stoomketels het bovengedeelte van de 
binnenruimte voor het verzamelen van den stoom dient. 
Behalve naar genoemd verschil uit hoofde van hun bestemming 
voor water- of stoomverwarming, onderscheidt men de ketels 
ook naar het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, n.l. giet- of 
smeedijzer. Het meest gebruikt men gietijzeren ledenketels, o.a. 
omdat men deze door de keuze van het aantal leden goed in 
grootte aan de omstandigheden kan aanpassen en zij naar ver
houding billijk in aanschaffing zijn. Zij hebben echter meer nei
ging defect te raken dan smeedijzeren ketels, doordien de leden 
kunnen scheuren als er spanningen in het materiaal optreden, 
zoodat men in dit opzicht veiliger is met laatstgenoemde. 
Daarentegen zijn plaatijzeren ketels meer vatbaar voor intering. 

B r a n d s t o f . 
Van groot belang voor den gebruiker is het verband tusschen 
het keteltype en de brandstofsoort, omdat hiermede bediening, 
economie enz. ten nauwste samenhangen. In het volgende heb 
ik dan ook de verschillende keteltypen onderscheiden naar de 
soort van de te verstoken brandstof. 
Algemeen gesproken is het keteltype uit een oogpunt van eco
nomie des te gunstiger naarmate het meer geschikt is voor het 
stoken van verschillende soorten brandstof. Hierdoor toch is de 
gebruiker in staat om al naar omstandigheden zich zooveel 
mogelijk van die brandstof te bedienen, welke voor hem het ge
makkelijkst, resp. het meest voordeelig in warmteproductie is. 
Voor centrale verwarming komen als belangrijkste brandstof
soorten in aanmerking cokes, steenkool met gering en matig 
gasgehalte, olie en gas. Elk dezer brandstoffen heeft m.b.t. het 
stoken zijn bijzondere eigenschappen voor wat betreft bedie
ning, regelbaarheid, trek, zindelijkheid en economie. 
Tegenwoordig wordt niet, zooals vroeger, nagenoeg uitsluitend 
cokes als brandstof toegepast, doch komen ook de bovenge
noemde andere brandstoffen hoe langer hoe meer in gebruik. 
De onzekerheid in hoeverre deze verscheidenheid van brandstof 
blijvend zal zijn en of bepaalde en zoo ja, welke soorten met 
den tijd overheerschend zullen worden, leidt mij er toe de 
meeste hier de revue te laten passeeren en voor zoover dit noo
dig is om den verbruiker over de voor- en nadeelen in te lichten. 

H e t v e r w a r m d o p p e r v l a k . 
De capaciteit van een ketel wordt in zekere mate bepaald door 
de grootte van het verwarmd oppervlak (kortweg aangeduid als 
V.O.), doch dit is volstrekt geen zonder meer geldende maat
staf, omdat zoowel de constructie van den ketel als de stook-
wijze grooten invloed uitoefent op de prestatie van het V.O. 
Om het beste rendement te bereiken moeten de rookgassen met 
zoo laag mogelijke temperatuur ontwijken, met het gevolg dat 
zij in tijden van matige belasting slechts weinig warmer dan 
het te verhitten medium( water, stoom) zullen zijn. Dan wordt 
evenwel het laatste deel van het V.O. weinig werkzaam voor de 
warmteoverdracht, omdat deze evenredig is aan het tempera
tuurverschil tusschen rookgas en te verhitten medium. Daaren
tegen is het V.O. rondom het heete en sterk stralende vuur zeer 
werkzaam; d.w.z. per m 2 V.O. wordt veel warmte aan het te 
verhitten medium overgedragen. 
Bij dezelfde grootte van het vuur kan de ketelfabrikant veel of 
weinig V.O. in den ketel onderbrengen, al naar mate hij de 
rookwegen langer of korter ontwerpt. Is het V.O. ruim aan de 
maat, dan is het rendement van de verbranding zeer gunstig, 
doch de ketel relatief groot en dus de schoorsteentemperatuur 
laag, zoodat men veel zorg en aandacht moet besteden aan 
maatregelen voor het verkrijgen van voldoende trek. Bij een 
ketel met betrekkelijk klein V.O. treedt het omgekeerde op. 

)e opgave is dus de grootte zoodanig te bepalen, dat deze tech-
isch in de meest juiste verhouding staat tot de capaciteit van 
e warmteverbruikende installatie; bovendien het meest aange-
/ezen ketelfabrikaat te kiezen, daar in dit opzicht het eene 
/pe zich niet onbelangrijk onderscheidt van het andere, 
an den leverancier eische men derhalve zoowel opgave van 
e ketelcapaciteit in calorieën per uur als van de grootte van 
et V.O.; dit laatste met het oog op een algemeene controle op 
et aangebodene en op de levering. Voor feitelijke controle van 

. e capaciteit zal men moeten wachten tot het flink vriest, om 
het warmteleverend vermogen (de gegarandeerde caloriepro-
uctie) te kunnen constateeren, tenzij men daartoe op een 
nderen tijd een deugdelijke proefneming kan doen verrichten. 

E c o n o m i e . 

ie economie van het stookbedrijf hangt af, behalve van de be-
' ieningskosten, van den prijs en stookwaarde van de brandstof 
lenevens van het verbrandingsrendement en, zooals gezegd, 
van de warmteoverdracht in den ketel. De brandstofprijzen 

m n e n . afhankelijk van tijd en plaats, aan belangrijke wisse
lingen onderhevig zijn, zoodat de invloed daarvan van geval tot 
geval in aanmerking genomen moet worden. 
Ook de stookwaarde van de onderscheidene brandstofsoorten 
is uiteenloopend. Vergeleken met huisbrandolie, welke per kg 
een stookwaarde van ca. 10.000 kcal (kilogramcalorie) heeft, 
bezitten nootjeskolen in doorsnede 78% en brechcokes ongeveer 
68% van die waarde. Een kubieke meter stadsgas heeft hier te 
lande gemiddeld 3800 kcal stookwaarde, doch vooral in kleinere 
plaatsen zijn belangrijke afwijkingen daarvan mogelijk. 
De stookwaarde van elke brandstofsoort is echter geen vast
staand getal, doch blijft aan variaties onderhevig, bij vaste 
brandstoffen bijv. tengevolge van wisselingen in het gehalte 
aan gas, asch en vocht. De stookwaarden van brechcokes, d.i. 
gebroken gietcokes, (ca. 6800 kcal per kg) en van huisbrand
olie (ca. 10.000 kcal per kg) zijn daarentegen betrekkelijk con
stant. Het stadsgas heeft in de verschillende gemeenten hier te 
lande nog zeer uiteenloopende stookwaarden, al tracht men de 
laatste jaren daarin meer eenheid te brengen. 
Al naar den aard van de brandstof en de inrichting van den 
ketel is meer of minder treksterkte noodig voor het doorzuigen 
van de benoodigde hoeveelheid verbrandingslucht, zoodat daar
door en mede door de thermische eigenschappen van den 
schoorsteen de vereischte rookgastemperatuur bepaald wordt. 
Zoo is b.v. bij het stoken van steenkolen van kleine afmetingen 
zeer veel trek, daarentegen bij verbranding van gas heel weinig 
trek noodig. 
De temperatuur, waarmede de rookgassen afgevoerd moeten 
worden, heeft grooten invloed op het nuttig effect van den ketel, 
omdat meer afvoer van warmte door den schoorsteen beteekent, 
dat de ketel minder krijgt. 
Het rendement is dus voor een groot deel afhankelijk van de 
rookgastemperatuur, welke vereischt wordt voor het opwekken 
vin den noodigen trek in den schooorsteen. 
Het bereikbare rendement van den ketel wordt voorts bepaald 
coor de constructie van de stookinrichting en van haar ge-
s hiktheid voor de te gebruiken brandstof, benevens van de 
l< itelconstructie en van de bediening. In zeer gunstige gevallen 
l 'reikt men met gasketels het hoogste rendement, en wel ca. 
( > %, daarna volgen de goede oliestookinrichtingen met ca. 
! 1 %. Ook nootjesketels, al of niet van mechanische stook-
1 richtingen voorzien, kunnen een zoo hoog nuttig effect be-
I ilen, doch over het algemeen is het minder dan de hiervoor 
{ 'noemde, n.l. 75 %. Bij cokesketels is het rendement veelal 
f nigszins lager, zoodat men daarbij gemiddeld (gerekend over 
I 't etmaal) op niet meer dan ca. 70% mag rekenen. Met het 
v rloop van het seizoen en den tijd van het etmaal zal de be

lasting en ook het rendement varieeren, doch de mate van dit 
laatste hangt af van het ketelfabrikaat. 
Veelal zijn de genoemde cijfers dan ook slechts onder gunstige 
omstandigheden van kracht en dienen zij overigens van geval 
tot geval beoordeeld te worden op hun geldigheid. 

B e d i e n i n g e n r e g e l i n g . 

De bediening van het centrale gedeelte der installatie kan men 
het beste toevertrouwen aan iemand, die uit hoofde van zijn 
overige werkzaamheden zich daarmede op de aangewezen 
tijden kan inlaten. Bij voorkeur belaste men daarmede een per
soon met eenig technisch inzicht op het onderhavige gebied. 
Is het bezwaarlijk om aan deze eischen te voldoen, dan biedt 
het automatiseeren van de stookinrichting een oplossing en 
bovendien het belangrijke voordeel, dat ook een betere aan
passing van het centrale bedrijf aan den warmtetoestand in de 
vertrekken kan worden verkregen, daar dan de warmteontwik
keling zooveel mogelijk automatisch geregeld wordt. Hoe nauw
keuriger zich de warmteproductie aan de behoefte aanpast, hoe 
minder brandstof verbruikt en hoe minder klachten gehoord 
zullen worden. 
De regelinrichting toch moet zoowel tijdelijke oververwarming 
als onnooclig langdurige verwarming beletten en zoodoende ge
durende de gebruikstijden er voor zorgen, dat de temperatuur 
niet onbehaaglijk gaat aandoen. Dit eischt een met zorg uit
gewerkt regelsysteem, wanneer men o.a. ongewenschte warmte-
toestanden, zooals die zich vooral bij zacht weer voordoen en 
die tot ingrijpen door onbevoegden leiden, wil voorkomen. 
De werkzaamheden, gemoeid met het stoken en de bediening 
van de stookinrichting, worden uiteraard des te meer beperkt, 
naarmate de brandstoftoevoer automatisch en doorloopend ge
schiedt en de verbranding zichzelf regelt; zij kunnen dus bij 
motorkolenstokers, olie- en gasstookinrichtingen het geringst 
zijn. Doch ook goede vulketels eischen weinig toezicht en be
diening. 
Stookinrichtingen, die, ook wat den brandstofaanvoer betreft, 
volkomen automatisch werken en bovendien door thermostaten 
geheel automatisch geregeld worden, kunnen alle bediening 
ontberen. Persoonlijk ingrijpen is dan niet of alleen bij uit
zondering noodig. 
De meer en meer ingang vindende moderne opvattingen bij het 
publiek leiden er toe, dat hoe minder volkomen automatisch de 
installatie functioneert, hoe meer dagelijksch te verrichten 
manipulaties zij dus eischt, hoe eerder de gebruiker dit op den 
duur als een tekortkoming gaat gevoelen en de stookinrichting 
onvolmaakt zal vinden. Uit dien hoofde zal een geheel auto
matisch werkend stookbedrijf het meest bevrediging schenken 
en verdient het daarom ook de voorkeur om van de mogelijk
heden tot automatiseering, welke bepaalde stookinrichtingen 
bieden, ten volle partij te trekken. 
De automatisch werkende stookinstallaties kunnen het beste 
van een geperfectioneerde regelinrichting worden voorzien, 
terwijl zij bovendien het zuidelijkst zijn. Voorts speelt de trek 
van den schoorsteen er een minder belangrijke rol dan bij het 
niet-automatisch stoken van vaste brandstof, omdat de ver
brandingslucht, al naar het systeem, geheel of ten deele mecha
nisch (door een ventilator) wordt aangevoerd. 
Wel is waar treft men gewoonlijk bij niet-automatisch ge
stookte ketels voor vaste brandstof een regelapparaat aan, n.l. 
een zg. vuurregelaar, dat de luchttoevoer voor de verbranding 
instelt op de verlangde watertemperatuur resp. stoomdruk, 
doch al vrijwaren dergelijke toestellen de verwarming tegen 
zeer groote schommelingen, zoo is de nauwkeurigheid van 
hun werking niet zeer groot. Zij bieden uiteraard niet hetzelfde 
gemak als de moderne regelapparaten, welke bij centrale ver
warming met automatische stookinrichting voor vaste brand
stof en bij stoken met olie en gas toegepast worden. 
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Om de verbranding in hoofdzaak aan de warmtebehoefte aan 
te passen dient achter de ketels voor vaste brandstof steeds 
een rookschuif of klep aanwezig te zijn en men moet deze 
gemakkelijk kunnen bedienen. Met de luchtklep in de asch-
deur verricht men dan de verdere regeling, of wel geschiedt 
laatstgenoemde automatisch door den zooeven genoemden 
vuurregelaar. 
Men drage zorg, dat bij de schoorsteenschuif en bij de aan
sluiting van den ijzeren rookuitgang van den ketel op het 
metselwerk van den schoorsteen praktisch geen lucht in het 
rookkanaal gezogen kan worden, omdat dit den schoorsteen-
trek vermindert, hetgeen bij schoorsteenen met zwakken trek 
bezwaren kan geven. 
Ten slotte zij nog m.b.t. het gebruik van vaste brandstof ge
wezen op het nut van een kortsluitklep tusschen vuurruimte 
en schoorsteenaansluiting. Deze biedt gelegenheid om bij het 
aanmaken en opstoken van het vuur de rookgassen langs een 
verkorten weg naar den schoorsteen te leiden en laatstge
noemde zoodoende snel te verwarmen teneinde den trek te 
versterken. 
Wegens het stuiven van kolenstof en asch zal men bij gebruik 
van vaste brandstof in den regel trachten het stookbedrijf in 
een afzonderlijke localiteit onder te brengen. Ook bij het stoken 
van olie is dit aan te bevelen, met het oog op eventueel optre
den van hinderlijk geluid en oliereuk. Bij goede uitvoering van 
de stookinrichting en van de gelegenheid tot reiniging daarvan 
behoeft men afzonderlijke plaatsing echter, vooral bij kleine 
keteltypen, niet als een noodzakelijkheid te beschouwen. 

O n d e r h o u d . 

Vele ketels zijn twintig en meer jaren zonder stoornis in be
drijf, terwijl andere nog niet de helft van dien tijd meegaan, 
o.a. doordat aan de opstelling en het onderhoud niet de noodige 
aandacht wordt geschonken. 
Het ontstaan van scheuren in een of meer ketelleden is daarbij 
een van de ernstige verschijnselen, die den gebruiker veel on
gerief en kosten kunnen veroorzaken. Dit verschijnsel kan het 
gevolg zijn van interne oorzaken, zooals ondeugdelijkheid van 
het materiaal, onjuist in elkaar zetten en onvoldoende fun
deering van den ketel enz.; doch ook door verkeerde bediening 
en behandeling kan de ketel ernstig te lijden hebben. 
Vooral bij waterketels is gevaar voor condensatie in de rook
kanalen bij geringe belastingen, die in het verwarmingsbedrijf 
nu eenmaal veelvuldig voorkomen, en al naar de soort brand
stof, die men stookt, niet denkbeeldig. Daardoor ontstaat neer
slag van vocht, dat een weinig zwaveligzuur en zwavelzuur 
bevat. Dit heeft tot gevolg, dat corrosie met putvorming 
plaats grijpt. De roest is los en poreus, beschermt niet doch 
houdt integendeel het vocht en zuur vast en werkt zoodoende 
verdere intering in de hand. Daarom is veelvuldig reinigen, 
waarbij de roest zorgvuldig verwijderd wordt, goed en noodig. 
In stoomketels (behalve in die voor vacuumstoom) bestaat 
minder gevaar voor corrosie, wegens de hooge temperatuur, 
welke de ketel steeds heeft en waardoor vochtneerslag nage
noeg geheel uitgesloten is. 

Bij het buiten gebruik stellen van den ketel na afloop van het 
stookseizoen moet deze zoo spoedig mogelijk inwendig grondig 
gereinigd worden om corrosie van de vuurruimte en rook
kanalen zooveel doenlijk tegen te gaan. Resten van half ver
brande brandstof zijn sterk corrodeerend. Aanslag van roet, 
dat steeds zwavelhoudend is, tast alleen aan in vochtigen toe
stand. Ook bij olie- en gasstoken treedt zwavelhoudend aanslag 
op. Eventueele losse roosterstaven en andere losse deelen 
moeten uitgenomen worden om alle aschresten van de opleg-
vlakken te kunnen verwijderen ter vermijding van corrosie; 
ook bestaat kans, dat de staven in den ketel vastroesten en 
dat zij dezen bij het stoken lek drukken. 
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Na de reiniging late men alle rookdeuren en schoorsteenklep-
pen open voor vrije ventilatie via den schoorsteen. Ingeval de 
ketel echter neiging vertoont om inwendig aan te slaan (zg. 
zweeten), doordat des zomers veelal de stookruimte eenigszins 
vochtig is, moet men hem droog houden door in de vuur
ruimte een bak met een hygroscopische stof, zooals chloor-
calcium of ongebluschte kalk, te plaatsen. Ook kan men alle 
inwendige oppervlakken met olie insmeren na het reinigen, 
doch dit is in het algemeen minder afdoende dan het boven
genoemde droog houden. Daarbij is het aan te bevelen om alle 
openingen zoo goed mogelijk af te sluiten en de aansluiting 
met den schoorsteen geheel te verbreken, bijv. door het ver
wijderen van een uitneembaar verbindingsstuk. 
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat het water in centrale 
verwarmingsinstallaties zoo min mogelijk ververscht moet 
worden teneinde corrosie (intering) en ketelsteenafzetting te 
voorkomen. Daarom mag bijv. bij de combinatie van een cen
trale verwarming door middel van circuleerend water met de 
warmwatervoorziening het te verwarmen tapwater niet door 
den centrale-verwarmingsketel worden gevoerd. Dit water moet 
in een afzonderlijken bereider (z.g. boiler) verhit worden door 
het daarvan geheel gescheiden circulatiewater uit den ketel, 
welk laatste dus hetzelfde is als het door de centrale ver
warmingsinstallatie stroomende water. 

Om bovenvermelde reden dienen ook lekkages in het cir
culatiesysteem zoo spoedig mogelijk verholpen te worden ten 
einde het waterverlies tot een minimum te beperken. Ook ver
borgen lekken op slecht bereikbare plaatsen vragen uit dien 
hoofde de noodige aandacht. Teneinde de waterverversching 
steeds afdoende te kunnen controleeren, mag de inrichting, 
waarmede de installatie met water gevuld wordt, niet bestaan 
uit een vaste verbinding met de waterleiding. Zou n.l. de af
sluiter in deze verbinding wat doorlaten, dan zou een welis
waar geringe doch doorloopende waterverversching plaats 
vinden, welke volkomen onopgemerkt blijft, indien de overloop-
leiding van het expansiereservoir (d.i. het hoogste punt van de 
installatie) direct op de rioleering is aangesloten en dus even
min gelegenheid tot controle biedt. 

B e v e i l i g i n g . 

Bij centrale-verwarmingsketels moeten ook eenige veiligheids
maatregelen in acht genomen worden, omdat anders ongeluk
ken niet uitgesloten zouden zijn. In het algemeen wordt hier
mede bij het installeeren reeds rekening gehouden, mede door
dat van overheidswege daaromtrent voorschriften zijn gegeven 
en verdere aanwijzingen, o.a. door de Hoofdcommissie voor de 
Normalisatie in Nederland, worden bekend gemaakt. Enkele 
hoofdzaken wil ik hier vermelden. 
In de eerste plaats moeten ketels voor centrale verwarming, 
werkend door middel van circuleerend water, voorzien zijn van 
een z.g. expansiereservoir. Door verwarming krijgt n.l. het 
water een grooter volume. Deze volumevermeerdering moet 
door een met de atmosfeer in open verbinding staand, boven 
het hoogste punt van de installatie aangebracht expansie
reservoir opgenomen worden om te voorkomen, dat door die 
volumevermeerdering de installatie, welke overigens een gehee 
gesloten systeem vormt, zou worden stukgeperst. 
Het zal duidelijk zijn, dat om dezelfde reden in gevallen 
waarbij een installatie van bovengenoemd systeem met mee 
dan één ketel is uitgerust en elke ketel voor eventueele repa 
ratie of inspectie doorgaans met afsluiters in alle koppelleidin 
gen met de installatie is voorzien, ook elke ketel afzonderlijl 
door een niet-afsluitbare leiding direct met genoemd reservoi 
moet zijn verbonden. Anders zou een ketel, in geval de afslui 
ters daarvan door onoplettendheid gesloten bleven, stukge 
drukt worden of explodeeren bij het opstoken. 
Ketels, waarin stoom van lagen druk voor centrale verwarmint 

vordt ontwikkeld, moeten voorzien zijn van z.g. standpijpen, 
lat zijn verticale U-vormig gebogen wijde buizen, die gedeelte-
ijk met water gevuld zijn en zoo een waterafsluiting vormen, 
vaaruit bij te hoogen stoomdruk het water wordt weggedrukt, 
oodat de stoom gelegenheid heeft vrij naar buiten te stroomen. 
Cetels voor water of lagedruk-stoom als warmte overbrengend 
nedium voorziet men van een beveiligingstoestel (z.g. vuur-
egelaar of derg.), welke het overschrijden van een bepaalde 
jrenstemperatuur of grensstoomdruk verhindert door het slui
ert van den verbrandingsluchttoevoer resp. het stoppen van de 
ïutomatische stookinrichting. 
3ok brengt men bij lagedrukstoomketels een signaalinrichting 
tan, welke het dalen van den waterspiegel beneden het grens-
jeil goed hoorbaar meldt. 
Tot de goede eigenschappen van de centrale verwarming be-
loort zooals gezegd, het tot een minimum gereduceerde brand
gevaar. Het vuur is nagenoeg geheel omsloten door water-
gekoelde ketelwanden, zoodat hoogstens bij het poken en 
schoonmaken van het vaste-brandstofvuur een deel van de 
jrandende massa op den grond komt, welker gloed echter snel 
dooft op den steenen of ijzeren stookvloer. 
Men lette er zekerheidshalve op, dat de ketel voorzien is van 
een ongegrendelde vuur- en aschdeur, teneinde bij ontploffing 
van verbrandingsgassen in den ketel beschadiging daarvan te 
voorkomen. 
Waar verwarmingsleidingen door muren en vloeren gaan, dichte 
men de overblijvende openingen goed af door middel van de 
leidingen goed omsluitende metalen bussen, platen enz. Hier
door bereikt men niet alleen geluidsisolatie, vermijding van 
luchtstroomingen (tocht) en plaatsen waar vuil zich ophoopt, 
doch tevens voorkomt men dat in geval van brand deze zich 
door bedoelde openingen voortplant. 
Brandbare stoffen, zooals hout, kunnen, indien zij door lang
durige verwarming sterk uitgedroogd zijn, vanzelf in brand ge
raken bij betrekkelijk lage temperatuur, d.i. bij 80 tot 100° C. 
Dit komt echter slechts in ongunstige gevallen voor, waar bijv. 
sterke straling op het hout valt of waar dit zoodanig is opge
sloten, dat de stralingswarmte niet meer ontwijken kan. Het is 
van belang om brandbare materialen, welke door straling ver
warmd worden, zoo mogelijk gelegenheid tot afkoeling te geven 
naar de van de straling afgekeerde zijden. 

W a r m t e-i s o I a t i e. 

In het bijzonder verdient de warmte-isolatie van den ketel de 

noodige aandacht, omdat de aan de omgeving afgegeven 
warmte in vele gevallen grootendeels als verloren moet worden 
beschouwd. Deze isolatie moet dus bestaan uit deugdelijk iso
leerend materiaal, zooals vilt, kurkkorrels of derg., en door een 
plaatijzeren mantel worden omsloten. Zij mag op den duur niet 
verkolen en verteren, omdat dan de isoleerende werking ver
loren gaat. Neigt zij hiertoe, dan moet men zorgen dat zij, 
vooral bij bekleeding van de wanden der rookkanalen, door een 
hittebestendige onderlaag wordt beschermd. 
Een uitzondering op dit punt vormen de zgn. „waterkachels", 
dat zijn ketels voor kleine installaties, welke men in een hal, 
keuken of kamer kan opstellen en die dan tevens bedoelde 
ruimte verwarmen. Met het oog hierop tracht men ze een aan-
trekkelijken uitvoeringsvorm te geven. Zoo komt o.a. een type 
centrale verwarmingsketel voor met het uiterlijk van en stook-
baar als een normale kolenhaard, die men onder den schoor
steenmantel van een kamer kan plaatsen. De ingebouwde 
waterketel correspondeert dan door aan het oog onttrokken 
buisleidingen met de radiatoren in de overige vertrekken. 
Het is voorts niet alleen noodzakelijk de onderzijde van de 
ketels zoo te voorzien, dat de warmte van den vloer wordt af
gehouden ten einde scheuren en vernielen daarvan te voor
komen, doch ook dient men vóór de ketels, als men ze met 
vaste brandstof stookt, een vuurbestendige vloerbedekking aan 
te brengen met het oog op het afslakken, uithalen van de heete 
asch, enz. Dit is vooral noodig bij de in ons land veel voor
komende waterdichte stookvloeren. Ook dient men op voorge
noemde bescherming speciaal bedacht te zijn bij die ketels, 
welke geen door water gekoelden dubbelen bodem hebben, tenzij 
zij zooveel vrij van den bodem staan, dat er zich een isoleerende 
luchtlaag onder bevindt. 

Het beste is een gemetselde verhooging te maken, waarin open 
kanalen voor luchtcirculatie. In de hierna volgende beschrijving 
van diverse ketels staat de ketel, welke in fig. 4 is afgebeeld, 
op een dergelijke gemetselde verhooging. Uiteraard geeft de 
teekening slechts de algemeene gedachte weer, omdat de tech
nische uitvoering natuurlijk van geval tot geval nader bepaald 
moet worden. Ook onder het horizontale gedeelte van de 
schoorsteen-aansluiting, indien deze op den vloer rust, moet 
een dergelijke beschermende vloerverhooging aangebracht 
worden. 

(Wordt vervolgd.) 

BESCHRIJVING AULA OP DE A L G E M E E N E BEGRAAFPLAATS T E AALSMEER 
Architect: Ir. W. GIJZEN, Dir. van G.W. 

P r o g r a m : 

bevraagd werd, bij een algemeene begraafplaats met afdeeling 
oor Katholieken te ontwerpen: 

.een kleine aula met toilet voor publiek en kleedgelegenheid 
voor een priester. 

• °. een lijkenhuisje. 

.een doodgraverswoning (deze liefst bij den ingang). 

i t u a t i e : 
an een in de toekomst ruitvormige begraafplaats, is een vierde 
art (een driehoek) tot 2.70 m boven het maaiveld opgehoogd, 
i aansluiting op een even hoog gelegen dijk van den Stom-
ieerpolder. Deze opgehoogde driehoek is ± 1.50 ha groot. Een 
arijlaan, met fraai uitzicht op een ouden molen (eigendom van 

de vereeniging „De Hollandsche Molen") voert naar een klein 
ruitvormig voorplein, vanwaar men de eigenlijke grafvelden kan 
bereiken. 
P l a a t s i n g d e r g e b o u w e n : 
De aula zou bij of op het voorplein geplaatst moeten worden, 
de woning bij den ingang. 
Om het uitzicht op het molenbeeld vrij te houden, is de aula niet 
op het voorplein geprojecteerd, doch in het talud ter zijde. Hier
door bleef het voorplein geheel vrij voor rijtuigen of auto's. 
Bovendien is de begraafplaats zelf zoo klein, dat elk gebouw 
ergens in het middenveld, te veel zou domineeren. Ten slotte 
zou ook de fundeering in de ophooging zeer kostbaar worden. 
De aula is met den lagen frontgevel naar het voorplein gekeerd, 
tevens als afsluiting van één der hoofdwegen op de begraaf
plaats. Het bouwwerkje is verder uitgebouwd in het talud, zoo
dat de betonkelder gebruikt kon worden voor lijkenhuis. 
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AULA DnGD&J-PlAVJTl 

A U L A O P D E A L G . B E G R A A F P L A A T S T E A A L S M E E R . 

De A u l a : 
De eigenlijke aula is niet anders dan een zeer bescheiden ruimte, 
met één enkel groot glas-in-lood raam. De 6 kleine ronde ope
ningen boven in de zijwanden zijn mede voor ventilatie aan
gebracht. De vloer is belegd met zwarte tegels in breede grijze 
voegen, de wanden zijn wit geschuurd, met als eenige onder
breking de ronde raampjes boven, waaraan lang afhangende 
zwarte trekkoorden. 
Het plafond is in donker eikenhout uitgevoerd. Het glas-in-lood 
raam is rook-kleurig, zacht genuanceerd. De lijkkist wordt op
gesteld vóór het groote raam op een kleine verhooging. Een 
sprekerspodium is naast het raam. 
De entrée-ruimte is laag. Boven de entree is een balcon voor 
klein koor met orgel. 
Een kleedkamer voor den geestelijke bevindt zich naast den 
ingang. 
Rechts van de aula voert een breede trap naar het lijkenhuisje 
beneden; links is een trap naar de toiletten. 
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A R C H I T E C T IR. W . G I J Z E N , D I R . G . W . 

Het gebouwtje is met lood afgedekt en in grijs-roode klinkers 
opgetrokken. De deuren zijn uitgevoerd in zwaar eikenhout met 
smeedwerk in aluminiumkleur. 3 breede lage treden in klinkers 
geven toegang tot het gebouwtje. 

De w o n i n g : 
De woning is niet meer dan een eenvoudige arbeiderswoning, 
één geheel vormend met het toegangshek en met de schuur 
aansluitend aan het puntig uitloopende grondmassief. Vóór de 
woning is een zwanenvijver, welke weer omsloten wordt door 
hooge populieren. 

De kosten van de aula met lijkenhuis bedragen f 7.600.—, die 
van de woning f 4.500.—. 

Beide zijn in 1932 gereed gekomen. 

Aannemer was de heer H. Kloosterman te Aalsmeer. 

Het glas-in-lood raam is uitgevoerd door de N.V. De Lint te 
Delft. 

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

W O N I N G 
A R C H I T E C T IR. W . G I J Z E N , D I R . G . W . 

BOEKBESPREKING. 

L E O G E S T E L , D E S C H I L D E R E N Z I J N W E R K , door prof. Wi l l em van der 
P luym, verlucht door den kunstenaar, N.V. De Spieghel , Amste rdam, N.V. 
Het Kompas , Antwerpen, 1936. 
E r zijn er, waarde vr iend Leo, die het pasverschenen boek „ L e o Gestel , 
de Schi lder en zijn W e r k " op te droge wijze door prof. W . van der P l u y m 
vinden ingeleid, en ik kan er eerlijk gezegd inkomen, dat men dit bezwaar 
oppert. Het is een heele kluif , en geen malsche, om dat al lemaal te lezen, 
de veertig bladzijden tekst van je vr iend den hoogleeraar, inhoudende een 
overzicht van des schi lders leven en werken: te beginnen — zooals ik zie — 
met de jeugd in Woerden, toen de hengelaar in je zal zijn ontwaakt : je 
hebt een bespiegelenden geest!, tot het rijpe kunstenaarschap van thans 
toe, dat wij bewonderen. 

Maar mij dunkt: men is jegens dezen inleider onrechtvaardig. Ui t niets 
blijkt, dat de heer van der P l u y m ons heeft wil len verlustigen door een 
groot beeld te ontwerpen, een aangri jpend of gevoelig gepenseeld portret
van-woorden van dat kleurhoekje in de Nederlandsche cultureele kaleidos-
coop, dat „ L e o Geste l" heet; hij is bescheidener van wal gestoken, zijn 

doel was, eens en vooral , vast te leggen uit welk midden „ G e s t e l " ge
sproten is, welke maatschappel i jke en meer toevall ige omstandigheden 
invloed hebben uitgeoefend op je ontwikkel ing, waar je woonde, wie je 
ontmoet hebt met wie je werkte. Nu en dan brengt de dertig jaar oude 
vr iendschap, die schi lder en academie-docent verbonden houdt, een warmer 
toon in het exposé, over het geheel behield het voorwoord een anecdot isch, 
bijna notarieel , streng-historisch-vastleggend karakter . 
Ik kan mij eigenlijk geen minder hinderli jk voorwoord denken. Is niet van 
Vloten veel droger, en bestaat „ H e t Leven der Sch i lders" van Kare i van 
Mander oftewel „ C a r o l u s Vermanderus" , zooals de geleerden van zijn tijd 
hem noemden, niet louter uit jaar ta l len en biograf isch-anecdot ische ge
gevens, sappig — zeker, omdat de tijd sappig was — , maar evenzeer zonder 
samenvattend oordeel? Al dergelijke geleerden hebben gedacht : de toe
komst is het, die het vonnis moet vel len. Mij dunkt terecht. Ook jij, Leo, 
bent naar mijn oordeel groot genoeg van stuk, dat je eerst later zult 
worden „berech t" . 

Wij intusschen, die daarop niet wachten kunnen, omdat we in de bladen 

S P A K E N B U R G E R V I S S C H E R S L E O G E S T E L 
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B E E M S T E R - F A N T A S I E T J E L E O G E S T E L 

en t i jdschriften een uitgebreider „ a g o r a " of Atheensch marktplein vinden, 
waar men elkander — zonder tenminste eeuwige verantwoordeli jkheden op 
zich te laden — zijn meeningen voordraagt of onder den neus wrijft, kun
nen al gemakkeli jker dan een voorwoordschri jver in een boek, aan karak-
teriseeren en taxeeren ons te buiten gaan. Laat mij dat ook eens doen — 
nademaal ik bovendien ertoe ben uitgenoodigd door dit Bouwkundig 
Weekblad. 

A ls ik dan onder de schutse van die lichtvoetige agora-godin mijn scherf — 
mijn stembiljet — mag aandragen, zou ik allereerst wil len zeggen, dat 
eigenlijk van Staatswege over elk afgesloten of bijna afgesloten belangrijk 
oeuvre van beeldende kunstenaars een samenvattend boek moest kunnen 
v e r s c h i j n e n . . . zooals dit, liefst beter, onbekrompener nog tezamengesteld, 
maar toch minstens iets a l s d i t : hetwelk dus, ziedaar mijn éérste ge
dachte, r e d e n v a n b e s t a a n h e e f t , als zijnde één schoone terugblik, 
één fragment cultuur, één begripverhelderend Teeken van den achter ons 
liggenden tijd. 
Dit karakter dankt het boek natuurli jk aan zijn a f b e e l d i n g e n , een 
50-tal l ichtdrukken naar schilderi jen, representatief voor de ontwikkel ing 
van onzen vr iend Gestel tusschen 1904 (toen je — zou je terug wil len? — 
23 jaar oud was) en 1935. 
Wat zal ik ervan zeggen? Men kan over de gedane keuze uit al de be
staande schi lderstukken en groote kleurteekeningen verschi l lend denken. 
Maar moeilijk kan men anders denken wat de eerste periode van tien jaar 
betreft, die in ongeveer evenveel afbeeldingen is weergegeven: real ist isch, 
impressionist isch, pointi l l ist isch, decoratief-poi nti I! istisch, vlak-decoratief, 
en eindeli jk: dan kom je, m.i., tot een eerste eigen uitingswijze, cubist isch. 
Welk een onvastheid kenmerkt het begin van deze twintigste eeuw — in 
het algemeen gesproken! 
Men ziet het immers, in den tijd van tien jaren maakt Gestels studieuse 
geest alle impulsieve wisselingen mee van zijn t i jdgenooten; een uiterlijk 
zoo evenwichtig en rustig mensch zoekt vol onrust rechts en l inks naar 
een innerlijk evenwicht voor zijn kunst ; het cubisme, met meesterschap 
gehanteerd en in werken van toch nog altijd decoratieve speling voor het 
eerst tot iets blijvends, dat van den schilder zelf is, gestegen, zou zijn 
definit ieven vorm hebben kunnen zijn, maar — wordt het niet, hij valt 
terug en keert weer, e n . . . dan eindelijk, zoo zie ik het, verstilt al dat 
zoeken en rijpt al die oefening in de Beemster schilderi jen, waar een 
ernstige decoratieve zin, een zuivere lyriek en cubist isch-plastisch vermogen 

tot een menschl i jk-aanvaardbare eenheid worden in werken, die bevre
digen. 

Prof. van der P luym vertelt, hoe de vader van den kunstenaar, zelf in 
Zu id-Hol land eigenaar van een schi lderszaak en thans op hoogen ouderdom 
nog steeds, voor zijn pleizier, met talent — ik kan het getuigen! — teeke
nend en schi lderend, indertijd den eisch stelde, dat Leo „eers t" een akte 
M.O. Teekenen zou halen, om als onderwijzer den kost te verdienen. Kom
aan, zoo worden vaders naar hun eischen bediend; jij, vriend Gestel, haalde 
die akte, en al werd je geen onderwijzer, je werd een andere meester, en 
bleef tegelijk door alles h e e n . . . student, zooals dit boek het weer bewijst: 
steeds in stadium van onderzoek en najaging van een volstrekte uit ing-
In 1913 bij het portret van „de dichter Rensburg" begint voor mij (op 
Gestels 32ste jaar dus) die „ m e e s t e r " zich voor het eerst als eigen persoon
lijkheid te verwerkeli jken. Dat is, merk wel, lang vóór de Beemster periode. 
A l heel gauw is het dan, of de schilder boven het werkelijke weet uit te 
komen en vleugels krijgt: „ Z e i l e n " in de havens van Mal lorca. Dat moet 
een heerlijke tijd voor je geweest z i jn: dat 1914, kort voor het groote 
onweer over Europa. Maar na de Beemster, en na de bonkige, droefgeestige 
werken, die in het Beiersche W o u d ontstonden, kom je in 1924 — als ik 
me zoo mag ui tdrukken — waar ik je hebben w i l . . . , en met groote be
wondering je ga volgen: tot het expressionisme, dat nu eens diep in je 
ziel drukt, als totemistische negerkunst doet, of omgekeerd in een juist 
zeer veredelden en uiterst verfi jnden en bewusten vorm de vlucht krijgt 
der Ant ieken. Of naar die abstracte schildering voert, welke een subli
meering schijnt van je beide decoratieve perioden: een schi ldering, die ik 
zou wil len dienstbaar gemaakt zien aan groote, te versieren v lakken. De 
paardjes van 1928, de paarden van 1933' Het is typeerend voor deze — je 
tot nu toe laatste periode, dat we zooveel paarden te zien krijgen. De 
edele dieren! E n ik bewonder de diepte van visie, die uit de, door inteelt 
vergroeide Gooische en Zuiderzeebevolking den neger opd iep t . . . 

Maar ik moest een woord zeggen, niet over je evolutie als schi lder, — er 
is mij een woord gevraagd over het zoojuist verschenen boekwerk, en dan 
dien ik er de fleurige verluchting door jezelf van op den voorgrond te 
stel len: de 's avonds onder het lamplicht op Huizerhoogt' met de pen, en 
soms met penseel neergezette vignetten, een vriendeli jk, bloesemig strooisel 
tusschen van der Pluym's ernstigen en waardeerbaren tekst. 

H. P. L. W I E S S I N G . 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. VAN N R j ^ - 7 
DEN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 4 JULI 1936 Z. I 
REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

naBKE JOhArfMES KOLK 
AECHITECTU3 ULTteAJ 
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HARKE JOHANNES KOLK. 
ARCHITECT B.N.A. 

IN MEMORIAM. 
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Toen ik voor het B.W.A. van 9 Mei j.l. een woord ter nagedach
tenis aan den Heer Sirag schreef, had ik weinig kunnen ver
moeden, dat reeds zóó spoedig andermaal de dood van een 
onzer leden mij dezelfde taak zou opleggen. Zeer plotseling is 
thans de Heer H. J. Kolk uit ons midden weggenomen. Reeds 
eenigen tijd geleden was hem rust voorgeschreven, omdat het 
hart niet volkomen goed functioneerde. Verwacht werd echter, 
dat na de vacanties, in September a.s. weer les zou kunnen 
worden gegeven aan de M.T.S., waaraan hij als leeraar ver
bonden was. Deze verwachting is niet uitgekomen. Zooals meer 
met hartlijdenden voorkomt, heeft de dood op 't alleronver-
\ achtst een einde gemaakt aan dit zoo regelmatig en nauw-
! ;zet geleefde leven. Evenals de Heer Sirag was de Heer Kolk 
'd van den B.N.A. en behoorde hij tot de trouwe en zeer gewaar-
< ierde leden van den Kring Utrecht en evenals Sirag was ook 
1 olk leeraar aan de Utrechtsche M.T.S. welke taak beiden tege-
! jk aanvaardden n.l. bij de opening der school in 1910. Wij zien 
' 9 levens dezer twee werkers gedurende meer dan een kwart 
1 -uw als parallel loopende stroomen langs ons heen vlieden. 

och hebben deze stroomen geen gemeenschappelijke bedding, 
' ie snelheid en kracht op gelijke wijze regelt. Deze beeldspraak 

oortzettend zou men het leven van Sirag met een krachtig 
I- ruisenden bergstroom moeten vergelijken, terwijl dat van col-
I ga Kolk vergeleken zou kunnen worden met een vriendelijk, 

kalm voortvloeiende doch heldere beek. Was Sirag de technicus, 
de constructeur, Kolk was de man die gestalte en vorm wist te 
geven aan technische voortbrengselen, hij was de architect. 
In 1875 geboren, bezocht hij na de lagere school de H.B.S. te 
Groningen en geniet zijn eerste bouwkundige opleiding op het 
bureau van den meesten onzer nog welbekenden HeerGantvoort 
te Deventer. 
Reeds spoedig bleek dat uit Kolk een talentvol beoefenaar der 
bouwkunst zou groeien. Als opzichter-teekenaar vindt hij 
plaats bij den bouw van het gesticht „de Gaffel" bij Zutphen, 
waar ook de Heer Sirag werkzaam is. Daarna gaan de wegen 
van deze twee jonge bouwkundigen uit elkaar, totdat cle Utrecht
sche M.T.S. hen weer en nu voor goed samen brengt. In 1900 
gaat Kolk als Adj.-Directeur van O.W. naar Nijmegen, welke 
functie in 1910 wordt verwisseld met die van leeraar aan de 
M.T.S. te Utrecht. 
Wat wij meenen te zien als een levensbelang voor een M.T.S., 
n.l. het benoemen van docenten uit de praktijk, gebeurde hier 
en voor zoover ik tot oordeelen bevoegd ben meen ik te mogen 
zeggen, dat de Heer Kolk een sieraad was van het corps van 
leeraren. Kolk was een begaafd architect en bleef dat, ook als 
leeraar. Particuliere praktijk werd door hem aanvaard en met 
bekwaamheid nauwgezet uitgevoerd; doch Kolk was niet de 
„Streber" op dit terrein, die terwille van de daaraan verbonden 
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inkomsten zooveel mogelijk particulier werk trachtte binnen 
te halen. Hij was zeer mild in zijn oordeel jegens anderen, zacht 
en opbouwend in zijn critiek; een leeraar, die gaarne gezien en 
die zeer gewaardeerd werd, ook in het midden van zijn collega's 
de particuliere architecten. Ontwerpen, schetsen, teekenen en 
ook schilderen deed hij vaardig en met veel liefde. In samen
werking met den Heer C. G. B. van Dijk bouwde hij te Utrecht 
de Emmakliniek, terwijl enkele gebouwen in en buiten de stad 
getuigen van zijn architectonische begaafdheden. Behalve o.a. 
een villa'tje in Bosch en Duin ontwierp hij nog een belangrijk 
landhuis aan den Amersfoortschen straatweg, nabij het natuur
park „de Pan" voor een der Directeuren van de Twentsche 
Bank. Vooral dit met riet gedekte landhuis staat daar 
als een voorbeeld van het kunnen op dit gebied van zijn bouw
meester, den Heer Kolk. Wanneer er iets moest worden gedaan 
ter bescherming of bevordering van oude- en nieuwe bouwkun
stige schoonheid of op cultureel gebied, dan deed men nimmer 
tevergeefs een beroep op de medewerking van den Heer Kolk. 
Zoo was hij voorzitter van den vroegeren Utrechtschen Bouw-

BOUWVAKSANEEERING EN HET BOUWM 

RICHTLIJNEN VOOR SANEERING VAN HET BOUWVAK 
door architect Ide Bloem, Voorzitter van de R.K. stichting 
„het Bouwmeestersgilde", gewestelijke kring Tilburg. Uitgege
ven in het jaar 1936 door het Bouwmeestersgild te Tilburg. 

Een teeken des tijds, dit boekje. Want over saneering van het 
bouwvak denken en praten wij eigenlijk allemaal, en het is 
waarschijnlijk wel goed, dat er eens zoo'n boekje verschijnt, 
waar uit blijken kan, hoe men zich in bepaalde kringen de sa
neering van het bouwvak eigenlijk voorstelt. Tot heden is in 
den B.N.A. het vraagstuk der saneering binnenskamers in ern
stige overweging en in voorzichtige voorbereiding van tastende 
actie naar buiten: de Heeren van het Bouwmeestersgild zijn al 
klaar met hun systeem, en zij zijn naarstig aan het bouwen 
en het voeren van actie. Wat doen zij? 
Vóór het beantwoorden van deze vraag moeten wij eerst een 
andere vraag beantwoorden: Wie en wat zijn zij, of liever, 
wat bedoelen zij te zijn? 
Dat is in het kort gezegd, na lezing van de blz. 15, 16 en 17 
der brochure: een algemeene vak- of beroepsorganisatie, waar
toe alle bouwkundigen, die in feite het architectenberoep uit
oefenen, kunnen toetreden, dus ook zij (blz. 15), „die door 
eliten-vereenigingen (een „eliten-vereeniging" is volgens de 
brochure de B.N.A., de vakgroep Bouwkunst der A.K.K.V., en 
ook . . . het N.I.V.A.!) niet als „architect" worden erkend en 
als lid toegelaten." 
Een organisatie, die aan zijn leden „inzake vakmoraal de noo
dige strenge verplichtingen kan opleggen" en bovendien „de
genen, die geen lid (willen) worden, tevens aan dezelfde ver
plichtingen (zal) kunnen binden." 
Een „bouwmeester" is dus iemand, die het architectenvak 
beoefent, ongeacht hij krachtens zijn bekwaamheid als vol
waardig architect kan gelden of niet. Een bouwmeestersgild 
is dus een vereeniging, die zooveel mogelijk alle dergelijke 
lieden onder één hoedje zal trachten te vangen, en dus in over-
groote meerderheid zal bestaan uit hen, die door de „eliten-
vereenigingen" niet als architect worden erkend en als lid toe
gelaten. Want dezen, wij weten het, zijn de groote meerderheid 
van de als architect optredenden in ons lieve vaderland. Wat 
doen nu deze „bouwmeesters" in hun „bouwmeestersgild?" 
In de eerste plaats: de noodige strenge verplichtingen inzake 
vakmoraal opleggen. Wie stellen die strenge verplichtingen 
vast? Blijkbaar hebben de oprichters een eerecode geconci
pieerd, die, blijkens een op blz. 26 voorkomend citaat, scherp 
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raad, lid der Schoonheids- en der Monumentencommissie en lid 
der Utrechtsche Gezondheidscommissie, terwijl hij adviseur was 
van de Gezondheidskolonie „Bosch en Duin". 
Zoo is aan een welbesteed en welgeordend leven plotseling een 
einde gekomen. De ledige plaats zal niet gemakkelijk op gelijk
waardige wijze zijn aan te vullen. De fijne, altijd jeugdige en zeer 
bijzondere figuur van den Heer Kolk en de vriendelijke en colle
giale wijze waarop hij tusschen ons verkeerde zal niet vergeten 
worden. 
Zoowel het Bestuur der M.T.S., het corps der leeraren en de 
vele leerlingen, waarbij hij liefde wist te kweeken voor de bouw
kunst, alsmede zijne vele vrienden en collega's architecten be
treuren het groote verlies dat door dit verscheiden geleden werd. 
De waardeering voor zijn werk, dat hij met de hem zoo ruim 
toebedeelde talenten tot stand bracht en de hoogachting voor 
zijn persoon en zijn leven, dat stond in het teeken der onbaat
zuchtigheid, moge mede ook zijn achterblijvenden gezinsleden 
tot troost zijn. 

A. KOOL. 

EESTERSGILD: EEN BOEKBESPREKING. 

gericht is tegen al die praktijken in het bouwvak, die de 
positie van den architect of bouwmeester als vertrouwens
man van zijn opdrachtgever schaden. En voorts hebben zij een 
eenigszins eigenaardig gebouwde minimum-honorariumtabel 
vastgesteld (gebaseerd op een netto-gezinsinkomen van / 3500 
en een bedrag van ƒ 70 000 aan bouwsommen per jaar) waar 
de leden niet onder mogen gaan. 
Tot zoover is alles nog vrij eenvoudig en normaal en lijkt het 
Bouwmeestersgild een nieuw vakvereenigingetje van architec
ten of wie daarvoor willen doorgaan, en als de oprichters het 
goed meenen, zou men het geval vrij onschadelijk kunnen vin
den en de Heeren maar laten betobben. Maar: als die Eerecode 
zoo streng blijft en rigoureus wordt toegepast, zullen de „bouw
meesters" niet zoo hard naar het gilde toeloopen, en als ze 
misschien onder de suggestie van de groote trom en het 
tooverwoord „saneering" ongemerkt er al ingeloopen zijn, voor 
ze goed weten, waartoe ze zich verbinden, zie ik de kans groot, 
dat öf de strenge verplichtingen inzake de vakmoraal aan alle 
kanten worden ontdoken, öf de tegenstand tegen de gestreng
heid zóó groot wordt, dat een paleisrevolutie het huidige be
stuur wegvaagt en de verplichtingen voortaan öf worden ver
zacht öf met zóó slappe hand worden gehandhaafd, dat ze 
praktisch waardeloos zijn. Als de oprichters van het gilde geen 
zachtaardige en onnoozele kinderen in de boosheid zijn, en 
hun Pappenheimers kennen, zullen zij deze mogelijkheid zon
der twijfel hebben gezien. Hebben zij haar niet gezien, dan 
zullen zij ze binnen afzienbaren tijd aan den lijve ondervinden. 
Want: de brochure wijst erop, dat B.N.A. en N.I.V.A. samen 
nog geen 600 leden tellen, en schrijft dit toe aan het feit, dat 
deze „elitenvereenigingen" eischen van vakbekwaamheid stel
len voor de toelating als lid. Zeker, Heeren, de B.N.A. en ook 
de vakgroep Bouwkunst der A.K.K.V. stellen zeer zeker zulke 
eischen, maar het zijn niet, zooals U schijnt te meenen, alleer 
eischen van aesthetische bekwaamheid; het zijn ook eischei 
van technische bekwaamheid en van integriteit als architec 
in den zin van onzen Eerecode. Wat het N.I.V.A. voor eischei 
stelt, weten wij niet. Dat zij lager zijn dan de onze, staat al: 
een paal boven water. En nu stellen wij deze vraag: wannee 
de B.N.A. door een rigoureuse toepassing van normen var 
toelaatbaarheid betrekkelijk klein blijft, en de overgroote meer 
derheid van de als architect optredende bouwkundigen er maa 
niet eens aan begint om zich aan de toelatingsprocedure bloo 
te stellen, terwijl een groot percentage van wie zich inderdaa 
aanmelden, niet toelaatbaar blijkt, is het dan ongerijmd om t 

veronderstellen, dat een organisatie, die voor de toelating vrij
wel geen normen stelt, met reden kan verwachten, dat haar 
eden bij de toepassing van de „strenge verplichtingen inzake 
de vakmoraal" een slap handje zullen verwachten? De vraag 
stellen is ze beantwoorden. 
i/Vij zijn dus, om te beginnen, nogal een beetje sceptisch over 
ieze strenge verplichtingen, die niet alleen aan de leden van 
iet gilde worden opgelegd, maar — schrik niet — ook aan hen, 
ie geen lid (willen) worden! 

Dat beteekent dus niet meer of minder dan dat de Bouw-
meestersgild'en zich voorstellen, een volkomen beheerschende 
jositie in het bouwvak te zullen verkrijgen. Denken zij die op 
>igen kracht te bereiken? Neen — zij bereiken die krachtens 
;aneerings- en sanctie-overeenkomsten met de aannemers en 
de handelaren in bouwmaterialen. Het systeem is niet geheel 
lieuw; er is in verschillende streken van ons land in de laatste 
;aren al mee geëxperimenteerd, en ook in den B.N.A. is er al 
veel over geconfereerd en vergaderd. 
Wat houdt dit systeem in? Het scheppen van een geregeld 
contact tusschen de drie bovengenoemde groepen, die in het 
bouwvak werken, tot wering van de beunhazerij. Men stelt 
lijsten op van erkende bouwmeesters, erkende aannemers, er
kende handelaren. Een erkend bouwmeester verbindt zich, geen 
aanvragen te doen bij niet-erkende aannemers en geen mate
rialen te betrekken bij niet-erkende handelaren; de erkende 
aannemer neemt geen werken aan van niet-erkende bouw
meesters en betrekt geen materialen van niet-erkende hande
laars; de erkende handelaar levert niet aan niet-erkende archi
tecten, noch aan niet-erkende aannemers. En, het Bouw
meestersgild heeft zelfs den eigenbouwer in het systeem be
trokken, want de handelaar mag alleen aan die eigenbouwers 
leveren, die hun bouwplannen laten ontwerpen door erkende 
bouwmeesters. Het heeft ook gedacht aan den eigenaardigen 
misstand, dat makelaarskantoren optreden als architect, bouw-
patroon of aannemer, en dit rondweg verboden. 
En wie de bepalingen overtreedt, wordt geboycot; hij moet 
maar zien, hoe hij aan den kost komt. Straf is mijn hand, maar 
lieflyck mijn ghemoet! 

Let wel, lezer, het lijkt U misschien, of ik er een grapje van 
maak, maar dat is waarlijk niet mijn bedoeling. Ik ben ervan 
overtuigd, dat deze heele zaak ernstig bedoeld is, en ik erken 
gaarne, dat ik die ernstige bedoeling voluit waardeer. Er zit 
op het eerste gezicht wat in dit systeem: het heeft een zekeren 
schijn van logica, het lijkt te sluiten als een bus en het zal er 
alleen maar van afhangen of het door goedwillende lieden wordt 
gehanteerd, om er den sleutel van te maken tot het Paradijs! 
Zoo lijkt het, maar zoo is het niet. En daarom heeft de B.N.A. 
na ampele overweging en bespreking besloten, bij bindend be
sluit zijn leden te verbieden, aan dergelijke overeenkomsten 
mede te werken. Want hoe is het achter den schoonen schijn? 
De architect is vertrouwensman van zijn opdrachtgever: hij 
heeft tot duren plicht, de belangen van zijn opdrachtgever zoo 
volledig mogelijk te behartigen. Voor hem is een beunhaas 
i mand, die zijn vak slecht beoefent, aesthetisch, technisch of 
1 ireel slecht; en dus door zijn tekortschieten in een of meer 
1 m deze drie categorieën de belangen van zijn opdrachtgever 
i iet behoorlijk voorstaat. Voor den aannemer en den hande-
I ar in bouwmaterialen is een beunhaas heel wat anders: het 

iemand, die, meestal met onvoldoende vakkennis en vaak 
iet zeker gebrek aan moraal, zich in het vak dringt, het werk 
fhandig maakt aan de gevestigde firma's en, doordat hij door-
aans weinig kapitaalkrachtig is, zijn verplichtingen niet na-
omt. Het is 's handelaars goede recht om zich tegen den beun
aas, van wien hij veronderstellen kan, dat hij straks in ge-
reke zal blijven om zijn rekeningen te betalen, zoo krachtig 
logelijk te wapenen. Het is 's aannemers goede recht om te 
achten, het werken onmogelijk te maken aan diegenen, die 

met onvoldoende vakkennis en gebrek aan vakmoraal, zijn vak 
bederven. Het is beider goede recht om bij dezen strijd tegen 
de beunhazen op ieders gebied, den wederzijdschen steun te 
zoeken, die tot het bereiken van het gemeenschappelijke doel 
dienstig kan zijn. Het commercieele karakter van aannemerij 
en handel maakt een dergelijke samenwerking plausibel en 
onder zekere omstandigheden mischien gewenscht. Maar 
de architect hoort in dit gezelschap n ie t thuis. Hij kan zich, 
krachtens zijn vertrouwenspositie, tegenover zijn opdracht
gever nooit vastleggen om zijn opdrachten uitsluitend aan een 
bepaalden kring van aannemers en handelaars te verleenen. Hij 
kan niet meewerken aan het in gemeen overleg opstellen van 
lijsten van erkende architecten, wanneer de redenen, die voor 
de aannemers en de handelaren ongetwijfeld kunnen aan
wezig zijn om bepaalde architecten op die lijsten te plaatsen, 
omdat zij veel werk te vergeven hebben, voor hen doorslag
gevend zullen blijken, terwijl dit misschien architecten zijn, die 
hij, vanuit zijn gezichtspunt als architect-vertrouwensman ge
zien, naar eer en geweten moet kenschetsen als gevaarlijke 
beunhazen. Dit conflict zal rijzen, het moét rijzen, omdat de 
belangen van architect, aannemer en handelaar in dit opzicht 
nu eenmaal principieel verschillen. Het conflict rijst omge
keerd op precies dezelfde wijze, wanneer aannemers of han
delaars op de lijst der erkenden alle leden van bepaalde aan
nemers- af handelaarsorganisaties willen plaatsen, ongeacht 
of zij reëele vakbeoefenaars zijn of niet. Zoolang de aanne
mers- en handelaarsorganisaties, zooals tot heden, iedereen als 
lid aannemen, die zich aanmeldt, zonder ook maar den minsten 
maatstaf van beoordeeling aan te leggen, rijst bij de doorwer
king van het systeem ook dit conflict automatisch. Het is een 
principieele organische fout van het op samenwerking van 
architecten, aannemers en handelaars gebaseerde saneerings-
systeem, dat öf aan zijn conflicten, öf aan zijn ontduikingen 
zal overlijden. 

Men voere mij niet tegemoet, dat de organisatie van het Bouw
meestersgild in feite iets anders is dan een onderlinge sanctie
overeenkomst van het gewone Twentsche soort. Want de pun
ten, waarop de organisatie van het Bouwmeestersgild daarvan 
afwijkt, (wijziging van het aanbestedingssysteem b.v. op grond 
van door „kostprijsdeskundigen" vooraf vast te stellen, ge
heime „richtprijzen" inplaats van gunning aan den laagsten 
inschrijver, en ook een n.m.m. met de haren erbij gesleept en 
geenszins overtuigend beargumenteerd confessioneel (d.w.z. 
R.K. karakter) doen het feit niet te niet, dat wij hier te doen 
hebben met een organisatie, waarbij de uitoefening van de 
controle op de naleving der voorschriften gelegd is in handen 
van een „Commissie, bestaande uit drie bouwmeesters-leden 
en drie bouwpatroons-handelaren-leden onder voorzitterschap 
van een hoogstaanden leek, die op geenerlei wijze geïnteres
seerd is bij het bouwvak en van wien wordt verondersteld, dat 
door hem de belangen van het bouwend publiek worden ver
tegenwoordigd" (blz. 34). Men stelle zich deze commissies, die 
in kleine plaatselijke rayons zullen werken, eens goed voor: 
de drie bouwmeesters en de drie bouwpatroons-handelaren, die 
elkaar natuurlijk kennen van haver tot gort, en elkaar onder 
leiding van hun armen, op geenerlei wijze bij het bouwvak be
trokken voorzitter, die dus ook van geen toeten of blazen 
weet, maar dan toch „de belangen van het bouwend publiek 
vertegenwoordigt", vliegen zullen gaan zitten afvangen. Meent 
men bij het Bouwmeestersgild werkelijk ernstig, dat men met 
dergelijke onderonsjes het bouwvak zal kunnen saneeren? Het 
schijnt mij bijna misdadig van naïveteit, als het tenminste geen 
boerenbedrog is. 

Saneering van het bouwvak is, als wij het goed zien, een onder
neming van langer adem, van langzaam en heel voorzichtig 
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opbouwen. Het is, dit staat voor ons volkomen vast, in geen 
geval een zaak, die in kleine plaatselijke onderonsjes tusschen 
architecten, bouwkundigen, aannemers en handelaars kan en 
mag worden bedisseld. Het is een aangelegenheid, die zeker 
niet berusten mag op boycot-maatregelen waarbij het gevaar 
van machtsmisbruik en willekeur bij deze soort van organisatie 
(waarbij een kleine groep, zonder eenige controle van buiten 
af, aan zichzelf het recht toekent van uitsluiting of weigering 

van erkenning) voor het grijpen ligt. Het is een zaak, waarbij 
de beslissing over de mogelijkheid van vakuitoefening, de be
paling van de grenzen der beroepen en de omschrijving en 
handhaving van de goede vakgebruiken, de sanctie der over
heid absoluut noodig heeft. En die alleen dan het nastreven 
waard zal zijn, wanneer het mogelijk zal blijken, de daad
werkelijke medewerking der overheid in dezen zin te verkrijgen. 

Ir. A. J. VAN DER STEUR. 

CENTRALE VERWARMING DOOR IR. F. G. UNGER. 

(Vervolg van pag. 285). 

K E T E L S E N S T O O K I N R I C H T I N G E N V O O R V A S T E B R A N D S T O F . 

I n l e i d i n g . 

Onder verwijzing naar mijn opmerking in de inleiding van deze 
beschrijving van ketels en stookinrichtingen voor centrale ver
warming, n.l. dat ik aan de tegenwoordig verkrijgbare ketel
soorten slechts datgene ontleen, wat ter algemeene oriëntee
ring van den gebruiker kan dienen, volgen hier thans eenige 
mededeelingen over diverse ketels en stookinrichtingen van het 
meest voorkomende type. 
Alvorens tot afzonderlijke behandeling van de onderscheidene 
keteltypen over te gaan, laat ik eerst enkele algemeen geldende 
opmerkingen voorafgaan. 
In zeer kleine ketels en z.g. waterkachels is de maximaal be
reikbare warmte-overdracht tusschen het vuur en het circulee
rend ketelwater grooter (intensiever) dan in middelmatige en 
groote ketels, omdat bij de kleine het vuur in verhouding tot 
den geheelen ketel grooter is en de warmteproductie intensie
ver, zoodat het door het vuur verwarmde en het op zijn beurt 
weer het water verwarmende oppervlak (het z.g. V.O.) als het 
ware overbelast kan worden. Middelgroote en groote ketels 
kunnen niet hoog belast worden, omdat anders de brandstof
voorraad in de vulruimte van den ketel te spoedig verbruikt 
zou zijn; in ieder geval dient deze voorraad n.l. voor een zestal 
uren op zijn minst voldoende te zijn. 
Bij het opstoken des morgens moeten niet alleen de ketel, doch 
tevens het metaal van alle radiatoren enz. en bij watercirculatie 
ook de waterinhoud van de geheele installatie op temperatuur 
gebracht worden, teneinde de verblijfsruimten zoo snel 
mogelijk te kunnen opwarmen. Het is n.l. om economische rede
nen uit hoofde van de daardoor bereikbare warmtebesparing 
gewenscht om dit opwarmen zoo laat en dus zoo snel mogelijk 
te doen geschieden. Het vuur moet dus in korten tijd in vollen 
gloed komen en gedurende het opwarmen krachtig blijven 
branden. Eerst na die periode en nadat het vuur voldoende is 
afgebrand, neme men de gelegenheid te baat om af te slakken. 
Bij het stoken van vaste brandstof kunnen brandbare gassen 
(z.g. kolendamp) onverbrand blijven en zich ophoopen, hetgeen 
eerstens gevaar voor explosie oplevert en ten tweede een niet 
onbelangrijk brandstofverlies veroorzaakt. 
Teneinde dit tegen te gaan moet secundaire lucht toegevoerd 
worden, welke het tijdig verbranden van deze gassen mogelijk 
maakt. Feitelijk moet men dezen toevoer van secundaire lucht 
regelen in overeenstemming met de vorming van onverbrand 
gas, doch doordat het kwantum varieert en niet eenvoudig te 
bepalen is, moeten ervaring en praktisch inzicht hier den weg 
wijzen. In den regel volstaat men dan ook in de praktijk met 
door een zoo goed mogelijk ingestelde toevoeropening eenige 
secundaire lucht te geven, hetgeen in ieder geval gunstiger is 
dan het geheel achterwege laten daarvan. 
Bij het betrekken van de brandstof lette men, vooral bij cokes, 
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op het vochtgehalte. In de opslagplaats en bij het vervoer heeft 
ze alle gelegenheid gehad om veel water op te nemen. Betaalt 
men naar gewicht, dan beteekent dit een ernstig nadeel. Doch 
ook wanneer men den prijs naar inhoudsmaat berekent, heeft de 
gebruiker nog van het opgenomen water schade, doordat het 
de verbrandingswarmte van de brandstof verlaagt, aangezien 
het moet verdampen. Ook ontsteekt vochtige brandstof moei
lijker dan droge, hetgeen vooral bij het opstoken tot uiting 
komt. Het verdient daarom aanbeveling om de brandstof te be
waren op een luchtige (eenigszins warme) plaats, waar ze tijdig 
kan drogen. 
Ketels voor het stoken van vaste brandstof moeten, zoo moge
lijk, voorzien zijn van holle door water gekoelde roosterstaven, 
omdat daardoor de asch, die op het rooster ligt, minder heet en 
dus niet week of vloeibaar wordt. Vasthechten van de gevormde 
slakken aan het rooster wordt zoodoende tegengegaan. Boven
dien beteekenen roosterstaven, welke inwendig door het circu
leerend ketelwater gekoeld worden, een zekere vergrooting van 
het verwarmend oppervlak. Zij zijn niet onsterker dan massieve 
losse roosterstaven, welke uitsluitend door de verbrandings
lucht koel gehouden moeten worden. Wel hebben watergekoelde 
roosterstaven het nadeel, dat zij niet of zeer moeilijk uit den 
ketel verwijderd kunnen worden bij breuk of lekkage. 
Hoewel slakvorming in de eerste plaats afhankelijk is van de 
brandstofkwaliteit, kan men ze ook door goede bediening be
perken. 
Onregelmatig toezicht en dan telkens met te krachtigen trek het 
vuur fel opstoken verhoogt de vuurtemperatuur en werkt daar
door het samenbakken van de slak in de hand. Men zorge dus 
zooveel mogelijk voor een matigen en gelijkblijvenden trek. 
Om te vermijden, dat door het geheel afsluiten van den trek bij 
temperen van het vuur zich gevaar voor het ontwijken van 
kolendamp in de stookruimte voordoet, moet de schoorsteen-
schuif of -klep in gesloten stand nog ca. 5 % van den vollen 
doorlaat vrij laten. Hierom pleegt men er een opening in aan te 
brengen. 

K e t e l - c o n s t r u c t i e . 

Met uitzondering van eenige kleine keteltypen wijkt de con
structie van de verwarmingsketels zooveel af van die van de 
van oudsher bekende kachels en haarden voor directe kamer
verwarming, dat hier een korte beschrijving moge volgen. 
Het meest gangbaar zijn wel, zooals hiervoor reeds is opge
merkt, ketels, welke uit een groot aantal aanééngesloten ge 
lijkvormige, holle elementen zijn opgebouwd. Deze elementen 
leden genaamd, vervaardigt men, op enkele fabrikaten na, vai 
gietijzer, reden waarom wij alléén laatstgenoemde zullen be
handelen. Aan de kwaliteit van het gietijzer worden, o.a. var 
wege de geringe wanddikte, zoowel met het oog op de fabrikage 
als het gebruik van het product hooge eischen gesteld m.b.t 

FIG. 1. A F Z O N D E R L I J K K E T E L L I D . 

'gat voor nippelverbinding, waardoor trekstang en communicatie van water- resp. 
toomruimten ; 2. rookafvoerkanaal; 3. stoom- resp. waterruimte; 4. rookkanaalwand ; 
'). brandstofruimte; 6. te isoleeren buitenoppervlak; 7. opslaande randen van het 
ookkanaal; 8. vuurzóne; 9. aangegoten hol rooster; 10. aschruimte, tevens lucht-
oevoer; 11. gat voor nippelverbinding, waardoor trekstang en communicatie van 

de waterruimten. 

F I G . 2. C O K E S K E T E L M E T B O V E N V E R B R A N D I N G . 
1 en 2. veegopeningen, afgedekt door veegluikjes; 3. gat voor nippelverbinding, 
waardoor trekstang en communicatie van water- resp. stoomruimten ; 4. rookkanaal; 
5. water- resp. stoomruimte; 6. brandstof-en vuurruimte; 7. schoorsteenaansluiting : 
8. aangegoten hol rooster; 9. rookafvoerkanaal: 10. aschruimte waardoor lucht
toevoer: 11. gat voor nippelverbinding, waardoor trekstang en communicatie van de 

waterruimten: 12. geventileerde vloerverhooging. 

elasticiteit, weerstand tegen corrosie, bestendigheid tegen voort
durende verhitting enz. Deze eigenschappen kunnen natuurlijk 
niet zonder meer (bijv. naar het uiterlijk) beoordeeld worden en 
derhalve is, wat dit betreft, het aanschaffen van een ketel een 
"̂ aak van reputatie en vertrouwen. De leden, waaruit het hier-
hedoelde keteltype is opgebouwd, zijn, met uitzondering van de 
leden die voor- en achterzijde van den ketel vormen, alle onder-
1 ing gelijk. Zij bestaan elk uit een gietijzeren stuk van platten 
' orm en betrekkelijk geringe dikte; zij zijn dus van doosvormige 
fmetingen, zooals is te zien uit fig. 1, welke een afzonderlijk 

lid van een ketel met onderverbranding voorstelt. Zie ook fig. 4 . 
ïeze leden worden, staande op hun korte smalle zijde, tegen 
Ikaar passend opgesteld, waardoor een aaneengesloten, uit-
'endig vlak en met isolatie bekleedbaar geheel ontstaat, terwijl 
ij inwendig een groote brandstof- en vuurruimte omvatten. 
>aarin komt het vuur op een door aangegoten uitsteeksels ge-
ormd rooster te liggen. Bedoelde roostervormige uitsteeksels 
ijn hol en staan met de waterruimte in verbinding; zoodoende 
rijgt men een door het ketelwater gekoeld rooster, waaraan 

'ich geen slakken kunnen vasthechten en dat niet verteert door 
iet vuur. Elk lid omsluit in zich zelf een platte holte, die tot 
vater- (resp. stoom-) ruimte dient. Al deze holten in de ver-

FIG. 3. H A L F K E T E L L I D M E T H O R I Z O N T A L E R O O K K A N A L E N . 

1. gat voor nippelverbinding, waardoor trekstang en communicatie van water- resp. 
stoomruimten; 2. rookkanaalwand; 3. opstaande randen van het rookkanaal; 
4, brandstofruimte: 5. verzamelkanaal voor de rookgassen; 6. scheidingsplaat; 
7. naar schoorsteen: 8. aangegoten rooster; 9. aschruimte; 10. gat voor nippel

verbinding, waardoor trekstang en communicatie van de waterruimten. 

F I G . 4 . K L E I N E C O K E S K E T E L M E T O N D E R V E R B R A N D I N G . 
1. schoorsteenaansluiting; 2 en 3. veegopeningen, afgedekt door veegluikjes; 4. brand

stofruimte; 5. vuurzóne: 6. aschruimte, tevens luchttoevoer. 

schillende leden staan met elkaar in verbinding door correspon-
deerende openingen, waarin z.g. nippels, dat zijn uitwendig 
nauwkeurig flauw conisch afgedraaide gietijzeren of stalen 
pijpstukken, passen, welke door middel van trekstangen water
dicht in de correspondeerende, even nauwkeurig flauw conisch 
uitgedraaide, aansluitopeningen van de leden worden geperst, 
nadat de leden gezamenlijk zijn opgesteld. 
Op de zijvlakken van elk lid zijn verhoogde randen gegoten 
zoodat na het tezamenbouwen van den ketel de tegenover 
elkaar komende randen nagenoeg op elkander raken. Om goed 
af te sluiten worden de daartusschen blijvende naden nog ge
dicht met kit. Zoodoende ontstaan tusschen de leden platte 
kanalen, aan welker wanden de rookgassen warmte afgeven 
en waardoor deze gassen naar het gezamenlijke afvoerkanaal, 
dat met den schoorsteen is verbonden, worden geleid. Zie fig. 1. 
De ketel bevat dus een groep evenwijdige, platte doch betrek
kelijk korte rookkanalen en een waterruimte, die in even zoo
veel vakken is verdeeld. De platte vorm van de leden en van de 
daartusschen gelegen, elkaar afwisselende rook- en water
kanalen maakt het mogelijk in een beperkt bestek een groot 
contactwandoppervlak tusschen rookgassen en ketelwater 
onder te brengen. De totale grootte van dit verwarmd oppervlak 
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bepaalt het maximale warmtegevend vermogen (de maximale 
capaciteit) van den ketel. 
De rookgassen en het circuleerend ketelwater zijn gedwongen 
dit kanalenoppervlak in zijn geheel te bestrijken, zoodat zij volop 
gelegenheid hebben om hun warmte aan het water af te geven. 
De conische nippels, waardoor de waterruimten in de leden 
met elkaar in communicatie staan, worden uit den aard der 
zaak volkomen waterdicht in de verbindingsopeningen van de 
leden geperst. Dit heeft tot gevolg, dat de gietijzeren randen der 
rookkanalen niet metaal op metaal sluitend tegen elkaar mogen 
komen, daar anders de nippelverbinding niet afdicht. Er moet 
derhalve, zooals reeds gezegd, bij de montage, een verhardende 
kit tusschen die randen gebracht worden. Doordat in het be
drijf deze afdichting veel te lijden heeft door temperatuurwisse
lingen en stooten met het stookgereedschap is het noodig, dat 
men van tijd tot tijd controleert of zij niet beschadigd is, ten
einde te voorkomen, dat de heete gassen gelegenheid krijgen 
door lek-openingen langs een verkorten weg, dus ontijdig naar 
den schoorsteen te ontwijken. 
Bedoelde gebreken in de afdichting kunnen zoowel in een niet 
prima ketelconstructie en dichtingsmateriaal als in onjuiste 
montage en onvoldoende zorg of vakkennis bij het aanbrengen 
van de ketelkit hun oorzaak vinden. 
Bovendien vormt zich, zoodra een opening in de afdichting ont
staat, een steekvlam door de vrijgekomen opening, waardoor 
de dichtingsranden wegbranden; aldus gaan langzamerhand 
capaciteit en rendement van den ketel achteruit. Geregelde con
trole en inspectie van den ketel op dit punt is dus voor den 
gebruiker van belang. Zijn afdichting en periodieke controle 
goed, dan behoeft in dit opzicht de ledenketel niet achter te 
staan bij den enkelvoudige, doch in hoeverre de afdichting zich 
goed zal blijven houden, is altijd min of meer een open vraag. 
Door keuze van een doeltreffenden vorm van de kanalen heeft 
de fabrikant een zekere vrijheid om de rookgassen den ver-
eischten loop te geven. Bij zgn. bovenverbranding (zie mijn ver
handeling over de thermische grondslagen der huisverwarming) 
komen zij boven uit het vuur en trekken van daar in de zij
waarts gelegen rookkanalen binnen (fig. 2). Zij gaan vervol
gens naar beneden en komen dan in het zich onder in den ketel 
bevindende verzamel-afvoerkanaal. 
Bij andere keteltypen trekken zij eveneens, na boven uit het 
vuur getreden te zijn, omlaag in de zijwaarts gelegen rook
kanalen, welke laatste dan echter van verticale richting overgaan 
in een horizontale. Dit is schematisch aangegeven in fig. 3, 
waarin een enkel ketellid is afgebeeld. In het horizontale rook
kanaal stroomen de gassen eerst naar voren, buigen dan om 
een horizontalen scheidingswand, welke in het midden van het 
kanaal is aangebracht, en trekken ten slotte door het onder
gelegen kanaal naar den schoorsteen. Aan de voorzijde van den 
ketel zijn de beide helften van het horizontale rookkanaal door 
een gemeenschappelijke veegdeur toegankelijk. 
Bij onderverbranding treden de gassen onderaan zijwaarts uit 
het vuur in de rookkanalen en trekken daardoorheen omhoog. 
Bij kleinere typen verdwijnen zij dan in een zich boven in den 
ketel bevindend verzamelkanaal en zoo in den schoorsteen, zie 
fig. 4. Bij de grootere buigen zij eerst nog naar omlaag om zoo 
in de verzamelkanalen onderin ter weerszijden van den ketel te 
belanden en daarna naar den schoorsteen te stroomen, zie fig. 5. 

B o v e n v u l l i n g . 

Tenslotte zij er nog op gewezen, dat het in het algemeen van 
voordeel kan zijn, wanneer de ketel zoo is ingericht, dat hij, 
hetzij uitsluitend van boven, hetzij van voren of van boven kan 
worden bijgevuld. 
In den regel is bij bovenvulling, hetgeen vooral bij weinig vak
kundige bediening van belang is, de vuurvorming uit zich zelf 
regelmatig en daardoor de verbranding economisch. De figuren 
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5, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 geven allerlei typen van ketels met 
bovenvulling te zien. 
Bij gunstige plaatselijke omstandigheden kan bovendien het 
aanvoeren en inbrengen van de brandstof bij ketels met boven
vulling al zeer gemakkelijk geschieden en zoodoende de bedie
ning uiterst eenvoudig en zindelijk en zeer weinig tijdroovend 
uitvallen. In dit opzicht kan samenwerking van bouwkundigen 
ontwerper en deskundigen technicus in tal van gevallen zeer 
veel bijdragen tot het verkrijgen van de gunstigste oplossing. 

Re in i g i n g. 

Alle rookkanalen in den ketel moeten goed toegankelijk zijn 
teneinde de wanden op geregelde tijden van roetaanslag en 
stuifasch te kunnen reinigen. Deze belemmeren n.l. door hun 
isoleerende werking de warmte-overdracht van de rookgassen 
aan het ketelwater en daardoor verminderden capaciteit en 
rendement van den ketel. Ook verstoppen zij de doorgangen 
naar den schoorsteen. 
Cokes veroorzaakt betrekkelijk weinig aanslag, zoodat de reini
ging gemakkelijk is en bijv. bij normaal winterweer slechts om 
de twee tot vier weken behoeft te geschieden, al naar het ge
bruik. Reiniging van de rookgangen moet bij gebruik van 
nootjeskolen veelvuldiger geschieden dan bij cokes. 
Daar deze reiniging regelmatig en dus tijdens het bedrijf dient 
plaats te vinden en het beter is ze eerder te veel dan te weinig 
te doen geschieden, wil men een zoo zuinig mogelijk brandstof
verbruik krijgen, zoo dient de fabrikant, door de veegopeningen 
goed toegankelijk te maken, er voor te zorgen, dat hieraan 
geen bezwaren verbonden zijn. 
Het reinigen van de rookgangen verricht men door, na het 
openen van de veegluiken of deksels, de wanden der rookkana
len zoo grondig mogelijk te ontdoen van alle roetafzetting en 
roestvorming met behulp van een stalen borstel, bevestigd aan 
een ijzeren stang. Door openingen in den ketelwand moet men 
den borstel gemakkelijk kunnen inbrengen en hanteeren, waar
toe voldoende plaatsruimte boven, resp. vóór of naast den ketel 
aanwezig moet zijn. Zie fig. 2, 4 en 5. 
Het gemakkelijkst is de reiniging van ketels, waarbij men den 
borstel voor in het ketelfront door aldaar aangebrachte veeg-
deuren kan inbrengen. Vergelijk het lid van een dergelijken ketel 
afgebeeld in fig. 3. Evenwel is men daarbij niet zoo goed ver
zekerd van een even afdoende reiniging van alle oppervlakken 
als bij openingen bovenop,aangezien deze laatste zoodanig met 
alle kanalen correspondeeren, dat men met den borstel overal 
goed langs alle oppervlakken kan strijken. 
Voorts is gasdichte afdichting van de veegdeuren en -luikjes 
van belang, omdat lekkage gelegenheid aan de koude lucht 
geeft om in de rookkanalen van den ketel en zoo in den schoor
steen te dringen. Dit koelt ten eerste den ketel af en ten 
tweede vermindert het den schoorsteentrek, welke bij woon
huizen in de meeste gevallen toch al matig pleegt te zijn. Uiter
aard zijn weinige groote veegluiken gemakkelijker dicht te 
houden dan vele kleine; dit is van te meer belang daar het rei
nigen geregeld moet geschieden. 
De schooorsteen en de verbindingskanalen daarvan met de 
ketels moeten eenmaal per jaar worden geveegd. 
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat men geen te hooge asch-
laag onder het rooster moet laten liggen, omdat anders de 
lucht onvoldoenden toegang heeft tot alle spleten in het rooster, 
waardoor het vuur ongelijk gaat wegbranden en ook het rooster 
plaatselijk te heet kan worden. 

C o k e s a ls b r a n d s t o f . 

Wil men bij het gebruik van vaste brandstof verzekerd zijn van 
een gemakkelijk stookbedrijf ook onder minder gunstige om
standigheden van schoorsteentrek en dergelijke en zulks met 
behulp van een eenvoudig keteltype, dan gebruikt men van 
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FIG. 5. G R O O T E C O K E S K E T E L M E T O N D E R V E R B R A N D I N G . 

I, deksel, waaronder vulopening; 2. veegopeningen: 3. brandstofruimte; 4. schoor
steenaansluiting; 5. vuurzóne. 

F IG. 6. K L E I N E R O N D E C O K E S K E T E L . 

1. uittredend circulatiewater; 2. schoorsteenpijp; 3. holle wand, waarin circuleerend 
ketelwater; 4, terugkeerend circulatiewater; 5. rooster; 6. vuldeur; 7. brandstof-

en vuurruimte; 8. deur voor afslakken ; 9 en 10. aschdeur met luchtregelklep. 

8 
F I G . 7. K L E I N E R E C H T H O E K I G E C O K E S K E T E L . 

1. uittredend circulatiewater: 2. schoorsteenpijp; 3. brandstof- en vuurruimte: 
4 an 5. holle wandkanalen, waarin circuleerend ketelwater; 6. terugkeerend circulatie-
vt.ter; 7. eind-leden; 8. tusschenleden: 9. vuldeksel: 10. vuldeur; 11. afslak-

tevens aschdeur: 12. luchtregelklep. 

idsher brechcokes (d.i. gebroken gietcokes) zooals reeds bij 
-spreking van de thermische grondslagen voor de huisverwar-
ing is vermeld bij de behandeling van de brandstoffen. Men 
in de brechcokes voor centrale verwarming in een drietal 
ukgrootten verkrijgen n.l. maat I groot 50—80 mm, maat II 
oot 40—60 mm en maat III 20—40 mm. Zij is voldoende hard 

12 13 
F IG . 9. K L E I N E N O O T J E S K E T E L G E P L A A T S T IN E E N K E U K E N F O R N U I S . 

1. oven; 2. schoorsteenpijp;] 3. uittredend circulatiewater; 4 reinigingsdeksels ; 
5. rookweg bij bovenverbranding; 6. toevoer van secundaire lucht met regelschuif; 
7. isoleerende mantel; 8. waterruimten: 9. terugkeerend circulatiewater: 10. rook
weg bij onderverbranding; 11. aschdeur; 12. toevoer met regelschuif voor primaire 

lucht onder het rooster: 13. secundaire lucht. 

1 2 3 
F IG.10. K L E I N E N O O T J E S K E T E L F IG . 11. M I D D E L G R O O T E 

M E T O N D E R V E R B R A N D I N G . N O O T J E S K E T E L M E T O N D E R 
V E R B R A N D I N G . 

1. luchttoevoer: 2. secundaire luchttoevoer; 3. luchttoevoer. 

om niet te veel te vergruizen bij het transport en het stoken, 
en geeft zelfs in ongunstige gebruiksomstandigheden praktisch 
geen rook of roet en weinig brandbare gassen, zoodat het ge
middeld rendement bevredigend en de reiniging der rookkanalen 
gemakkelijk blijft, daar zich slechts losse stuifasch op de wan
den afzet. 

295 



1 2 3 

F I G . 12. G R O O T E N O O T J E S K E T E L M E T O N D E R V E R B R A N D I N G . 

1. driehoekrooster; 2. luchttoevoer: 3. secundaire luchttoevoer. 

Mede daardoor stelt het stoken van goede cokes zeer weinig 
eischen aan de stookinrichting, zoodat cokes-ketels uit dien 
hoofde tot de meest eenvoudige keteltypen kunnen behooren. 
Hierom en wegens den eenvoud van constructie en fabrikage 
worden zij voor het meerendeel van gietijzer vervaardigd. 
Zooals hiervoor reeds werd medegedeeld, bedraagt de stook-
waarde van brechcokes ca. 6800 kcal per kg en mag men voor 
het stook rendement op niet meer dan gemiddeld 70 %, genomen 
over het geheele etmaal, rekenen. Er komen dus m.a.w. van 
elk kilogram brechcokes hoogstens ca. 4700 kcal in het circu
leerend medium (water of stoom) terecht. Veiligheidshalve 
neme men bij een goed ingerichte en oordeelkundig bediende 
ketelinstallatie als gemiddelde waarde over een stookseizoen 
4500 kcal per kg cokes aan. 
Cokes is een vaste brandstof, die betrekkelijk snel wegbrandt, 

PRIJSVRAAG OF 

Deze week werd de uitslag bekend van de prijsvraag voor een 
draaibaar tuinhuisje, uitgeschreven door de N.V. „Padox" te 
Warmond. De uitslag was: geen van de drie prijzen toegekend, 
doch 6 ontwerpen een premie a f 50.—, mits alle rechten op de 
uitvoering worden afgestaan aan de prijsvraaguitschrijfster. Dit 
resultaat moge voor haar een succes zijn, waar zij thans de 
beschikking kreeg over 6 gelijke ontwerpen inplaats van 3 in 
aangewezen rangorde, voor de deelnemers is deze uitslag een 
teleurstelling, die in de laatste jaren bij prijsvragen gewoonte 
schijnt te worden. 
Het is een bekend verschijnsel, dat architecten met gevestigden 
naam aan prijsvragen zelden plegen deel te nemen, doch dat 
jongere collega's deze gelegenheden gretig aangrijpen, om 
publiekelijk te toonen, waartoe zij in de verwezenlijking van 
meestentijds moeilijke opgaven — want juist daarvoor schrijft 
men prijsvragen uit — in staat zijn. 
Zij moeten dan echter ook de gelegenheid krijgen, dat hun 
ideeën eens een keer werkelijkheid worden. En nu is het droe
vig, op te moeten merken, dat het daartoe dikwijls niet komt. 
Allereerst is dit een gevolg van het feit, dat de principaal veelal 
zooveel eischen heeft gesteld, dat daaraan slechts voldaan kon 
worden, indien deze in een persoonlijk contact door den ontwer
per kunnen worden gematigd; doch deze gunstige positie wordt 
296 

8 

F I G . 13. N O O T J E S K E T E L M E T É É N Z I J D I G E V E R B R A N D I N G . 

1. veegdeksels; 2. vuldeksel: 3. sleuf voor doorstooten van het vuur tusschen elk 
paar leden; 4. vuurzöne; 5. luchtregelklep; 6. sleuf voor aschverwijdering en af-

slakken; 7. rooster van slakken, 8. secundaire luchttoevoer. 

hoewel des te langzamer naarmate zij vaster is, zooals bij goede 
brechcokes het geval is. Wil men de brandstof massa een lange-
ren brandduur geven, o.a. in de nachtperioden, opdat men 
's morgens nog een flink vuur vindt om snel op te stoken, dan 
kan men de cokes mengen met 25 tot 35% magere nootjes, van 
een stukgrootte passend bij die van de cokes. 
De kleinste keteltypen van gietijzer kunnen verschillende 
modellen hebben. Het ronde type afgebeeld in fig. 6 is uit één, 
het langwerpige model uit twee of meer stukken gevormd. Het 
rechthoekige type kan bestaan uit vier gietijzeren holle wanden, 
welke tezamen het vuur insluiten en welke holten de water
ruimte vormen, of wel uit verschillende tegen elkaar geplaatste 
leden, zooals in fig. 7 is afgebeeld. De grootere gietijzeren 
cokesketels zijn alle uit afzonderlijke leden tezamen gebouwd. 

(Wordt vervolgd.) 

PRIJSRAADSEL? 

slechts het privilege van den architect, die, na het zoogenaamd 
onbevredigend resultaat van de prijsvraag, de opdracht uitte voe
ren krijgt. En in de tweede plaats schijnen de prijsvraag-jury's 
tegenwoordig zooveel knapper te zijn dan de deelnemers, dat zij 
al gauw meenen, dat deze er toch maar niet voldoende van heb
ben gemaakt, daarbij vergetende, dat ook de gestelde eischen 
nog wel eens kritischer bekeken hadden mogen worden, of zij 
misschien aan dit onvoldoende resultaat schuld hebben gehad. 
Een éclatant voorbeeld van deze situatie leverde de indertijd 
door de H.A.V. Bank uitgeschreven prijsvraag voor haar kan
toorgebouw in Schiedam. De deelnemers daaraan zullen de 
herinnering behouden hebben aan de groote moeilijkheden var 
het project, die het gevolg waren van de gestelde eischen voor' 
winkels met woningen, uitbreidingsmogelijkheden, hoofdtoe
gang aan de Verboomstraat, concierge-woning. 
Het was niet moeilijk voor de jury, om te constateeren, dat geer 
der ingezonden projecten de gevraagde vijf, neen zes, pootei 
aan het schaap wist te tooveren. Maar welk een teleurstelling 
dat geen van hen, die in concurrentie met 90 anderen altham 
een draaglijk resultaat wisten te bereiken, de gelegenheid kreeg 
in contact met de principale tot een eindproject te komen. 
Inplaats daarvan kreeg, na een mislukte eerste poging, eei 
bekend collega deze gelegenheid wel, en het zou verwonderlijk 

-ijn geweest, indien hij niet tot een goed eindresultaat gekomen 
vare: maar hoe zou het hem zijn vergaan, indien hij zich in 
iet gelid der 90 inzenders had geschaard? Wij mogen niet aan-
ïemen, dat eenig ingezonden project voor de eindoplossing de 
)asis heeft gevormd, maar wel waren de resultaten van de prijs-
raag ongetwijfeld voor de principale waardevolle aanwijzingen, 

ïn het merkwaardige is dan ook, dat in het eindproject juist de 
renoemde moeilijkheden geëlimineerd zijn! 
De eisch van de woningen bij de winkels noopte öf tot een tus-
;chenverdieping, dus tot een hooggelegen kantoorvloer, öf tot 
rappenhuizen door de kantoorverdieping heen. Niets hiervan 
n het eindproject: de woningen zijn verdwenen! De jury noem-
le een niveau van 6 m + voor de kantoorzalen een bezwaar, 
net een uitroepteeken, doch thans voert ook een publieke toe-
jang 5 m hoog! Inplaats van één toegang aan de Verboomstraat, 
/ertoont het eindproject er ook een aan de Tuinlaan, met dus 
l aparte lokettengroepen aan de uiteinden van de personeelzaal. 
nplaats van de zoo nadrukkelijk omschreven uitbreidingsmoge-

jjkheid zijn thans al dadelijk twee kantoorzalen gemaakt. Heeft 
iemand ooit van deze mogelijkheid kennis gehad? En waar is de 
conciërgewoning gebleven, waarvoor een aparte toegang werd 
geëischt? Niet meer in het bankgebouw blijkbaar! 
Indien deze moeilijkheden blijkbaar zoo vermeden konden wor
den, waarom is dan deze gelegenheid onthouden aan hen, die 
zich in een moeilijke concurrentie vooraan wisten te plaatsen? 
Waarom niet in zoo'n geval een hernieuwde eindkamp na 
samenspraak met de principale? Of dient zoo'n prijsvraag alleen 
om het pad te effenen voor de definitieve opdracht? 

En dan de Amsterdamsche prijsvraag voor volkswoningbouw, 
waarvan de barensweeën van het juryrapport 2 maal zoo lang 
hebben geduurd als de tijd, aan de inzenders toegemeten, 
leder onzer weet, dat dit vraagstuk — de moeilijke combinatie 
van „goed" en „goedkoop" — niet was op te lossen door zich 
nu maar eens voor het teekenschot te zetten en een plannetje 
te maken, maar alleen te hanteeren was, indien men daarvoor 
reeds bepaalde ideeën had. De beste projecten hiervoor wezen 
ontwijfelbaar in een bepaalde richting. De jury kwalificeerde 
deze plannen met de meest vleiende beoordeelingen: 
„een aantrekkelijk plan met lage huur", 
„zeer goed doordacht", 
„een exploitatie-rekening met een zeer bevredigend beeld", 
„bebouwingsplan zeer goed, woningtype zeer goed", 
„woningtype met vele mogelijkheden voor bewoning", 
„geheel getuigt van talent", enz. 
Men zou oppervlakkig zeggen, dat hiermede zoo ongeveer 
aan de opgave zou zijn voldaan! 
Niet alzoo de jury, want zij meende, dat de beste ontwerpen 
toch „niet aanvaardbaar" waren! Zij had in het programma de 
mogelijkheid tot afwijkingen van de bouwverordening openge
laten, zij beperkte niet die van het bouwsysteem, maar men ont
komt niet aan den indruk, dat haar tegenzin, dat deze mogelijk
heden in de beste projecten werden gebruikt, tenslotte tot niet-
i anvaarding hebben geleid. Prof. Wattjes heeft zelfs durven 
sggen, dat zij „het nieuwe h e t b e s t e heeft moeten noemen, 

'och dit beste om de nieuwheid niet als g o e d heeft kunnen 
I walificeeren". 
• oo wordt de knapheid en de vooringenomenheid van een jury de 
orzaak, dat in een vraagstuk, aan welks oplossing a priori 
erd gewanhoopt, niet tot een resultaat wordt gekomen. Maar 
een prijsvraag er dan eigenlijk om de inzenders raadseltjes op 

3 laten lossen? 

'ara, wat kan men aan tuinhuizen maken voor f 250.—? was 
e vraag in de „Padox"-prijsvraag. Het is niet onredelijk, om 
eze wenschelijkheid te stellen, maar het resultaat dezer 

prijsvraag heeft wel getoond, dat er, om d i t te bereiken, 
samenspraak met de principale noodig is, waar in het rapport 
gezegd wordt, dat de gepremieerde inzendingen niet zonder 
i n g r i j p e n d e wijzigingen daartoe geschikt kunnen worden 
gemaakt. En wat zal er dan van de projecten zelf overblijven? 
Zou het geen zaak zijn, dergelijke eischen in het vervolg alleen 
als w e n s c h e l i j k h e i d te noemen, indien men wil ver
mijden, dat reeds van tevoren de consciëntieuze deelnemers de 
conclusie zullen moeten trekken, dat aan het gevraagde niet te 
voldoen is? En zou men niet van de jury mogen vergen, dat zij 
zich v a n te v o r e n vergewist, dat aan het gevraagde binnen 
de kosten-raming te voldoen is, inplaats van de inzenders door 
schade en schande wijs te doen worden? 
Jury en P.P.C. hebben in deze prijsvraag verklaard, dat het 
bereikte resultaat: 6 gepremieerde gelijkwaardige inzendingen, 
voor uitschrijf ster en inzenders het beste resultaat mag worden 
genoemd. Voor de uitschrijf ster is dit niet te verwonderen: 
zij zou bij prijstoekenning voor een bedrag van f 275.— of 
maximaal f387.50 (met schadeloosstelling van 1en en 2en prijs 
bij uitvoering van den 3en prijs)de beschikking hebben gehad 
over 3 ontwerpen, waarvan de rangorde publiek bekend was. 
Thans verkrijgt zij voor f 300.— een catalogus van 6 gelijk
waardige projecten en wij kennen de Padox als een zakelijk 
te goed geleide onderneming om dit resultaat niet op prijs te 
stellen! 
Maar tenslotte doet men als ontwerper aan zoo'n prijsvraag 
mede om de kans op een belangrijker bekroning en de moreele 
voldoening. Laten wij een gewetensvraag stellen: indien men 
gevraagd had om 6 ontwerpen, te honoreeren met f 50.— per 
stuk, zou dan eenig collega daarop zijn ingegaan? en nog verder 
vragende: zou de P.P.C. de ze re g e l i n g goed hebben 
k u n n e n k e u r e n , d ie zij t h a n s z o o w a a r d e e r t ? 
Mijne heeren, het is met de P.P.C. nog erger gesteld: z ij h e e f t 
in h a a r s c h r i f t e l i j k a d v i e s a a n de j u r y h a a r 
e i g e n r e g l e m e n t n i e t g e h a n d h a a f d ! 
Dit toch schrijft in art. 15 voor, dat bij niet-bekroning kunnen 
worden toegekend premies tot een minimum van het halve 
prijzen-bedrag, doch n i e t m e e r d a n he t a a n t a l p r i j -
z e n en zonder dat uitschrijfster het recht krijgt op eenig ont
werp (art. 34 A. N. P. en 1e alinea art. 8 van het betreffende 
prijsvraag-programma). Inplaats daarvan adviseert zij 6 pre
mies, mits de ontwerpen worden afgestaan! 
De juiste gedragslijn ware niet moeilijk geweest: 3 premies a 
f 50.— met vermelding van rangorde in het moreele belang der 
inzenders. Indien dan „Padox" waarde hechtte aan eenig ont
werp voor uitvoering (i.e. blijkbaar aan 6 ontwerpen) dan zou 
zij deze aan hebben moeten koopen volgens een regeling, on
afhankelijk van het programma. 

Mogen al 5 van de 6 gepremiëerden zich accoord hebben ver
klaard met de voorgestelde regeling (het zal niet onbescheiden 
zijn, te onthullen, dat alleen ondergeteekende op grond van het 
bovenstaande de premiëering weigerde) noch jury, noch P.P.C. 
zouden deze hebben mogen aanvaarden. 

Wij wenschen uit de in de laatste jaren opgedane ervaringen 
eenige conclusies te trekken: 
Ten eerste zullen de programma-eischen zorgvuldig van te voren 
moeten worden getoetst, opdat daarbij alleen worden opgeno
men de eischen, die de opgave bepalen en niet de wenschen, 
die alleen in samenspraak met principaal tot oplossing kunnen 
worden gebracht. 
Ten tweede zullen jury's zich eenige bescheidenheid in de be
oordeeling eigen moeten maken, opdat uit de conclusie niet 
alleen haar eigen knapheid moge blijken, doch het toekennen 
van de uitgeloofde bekroning ook het gevolg moge hebben, dat 
die jongere collega's, waarvoor prijsvragen de weinige gelegen-
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heden zijn, om hun capaciteiten te toonen, hun project ook tot 
werkelijkheid zien komen. 
Ten derde moet bij onvoldoend resultaat zoo eenigszins mogelijk 
een hernieuwde eindkamp onder de gepremieerde inzenders 
worden gehouden. 
Ten vierde moge de P.P.C. bij haar loffelijk streven om de be

langen der kunstenaars in prijsvragen te steunen in haar advie 
zen haar eigen reglement ook volledig handhaven! 

Indien deze resultaten tenslotte kunnen worden bereikt, dai 
zullen de teleurstellingen dezer prijsvragen ook niet tevergeefs 
zijn ondervonden! 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK 

PLAN BEO OQOND. 

D O K T E R S W O N I N G A A N H E T S O E N D A P L E I N T E H A A R L E M . P L A T T E G R O N D E N S C H A A L 1 A 200. A R C H . T H . J . L A M M E R S B . N . A . 
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D O K T E R S W O N I N G A A N H E T S O E N D A P L E I N T E H A A R L E M . A R C H . T H . J . L A M M E R S B . N . A . 

DOKTERSWONING MET PRAKTIJK AAN DEN SCHOTERWEG (SOENDAPLEIN) T E HAARLEM. 

Op een jarenlang onbebouwd gebleven complex gronden, dat te 
midden van reeds lang bestaande bebouwingen ligt, is dit huis 
gebouwd en wel op den hoek van den grooten verkeersweg 
— Schoterweg ter hoogte van het Soendaplein — en een nieuw 
aangelegde laan, waar meer landelijke bebouwing zal plaats 
vinden. 
In verband hiermede is de ingang van, en het gedeelte voor de 
praktijk (rechts op foto), aan den hoofdweg geplaatst, terwijl 
de woon- en slaapvertrekken aan de nieuwe laan en aan de 

tuinzijde zijn gegroepeerd. In overeenstemming hiermede is het 
aan de „stadszijde" (rechts) gelegen gedeelte meer gesloten en 
het woongedeelte meer open gehouden. 
Bij het vaststellen van de ruimtengroepeering was het een ge
noegen opdrachtgevers te hebben die goed wisten hoe het te 
willen. 
De gevels zijn in Utrechtsche steen uitgevoerd, de dakvlakken 
met dofzwart verglaasde pannen gedekt. 
Het werk is in 1935 uitgevoerd. Th. J. LAMMERS. 

UITSLAG PRIJSVRAAG, UITGESCHREVEN DOOR DE N.V. HOUTBOUW EN HOUTHANDEL „PADOX" 
TE WARMOND, VOOR EEN DRAAIBAAR TUINHUISJE. 

Aan het Juryrappor t ontleenen wij het volgende: E r kwamen 66 ontwerpen 
binnen. H iervan viel allereerst een groep van 21 inzendingen uit op formeele 
gronden. Op de resteerende 45 inzendingen heeft de J u r y een eerste schif t ing 
toegepast, uitsluitend naar de kwaliteit oordeelende. V a n de resteerende 18 
ontwerpen zijn bij een tweede schi f t ing, eveneens op kwaliteit , 9 stuks uitge-
V' l len. De overschietende ontwerpen bleken alle de gestelde bouwsom min-
r ' n s 15 % te overschri jden. De Jury kwam dus tot de conclusie, dat de 
i' ijzen niet toegekend mochten worden, zoodat de pri jsvraag mislukt zou zijn. 
r e pri jsvraaguitschri j fster heeft toen het voorstel gedaan over 6 van de 
1 ste ontwerpen het totale prijzenbedrag gelijk te verdeelen, hetgeen neer-

vam op premies van f 47.50. Tegenover het aanvaarden der premie stond 
stand van eigendomsrecht op het ontwerp aan de pri jsvraaguitschri j fster, 

eventueele medewerking aan een vereenvoudiging van het project. De J u r y 
koos ten slotte 6 plannen als de beste. Vijf der inzenders aanvaardden de 
premie. Bij de opening der naambrieven bleek, dat de namen dezer inzenders 
waren: 

T . Burger, 's-Gravenhage (motto „ A l t i j d Bui ten") . 

Leo V o s k u y l , Rotterdam (motto L.) . 

A lb . M. Wol f f -Be f f ie , Amsterdam (motto Petite Poumel le ) . 

J . G . de Bru in , Deventer (motto M.Z.). 

A n d r é van Swede, Amsterdam (motto F a r n a ) . 

De inzender onder motto 412 berichtte, dat hij de inzending niet wenschte te 
aanvaarden. 

INGEZONDEN. 

eachte Redactie, 
enige weken geleden voelde ik mij gedrongen eenige opmer-
ingen te maken naar aanleiding van een publicatie in ons blad, 
/aarbij een zeker complex van nieuwe noodwoningen als het 

nee plus ultra van bestudeerde woningbouw werd voorgesteld. 
Mijn opmerkingen daarover waren niet persoonlijk tegen den 
ontwerper gericht, maar tegen een meer algemeen verschijnsel, 
dat aan een zeker soort van het z.g. „nieuwe bouwen" niet 
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vreemd is, n.l. een vorm van (laten wij zeggen) vrijmoedigheid 
in het vrij van zelfkritiek lanceeren van eigen en aanverwant 
werk, die de beste reclame-specialist niet zou weten te ver
beteren. 
Eenzelfde tot nog toe ongekende vrijmoedigheid komt ook op 
andere wijze bij dit z.g. „nieuwe bouwen" tot uiting in de hou
ding tegenover de omgeving. Bij de publicaties van verschillen
de werken die deze houding vertoonen komt dat niet steeds 
duidelijk uit. Zoo gaf het nummer van 13 Juni 1936 een publi
catie van een nieuw warenhuis te Heerlen waaruit evenmin 
blijkt op welke méér dan „vrijmoedige" wijze dit gebouw in zijn 
omgeving is geplaatst. 
Ik zou graag deze leemte in de publicatie aanvullen en verzoek 
U bijgaande foto wel te willen reproduceeren. Deze foto geeft 
even een andere kijk op de zaak, een kijk, die m.i. wel van zoo
veel belang is, dat hij, al was het alleen maar voor de volledig
heid, niet mag ontbreken. Door toevallige omstandigheden 
(zonnestand op het oogenblik dat ik ter plaatse kon zijn) was 
het mij niet mogelijk ook een foto te maken van het naast en 
achter het gebouw gelegen Kerkplein. Wie de moeite neemt de 
situatieteekening van het gebouw nog eens op te slaan kan zich 
echter gemakkelijk een voorstelling maken van de wijze waarop 

dit intieme pleintje althans in 
letterlijken zin „omhoog ge
haald" is. 
De architect schildert ons in 
zijn beschouwing bij dit 
warenhuis hoe het daarin ge
vestigde bedrijf in ruim een 
halve eeuw zich ontwikkelde 
van een kleine handweverij 
tot de enorme zaak van 
thans; ik hoop voor het ge
weten van hen die deze zaak 
leidden dat het daarmee niet 
gegaan is als met dit nieuwe 
gebouw: zoo dicht mogelijk 
in de buurt van de kerk geble
ven, maar overigens volko
men lak er aan! 
„Soldats, songez quequarante 
siècles vous regardent". Had Napoleon n u geleefd, dan zou hij 
zeker hebben gezegd: „Vous, pyramides de quarante siècles, 
songez que vous regardez mes soldats!" Ir. H. T. ZWIERS. 

BOEKBESPREKING 

L A N D M E T E N E N W A T E R P A S S E N voor het Middelbaar Technisch Onder-
wijs en de studie voor het Examen Bouwk. Opz. door A . de Vos. 
Behalve uit den ondertitel zooals die hierboven is afgedrukt , geeft de 
schri jver in een voorbericht van dit uitgekomen werk een verk lar ing, waar
voor hij dit boek schreef en hoe het tot stand kwam. Het blijkt dat een 
gemis aan goed geordende stof voor dit leervak op de M.T .S . voor Bouw
kunde te Amsterdam het verschijnen gewenscht maakte. Bovendien kon 
de materie op zulk een wijze verwerkt worden, dat candidaten Bouwkundig 
Opzichter met ' : / : . van het geheel voor hun studie gediend waren. Het een 
met het ander maakt, dat dit werk aanspraak maakt op de belangstell ing 
van meerderen, o.a. ook op die van den B .N .A . 

Het onderwerp is buitengewoon ter zake kundig behandeld; de stof wordt 
helder voorgedragen en bleef tot op zekere hoogte binnen de grenzen der 
beknoptheid. De schri jver is, blijkens het t i telblad, in de gunstige omstan
digheid dat hij leeraar is en tegelijk zijn werk in de practijk beoefent. Dit 
moet het onderwijs ten goede komen en vooral dit onderwijs; landmeten en 
waterpassen is eenvoudig uit een boek niet te leeren, maar moet door 
oefening worden gekend. Deze leidraad bevat veel practische gegevens en 
wenken die het geheel waardevol maken. Dat de schri jver b.v. al zijn i l lustra
ties geteekend heeft en expres niet zonder meer een foto van een instru
ment overnam, moet in dit verband met dank worden vermeld. Het zij een 
aansporing voor al de gebruikers van dit boek hetzelfde te doen. Zoo zijn 
er meer uitstekende elementen in dit boek die het voor gebruik geschikt 
maken. 

Echter , hoeveel goede eigenschappen dit werk heeft, toch is er een groot 
bezwaar. Het is, zooals alle stof voor de M.T .S . opgeheschen tot een wis
kundige hoogte die door de leerlingen niet kan worden gegrepen. Iemand 
die dit onderwerp voor een eindexamen in zijn mars krijgt zooals dit 

boek het suggereert te moeten en te kunnen (bovendien is het onderwerp 
voor den bouwkundige nog een bij-vak) is een all round landmeter. E n dat 
is een pas afgestudeerde M.T.Ser niet; dat is zijn positie ook niet. Dit 
werk demonstreert weer de onjuiste r ichting waar in het middelbaar tech
nisch onderwijs gedreven is. 

De M.T.Ser moet zijn de schakel tusschen de hoofdleiding en de ui tvoer ing, 
de noodzakelijke, onmisbare schakel . Zooals de studie nu is worden scha
kels gesmeed die slechts kunnen hangen aan de hoofdleiding doch aan de 
uitvoering niet raken; die, erger nog, pretendeeren de hoofdleiding te kun
nen vervangen, zonder daarvoor kracht ig genoeg te zijn en die tekort bli jken 
de practische uitvoering aan te haken. 
De practijk eischt van den w è l - w i l l e n d e n M.T.Ser onnoodig veel te veel de 
moeilijke afgifte van overtoll igen ballast van quasi-geleerdheid, om plaats 
te kunnen maken voor begrijpen en aanvatten van de eischen die de uit
voering stelt. Zeer t»n nadeele van vak en vakbeoefening. 
A a n de algemeene kwaal welke hieraan ten grondslag ligt, lijdt ook dit 
boek, voornameli jk bij de stof voor het 4e studiejaar. 
Maar ook wat het eerste gedeelte betreft, hetwelk speciaal geschikt zou 
zijn voor de candidaten voor het examen B.O., de B .N .A . zou zich gelukkig 
prijzen als bleek dat zijn eischen op die hoogte zouden kunnen staan. Dat 
zou beteekenen dat het vak hoog s tond: helaas heeft de ervaring van jaren 
geleerd dat dit bij de candidaten in doorsnede niet het geval is. 
Met volledige erkenning van het feit dat iedere studie moet strekken tot 
verheff ing van het peil waarop zij is gericht, mag echter nooit uit het oog 
worden verloren dat de eischen, ook de verhoogde eischen, door de practijk 
gesteld en getoetst worden en niet door het onderwijs bepaald; dat dit 
laatste te allen tijde middel en geen doel is. 

C . D E G E U S . 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 
B Y G G M A S T A R E N 1936. No. 9. 

Dit nummer opent met een beschouwing van Ivar Tengbom, geti teld: „ P l a a t s 
voor de kunst", waar in hij aandacht vraagt voor het feit, dat de Zweedsche 
regeering op voorstel van den Minister van Eeredienst een commissie heeft 
benoemd tot bestudeering van de vraag, op welke wijze de Zweedsche 
kunstni jverheid en toegepaste kunst kunnen worden aangewend tot versie
ring van de openbare bouwwerken. 

Tengbom ziet in deze daad van de Zweedsche regeering niet minder dan een 
omwentel ing ten aanzien van de positie der kunstenaars, aangezien hier 
voor het eerst d e s t a a t , d i e d e o p l e i d i n g d e r k u n s t e n a a r s 
b e k o s t i g t , o o k e r k e n t d a t h u n a r b e i d e e n s o c i a l e b e 
t e e k e n i s b e z i t e n n i e t m o e t w o r d e n b s c h o u w d a l s e e n 
l u x e . Tengbom verwachte hiervan een gunstigen invloed ook op de houding 
der architecten in het algemeen tegenover de toegepaste kunsten. Hij schat, 
dat wanneer b.v. 1 "/„ van de bouwkosten als regel voor sierende kunstwerken 
wordt besteed, de monumentale kunst reeds een behoorlijke kans zou kun-
nen krijgen en de kunstenaars nog niet zouden worden overbelast, hetgeen 
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hem een gevaar zou schijnen, wanneer men te hard van stapel zou loopen 
Het komt mij voor, dat in de gedachte, aan de sierende kunsten opdrachter 
te geven inplaats van steun, zeer veel aantrekkel i jks zit. Mr. van Royer 
heeft inderti jd, toen de steun aan kunstenaars in ons land ter sprake kwam 
met kracht het standpunt verdedigd, dat hiermede de Regeering de social) 
en cultureele beteekenis der kunstenaars erkende. Men kan deze opvattint 
zeker laten gelden, maar tevens erkennen, dat de kunst meer heeft aai 
opdrachten dan aan steun en dat onze regeering zeker ook de gedachte koi 
overwegen, of zij niet beter opdrachten dan steun kon geven en zoodoende 
behalve den kunstenaar ook de kunst te steunen. Steunt men alleen dei 
kunstenaar en laat men hem zonder werk, dan verliest mettertijd de steui 
zijn z in , omdat de kunst zelf verdwenen is. Men moge dit wel eens overwegen 
Verder geeft dit nummer een woningblok te Göteborg (arch, lö ran Curmai 
en Gunnar Sandbarg ) , en eenige kleine technische artikelen over modern 
Zweedsche plaatijzeren radiatortypen, muurdikten in verband met belasting 
en over de bepaling van het „ z w a r t g e h a l t e " van kleuren met behulp van d 
normen van Ostwald . v. d. S 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T , B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 

EN HET G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA 

REDACTIE : IR. A . J. V A N DER STEUR, V O O R Z I T T E R , J. M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R , IR. J. H. V A N N R 
D E N B R O E K , A. EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS : J. P. MIERAS. 11 JULI 1936 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 
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RAPPORT VAN DE STUDIE-COMMISSIE VAN DEN B.N.A. INZAKE ORDENING VAN HET BOUWVAK. 

De opdracht, welke aan onze Commissie werd verstrekt, is een 
direct uitvloeisel van de conclusies uit het Rapport inzake het 
werk van onvoldoend bekwame bouwkundigen, welke resul
teerden in de uitspraak dat een uiteindelijke algeheele orde
ning van het bouwvak moest worden nagestreefd. Het hierna 
volgende rapport sluit dan ook onmiddellijk aan het bovenge
noemde rapport aan, waardoor het voor onze Commissie 
mogelijk werd, zich in de motiveering van verschillende harer 
overwegingen te beperken, door verwijzing naar haar vorige 
rapport. Beide rapporten moeten naar hare meening dan ook 
als één geheel worden beschouwd. 
Vooropstellende dus, dat het een vaststaand feit is, dat de toe
standen in het bouwvak van dien aard zijn, dat verbetering — 
door ordening— reeds nu noodzakelijk is, is onze Commissie van 
oordeel, dat een dergelijke saneering alleen dan eenige blijvende 
en ook dan alleen op den duur heilzame gevolgen zal kunnen 
hebben, wanneer zij in den juisten geest wordt opgevat. Het is 
naar het oordeel onzer Commissie vóór alles noodig, dat het 
probleem zóó wordt gesteld, dat het hier geldt een maatschap
pelijk belang van eerste orde, en dat saneering van het bouw
vak niet beteekenen mag een oppervlakkige aaneensluiting 
van bepaalde groepen, met als bedoeld gevolg de uitsluiting 
van andere groepen, op grond van collectief materieel eigen
belang van de eersten. Dergelijke „saneerings" pogingen, welke 
reeds vele malen in verschillende onderdeden van het bouwvak, 
evenals in andere vakken, zijn beproefd, doorgaans op zuiver 
commercieele basis, en even zoovele malen na korten tijd blij
ken te falen, duren slechts juist zoolang als het directe in-
dustrieele eigenbelang van de leden der betrokken en door de 
„saneering" bevoorrechte groepen erdoor worden gediend, en 
zij leiden, gelijk de praktijk reeds verschillende malen bewezen 
heeft, onherroepelijk via ontduiking en desertie tot uiteenval
ling van de gesloten overeenkomsten en dikwijls tot grooter 
chaos dan te voren. 
Dat dit doorgaans zoo gaat, is niet te verwonderen. 
Het raderwerk van het economische leven is buitengewoon 
gevoelig en elk ruw en onoverwogen ingrijpen wreekt zich 
onverbiddelijk. 
bovendien is het effect van een overeenkomst, die als eenig 
oei heeft het veilig stellen van de economische positie van 
epaalde groepen, in den vorm van prijsafspraken en boycot 
an buiten de groep gehouden vakgenooten, zonder dat daarbij 
an de belangen van den consument een voldoende aandacht 

vordt gewijd, juist op dien consument fataal, 
lij heeft, terecht of ten onrechte, maar helaas veelal terecht, 
et gevoel weerloos te staan tegenover een poging tot brand-
chatting. Dat zoovele van deze overeenkomsten schipbreuk 
jden, is behalve aan onvoldoende discipline der deelgenooten, 
eker in niet veel mindere mate toe te schrijven aan het 
ebrok aan een b a s i s van a l g e m e e n b e l a n g , zon-

ier welke elke poging tot saneering van te voren reeds tot 
mislukking gedoemd is. 
\anvaardt men de grondgedachte, dat bij elke poging tot 
aneering het algemeen belang als geestelijke achtergrond 

moet worden gezien, dan zal het in de eerste plaats noodig 
zijn, voor een goed overzicht van den huidigen toestand en 
van de middelen tot verbetering daarvan, dat wij het algemeene 
belang in eenige voor de hand liggende categorieën indeelen, 
en daarna de bestaande misstanden in het bouwvak analy
seeren, teneinde na te gaan, met welke categorie van het 
algemeene belang zij, elk voor zich, in strijd zijn. Hebben wij 
dit gedaan, dan ligt het geheele gebied van het bouwvak a.h.w. 
in schema voor ons en kan als volgende stap worden overge
gaan tot de overweging, op welke wijze de bestrijding der mis
standen zou kunnen worden ondernomen. 
De categorieën, waarin onze Commissie het algemeene belang 
ten aanzien van het bouwvak zou willen onderverdeelen, om
vatten de volgende factoren: 1. Cultureel-maatschappelijke 
factoren; 2. Technische factoren; 3. Sociale factoren; 4. Eco
nomische factoren; 5. Moreele factoren. 
1e. C u l t u r e e l - m a a t s c h a p p e l i j k e f a c t o r e n . 
a. Onvoldoende begrip van de algemeen maatschappelijke be

teekenis van het bouwen en van plaats en werkkring van 
allen, die bij het bouwen betrokken zijn, gedeeltelijk ten
gevolge van onvoldoende of onjuiste voorlichting, gedeel
telijk van gebrek aan algemeen aanvaarde normen, ge
deeltelijk van gemis aan begrip van of waardeering voor 
gaaf en duurzaam werk. 

b. De schaduwzijde van den arbeid van Bouw- en Woning
toezicht en Schoonheidscommissies: de meestal niet ge
wilde, maar doorgaans in werkelijkheid maar al te effec
tieve steun aan, en voorlichting van onbekwamen en 
onbevoegden. 

2e. T e c h n i s c h e f a c t o r e n . 
a. De niet gewilde, maar niettemin effectieve steun aan on

voldoend onderlegde technici door de hulp van Bouw- en 
Woningtoezicht (zie sub 1e. b). 

b. De verzwakking van de vakkennis van vele bij het bouw
vak betrokkenen, als gevolg van gewijzigde economische 
verhoudingen, toenemende specialisatie en industrialisee-
ring en verkeerden geest van het bouwtechnisch vak
onderwijs. 

c. Verwaarloozing van technische eischen als gevolg van 
verkeerd begrepen koopmanschap. 

d. Onduidelijke opvattingen omtrent de technische verant
woordelijkheid, welke in de hand worden gewerkt door het 
genoemde onder 2e. a en door de verouderde bepaling van 
art. 1645 van het Burgerlijk Wetboek. 
Zie in verband hiermede het nog te noemen onder 3e. d, 
ten aanzien van de verhouding tusschen architect, eigen
bouwer en hypotheekbank. 

3e. S o c i a l e f a c t o r e n . 
a. De vlottende verhouding tusschen werkgever en werk

nemer, welke laatste door de economische verhoudingen 
veelal ertoe komt om als concurrent van den eerstge
noemde op te treden. 

b. De verhouding tusschen overheidsdiensten en het vrije be
roep of bedrijf. Het veelal buiten verhouding uitdijen van 
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de overheids- of semi-overheids diensten, welke als gevolg 
daarvan werk tot zich trekken, dat evengoed of beter door 
den particulier had kunnen geschieden. 

c. Het op elkanders terrein treden van architect, aannemer 
en eigenbouwer. 

d. Het verschijnsel, dat de hypotheekbanken blijkbaar niet in 
die mate geïnteresseerd zijn bij de technische kwaliteit van 
het onderpand, dat aan die kwaliteit eischen van eenig be
lang worden gesteld. 

4e. E c o n o m i s c h e f a c t o r e n . 
a. Het niet-verwachte gevolg van de afschaffing van de borg

stelling; het toenemend optreden van economisch zeer 
zwakke aannemers. 

b. Het systeem der publieke aanbesteding met gunning aan 
den laagsten inschrijver, met als gevolg, dat het werk vaak 
gemaakt wordt voor te lagen prijs door een economisch 
zwakken aannemer. 
Zie in verband hiermede ook het nog te noemen moreele 
effect, als vermeld onder 5e a en b. 

5e. M o r e e l e f a c t o r e n . 
a. Het opdragen van werk aan den laagsten inschrijver, in 

het bijzonder bij publieke aanbesteding, zonder rekening 
te houden met de mogelijkheid van goede uitvoering, mede 
in verband met 's inschrijvers technische en financieele 
capaciteiten. 

b. Mede als gevolg hiervan: bezwaren in verband met de 
keuze van onderaannemers, welke alsdan op dezelfde wijze 
geschiedt als de keuze van den hoofdaannemer in het ge
val onder 5e. a. 

c. Het aannemen van provisies door een zeker soort „archi
tecten", het aanbieden van provisies door aannemers en 
leveranciers, en dergelijke misbruiken. Gebrek aan begrip 
bij een deel van het publiek van het afkeurenswaardige 
van dergelijke practijken. 
Samenhang van dit euvel met de neiging van het publiek, 
om in te gaan op aanbiedingen van architectenhonoraria 
op een peil, waarop alleen door het aannemen van provi
sies een bestaansmogelijkheid voor den architect denk
baar is. 

Overziet men de in het voorafgaande in schema opgesomde 
misstanden in onderling verband, dan blijkt het, dat het moge
lijk is voor een zeer groot gedeelte ervan a.h.w. een grootsten 
genieenen deeler te vinden, nl. dit algemeene kenmerk, dat zij 
hierop neerkomen, dat in het bouwvak de beroepen onderling 
onvoldoende zijn gescheiden, waardoor tallooze malen de be
oefenaars ervan, hetzij gewoonlijk, hetzij incidenteel op eikaars 
terrein treden, hetgeen door de anderen wordt gevoeld als 
unfaire concurrentie. Dat dit als zoodanig wordt gevoeld, be
hoeft, in het algemeen gezien, natuurlijk nog niet steeds te 
beteekenen, dat de concurrentie inderdaad unfair is; onze Com
missie meent, dat men hier, evenals in enger verband is geschied 
in ons rapport ten aanzien van het werk van onbevoegden, de 
grens zal dienen te trekken op de basis der vakbekwaamheid. 
Deze grens is in werkelijkheid geenszins fictief; men kan aan
nemen, dat de werkelijke unfaire concurrentie het sterkst 
wordt gevoeld daar, waar de onbekwame zich op het hem ten 
deele onbekende terrein van den bekwame begeeft en door 
onverantwoorde financieele concessies dezen het werk afhan
dig maakt, dat dan tot overmaat van ramp nog slecht wordt 
uitgevoerd ook. 
In wezen bestaat er tusschen de beroepen een natuurlijke 
grens, die in normale omstandigheden, wanneer er in alle tak
ken van het bedrijf voldoende werk is, minder wordt over
schreden dan in tijden van malaise. Het ligt voor de hand dat 
in malaisetijd de opdrachtgevers in het algemeen gemakke
lijker toegankelijk zijn voor lage prijsaanbieding, zonder de 
kwaliteit daarbij voorop te stellen. 
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Uit deze overweging volgt een eerste conclusie, dat saneering 
van het bouwvak als eerste voorwaarde dient te stellen: 
d e f i n i e e r i n g en s c h e i d i n g der b e r o e p e n . 
Dit zal dus beteekenen, dat elke vakbeoefenaar zijn keuze zal 
dienen te maken voor een bepaald beroep, zich als zoodanig 
bij een daarvoor te stichten instantie zal hebben in te schrij
ven, terwijl deze zelfde instantie erop zal hebben toe te zien, 
dat de ingeschrevene zich aan zijn beroep houdt, en er niet 
buiten treedt, op straffe van schrapping uit het register. 
Een dergelijke regeling houdt een krachtige sanctie in en 
werkt tot op zekere hoogte als een beroepsreglementeering en 
-bescherming. 
Onze Commissie is dan ook van oordeel, dat bij een dergelijke 
regeling de overheid zal dienen betrokken te zijn, teneinde 
door doelmatige sancties aan de getroffen regelingen effectieve 
kracht te verleenen. Dit beteekent nog niet, dat het daarom 
noodig is, dat een en ander bij afzonderlijke wet geregeld 
wordt; de zoojuist tot stand gekomen wet op de verbindend 
verklaring van de ondernemersovereenkomsten opent wellicht 
den weg om tot een dergelijke regeling te geraken. Wij hebben 
zooeven het woord „beroepsbescherming" gebruikt. Dit houdt 
voor den goeden lezer in, dat gedoeld wordt op datgene, wat 
wij ook in ons eigen vak onder beroepsbescherming verstaan: 
een regeling, waarbij alleen de door de overheid aan bepaalde 
normen van bekwaamheid getoetste vakman tot de uitoefe
ning van het vak zal zijn toegelaten. 
Inderdaad is een dergelijke regeling naar onze meening de 
logische consequentie van het beginsel: s a n e e r i n g op 
g r o n d van v a k b e k w a a m h e i d . 
Onze Commissie meent, dat naar een middel moet worden 
gezocht, om tot dezen gewenschten toestand een weg te banen, 
zonder het gevaar te loopen een voorloopige regeling in het 
leven te roepen, die een ontwikkeling in de juiste richting zou 
kunnen verhinderen. 
Zij meent dit middel te hebben gevonden in den vorm van 
r e g i s t r a t i e van alle vakbeoefenaars, voor het oogenblik 
dus nog zonder toetsing van de vakbekwaamheid, doch wèl 
gepaard gaande met s c h e i d i n g der b e r o e p e n en ver
bod om te t r e d e n b u i t e n het d o o r het f e i t der 
i n s c h r i j v i n g zelf getrokken kader. 
Een dergelijke vorm van registratie kan naar onze meening 
zonder groot bezwaar een zekere mate van soepelheid ver
toonen, waardoor zelfs combinatie van bepaalde beroepen 
mogelijk kan zijn. 
Het is bijv. denkbaar, dat een aannemer die een timmerfabriek 
heeft, als fabrikant van timmerwerken is ingeschreven en al of 
niet, op de vrije markt zijn producten aan den man tracht te 
brengen bij eigen aangenomen werk óf wel bij anderen. Het 
zal hem b.v. niet verboden behoeven te worden, eigen lood
gieters of schilders in dienst te nemen, voor het uitvoeren van 
loodgieters- of schilderwerk aan door hem uitgevoerde bouw
werken, maar b.v. wel, als onderaannemer of als burgerpatroon 
zelfstandige loodgieters- of schilderwerken aan te nemen. Het 
moet anderzijds in deze regeling nadrukkelijk vastgesteld zijn, 
dat bepaalde beroepen of categorieën van beroepen, op 
g r o n d van hun a a r d onvereenigbaar zijn, zooals b.v. 
architect en makelaar, architect en eigenbouwer, architect en 
aannemer, mogelijk ook aannemer en eigenbouwer. 
Voor den architect B.N.A., voor wien de onvereenigbaarheic 
van zijn beroep met elk beroep of bedrijf van commercieelei 
aard in zijn eerecode is vastgesteld, is deze gedachte allich 
niet nieuw en volkomen aanvaardbaar; onze Commissie meen 
echter, dat dit bij de groote meerderheid van het groote publiel 
nog geenszins het geval is, en bij een helaas maar al te groo 
contingent van het bouwvak al evenmin. En daarom acht zi 
het noodig, deze gedachte, mèt haar uitbouw in grooter ver 
band, uitdrukkelijk te poneeren als eerste grondgedachte vat 

de saneering van het bouwvak: S c h e i d i n g der b e r o e p e n . 
De vraag kan rijzen — en is ook door onze Commissie ernstig 
onder het oog gezien — of het in principe juist is de registratie 
te laten voorafgaan aan de beroepsbescherming op grond van 
normen van vakbekwaamheid. Onze Commissie is van oordeel, 
dat tegen deze volgorde geen ernstige bezwaren bestaan. Im
mers van den huidigen chaos tot een geordende vakbeoefening, 
waarin ieder vakbeoefenaar de plaats bekleedt, die hem rech
tens op grond van deugdelijke toetsing naar algemeen erkende 
normen van vakbekwaamheid, toekomt, is een lange en waar
schijnlijk moeilijke weg. Het is niet te verwachten, dat in 
alle kringen van het bouwvak de wenschelijkheid, zich op dezen 
weg te begeven, onmiddellijk even krachtig wordt gevoeld en 
erkend. 
Het stellen der normen voor alle vakbeoefenaars is op zich zelf 
het voorwerp van een ernstige en omvangrijke studie, waaraan 
door de vertegenwoordigers van alle betrokken groepen zal 
moeten worden deelgenomen. Men kan rustig aannemen, dat 
het zeker eenige jaren van doelbewuste actie zal kosten, al
vorens het inzicht, dat het dezen kant noodzakelijk op moet, 
allerwege baan breekt. 
Het is alleen daarom al noodzakelijk, voor het doordringen 
van dit inzicht, een weg te banen, waarop de verschillende 
categorieën van vakbeoefenaars elkander kunnen ontmoeten. 
Naar de meening van onze Commissie kan de registratie der 
beroepen daartoe dienen. 
De gevaren, aan de registratie verbonden, zijn naar hare mee
ning, niet groot. Al kan men aanvoeren, dat door registratie 
zonder toetsing van de bekwaamheid een aantal vaklieden 
zonder voldoende capaciteiten niettemin een soort etiket krijgt, 
dat tegenover den buitenstaander het karakter van een brevet 
van bekwaamheid kan bezitten, zoo wil onze Commissie daar
tegenover opmerken, dat deze zelfde minder bekwame vak
lieden op het oogenblik ook werk krijgen, en bovendien, dat zij 
vrijbuiteren op de grenzen der beroepen en, al naar believen, 
vandaag zich in het eene, en morgen in het andere beroep 
begeven, tot schade van beide. 
Deze misstand, die misschien een van de ergste moet worden 
genoemd, kan door een goed georganiseerde registratie althans 
effectief worden bestreden. 
Immers, de ingeschrevene dient van te voren zeer wel te over
wegen, in welk kader hij zich begeeft; hij zal, eenmaal inge
schreven, zich aan bepaalde regelen hebben te onderwerpen, 
welke onder sanctie der overheid worden gesteld en g e h a n d 
h a a f d ; deze omstandigheid zal hem er toe dwingen zich van 
die regelen rekenschap te geven en zijn vak in elk geval zoo
danig uit te oefenen, dat hij de regelen niet overtreedt. Zoo 
goed als eenvoudige titelbescherming voor den architect, m i t s 
g e p a a r d met o v e r h e i d s t o e z i c h t op de b e r o e p s 
u i t o e f e n i n g , ook voor ons, die de volledige beroepsbe
scherming meenen te moeten nastreven, toch altijd (juist 
wegens het overheidstoezicht en de sanctie op den eerecode) 
beter is dan niets, is naar onze meening de registratie der be
roepen in het bouwvak, en de sanctie der overheid op de 
leroepsuitoefening en -begrenzing, een eerste begin van een 
verkelijke saneering, zonder een verdere ontwikkeling in de 
ichting van de goede normen van vakbekwaamheid als voor
vaarde voor de inschrijving in den weg te staan, 
n het voorafgaande is de gedachte ontwikkeld, dat het bouw-
ak door de registratie in bepaalde kaders wordt ingedeeld, 
'•w.z. in zekere groepen van beroepen, die bij elkaar behooren, 
srwijl de beroepen binnen het kader der groep onderling tot 
ekere hoogte en onder zekere voorwaarden onvereenigbaar 
unnen zijn, doch de beroepen uit verschillende kaders onder-
ng niet. 
rachten wij deze kaders, onder de benaming van hun meest 

ypische en leidende vertegenwoordigers, naast elkaar te stel

len, dan kan men ze, naar de meening onzer Commissie, aan
duiden als volgt: 
1e. de groep der architecten, 
2e. de groep der aannemers, 
3e. de groep der particuliere bouwbedrijven (eigenbouwers), 
4e. de groep der handelaren, 
5e. de groep der makelaars. 
Wij hebben deze vijf groepen in onderstaand schema nader uit
gewerkt en verschillende beroepen op het gebied van het bouw
vak op de basis dezer indeeling in een der vijf groepen ge
plaatst. Ingeval een bepaalde beroepsbeoefenaar in meer dan 
één groep voorkomt, vindt men hem ook onder al deze groepen 
vermeld. 
De aandacht wordt er hierbij op gevestigd, dat in dit schema 
getracht is, de begrenzing der beroepen zoo duidelijk mogelijk 
te doen uitkomen door elk beroep, hetzij alleen, hetzij gegroe
peerd met andere gelijksoortige beroepen, in een kader te 
plaatsen, dat door de beoefenaars van de door dat kader om
sloten beroepen niet kan worden overschreden. 

Architect Aannemer Bouwbedrijf Handelaar Makelaar 

particulier 
architect 

architect in over
heidsdienst' 

raadgevend 
ingenieur 

aannemer 
installateur 

eigenbouwer-
bedrijfsleider 

handelaar in 
bouwmaterialen 
of met het 
bouwvak ver
wante artikelen 
fabrikant 

makelaar in 
onroerende 

goederen 
taxateur 

architect in 
dienst van een 
bouwbedrijf 

onderaannemer in verschil
lende vakken 

installateur 

chef de bureau h o o f d c o n s t r u c t e u r 
h o o f d u i t v o e r d e r 

c h e f m o n t e u r 

t e e k e n a a r 

c o n s t r u c t e u r 

opzichter u i t v o e r d e r 
o n d e r b a a s 

w e r k m e e s t e r 

b o u w v a k a r b e i d e r 
m o n t e u r 

o n g e s c h o o l d e a r b e i d e r 

Het spreekt van zelf dat dit zeer voorloopige schema in de 
praktijk nog nadere uitwerking zal behoeven. Wat onze Com
missie ermede beoogt, is een voorloopige aanduiding van de 
richting, waarin zij zich de indeeling van het bouwvak denkt, 
waarbij dus de gedachte voorzit, dat, wie zich in een bepaald 
kader laat indeelen door inschrijving, zich aan dit kader onder
werpt en er niet buiten treedt. Overgang van het eene kader 
naar het andere moet uit den aard der zaak onder zekere 
beperkende voorwaarden mogelijk zijn, combinatie van de be
voegdheden uit twee verschillende kaders niet. 
De instantie welke het beheer over het aldus ingedeelde bouw
vak zal moeten voeren, wordt naar de beroepen ingedeeld, 
waarbij de interne organisatie van elk kader autonoom is in 
dezen zin, dat de beslissingen, welke ten aanzien van de vak
beoefening der leden worden genomen, niet beïnvloed kunnen 
worden door de vertegenwoordigers van een ander vak, terwijl 
de centrale organisatie moet zorg dragen, dat wat in het eene 
kader wordt beslist, niet in strijd komt met de regelingen, door 
de andere kaders getroffen. 
Uit dezen gedachtengang rijst het denkbeeld van een Centralen 
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Raad voor het bouwvak, waarin vertegenwoordigd zijn de 
organisaties der architecten, der aannemers, der eigenbouwers, 
der handelaren en der makelaars en der aan deze hoofdgroepen 
ondergeschikte kaders. 
De noodzakelijke invloed van het algemeen belang is dan denk
baar in den vorm van een vertegenwoordiging der regeering 
in den Centralen Raad, eventueel ook in de organisaties der 
kaders. 
Wanneer het mocht gelukken, een dergelijke organisatie voor 
het geheele bouwvak in het leven te roepen, ligt voor deze 
organisatie den weg open tot het bestudeeren van de middelen 
tot verbetering van alle euvelen, die wij in ons schema van de 
misstanden in het bouwvak hebben opgesomd, onverschillig of 
zij zijn te brengen onder het hoofd van onvoldoende scheiding 
der beroepen, of dat zij van anderen aard zijn. 
Onze Commissie is overtuigd, dat, wanneer eenmaal een derge
lijke organisatie van het bouwvak een feit zal zijn geworden, 
gaandeweg de — voor ons fundamenteele — behoefte aan ge
detailleerde normen van vakbekwaamheid zich in elke cate
gorie zal doen gevoelen. 

NADERE TOELICHTING 

Onze Commissie heeft geruimen tijd gewijd aan de overweging 
van de juiste terminologie, welke met betrekking tot de materie 
van dit rapport moet worden gebezigd. Bij deze overwegingen 
is lang getwijfeld, of de benaming „ordening" of „saneering" 
moest zijn. Beide benamingen hebben in de huidige maatschap
pelijke constellatie een klank, waaraan door het dagelijksche 
spraakgebruik zekere associaties worden verbonden. 
Bij „ordening" wordt gedacht aan een geheele maatschappe
lijke ideologie, welke zich baseert op een indeeling naar de 
beroepen, al of niet onder dictatoriale leiding, bij „saneering" 
wordt gedacht aan een zuiver op het commercieele resultaat 
van bepaalde bedrijfsgroepen gerichte streven naar beperking 
van het aantal der in dat bedrijf werkzame ondernemingen. 
Het zal voor ieder, die het hierna volgende rapport met begrip 
leest, spoedig duidelijk worden, dat onze Commissie na rijpe 
overweging het woord „saneering" verwierp en het woord 
„ordening" koos, niet zoozeer omdat zij daarmede verklaren 
wil, in te stemmen met zekere politieke tendenzen van den 
huidigen dag, maar meer, omdat het beeld, dat zij zich ont
werpt van de maatregelen, die tot verbetering van de toestan
den in het bouwvak moeten leiden, zich in elk geval baseert 
op een indeeling van en naar de beroepen, en omdat zij van 
een zoodanige indeeling „orde" verwacht, waar nu chaos 
heerscht. 
Van andere zijde werd een derde benaming voorgesteld: „regle
menteering", uitgaande van den gedachtengang, dat de maat
regelen, welke onze Commissie zich denkt, tenslotte niet 
anders zijn dan het stellen van regelen, waaraan de beoefe-

HET PAKHUIS DE ZWYGER AAN DE 

Het pakhuis de Zwyger van de N.V. Blaauwhoedenveem-Vries-
seveem is gelegen te midden van het groote complex gebouwen, 
dat deze maatschappij aan de Oostelijke Handelskade te Am
sterdam bezit en is gebouwd onder directie van Ir. K. Bakker 
en ondergeteekende. 
De opdracht voor een utiliteitsgebouw als dit, waarvan de be
rekening der zware constructies uiteraard een zeer belangrijk 
onderdeel vormt, leent zich m.i. zeker voor een samenwerking 
tusschen civiel- en bouwkundig-ingenieur en zulk een samen
werking kan slagen, wanneer beiden zich het: schoenmaker 
houd je bij je leest, voor oogen houden, zooals hier is geschied. 
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Het is goed een dergelijke behoefte niet meer te forceeren, dan 
in overeenstemming is met een natuurlijken groei. 
Qui trop embrasse, mal étreint. En wie, met ons, overtuigd is 
van de juistheid en de mogelijke ontwikkelingskansen van de 
aangegeven richting, zal de natuurlijke ontwikkeling der daarin 
geschapen verhoudingen met een zeker vertrouwen kunnen 
afwachten. 

De Studiecommissie inzake ordening 
in het Bouwvak, 

P. G. BUSKENS, Voorzitter. 
Ir. A. J. VAN DER STEUR, Secretaris. 
Ir. W. P. C. KNUTTEL, Leden. 
J. D. POSTMA. 
W. J. SANDHÖVEL. 
P. VORKINK. 
Ir. H. T. ZWIERS. 

Amsterdam, September 1935. 

OP ENKELE PUNTEN. 

naars van het bouwvak zullen hebben te voldoen, terwijl de 
„ordening" (of orde) slechts kan beschouwd worden als het 
gehoopte gevolg van die regelen. Onze Commissie meent, dat 
deze gedachtengang misschien juist moge zijn, maar dat het 
woord, dat er het gevolg van is: „reglementeering", een on
aangename associatie oproept, die zeer dicht staat bij het 
woord „maszregeln". 
En zij acht deze associatie zóó funest, dat zij het woord „regle
menteering" om die reden reeds moet verwerpen. De bezwaren 
tegen het woord „ordening" zullen naar haar meening moeten 
verdwijnen, als men de bedoelingen van het rapport duidelijk 
heeft begrepen. 
Het is misschien niet overbodig, aan deze uiteenzettingen de 
uitdrukkelijke opmerking toe te voegen, dat onze Commissie 
geen v o o r s t a n d s t e r is, n ó c h van het g e s l o t e n 
beroep, n ó c h van het g e s l o t e n bedri j f . Zij wil in 
eerste instantie iedereen tot de in het bouwvak ingedeelde 
beroepen en bedrijven toelaten, die zich daarvoor aanmeldt, 
teneinde ze te binden aan de voor deze beroepen en bedrijven 
gestelde regelen van vakbeoefening, en, wanneer de tijd rijp 
wordt voor de d i r e c t e bevordering der vakbekwaamheid 
door het stellen van normen van toelaatbaarheid, welke op 
vakbekwaamheid gebaseerd zijn, in geen geval verder gaan in 
de beperking der toelating dan door deze normen van toelaat
baarheid. Een n u m e r u s c l a u s u s , in welk b e r o e p of 
bedr i j f van het b o u w v a k ook, s c h i j n t haar p r in 
c i p i e e l v e r k e e r d en in str i jd met het a l g e m e e n 
b e l a n g . 

HANDELSKADE TE AMSTERDAM. 

Een maatschappij als deze die reeds tientallen pakhuizen heeft 
gebouwd, beschikt natuurlijk over zeer veel gegevens en heeft 
een enorme ervaring, zoowel wat betreft de verschillende 
hoofdafmetingen als de toepassing van verschillende construc
ties en materialen. Hoogte der verdiepingen zoowel als breedte 
der traveen stonden voor den bedrijfschef vast. In groote lijnen 
was het project spoedig bepaald. 
De Zwyger staat aan het einde van één der reeksen pakhuizei 
en is aan de Westzijde aangebouwd tegen het pakhuis Afrika 
Hierbij springt de Zuidgevel vanaf de 2e verdieping 4 m vóó 
de gevellijn op de straat, hetgeen ook bij de Zwyger werd door 
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gevoerd. Tevens verkreeg de Oostgevel eenzelfden voorsprong 
van 4 m. Voor den heer Bakker was dit bij de zeer hooge vloer
belastingen een constructief probleem van de eerste orde, mij 
gaf het een architectonische opgave zooals men niet dagelijks 
krijgt. 
Waar alle goederen aan de Y-zijde, d.i. de Noordzijde, worden 
ingeladen, moest deze gevel uit reeksen laaddeuren bestaan; 
aan de zijde van de Handelskade, d.i. de Zuidzijde, werden 
slechts twee reeksen verlangd, terwijl overigens deze gevel uit
sluitend kleine raampjes mocht bevatten. De Oostgevel moest, 
waar de goederen van Noord naar Zuid worden opgestapeld, 
dus ook tegen den Oostelijken muur worden geplaatst, een ge
sloten gevel zijn. 
Het pakhuis is geheel onderkelderd en heeft 6 verdiepingen; de 
bovenste krijgt door een groote shedkap Noorderlicht, terwijl 
hier verschillende ruimten zijn afgescheiden die van een ont-
gassingsinrichting zijn voorzien. 
Bij mijn voorschetsen voor de architectonische compositie 
stuitte ik in den beginne voortdurend op de moeilijkheid, dat de 
gevelvoorsprongen van 4 m het gebouw topzwaar deden lijken. 
Er kwam naar het uiterlijk eerst evenwicht in den bouw, toen 
de bovenste verdieping hetzelfde grondvlak had gekregen als 
de begane grond. 
De betonaanbidders onder de collega's zullen zich waarschijn
lijk verwonderd hebben afgevraagd, waarom de beton der 
gevelwanden niet in het zicht gehouden werd. Het antwoord 
op deze vraag is eenvoudig te geven; van het laatste pakhuis 
dat Blauwfries geheel in beton bouwde, heeft de directie weinig 
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voldoening gehad. Wel is waar was daarbij één der hoofdge
breken, dat de wapening der gevelkolommen en gevelvullingen 
te dicht naar den buitenkant was geplaatst en daarbij door 
roestvorming een afbrokkeling had gegeven, die werkelijk 
angstig aandeed, dus een uitvoeringsgebrek dat grootendeels 
ondervangen zou kunnen worden, dit neemt niet weg dat het 
tweede bezwaar nl. dat van onvoldoende isolatie, zoo ernstig 
werd gevoeld, dat de directie een ander materiaal verlangde. 
Zonder twijfel hebben de baksteenen gevels der andere pak
huizen bij Blauwfries beter voldaan. Bij deze ervaring kwamen 
wij bij de Zwijger op het denkbeeld om de betonnen gevel-
wanden, die een constructieve dikte van 12 cm moesten krij
gen, uitwendig een bekleeding te geven van 11 cm baksteen, 
inwendig van 5 cm drijfsteen. Het woord bekleeding moet hie: 
niet letterlijk worden opgevat; de heer Bakker en ik voelde i 
er niets voor om tegen de betonnen gevelwanden 11 cm bak
steen te „plakken". Daarom werd eerst de halfsteensbuitei -
muur gemetseld, waarna deze dienst deed als buitenbekistin r, 
voor den beton wand. De aanhechting werd daardoor uitsteken' , 
maar ik wil niet verhelen, dat een behoorlijke stempeling aa i 
opzichter en uitvoerders heel wat hoofdbreken heeft gekoï • 
Als een gering nadeel valt nog op te merken dat de bakste* i 
lang nat blijft door het opnemen van het water uit de beto \, 
waardoor ook meer geveluitslag ontstaat dan anders. Waar c t 
echter slechts den eersten tijd plaats heeft, acht ik deze coi -
structie in uitvoering zeker geslaagd. 

Ik heb gemeend de sterk voorspringende gevels niet te moeti n 
metselen in gewoon verband; een blok verband dat de gedach e 

N O O R D G E V E L V A N H E T P A K H U I S D E Z W Y G E R A A N D E H A N D E L S K A D E , A ' D A M A R C H . IR. K . B A K K E R E N IR. J . D E B I E L E U V E L I N G T J E E N K 

van bekleeding beter aangeeft, maakt m.i. ook een minder 
zwaren indruk. De overige gevelsteen is gemetseld in Vlaamsch 
verband. Van de zware consoles en andere onderdeelen aan 
den gevel, waar ik de beton liet zien, werden de oppervlakten 
gebouchardeerd. 
In den gesloten Oostgevel zijn platen zandsteen aangebracht, 
waarin in mozaïek de negen plaatsnamen zijn vermeld, waar 
de maatschappij kantoren heeft. 
Bij de detailleering is mij o.a. gebleken hoe moeilijk het maken 
van goede laaddeuren voor een pakhuis is. Bij de oude Amster
damsche pakhuizen zijn zij bijna alle naar buiten openslaand, 
waardoor men regeninslag gemakkelijk voorkomt. Veel han
diger in het gebruik zijn natuurlijk naar binnendraaiende deu-
rcn en deze constructie werd dan ook aangehouden. Maar om 
de goed waterdicht te krijgen in het winderige haventerrein 
i; nog niet zoo eenvoudig, in het bijzonder omdat onderdorpels 
n et het oog op het laden moesten worden vermeden en de 
g heele constructie zoo moest zijn, dat beschadiging bij het 
a tijd vrij ruwe laadwerk zoo min mogelijk kon voorkomen. 
B auwfries kon dan ook in zijn bestaande pakhuizen geen laad-
d ur aanwijzen die in ieder opzicht had voldaan; de ervaring 
h td alleen geleerd dat hout voor dat bedrijf de voorkeur ver-
el 3iit. Voor deuren en ramen werd dan ook dit materiaal toe-
g past. 

bouw werd uitgevoerd door de N.V. de Kondor te Amster-
d m; opzichter was de heer C. Dijk. 

Ir. J. DE BIE LEUVELING TJEENK. 

Inderdaad is de bouw van het pakhuis de Zwijger een construc
tief probleem van de eerste orde geweest, zooals men ze helaas 
te weinig onder handen krijgt. 
Behalve toch de moeilijkheid van den overbouw aan de Zuid
en Oostzijde, die van buitenaf direct zichtbaar is, waren er 
meer problemen op te lossen. 
Groot bezwaar leverde de achterwaarts verlengde fundeering 
van den kaaimuur aan de Y-zijde op, die het onmogelijk 
maakte, den Noordgevel te onderheiën. De moeilijkheid is onder
vangen door hier een inwendigen overbouw te maken, waar
door het gedeelte van den Noordgevel boven den vloer van de 
2e verdieping geheel naar de eerste binnenwaarts gelegen rij 
kolommen wordt overgebracht en slechts het deel van den 
muur onder dezen vloer op den overbouw van den kelder 
draagt, die daardoor met practische afmetingen was te con-
strueeren. 
Aan de Westzijde is ook eenzelfde inwendige overbouw toe
gepast. Door de aanwezigheid van het aangrenzende pakhuis 
Afrika was het nl. niet mogelijk het groote aantal palen, dat 
onder den Westelijken afsluitmuur noodig was, eenigszins dra
gend onder dezen muur te plaatsen. De stand der palen zou te 
excentrisch worden. 
Het aanbrengen van deze twee inwendige overbouwen bracht 
het groote voordeel, dat het gebouw in onbelasten toestand in 
evenwicht is. Door middel van een zware wapening, aange
bracht in den vloer van de 2de verdieping, zijn nl. de consoles 
twee aan twee aan elkaar gekoppeld. 
Om bij een éénzijdige belasting van de overstekende gedeelten 
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het gebouw toch stabiel te doen zijn, zijn vanaf de fundeering 
tot den vloer van de 2e verdieping de muren van beton ge
maakt, 20 cm dik en gewapend met een dubbel net van staven 
10 mm 0. Deze muren vormen met de vloeren, die eveneens 
20 cm dik zijn, een zeer sterke doos, die in staat is, om de zeer 
groote horizontale krachten op te nemen, die bij eenzijdige 
belasting van de overstekende deelen ontstaan en de stabiliteit 
van het gebouw ruimschoots verzekert. Een moeilijkheid hier
bij gaf nog de niet gefundeerde Noordgevel, die bovendien door 
de hijschdeuren sterk onderbroken is. Om hieraan tegemoet te 
komen, is onder dezen gevel, hangende aan het overstek van 
den kelder, een zeer zware balk geconstrueerd en zijn de 
penanten tusschen de hijschdeuren hierop geplaatst als verti
kaal gewapende stijlen, waardoor een voldoend sterk raam
werk is ontstaan, om de horizontale krachten in de lengte
richting van den gevel op te nemen. 
De constructie van de consoles, die op een belasting aan de 

punt van ongeveer 135 ton ieder, zijn berekend, is aangegeven 
op de hierbij weergegeven teekening. Het materiaal gewapend 
beton liet mij hier door de geringe toelaatbare schuifspanning 
in den steek, waarom ik mijn toevlucht tot een ijzerconstructie 
moest nemen, die in de betonnen gevelkolommen is verankerd. 
Voor de vloeren is het plaatvloersysteem toegepast, een 
systeem, dat speciaal voor zware pakhuizen verschillende voor
deelen boven balkvloeren heeft, waarvan wel de voornaamste 
zijn de belangrijk mindere kostprijs en de geringe constructie
hoogte, waardoor het mogelijk was in de totale hoogte een 
verdieping meer aan te brengen. Bij balkvloeren moet de ruimte 
tusschen de balken als verloren ruimte worden beschouwd, 
omdat de brandweer eischt, dat tusschen de goederen en den 
onderkant van de constructie eenige ruimte openblijft voor 
doorgang van de waterstralen. De vlakplaat vloer geeft dus ook 
een vrij belangrijke besparing in de grootte van het gevelvlak. 

Ir. K. BAKKEF. 

KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BITUMINEUZE BOUWSTOFFEN. 

Door de Hoofdcommissie voor de Normal isat ie in Nederland werd vastge
steld de tweede, herziene druk (1936) van de Keur ingsvoorschr i f ten voor 
bitumineuze bouwstoffen, ontworpen door commissie T 8 voor de normali 
satie van asfalt en teer. 
Bij de herziening werd, wat de nomenclatuur van bitumineuze bouwstoffen 
betreft, aansluit ing gezocht bij de begripsomschri jvingen van de Associat ion 
Internationale Permanente des Congres de la Route te Pari js. In verband 
hiermede geeft Hoofdstuk I (Begrippen) de vertal ingen van de E n g e l -
s c h e teksten dier begripsomschri jvingen en wel van bitumen, asfal tbi tumen, 
teer en asfalt . Deze werden n.l. de meest juiste geacht. De gewijzigde en 
nader aangevulde Hoofdstukken II en III (Def ini t ies van bitumineuze bouw
stoffen en van toepassingen daarvan) sluiten zich hierbij aan. Speciale ver
melding verdient, dat bij de definit ies van asfaltpapier onderscheid wordt 
308 

gemaakt tusschen naakt asfaltpapier, dakvi l t , dakleer en asfaltbitumenpapi \ 
Bij de herziening van t»e Hoofdstukken IV (Keuringseischen) en V ( U t-
voering der keuringsproeven) werd rekening gehouden met nieuwe inzi' i-
ten en opgedane ervaringen op dit gebied. Zoo werden de voorschrift n 
voor pek voor wegenbouw geschrapt, aangezien dit materiaal voor weg n-
bouw geen toepassing meer vindt. Anderzi jds werden nieuwe voorschrift n 
opgenomen en wel voor vloeibitumen en voor asfaltmastiek voor dakbed <-
king. De voorschri f ten voor asfal tpapier werden ingrijpend gewijzigd. 
Nieuw opgenomen werd Hoofdstuk VI (Algemeene bepal ingen), waa n 
administrat ieve regelen worden gegeven. 

De voorschri f ten zijn verkri jgbaar bij het Centraal Normalisatie Bure u, 
Wi l l em Witsenple in 6, Den Haag, of door tusschenkomst van den bo «-
handel. De prijs is ƒ 1.—. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
DRGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
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W E E K E N D - E N V A C A N T I E G E B O U W T E O O S T V O O R N E A R C H I T E C T IR. W . V A N T I J E N 

EEN WEEKEND- EN VACANTIEGEBOUW TE OOSTVOORNE VAN 
EN NOG IETS OVER JEUGDHERBERGEN. 

Ir. W. VAN TIJEN 

Over dit „buiten"huis, dat ook met de aanduiding, dat het 
gelegen is aan het eind van het Groene Wegje bij Overbos voor 
den niet-ingewijde nauwelijks: vindbaar is, geeft de architect 
ons de volgende inlichtingen: 
„Het gebouw dient, om den leden van de Rotterdamse Vereni
ging „Ons Huis" gelegenheid te geven, hun vacantie en week
ends buiten door te brengen. 

S i t u a t i e en o r i ë n t e e r i n g . 

Het gebouw is geplaatst op een terrein van ruim 1 H.A., gele
gen aan de rand van het bosgebied ten Zuiden van Oostvoorne. 
Dit terrein is begroeid met laag geboomte van allerlei soort 
met daartussen enkele hoge bomen. Het zal gedeeltelijk worden 
benut als speelweide met in de hoek een gelegenheid voor 
openluchtvertoningen. De rest zal komen te bestaan uit een 
aaneenschakeling van kleine kampeerterreintjes, die door 
paadjes zijn verbonden (zie situatie). 
Het gebouw ligt N.Z. De slaapkamers en de gemeenschappe
lijke ruimte (zie beneden) hebben daardoor zoowel op het 
Oosten als op het Westen ramen, resp. deuren en daardoor 
naar verkiezing zon of schaduw, wind of luwte. 

I n d e l i n g . 

Het gebouw bevat een gecombineerde gezelschaps- en eetruimte 
met daaraan grenzende de keuken. Aan de uiteinden daarvan 
liggen de slaapzalen, voor jongens en meisjes, die door toiletten, 
wasruimte en kasten van de gemeenschappelijke ruimte zijn 
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gescheiden. Aan beide uiteinden van het gebouw liggen enkele 
aparte kamertjes voor de groepleiders, een zieke, enz. 

D w a r s p r o f i e l . 

Uit zuinigheids-redenen en vooral ook om het gebouw zo min 
mogelijk opvallend te maken, werd een zeer geringe bouw
hoogte toegepast (zie dwarsprofiel). De nok ligt slechts 3 m 
boven het terrein. 

C o n s t r u c t i e . 
De beschikbare middelen lieten niet anders toe dan een hout
bouw van de allereenvoudigste soort. De constructie moest 
bovendien zo zijn, dat zij door werkloze leden van „Ons Huis" 
zonder bezwaar kon worden uitgevoerd. Het dwarsprofiel geef: 
aan, hoe aan deze eisen werd voldaan. 

Dak en w a n d e n . 
Het dak bestaat uit een houten bebording met daartegen aa>' 
de onderzijde een isolatie van cocosgipsplaten. De afdekkin [ 
is van ruberoid met aluminium afwerklaag. Deze reflecteei c 
sterk de zon, waardoor, zoals reeds gebleken is, ook op zet r 
hete dagen doorstraling wordt voorkomen. 
De wanden zijn van stijlen met aan de buitenzijden schuttim -
planken, aan de binnenzijde kraalschrootjes. Voor het opsp> -
keren van de keukenbebording is asphaltpapier aangebracr . 
ter voorkoming van tocht, wanneer het hout gekrompen i I 
zijn. De ruimte tussen binnen- en buitenschotwerk is met kri -
len opgevuld. 

W E E K E N D - E N V A C A N T I E G E B O U W T E O O S T V O O R N E 

Het houtwerk is aan de buitenzijde gecarbolineerd. Binnen is 
het blank gevernist met uitzondering van de deuren, kiepramen 
en stijlen, die geverfd zijn. 

K o s t p r i j s en u i t v o e r i n g . 

„Het gehele gebouw kostte inclusief wel en hydrophoorinstal-
latie ƒ 6000.—. Het werd — wat het timmerwerk betreft — 
door leden van „Ons Huis" met veel enthousiasme en toewij
ding tot stand gebracht. Een kostenbesparing tegenover ge
wone aanneming leverde deze werkwijze echter niet op." 

Alles aan dit huis is simpel: plattegrond, constructie, exterieur. 
Het gebruik en de organisatie ziet men in één oogopslag uit 
de plattegrond, die de klaarte heeft, welke het kenmerk is van 
het goede. Eenvoudiger dan in deze langgestrektheid zou men 
verblijf- en slaapgelegenheden niet kunnen combineren, en 
toch nog een goede differentiëring (zie b.v. eet- en verblijf-
pedeelte) in de gebruiksruimten behouden. 
He constructie is van een uiterste eenvoud. Ondanks de mede
werking van den vakman voelt men er de „huisvlijt" aan, die 
aan de gebruikers, behalve het geluk van het buitenzijn, ook 
i og de tevredenheid van het „zelf-gemaakt" moet schenken. 
Met niet verven van het meeste houtwerk doet die indruk van 
I rimitiviteit behouden blijven, die de moderne mens in zijn 
wije tijd (zeker aanknopend aan reminicenties van oerwoud-
I erinneringen!) als aangename tegenprikkel zoekt tegenover 
< 3 sensaties ener verfijnde beschaving. Daarbij treft in dit 
i terieur nog een ruimte-indruk, die men stellig niet zou ver-
' achten bij een hoogtemaat van max. 2.65 m en 2.10 m tot de 
I ntbalk. De foto flatteert dit allerminst: ook in werkelijkheid 
1 • dit volkomen bevredigend. 
^'at bij de beschouwing van de exterieur-foto treft, is, naast 

A R C H I T E C T IR. W . V A N T I J E N 

de weergaloze wijze, waarop de fotograaf een prachtig ensemble 
van lucht en groen en huis heeft weten te „nemen", de simpel
heid, waarmede dit huis, ondanks zijn grote afmeting van dan 
toch maar 38 m, in het landschap staat. 
Geen „aansluiting" is hier gezocht met de natuur dan door de 
grootste bescheidenheid in de doorbreking van de horizon en 
geen strooien of rieten dak, zich vleiende aan moeder aarde 
is te hulp geroepen, om zo een doorbraak te vergoelijken." 

We kennen thans de jeugdherbergen in velerlei vormen: van 
het oude stadskavalje tot het riddergoed en de boerenschuur 
toe. De keuze hiertussen is geen kwestie van architectuur: in 
alle drie leeft dezelfde romantiek van het zich behelpen met het 
toevallig beschikbare. 
Deze romantiek van het primitieve is niet alleen het aantrek
kelijke, maar ook het voor de jeugd waardevolle. Het is echter 
moeilijk, aan dit begrip in een nieuw gebouw gestalte te geven. 
Daartoe is de „schuur" altijd een aanlokkelijke idee, maar of
schoon een b e s t a a n d e schuur een dankbare gelegenheid is 
voor een gebruik als jeugdherberg, voor een n i e u w gebouw 
dient men te overwegen, dat een jeugdherberg tenslotte iets 
anders is dan een schuur! Denkt men dan nog aan de verlei
dingen van velerlei andere illusies, dan is het geen wonder, dat 
we thans ook de nieuw-gebouwde jeugdherbergen in velerlei 
vormen kennen: van het „op speculatie gebouwde pension", de 
„villa", de „nette herenboerbehuizing" tot „het volkse wildwest
huis" met aanpassingsvermogen (aan de natuur) toe; en helaas 
ook als „architectuur-demonstratie". 
Om iets eigens te bereiken zou het goed zijn om het, als Ir. van 
Tijen, ook eens met eenvoud en bescheidenheid te proberen. 
En deze zijn niet het monopolie van de schuur of het dak. 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK. 
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HET ARCHITECTENDIPLOMA IN BELGIË EN . . . . \f> 
NEDERLAND. 
In de „Moniteur Beige" van 14 Mei 1936 is een Koninklijk be 
sluit verschenen waarbij het onderwijs in de bouwkunst en d 
uitreiking van het architectendiploma voor België wordt ge 
regeld. 
Het bouwkundig onderwijs is daarbij voorbehouden aan eei 
aantal, door het Ministerie van Openbaar Onderwijs te erken 
nen of in te richten scholen en omvat twee graden n.l. dei 
middelbaren graad of technische afdeeling en den hoogerei 
graad of bouwkundige compositie. Het diploma van architec 
is de bekrachtiging der studiën van den hoogeren graad. 
Het is echter niet verplicht eenzelfde onderwijsinstelling voo 
de beide graden in te richten. 
Het onderwijs wordt gegeven bij dagcursus. De stof van he 
programma der studiën van den middelbaren graad word 
onderwezen gedurende een cyclus van tenminste vier jarei 
studie, omvattende ieder 1200 uren les, dus totaal 4800 urer 
les; die van den hoogeren graad gedurende een cyclus van ten 
minste drie studiejaren met alles tezamen 3000 lesuren. 
Om toegelaten te kunnen worden tot de onderwijsinstelling 
van den middelbaren graad moet de candidaat over een be
hoorlijke algemeene ontwikkeling beschikken en eenige vaar
digheid in teekenen met gereedschap en naar de vrije hand 
bezitten, waarvoor een examen wordt afgenomen of bewijzen 
zijn te overleggen. 
Een met goed gevolg afgelegd eindexamen van de studie voor 
den middelbaren graad geeft recht van toelating tot de studiën 
van den hoogeren graad, hoewel ook voor deze laatste studiën 
toelating mogelijk is na het afleggen van een toelatingsexamen. 
De stof voor de studiën van den middelbaren graad alsmede 
die der examens is uitvoerig geregeld in het Koninklijk besluit 
en komt in vele opzichten overeen met die der M.T. Scholen 
voor bouwkunde in ons land. Ook de stof van het programma 
der studiën van den hoogeren graad is uitvoerig omschreven 
en onderverdeeld in: 

A. Wetenschappelijke en voortgezet technische studiën. 
B. Algemeene en artistieke cultuur. 
C. Bouwkundige compositie. 
Het zou ons in dit overzicht te ver voeren van elk dezer onder-
deelen de samenstellende vakken op te sommen, zij zijn echter 
zéér volledig en beslaan in de Moniteur bijna een geheele 
kolom. 
Voorgeschreven is dat het leerplan der verschillende studie
jaren zóó moet worden opgesteld, dat voldoende gelegenheid 
overblijft tot het maken van excursies en het praktisch werken 
op architectenbureaux of op bouwwerken. 
Elk der „erkende" scholen voor hoogere bouwkunststudiën 
mag het examen ter verkrijging van het diploma van architect 
afnemen. De examen-eischen zijn onderworpen aan de goed
keuring van den Minister voor Openbaar Onderwijs. De examen
commissie bestaat uit ten minste vijf leden, waarvan de meer
derheid niet aan de instelling, welke de candidaat voordraagt 
mag verbonden zijn. 

Het architectenexamen omvat: 
1e. het maken van een ontwerp voor een gebouw van beperk i 

belangrijkheid. Dit ontwerp uit te voeren in loge. 
2e. Het maken en geheel uitwerken van een tweede ontwer 

met bestekteekeningèn, uitvoeringsdetails en berekeninger 
bestek en toelichting. 

3e. Schriftelijk en mondeling examen in allerlei essentieel 
kwesties van technischen en artistieken aard. 

Voor het vaststellen van het eindoordeel mogen de cijfers b€ 
haald bij voorgaande overgangsexamens, in aanmerking woi 
den genomen. Het examen heeft éénmaal per jaar plaats, d > 
diploma's moeten aan den Minister voor Openbaar Onderwi ' 

worden voorgelegd en van diens handteekening worden voor
zien. 
Behalve dit architecten-diploma is er nog een soort super
diploma ingesteld, uit te reiken door een „Jury supérieur de 
l'Etat" en verkrijgbaar voor hen die sinds drie jaar in het bezit 
zijn van het architecten-diploma der hoogere bouwkunst-
scholen. Van dit super-diploma, 't welk doet denken aan het 
,Diplome par le Gouvernement" der Fransche architecten, 
geeft de Moniteur geen exameneischen. De organisatie van het 
oouwkunstig onderwijs in België en de instelling van het 
architecten-diploma, waarmee wij onze Belgische collega's 
gaarne geluk wenschen, is in Belgische architecten-kringen 
net vreugde begroet en op de wijze onzer Zuidelijke broeders, 
op grootsche wijze gevierd met een banket respectievelijk in 
Tervueren voor de Fransch sprekende en in Campenhout voor 
de Vlaamsch sprekende leden van de Société Centrale d'Archi-
cecture de Belgique. 
De regeling van het bouwkunstig onderwijs in België, speciaal 
wat betreft de hoogere studiën met het daaraan verbonden 
architecten-diploma, doet onwillekeurig een parallel trekken 
met wat op dit gebied in Nederland gebeurt. En dan zien we 
een buitengewoon goed georganiseerd en gesubsidieerd lager-
en middelbaar bouwkundig onderwijs in tallooze ambachts- en 
Middelbaar Technische Scholen, alsmede een vrij groot aantal 
avondteekenscholen. Maar dan is het ook uit. Behalve de bouw
kundige faculteit aan de Technische Hoogeschool te Delft, zijn 
er van Rijkswege geen scholen waar bouwkundig onderwijs 
in den hoogeren graad (in den geest zooals men dit nu in België 
heeft ingesteld) wordt gegeven, terwijl er geen architecten
diploma bestaat. 
Wel bestaat er de cursus voor Voortgezet en Hooger Bouw-
kunstonderricht te Amsterdam. Doch deze cursus, die trouwens 
een avondcursus is, is niet van Rijkswege doch door het parti
culier initiatief van enkele personen en onder de auspiciën van 
het Genootschap Architectura et Amicitia tot stand gekomen, 
terwijl er momenteel geen architecten-diploma aan dit instituut 
wordt uitgereikt. 
Tenminste bij de uitreiking van het einddiploma wordt van
wege de bestuurderen van het H.B.O. met zekeren nadruk ver
teld, dat dit einddiploma niet als een architecten-diploma moet 
worden beschouwd, meestal met de toevoeging dat men eerst 
architect wordt in de praktijk van het vak. Dit laatste is 
natuurlijk eenigszins vreemd, want precies hetzelfde zou men 
kunnen zeggen bij de uitreiking van het diploma aan de jonge 
bouwkundige ingenieurs. Maar hoe het ook zij, het gebrek aan 
belangstelling van overheidswege voor het hooger bouwkunst-
onderricht ten onzent, en het ontbreken van een architecten
diploma lijkt mij vooralsnog een misstand en is ook kwalijk te 
rijmen met het goed gefundeerde, zoo niet topzware, middel
bare bouwkunstonderricht hier te lande. 
Momenteel is de toestand zóó, dat zelfs de meest vooraan
staande architecten, voor zoover ze geen bouwkundig ingenieur 
zijn, hun bouwkundige kennis zoo'n beetje te hooi en te gras 
bijeen hebben gegaard. 
r et is dan meerendeelseen opeenstapeling van ambachtsschool-
< iderricht, avondteekenscholen, privaatlessen, zelfstudie en 
V erk in de praktijk op het bouwwerk en op architectenbureaux. 
< ver het algemeen behoeft dit geen bezwaar te zijn als er vol-
< >ende talent aanwezig is om zelf de verkregen kennis te 
( 'denen en de hiaten door aangeboren constructief en compo-
; tair gevoel aan te vullen. 
I aar niemand zal ontkennen dat aan de bovengeschetste prak-
* kopleiding een vaste lijn ontbreekt, en van een evenwichtige 

deeling der benoodigde kennis niet gesproken kan worden. 
^ ;ht men daartoe voldoende capaciteiten te bezitten (en ook 

eleens zonder dat), of ziet men de kans schoon, dan geeft 
1 en zichzelf den titel van architect of vestigt zich als zoodanig. 

Na enkele jaren bouwkundige werken zelfstandig te hebben 
uitgevoerd, kan de vroegere persoonlijke daad dan min of 
meer worden gesanctionneerd door toekenning van het prae-
dicaat B.N.A. Min of meer omdat zelfs het B.N.A. zijn nog niet 
altijd een voldoende waarborg is voor iemands vakkennis of 
architectonisch scheppend vermogen. Bij het onderzoek n.l. 
is niet altijd na te gaan in hoeverre de candidaat vakkundig 
technisch geschoold is, terwijl men bij het beoordeelen van het 
voorgelegde werk af moet gaan op de ook niet altijd te contro
leeren verklaring van den candidaat, dat dit werk zijn geeste
lijk eigendom is. 
Jarenlang is in onze kringen gevraagd om titel- en beroeps
bescherming. En steeds nijpender wordt deze vraag, bij de toe
name der beunhazerij en het werken door onbevoegden. Maar 
in afwachting van die wettelijke titel b e s c h e r m i n g lijkt het 
mij gewenscht dat er een of meer instanties komen voor titel-
e r k e n n i n g . Dit laatste lijkt me zelfs prematuur, want hoe 
kan men een titel beschermen die niet erkend is door een 
diploma of waarvan geen criteria vaststaan. In afwachting van 
de wettelijke regelen zouden de bouwkundige vereenigingen 
m.i. alvast zelf tot het instellen van een architecten-diploma 
kunnen overgaan, zooals door de B.N.A. indertijd het diploma 
bouwkundig-opzichter en bouwkundig teekenaar is ingesteld. 
Dit zou dan te koppelen zijn aan de eenige inrichting voor 
hooger bouwkunstonderwijs die wij momenteel bezitten n.l. het 
H.B.O. te Amsterdam. 
Waar momenteel aan een algemeene reorganisatie van dit 
instituut wordt gewerkt zou het m.i. nu een goede gelegenheid 
zijn in de statuten de mogelijkheid voor het verkrijgen van een 
architecten-diploma op te nemen. Het spreekt vanzelf dat daar
voor de exameneischen op een hoog peil moeten staan, doch 
dit alles is te regelen. 
Mogelijk zal men mij tegenvoeren, dat het door mij voorge
stelde in strijd is met het door de ledenvergadering van den 
B.N.A. in 1931 aangenomen Rapport van de commissie tot de 
bestudeering van het vraagstuk van de opleiding van den 
architect, in welk rapport de studie van Bouwkundig Ingenieur 
te Delft na een gymnasiale vóóropleiding als de eenig juiste 
opleiding voor den architect is aanbevolen. 
Ik moge in herinnering brengen, dat de hiervoren bedoelde 
commissie, na een vijfjarige studie, tot de uitspraak kwam, dat 
de vakbeoefening van den hedendaagschen architect, door het 
meer uitgebreide gebied waarop hij zich thans beweegt dan 
vroeger het geval was, alsmede door de vorderingen van de 
techniek waarmee hij rekening heeft te houden, een andere 
is dan een vijftig jaar geleden. En dat, hoewel het moeilijk is 
een juist beeld te geven van de richting in welke het bouw
kundig onderwijs zich moet ontwikkelen, er toch wel één 
karakteristieke factor is, die voor de toekomstige opleiding zou 
kunnen gelden. En deze factor is, naar de meening der com
missie, het synthetisch element in het architectonisch ontwer
pen. Zij bedoelt hiermee, de eigenschap om in één syntheti-
schen blik alle samenwerkende factoren in een architectonische 
conceptie vast te leggen, welke zich door het groote complex 
vragen en vraagstukken in bijkans ieder hedendaagsch bouw
werk voordoen, en dat op grond daarvan de architectenoplei
ding bevorderlijk zal moeten zijn tot het vormen van dien 
synthetischen blik. 

De commissie is dan van oordeel dat de vooropleiding moet 
geschieden in den geest van het gymnasiale onderwijs, 't welk 
meer dan de Hoogere Burgerscholen, waar op parate kennis 
wordt aangestuurd, geëigend is tot het aankweeken van studie
zin en het doordenken van vraagstukken in groot algemeen 
verband. 
Zoo algemeen vormend moet, naar het oordeel weer van de 
commissie, de vooropleiding van den architect zijn, dat daarin 
officieel niets van zijn toekomstige vakstudie tot uiting komt. 
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Eerst dan zou het mogelijk zijn den geestelijken blik van den 
aanstaanden architect zoo te verruimen, dat hij van het syn
thetisch karakter van zijn vakstudie van meet af aan door
drongen zal worden. 
Wat de vakstudie zelve betreft, volgt uit bovenstaande vanzelf, 
dat de commissie daarin aan de synthetische methode, d.i. 
eener gelijk opgaande en in elkaar grijpende technische en 
aesthetische ontwikkeling na een vooropleiding, die ingesteld 
is op het aankweeken van een groote eruditie, de voorkeur 
geeft boven de analytische methode, waarbij de techniek en de 
aesthetiek als afzonderlijke vakken onderwezen worden in dien 
zin, dat de aesthetiek in de laatste studiejaren de bekroning zou 
zijn van het reeds eerder begonnen en voortgezet bouwtech
nisch onderricht. 
Het standpunt van de Commissie, waarbij de architect als man 
van wetenschap en eruditie gezien wordt in verband met zijn 
toekomstige taak op een breed en veelomvattend terrein, was 
ongetwijfeld een sterk standpunt. Doch inmiddels zijn er alweer 
vijf jaar sinds het uitbrengen van het rapport der Commissie 
verloopen. Op zichzelf niet zoo lang, maar toch wel weer lang 
genoeg om de inzichten in een bepaalde aangelegenheid naar 
de eene of naar de andere zijde te doen overhellen. Werd b.v. 
door de Commissie in haar rapport, de stedebouw nog als een 
onderdeel van de toekomstige taak van den architect gezien, 
tegenwoordig komt men meer en meer tot het inzicht, dat 
de stedebouw een afzonderlijk vak is, 't welk den geheelen 
mensen opeischt. De stichting van den Bond van Nederlandsche 
Stedebouwkundigen is daarvan een symptoom. Meende de 
Commissie bij haar besprekingen nog, dat voor den architect 
een hooger wetenschappelijk inzicht noodig is, teneinde de 
techniek in haar versneld tempo ten volle te kunnen beheer-
schen, tegenwoordig is geen gebouw van eenigen omvang denk
baar, waarin niet de speciale technische eischen, zij het dan 
ook in nauwe samenwerking met den architect, worden behan
deld door speciaal daarvoor geschoolde deskundigen, zooals 
wij die kennen in het instituut der adviseerende ingenieurs. 
Is zóó het terrein van den toekomstigen architect wel wat meer 
beperkt dan de Commissie zich dit voorstelde, daarnaast is een 
breede groep menschen, die de werkzaamheid van den archi
tect, en in verband daarmee zijn opleiding, niet zien als die van 
den uitvinder, maar meer als die van den bouwmeester, in de 
ware beteekenis van het woord. Naast het standpunt van de 
Commissie is er zeker bestaansrecht voor de meening van hen 
die de intrinsieke w a a r d e van den architect niet in de eerste 
plaats zien in zijn wetenschappelijke onderlegdheid als wel in 
zijn kunstenaarschap. En dan is hier bedoeld met kunstenaar
schap, niet die ongebreidelde virtuositeit, die gedurende een be
paald tijdvak, dat nog niet eens zoover achter ons ligt, van de 
bouwkunst een carricatuur maakte, maar dat beheerscht 
samenstellen op de wijze van het schoone, dat het essentieele 
is van alle bouwkunst van blijvende waarde. Want hoe belang
rijk techniek en constructie moge zijn, ook als onmisbaar be
standdeel der architectenopleiding, de innerlijke waarde van 
het architectenwerk is van geestelijken aard, is dat ondefinieer
bare, dat het aanzijn geeft van een schoonen hoofdvorm, dat de 
verhouding regelt van de samenstellende onderdeelen tot elkaar 

DE PRIJSVRAAG 

(Ingezonden). 

Geachte Redactie, 

Tot onze spijt zagen wij, dat wat U ontleend heeft in Uw num
mer van 4 Juli 1936 aan ons rapport inzake de prijsvraag van 
Padox verre van volledig en onjuist is. Dit maakt een verkeer
den indruk. 
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en van elk deel op zich zelf; dat het geheim is van een goedt 
ruimtewerking, van een sfeer van behagelijkheid en zoovee 
andere eigenschappen meer, welke in een kunstwerk liggei 
en die slechts zijdelings beinvloed worden door moderne tech 
niek of moderne materialen. 
Het hoog opgevoerd individualisme in de bouwkunst, en al 
gevolg daarvan een chaotische vormenspraak, heeft velen, di< 
het wel meenen met de bouwkunst tot de overtuiging gebracht 
dat alleen van een nauwlettend observeeren der traditie hei 
te verwachten is, en het bouwkunstig onderwijs zich in di< 
richting dient te orienteeren. 
Dit alles doet mij er ten slotte sterk aan twijfelen of de oplei 
ding van den architect wel uitsluitend als een universitaire op 
leiding dient te worden gezien en of sommiger aanleg niet veel 
eer een opleiding, zooals men dit nu in België wil gaan doen 
noodzakelijk maakt. Om die reden blijf ik het bestaansrech 
van een inrichting als het H.B.O. verdedigen. Dan is er nog iets 
In haar vijfjarige studie van het onderwerp betreffende de op 
leiding van den architect, heeft de hierboven genoemde Com 
missie een aantal inrichtingen voor bouwkunstig onderwijl 
bezocht. Daaronder behoort, behalve de Technische Hooge 
school te Delft, een aantal Middelbaar Technische scholen n.l. 
die te Den Haag, Haarlem, Utrecht, Leeuwarden, Groningen en 
Heerlen. Verder de Academie voor Beeldende Kunsten en Tech
nische Wetenschappen te Rotterdam, de z.g. Koninklijke 
School te 's-Hertogenbosch en de Industrieschool te Amster
dam. Een bezoek aan den cursus voor Voortgezet en Hooger 
Bouwkunst-onderricht te Amsterdam is dus volgens de gepubli
ceerde lijst, blijkbaar niet gebracht. Is het dan wel te verwon
deren, dat de Commissie tot de uitspraak kwam dat alleen de 
Technische Hoogeschool te Delft voor het geven van onderwijs 
aan architecten in aanmerking komt, aangezien de andere be
zochte onderwijsinrichtingen, naar ik meen, meer als inrich
tingen van Middelbaar Onderwijs moeten worden aangemerkt. 
Niet dat ik aan een b e z o e k aan het H.B.O. zooveel waarde 
hecht. De belangrijkheid van dezen cursus ligt niet in het aantal 
lesuren of het onderwijsprogramma, maar veeleer in de zelf
werkzaamheid der studeerenden. Om die reden zou ik een ken
nisnemen van dezen cursus wel nuttig hebben gevonden en 
mogelijk zou de uitspraak van de Commissie naar aanleiding 
daarvan wel eenigszins anders hebben geluid. Het werk der 
afgestudeerden van het H.B.O., meerendeels menschen uit de 
praktijk, geeft mij, voor zoover ik er kennis van heb genomen, 
wel de overtuiging, dat hier een basis aanwezig is om deze 
menschen te keuren op hunne vakbekwaamheid. 
Ik wees reeds op de vijf jaar die verloopen zijn sinds de publi
catie van het bovenbedoelde rapport. In die vijf jaar is toch wel 
het een en ander gebeurd. Zoo is o.m. de beunhazerij onrust
barend toegenomen en de architecten zullen zich daartegen 
moeten te weer stellen. Dit kan op den langen duur, langs den 
weg van ordening. Dit kan ook door erkenning en bescherming 
der bevoegdheden. Zoolang de Overheid inzake de erkenning 
van den architectentitel niets doet, ligt het m.i. op den weg der 

bouwkundige vereenigingen deze zaak aan te vatten en zó') 
mede den weg te banen voor een wettelijke regeling. 

J. M. VAN HARDEVELT. 

VAN PADOX. 

Onjuist is het door U genoemde bedrag van de premie, drt 
nergens in ons rapport staat. 
Onvolledig is Uwe weergave, omdat U niet liet uitkomen, d t 
na de mislukking der prijsvraag, Padox een geheel n ieu / 
voorstel deed, los van de oorspronkelijke regeling der prij • 
vraag. Een voorstel waar wij, na overleg met de P.P.C., ' P 
ingegaan zijn, o.a. in het belang der inzenders. 

*)at dit het belang der inzenders was, is aangevochten; daarom 
wilt U ons wel vergunnen dit nog even toe te lichten. 
Hadden wij het nieuwe voorstel niet aanvaard, dan was het bij 
Ie mislukking der prijsvraag gebleven, en hadden er in het 
geheel geen prijzen noch premies uitgekeerd kunnen worden 
3n had Padox zich m i s s c h i e n tot een of twee inzenders 
jewend om dien te verzoeken met haar samen hun onvoldragen 
mtwerp tot een bruikbaar ontwerp om te werken (en vermoe-
lelijk voor een nog-niet-in-alle-opzichten-goed ontwerp minder 
>etaald dan de voor een wel goed ontwerp uitgeloofde derde 
>rijs). 
Thans zou, als de zes inzenders bereid waren mee te werken, 
néér dan het oorspronkelijk prijzenbedrag van ƒ 275.— besteed 
vorden voor aankoop van zes nog-niet-voldragen ontwerpen, 
;lk voor een bedrag gelijk aan den derden prijs van ƒ 50.—, 
cerwijl bij uitvoering na omwerking den ontwerpers nog het 
iionorarium van ƒ 12.50 per afgeleverd exemplaar van hun 
tuinhuisje ten goede zou komen, evenzoo als in het prijsvraag
programma stond. Daarbij deed Padox de keuze der zes ont
werpen niet zelf, maar liet deze aan de Jury over, zich bij 
voorbaat neerleggend bij dezer beslissing. Wij achtten deze 
regeling wel degelijk in het belang der inzenders, maar daar 
het iets nieuws was, buiten het prijsvraagprogramma om, 
konden wij de zes inzenders niet binden en werd hun via het 
correspondentieadres gevraagd of zij op de regeling in wilden 
gaan. Een der zes weigerde. 
Er is ééne omstandigheid, die de Jury betreurde, en wel deze, 
dat er misschien inzenders waren, die thans een ontwerp heb
ben ingeleverd, dat om binnen de bouwsom te blijven, naar 
hunne meening, minder goed moest zijn dan hun eerste opzet, 
die te duur zou worden en die zij daarom niet uitwerkten. Een 
gevoel van spijt en teleurstelling van deze inzenders kunnen 
wij aanvoelen, ingeval zij na bezichtiging der tentoonstelling 
nóg de overtuiging zouden hebben, dat hun eerste ontwerp 
even goed was als de door ons gekozene. Dit medevoelen mocht 
ons echter niet weerhouden te doen wat ons na ampele over
weging met het ideëel doel der prijsvraag voor oogen het beste 
leek. 
De Jury heeft niet alleen het belang der inzenders individueel 
te dienen, maar ook het algemeen belang. Hier is een hout
bedrijf, dat aan oplossing van het probleem der meestal foei-
leelijke tuinhuisjes wil werken en dat daar de kosten van een 
prijsvraag (die méér bedragen dan alleen het bedrag der prij
zen) voor over heeft en de beoordeeling, van wat betere oplos
sing is, aan deskundigen toevertrouwt. Er is eene mogelijkheid, 
dat hier alsnog wat van terecht komt. De Jury dient dan het 
algemeen belang, als zij na de aanvankelijke mislukking der 
prijsvraag meewerkt aan de best mogelijke oplossing. De P.P.C. 
heeft deze zienswijze gedeeld. 
Tenslotte zij het ons vergund nog een enkel woord te zeggen 
naar aanleiding van het stuk „Prijsvraag of Prijsraadsel" van 
den heer van den Broek, die zich daarin bekend maakt als de 
inzender onder motto 412, die de premiëering weigerde. 
De Jury was van 't begin af aan overtuigd, mede door de 
ervaring van Padox, en is nu nóg overtuigd, dat voor ƒ 250.— 
vel iets goeds van een tuinhuisje te maken is en dit zal ook 
vel blijken, als een uitgekozen ontwerp omgewerkt tot uit
voering komt. ') 
r aar aanleiding van eene andere prijsvraag beklaagt de heer 
van den Broek zich, dat de beste ontwerpers n iet de gelegen-
I -id kregen tot contact en overleg met de prijsvraaguitschrijf-

P.P.C. EN 

Geachte Redactie, 
1 ' het B.W. van 4 Juli j.l. op blz. 297 wordt te kennen gegeven, 
1 at de P.P.C. in zake de Padox-prijsvraag „haar reglement niet 

ster en de opdracht aan een niet-inzender werd gegeven. Wij 
openden juist aan 6 inzenders de mogelijkheid van contact en 
overleg met Padox, die tot uitvoering zouden kunnen leiden. 
En dat wordt door den heer van den Broek (een dier zes) ge
weigerd! Consequent?-) 
Indien het ontwerp van 412 wel goed-genoeg was geweest voor 
den derden prijs van ƒ 50.—, had de heer van den Broek door 
zijne deelneming dezen moeten aanvaarden. Nu werd hem voor 
een nog-niet-in-alle-opzichten-goed-genoeg ontwerp geboden 
ƒ 50.— en eventueel nog hem niets kostende hulp bij de om
werking tot een uitvoerbaar project (en bij werkelijke uitvoe
ring nog ƒ 12.50 per stuk) en hij weigert. Redelijk? 
De gewetensvraag van den heer van den Broek gaat uit van 
het idee, dat men voor ƒ 50.— per ontwerp (+ de door hem 
verzwegen ƒ 12.50 per uitgevoerd exemplaar) niet voldoende 
gehonoreerd is voor een compleet ontwerp; hier werd echter 
ƒ 50.— (+ de rest) + kostelooze hulp voor omwerking aan
geboden voor een nog-niet-uitvoerbaar ontwerp! ) 
Ten slotte: art. 15 der A.N.P. Hierin staat o.a.: „Wanneer de 
„Jury van oordeel is, dat geen der ingekomen ontwerpen voor 
„bekroning in aanmerking komt of wel dat niet alle prijzen 
„kunnen worden toegekend, kan (N.B. kan , niet moet — de 
Jury van Padox) „zij de overschietende som of een gedeelte 
„daarvan, doch niet minder dan de helft van het overschietende 
„bedrag, in den vorm van door haar te bepalen premies aan de 
„daarvoor in aanmerking komende ontwerpen, ten hoogste ten 
„getale van het aantal uitgeloofde prijzen, toekennen." De Jury 
was van meening, dat zij zulke premies naar hare overtuiging 
niet mocht toekennen. Maar dat zij wel moest ingaan op het 
na de mislukking der prijsvraag door Padox gedane nieuwe 
voorstel. 

Hoogachtend, 
De Jury: 

J. P. FOKKER. 
F. SPANJAARD. 
G. KALEMINK. 

5 Juli 1936. 

N o o t v a n de R e d a c t i e . 
Het premiebedrag is inderdaad f 50.—. Ook is het in dit 
geval iets duidelijker te spreken van een nieuw voorstel dan 
gewoon van een voorstel, zooals wij deden. RED. 

i ) . Wi j gunnen de jury deze overtuiging gaarne, maar vinden het teeke
nend, dat het grootste aantal en wel de goede inzenders daar in na een 
studie, die ui teraard dieper ging dan die der jury , dan toch maar niet is 
geslaagd. 

Of Padox deze overtuiging heeft gehad, is evenzoo twijfelachtig, daar zij 
anders wel niet een zoo kostbare methode als een pri jsvraag zou hebben 
aangewend. Dat tenslotte uit de samenspreking bevredigende eindprojecten 
tot stand komen, achten wij zeer goed mogelijk en verheugend voor het 
loffelijk initiatief van Padox. Al zullen wij belang stellen in de wijzigingen, 
die daartoe tenslotte noodig zullen zi jn! 

-) . Het zal duidelijk zijn uit het door ons geschrevene, dat het openen van 
overleg tusschen uitschri jfster en inzenders niet de reden was waarom wij 
op het gedane voorstel niet ingingen. 

De vraag, of t 50 . — een voldoend bedrag is voor het auteursrecht op 
het ontwerp in een verzamel ing, laten wij gaarne aan de beantwoording 
van ieder persoonlijk over. (de ƒ 12.50 hebben betrekking op de uitvoering 
en mogen dus niet bij den prijs worden beschouwd) . Maar wij weigerden de 
premie, omdat aan de toekenning daarvan de u i t d r u k k e l i j k e v o o r 
w a a r d e was verbonden van den afstand der eigendomsrechten en tegen 
deze kwal i f icat ie : „ N i e t g o e d g e n o e g v o o r e e n p r i j s , m a a r w e i 
g o e d g e n o e g v o o r a u t e u r s r e c h t - a f s t a n d " konden wij alleen 
protesteeren door weigeren. Daarom was deze èn consequent èn redelijk. 

v. d. B. 

PADOX. 

zou hebben gehandhaafd". De motivering hiervan wordt samen
gevat in de vraag, of indien iemand verlangde zes ontwerpen en 
aanbood deze te honoreren met ƒ 50.— per stuk, — de P.P.C. een 
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zodanige honorering zou kunnen goedkeuren. Daar deze vraag 
een verkeerd beeld suggereert van de gang van zaken in het 
onderhavige geval, merkt de P.P.C. op: 
1o. dat de schrijver van het artikel, waarin bedoeld oordeel voor
komt, alleen dan eventueel niet ten onrechte het geciteerde 
artikel 15 zou hebben kunnen aanhalen, indien binnen het ver
loop van de prijsvraag de jury zelf wijziging had willen brengen 
in het totaal prijzenbedrag of in de verhouding tussen de prijzen-
bedragen; 
2o. dat het rapport ten opzichte van het op de eigenlijke uit
spraak der jury volgend nieuwe voorstel van Padox, in de des
betreffende appendix dan ook t e r e c h t géén rangorde aanwijst 
en spreekt van „een regeling buiten het prijsvraagprogramma 
om"; waaruit mede volgt, dat de inzenders t.o. van het nieuwe 
voorstel vanwege Padox tot contact, geenszins op grond van 
het programma hoe dan ook gebonden waren; 
3o. dat hier geen sprake was van vragen of opdragen van ont
werpen tegen een honorarium van ƒ 50.— per stuk, doch van 
uitnodiging tot eventuele nadere samenwerking uitgaande van 
ontwerpen waaromtrent r e e d s v a s t s t o n d (door jury-uit
spraak) dat zij n i e t met de „niet-ingrijpende wijzigingen" 
waarvan het programma spreekt, bruikbaar konden worden 
gemaakt in overeenstemming met de in het programma voorop
gestelde, voor Padox noodzakelijke grondslagen; 

4o. dat de P.P.C. (die zich na de gevallen beslissing van de jury 
aangaande het niet-toekennen van prijzen, niet zou hebben kun
nen verzetten tegen welk aanbod ') ook van den uitschrijver via 
de correspondentie-adressen, noch hier meer eisen had te stel
len op grond van de ANP) — door aan te dringen op verhoging 
van het totaalbedrag bereikte, dat géén nader contact met hê  
oog op partiële verdiensten of bepaalde factoren van zekere 
inzendingen werd aangeboden op geringer condities dan die var 
de derde prijs, condities dus waarop de inzenders van de afge 
lopen prijsvraag allen het mogelijke vooruitzicht hadden gehad 
en de kans waarop zij blijkens inzending hadden aanvaard; — 
ook hierin dus wekt de schrijver in het B.W. met zijn vraag eer 
verkeerde voorstelling: want in het op de prijsvraag volgend, aan 
zes inzenders gedane voorstel, wordt een grondslag voor nadere 
samenwerking als boven omschreven aangeboden, die óók 
omvat: ƒ 12,50 voor elke uitvoering van een model dat uit dit 
ingrijpend overleg naar men hoopt zal kunnen voortkomen. -) 
Met dank voor plaatsing. 

DE PERMANENTE PRIJSVRAAGCOMMISSIE. 

' ) . Ook niet tegen het aanbod van premies, in stri jd met de A . N . P . ? ! 

v. d. B. 
-) . Dit bedrag heeft al leen betrekking op de uitvoering en was daarom 
niet als p r ij s vermeld . v. d. B. 

ONDERSCHRIFT. 

Op enkele feitelijkheden in het bovenstaande hebben wij reeds 
in aanteekeningen geantwoord. 
Wij mogen nu nog even kort de hoofdpunten van onze bezwa
ren releveeren, die in deze beschouwingen teloor dreigen te 
gaan. 
Deze zijn: 
Allereerst het opnemen in een prijsvraag-programma van voor
waarden, die alleen in een samenspraak met den principaal 
kunnen worden bevredigd of verzacht. Tenslotte wordt immers 
een prijsvraag uitgeschreven ter verkrijging eener b o u w k u n 
d ige c o n c e p t i e , en n ie t om r a a d s e l s op te l o s s e n , 
w a a r de u i t s c h r i j v e r geen weg mee weet. 
Het niet-kunnen-voldoen aan alle voorwaarden, i.e. de bouw-
kosteneisch ondanks het optimistisch inzicht van jury en uit-
schrijfster, moest formeel tot niet-bekroning leiden, en dit was 
niet in het (moreele) belang van de inzenders. Wèl in dat van 
de uitschrijfster, want deze heeft thans voor hetzelfde bedrag 
tweemaal zooveel ontwerpen tot haar beschikking. 
In de tweede plaats de „premieering": zonder twijfel is die niet 
in overeenstemming met de A.N.P. Maar bovendien mocht aan 
deze premieering niet de eisch worden gekoppeld van auteurs
recht-afstand, die volgens de A.N.P. en het programma alleen 
gevraagd wordt van de b e k r o o n d e projecten. Het is incor
rect, om een ontwerp, dat niet goed genoeg is voor een prijs, 
deswege niet te bekronen, maar voor het verkrijgen van een 
premie er niettemin de e i g e n d o m s a f s t a n d n a d r u k k e 
lijk van te e i s c h e n (jury-rapport pag 5). Z o o d a n i g 
p r o j e c t b e h o o r t , i n d i e n het v o o r de u i t s c h r i j f -
s ter p r a k t i s c h e w a a r d e heeft , o n a f h a n k e l i j k van 
de p r e m i e a ls b e l o o n i n g v o o r de g e e s t e l i j k e 
waarde , te w o r d e n a a n g e k o c h t . 1 ) 
Wij begrijpen, dat de jury uit waardeering (die wij deelen) voor 
de bedoelingen van Padox, deze heeft willen adviseeren voor 
het verkrijgen van een zoo praktisch mogelijk resultaat, maar 
zij had, evenmin als de P.P.C. daartoe mogen medewerken aan 

' ) . Dat art. 34 aan uitschri j fster formeel de mogeli jkheid opent om van elk 
project in geval van niet-bekroning zonder meer het auteursrecht te ver
krijgen door het voor de uitvoering aan te wijzen, is al leen een bewijs, 
dat dit art ikel niet goed genoeg geredigeerd is. 
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deze regeling, die niet in overeenstemming is met de A.N.P. en 
met het programma. Dat dit zoo is, wordt in het verweer van 
jury en P.P.C. geenszins weerlegd, doch alleen buiten discussie 
gebracht met de redeneering, dat deze regeling „na de misluk
king van de prijsvraag" en „buiten het Prijsvraag-programma 
om" aan de deelnemers individueel is voorgesteld met de van
zelfsprekende vrijheid, om daar „al of niet op in te gaan". Men 
bedoelt dus te zeggen (4 van het schrijven P.P.C.) dat met het 
niet-toekennen van prijzen de prijsvraag gesloten was en daar
na elke regeling mogelijk zou zijn (sic!). Maar als de jury deze 
regeling in het verdere gedeelte van haar rapport als „pre
mieering" aandient, zou men toch mogen verwachten, dat ook 
die nog valt onder de regelen van de A.N.P. 
Of mogen wij hieruit een nieuwe aanwijzing fabriceeren voor 
jury's en uitschrijvers: Sluit een prijsvraag zonder prijzen en 
daarna kunt ge aan de deelnemers elke gewenschte regeling 
voorstellen als v o o r w a a r d e v o o r een p r e m i e e r i n g ? 
Dat ware toch al te mal. 
Tenslotte mogen wij nog eens kort de ervaringen resumeeren, 
speciaal met deze prijsvraag opgedaan: 

1e. het belang, dat de jury zoo eenigszins mogelijk tot bekro
ning overgaat, opdat de opdracht ook geplaatst moet wor
den bij een prijswinnaar; 

2e. het gevaar, dat bindende programma-voorwaarden, welker 
vervulling of verzachting alleen kan worden bereikt in 
samenspraak met den principaal, zoodanige bekroning 
verhinderen; 

3e. de beweerde mogelijkheid, om elke willekeurige regeling 
tusschen inzenders en uitschrijver te bereiken, mits mei 
eerst „de prijsvraag sluit" en daarna deze regeling maak 
tot voorwaarde eener „premieering"; 

4e. de formeele vrijheid van uitschrijver om bij niet-bekronin; 
beslag te leggen op het eigendomsrecht van elk willekeuri 
ontwerp. 

Daartoe mogen de art. 29 en 34 van de A.N.P. nog wel een 
kritisch bekeken worden. 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK 
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Dr. W. D E V L U G T 
B U R G E M E E S T E R V A N A M S T E R D A M 

HET DOEL NABIJ! 

Wij hebben over de Amsterdamsche Raadhuisprijsvraag langen 
tijd gezwegen. Dit geschiedde niet omdat er met betrekking 
tot deze belangrijke aangelegenheid niets gebeurde. Maar de 
wetenschap, die wij omtrent het verloop van zaken hadden, 
was van vertrouwelijken aard, zoodat het ons onmogelijk was, 
er iets over mede te deelen. 
Nu, gelijk de dagbladen reeds hebben gemeld, in snelle opeen
volging de Tweede en de Eerste Kamer het wetsontwerp be
treffende de overdracht van het voormalige Raadhuis op den 
Dam hebben aangenomen, en onmiddellijk daarop Burgemees-
tor en Wethouders hun voordracht aan den Raad hebben doen 
verschijnen, waarin wordt voorgesteld, over te gaan tot het 
i itschrijven van een openbare ideeënprijsvraag, gevolgd door 
een besloten eindwedstrijd, kunnen wij ons van de ons opge-
I gde geheimhouding ontslagen achten en het een en ander 
c /er den gevolgden gang van zaken mededeelen. 
I et is onze stellige indruk, dat ons Raadhuisprijsvraagnummer 
I ecies op het juiste oogenblik verscheen, juist toen de geesten 
i jp begonnen te worden voor het inzicht, dat deze groote 
1 itionale bouwopdracht verdiende te worden voorgelegd aan 
' ) geheele Nederlandsche architectenwereld. Het scheen alleen, 
' it bij het Gemeentebestuur nog niet duidelijk was, op welke 
v ijze dit gebeuren kon zonder overmatig tijdverlies en zonder 
; tntasting van de principes, welke door de architectenorgani

saties ten aanzien van prijsvragen worden gehuldigd. Toen het 
echter na ons Raadhuisprijsvraagnummer bleek, dat de strek
king daarvan weerklank vond bij de groote meerderheid der 
Nederlandsche architecten, en ook bij tal van niet-architecten, 
en in het bijzonder bij verschillende vooraanstaande figuren 
van de Amsterdamsche burgerij, hebben Burgemeester en Wet
houders besloten, den toestand eens te bespreken met vertegen
woordigers van verschillende architectenorganisaties. Tot deze 
bespreking, die onder leiding van Burgemeester de Vlugt en in 
tegenwoordigheid van den Wethouder van Publieke Werken, 
den Directeur van Publieke Werken en den Stadsarchitect 
plaats had, waren uitgenoodigd de B.N.A., het Genootschap 
Architectura et Amicitia, de vakgroep Bouwkunst der A.K.K.V., 
de 8, het N.I.V.A. en de Permanente Prijsvraagcommissie. De 
bespreking werd van de zijde van het Gemeentebestuur, onder 
de vooropstelling van vertrouwelijkheid, met zeer groote open
hartigheid gevoerd. Het bleek, dat de bezwaren tegen de door 
ons voorgestane ideeënprijsvraag, gevolgd door een besloten 
eindwedstrijd, hoofdzakelijk berustten op de veronderstelling, 
dat de kosten te hoog zouden worden, de ermee gemoeide tijd 
te lang zou zijn, dat er geen behoorlijke jury zou zijn bijeen 
te krijgen, en dat een strikte opvatting van het auteursrecht 
ten gevolge zou hebben, dat de resultaten van de ideeënprijs
vraag niet ten volle zouden kunnen ten goede komen aan het 
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eindresultaat. Nu hadden de Besturen van den B.N.A., A. et A., 
de vakgroep Bouwkunst der A.K.K.V., de 8 en de P.P.C. over 
nagenoeg al deze punten reeds van te voren overleg gepleegd, 
zoodat het hun mogelijk was, het Gemeentebestuur nauw
keurig in te lichten over de opvattingen, die ten aanzien van 
al deze vragen bij de Besturen en de P.P.C. waren gevormd. 
Het was ons daarbij al aanstonds gebleken, dat voor dit zeer 
exceptioneele geval de A.N.P. niet voorzagen in alle noodzake
lijke regelingen, nóch wat betreft den vorm der prijsvraag, 
nóch wat betreft het juiste bedrag der prijzen, terwijl de, blijk
baar voor B. en W. het geheele vraagstuk beheerschende 
quaestie omtrent het auteursrecht bij de ideeënprijsvraag in 
de A.N.P. op een zoodanige wijze was geregeld, dat het moge
lijk was, in het prijsvraagprogramma een clausule op te nemen, 
waarin de deelnemers zich door het feit van hun deelname 
accoord verklaren met een zeker beperkt gebruik van waarde
volle denkbeelden uit hun inzending voor het programma van 
de besloten prijsvraag. Aangezien zoowel de Besturen als de 
P.P.C. zeer wel gevoelden, dat, wanneer een dergelijke bepaling 
niet werd opgenomen, het Gemeentebestuur inderdaad met 
eenig recht de samengestelde prijsvraag kon afwijzen, omdat 
het in dat geval aan het resultaat ervan maar een bitter beetje 
zou hebben, waren zij van te voren reeds overeengekomen, op 
de mogelijkheid van een dergelijke bepaling met nadruk te 
wijzen. 
Het bleek, dat daarmede voor B. en W. inderdaad het verlos
sende woord was gesproken, want toen zeer kort daarop nader 
contact met den Directeur van Publieke Werken over het 
resultaat van de bespreking werd gezocht, bleek deze ten 
zeerste geneigd om over de redactie van het prijsvraagtech-
nische gedeelte van een programma voor een eventueele 
samengestelde prijsvraag in overleg te treden met een kleinere 
werkcommissie, die uit vertegenwoordigers van onze vereeni-
gingsbesturen en de P.P.C. zou zijn samengesteld. Bij dit over
leg, dat namens het Gemeentebestuur werd gevoerd door den 
Directeur van Publieke Werken en den Stadsarchitect, werd 
hunnerzijds een volledig uitgewerkt concept ter tafel gebracht, 
waarin op zoodanige wijze de in de bespreking naar voren ge
komen denkbeelden waren verwerkt, dat wij na twee vlotte en 
aangenaam verloopende vergaderingen ermede konden accoord 
gaan. Wij nemen aan, dat sindsdien in de toen tot stand geko

men regeling geen wijzigingen van eenig belang meer zullen 
zijn gebracht. 
Gelijk boven gezegd, waren wij verplicht, over dezen, ons zoi 
bevredigenden gang van zaken het stilzwijgen te bewaren. Ni 
door het feit, dat B. en W. onmiddellijk na de aanneming vai 
het wetsontwerp hun voordracht tot het uitschrijven van d 
samengestelde prijsvraag hebben doen verschijnen, de nood 
zakelijkheid om verder te zwijgen is vervallen, is het met eei 
buitengewoon genoegen, dat wij op het vroegst mogelijke tijd 
stip in ons blad getuigen van onze tevredenheid en onze erken 
telijkheid voor het feit, dat Burgemeester en Wethouder 
gehoor hebben gegeven aan den zoo duidelijk tot uiting ge 
komen wensch der Nederlandsche architecten, om voor di 
nationale werk een nationale prijsvraag uit te schrijven. Zi 
hebben daarmee bewezen, niet blind te zijn voor het feit, da 
de bouw van een dergelijk werk niet alleen een werkverrui 
mingsobject is, maar dat daarmede, zoo eenigszins mogelijk 
ook andere, hoogere, ideëele belangen moeten worden gediend 
Voor deze juiste daad betuigen wij, naar onze diepste overtui 
ging uit naam van de overgroote meerderheid der Nederland
sche architecten, en, naar wij meenen te kunnen aannemer, 
ook uit naam van de meerderheid der Amsterdamsche burgerij, 
aan het Gemeentebestuur van Amsterdam, en in het bijzonder 
aan zijn Burgemeester, onzen diepgevoelden dank. Wij twijfelen 
niet, of de Raad zal door aanneming van de voordracht de 
verwezenlijking van de prijsvraag zonder meer en met den 
meesten spoed mogelijk maken. En dan. . . . is het woord 
aan ons! 
Nu ik dit woord neerschrijf, gevoel ik mij doordrongen van de 
ernstige beteekenis ervan. Want het is verre van ons, dat wij 
nu in een hoera-stemming meenen, een groot succes te hebben 
behaald. Wij vergeten niet, dat nu ook op ons, architecten van 
Nederland, de verantwoordelijkheid rust voor een werkelijk 
belangrijk resultaat. Die verantwoordelijkheid is wellicht groo
ter dan de buitenstaander kan bevroeden. Maar wij kunnen 
haar dragen als de besten onder ons aan deze zaak het uiterste 
van hun kunnen in blijmoedige offervaardigheid besteden. Dit 
zal van ons èn door het Gemeentebestuur, èn door de bevol
king van Amsterdam, èn door het geheele Nederlandsche volk, 
met recht worden verwacht. Ir. A. J. VAN DER STEUR, 

Voorzitter der Redactie. 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G D O O R IR. F . G . U N G E R . 

(Vervolg van pag. 296). 

He t s t o k e n v a n d i v e r s e v a s t e b r a n d s t o f f e n . 
Aangezien men centrale verwarming voornamelijk te baat 
neemt om de zorg en moeite te verminderen, welke het stoken 
van een aantal, over verschillende vertrekken verspreid staande 
kachels en haarden veroorzaakt, zoo is het te begrijpen, dat 
men verder gaand met zijn verlangens, tenslotte ook het enkele 
centrale vuur gaarne zooveel en zoo lang mogelijk aan zich zelf 
wil kunnen overlaten. Men zal er dus naar streven een stook
inrichting te verkrijgen, die een minimum aan moeite en aan
dacht vordert en toch een maximum aan betrouwbaarheid, 
regelbaarheid en economie verschaft. 
In de laatste jaren is gebleken, dat men deze wenschen nog 
meer tegemoet kan komen dan de sinds het laatst van de 
vorige eeuw in zwang geraakte cokes-ketels reeds deden en wel 
door middel van zorgvuldig geperfectioneerde stookinrichtingen 
en ketels, welke ook het gebruik van andere brandstoffen 
mogelijk maken. Aanvankelijk had men hierbij uitsluitend 
magere steenkool van kleine stukgrootte op het oog, de zgn. 
magere nootjes, en men noemde daarom de hiervoor bestemde 
nieuwe keteltypen „nootjesketels". 
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Allengs is men er echter in geslaagd bepaalde typen van deze 
ketels, o.a. die afgebeeld in de hierna volgende figuren 9 t/m 
14, zoo in te richten, dat zij met vaste brandstof van verschil 
lende soort en kwaliteit, sommige bovendien voor het stoken 
met olie, zijn te gebruiken. Tot nu toe heeft men hiermede bii 
het eene fabrikaat minder, bij het andere meer succes en mer 
blijft dan ook nog steeds doende de constructie te verbeteren 
In verband hiermede zij opgemerkt, dat de mogelijkheid on 
verschillende soorten brandstof met succes te verstoken afhan 
kelijk is van de verbrandingseigenschappen van die brandstof 
soorten op zich zelf, zoodat het gebruik daarvan, vooral i: 
keteltypen, welke voor meerdere brandstofsoorten geschik 
moeten zijn, soms gepaard gaat met opoffering van een ge 
deelte van het rendement, de maximale capaciteit, van gemak 
kelijke bediening en dergelijke. De totale economie kan des 
ondanks toch verbeteren, bijv. indien die brandstof goedkoo 
is of goede regelbaarheid belangrijke warmtebesparing mogt 
lijk maakt. 
M.i. zal het type ketel, dat zich universeel leent voor het me 
gunstig rendement verstoken van alle hier te lande normaal i 

, anmerking komende vaste, vloeibare en gasvormige brand-
itoffen, in den loop van den tijd een overheerschende plaats 
eroveren en kan men in dit opzicht nog een belangrijke ont

wikkeling verwachten. Als vaste brandstof komen bij dergelijke 
etels in aanmerking: anthraciet en magere nootjes in de maat 

iv1, waarvan verschillende sorteeringen bestaan n.l. die met een 
!tukgrootte van 15 a 16 tot 20 mm, 10 a 12 tot 20 mm (zgn. 
i ïdustrie-nootjes) en 8 tot 14 a 15 mm (zgn. verwarmings-
i ootjes), voorts maat V van 5 a 6 tot 10 a 15 mm stukgrootte 
<n somtijds nog kleinere maten; ook parelcokes, al of niet ge-
i lengd met magere nootjes, resp. met half magere, d.z. meer 
; asrijke nootjes, kan al naar de ketelconstructie dit toelaat, 
i iet voordeel verstookt worden en tenslotte brechcokes II en III 
1 asp. van de maat 40—60 mm en 20—40 mm. 
Pok gashoudende, zgn. vette, dat is gasrijke steenkool en vlam-
kool en vooral halfvette, kwartvette en dergelijke steenkool is 
bruikbaar, mits genoemde steenkolen van de goede stukgrootte 
zijn en, zooals bij de meer gasrijke steenkoolsoorten veelvuldig 
voorkomt, geen zgn. bakkende eigenschappen hebben. Onder 
dit laatste verstaat men het tezamen koeken van de kooldeel-
tjes direct bij het in het vuur komen; dit zou o.a. het nazakken 
van de versche brandstof uit de bovengelegen voorraadruimte 
verhinderen. De meer gasrijke nootjes vereischen echter wat 
minder trek dan de magere, terwijl ook de vuurtemperatuur 
lager is, hetgeen slakvorming en roosterslijtage vermindert. 
Doordat de prijs van de gasrijke kolen, althans tegenwoordig, 
in den regel eenigszins hooger is dan die van de magere, zijn in 
het algemeen de laatste de aangewezen brandstof voor de 
nootjesketels. 
Het stoken van magere nootjes heeft boven dat van cokes voor, 
dat het vuur meer getemperd kan worden en dat dit met uiterst 
geringe bediening tijden lang flauw brandend kan blijven, waar
na men het desgewenscht weer snel tot een vuur van de volle 
capaciteit kan doen oplaaien. Met een cokes-vuur is dit niet in 
die mate te bereiken, tenzij men anthraciet bijmengt. 
Zooals ik in het begin van deze verhandeling over ketels voor 
centrale verwarming heb gezegd, wordt de economie van een 
keteltype (het woord economie is hier in den ruimsten zin, dus 
als efficiëntie, als technische en economische doeltreffendheid 
opgevat) bevorderd door de mogelijkheid om daarmede, naar 
omstandigheden, de goedkoopste brandstof te kunnen benutten. 
Daarbij moet men dan in aanmerking nemen dat, zooals hier
voor reeds werd opgemerkt, de z.g. stookwaarde der diverse 
vaste brandstoffen per gewichtsmaat min of meer uiteenloopt 
en bijv. van magere nootjes ca. 7800 kcal per kg bedraagt dus ca. 
15% hooger is dan van brechcokes, hetgeen reeds in het voor
afgaande is aangeduid. 
Voorts is het gemiddelde verbrandingsrendement bij goed func-
tioneerende nootjesketels te stellen op 75 %, dus in den regel 
beter dan bij uitsluitend cokes-verstokende ketels. Veiligheids
halve neme men voor een goed ingerichte en oordeelkundig 
bediende ketelinstallatie als gemiddelde waarde over een stook-
se:zoen gerekend 5800 kcal per kg nootjes aan. Hiertegenover 
st lat, dat de aanschaffingsprijs van nootjesketels in het alge-
rr >en hooger is dan die van cokesketels. Men moet dus van 
g1 val tot geval beoordeelen welk keteltype het meest in aan
merking komt. 

»-: o o t j e s k e t e l s". 

2 oals de navolgende afbeeldingen doen zien, houdt men de 
di te van het eigenlijke vuur, d.w.z. van de brandstoflaag 
v irdoor de verbrandingslucht trekt, bij nootjesketels tamelijk 
g( !'ing. Immers een dik vuur van deze betrekkelijk fijne brand-
s f vergt een krachtiger trek dan in den regel door een nor-
n len huisschoorsteen opgewekt kan worden. Voorts komt in 
d afbeeldingen tot uiting, dat het bij het stoken van magere 
11 t̂jes, en nog meer bij gasrijker brandstof, noodig is om voor-

gewarmde zgn. secundaire lucht boven het vuur toe te voeren 
(zie hetgeen hierover reeds eerder, in mijn algemeene verhan
deling over huisverwarming, is gezegd). Naarmate het gas-
gehalte van de brandstof grooter is moet de secundaire lucht
toevoer ruimer zijn. De juiste regeling van de vereischte hoeveel
heid is echter in het algemeen praktisch niet gemakkelijk te 
controleeren en dus moeilijk te verwezenlijken, zooals ik reeds 
in het voorafgaande besprak. 
Door deze beide eischen voor nootjesstoken, n.l. geringe vuur-
dikte en toevoer van secundaire lucht, onderscheiden zich de 
voor genoemde brandstof ingerichte ketels van de eenvoudiger 
cokesketels. 
Aan beide genoemde voorwaarden, geringe vuurdikte en secun
daire luchttoevoer, laten de fabrikanten de gietijzeren ketels 
over het algemeen voldoen door deze in te richten voor onder
verbranding. D.w.z. dat de rookgassen op korten afstand boven 
het rooster naar ter zijde door kanalen in den wand van de 
vuurruimte ontwijken en, na afgifte van hun warmte aan de 
kanaalwanden, naar den schoorsteen trekken. Zoo kort moge
lijk boven het vuur mengt zich de voorgewarmde secundaire 
lucht, welke door een aantal spleetvormige kanalen toestroomt, 
met de verbrandingsgassen en brengt zij de daarin nog aan
wezige brandbare bestanddeelen tot verbranding. Zoodoende 
voert zij de warmteontwikkeling en het verbrandingsrendement 
van de brandstof tot het maximum op. 
De inrichting van de nootjesketels is door een en ander, vooral 
bij de kleinere typen, wat minder eenvoudig dan die van de 
cokesketels, hetgeen uiteraard ook eenigen invloed op den kost
prijs uitoefent. 
In fig. 8 is een kleine waterketel voorgesteld, welke met een 
kolenhaard voor kamerverwarming tot een geheel is verbonden. 
Het toestel wordt in het woonvertrek geplaatst als een normale 
haard en is ook weinig grooter. Door middel van twee leidingen, 
welke in de door een plaat afgesloten schoorsteennis aan het ge
zicht zijn onttrokken, is de waterruimte in den haard verbonden 
met drie of vier radiatoren in andere vertrekken, die op deze 
wijze mede verwarmd kunnen worden. Het is gewenscht, dat 
haard en schoorsteen inwendig grondig gereinigd kunnen wor
den zonder ingrijpende maatregelen. 
Fig. 9 stelt een kleine nootjesketel met onderverbranding voor, 
geplaatst in een keukenfornuis, zoodat dit tevens dienen kan 
als stookinrichting voor centrale verwarming (hierover later 
meer). Dit keteltype kan ook afzonderlijk worden opgesteld als 
verwarmingsketel. Door middel van een wisselklep is het moge
lijk om den ketel ook met bovenverbranding te laten werken 
en zoo de bovenplaat voor kookdoeleinden sterk te verhitten. 
Ook kan men het vuur snel laten aantrekken, door rechtstreek-
schen afvoer van de verbrandingsgassen in den schoorsteen. 
De nootjesketel, afgebeeld in fig. 10, is uit gietijzeren leden op
gebouwd en heeft een groote kolenvoorraadruimte boven het 
vlakke rooster. De rookgassen worden bovenaan verzameld in 
een of twee horizontale kanalen, welke naar achteren loopen en 
daar op den schoorsteen aansluiten. De secundaire lucht wordt 
door kanalen tusschen de leden van uit de aschruimte aange
zogen en, na verhit te zijn, tot dicht boven het vuur geleid. Het 
aanzuigen uit de aschruimte, waardoorheen ook de primaire 
lucht naar de roosterspleten stroomt, maakt het mogelijk beide 
luchthoeveelheden tegelijkertijd te regelen door middel van een 
in de aschdeur aangebrachte luchtklep. Deze kleinste ketels 
komen in grootte overeen met de tevorengenoemde zgn. water
kachels voor cokes. Wat de nootjesketels van middelgroot type 
(fig. 11) betreft, zoo komt de inrichting daarvan overeen met 
die van de kleine, doch zij onderscheiden zich er van, evenals 
bij de cokesketels, door de verlenging van den rookgasweg, ver
kregen met benedenwaartsche ombuiging van de rookkanalen. 
Het groote type nootjesketel voor huisverwarming (fig. 12) 
komt in hoofdzaak overeen met het middelgroote, echter is 
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hierbij een bijzonder element noodzakelijk, n.l. het zgn. drie-
hoekrooster. Dit dient om de brandstof, die vanuit de vulruimte 
in de vuurruimte zakt, in zoo dunne lagen te verdeelen, dat 
goede verbranding mogelijk wordt. Bij sommige fabrikaten 
wordt dit driehoekrooster ook bij de middelgroote typen toe
gepast. 
Het in fig. 13 afgebeelde keteltype voor nootjesstoken heeft, in 
tegenstelling met de voorgaande typen, éénzijdige verbranding 
en rookgasafvoer. Een brandstofvoorraadbak is zijdelings aan
gebouwd en kan daardoor in grootte aan de behoefte aangepast 
worden. Ook dit keteltype, waarvan verschillende fabrikaten 
bestaan, is opgebouwd uit gietijzeren leden. De algemeene bij
zonderheden hiervan zijn bij de behandeling van de cokesketels 
vermeld. 
Verhitting van den brandstofvoorraad in den aangebouwden 
bak moet bij deze ketels vermeden worden uit hoofde van de 
kans op ontijdige ontbranding. Te dien einde beschermt men de 
kolenruimte tegen te sterke warmteoverdracht van vuur en 
rookgassen door den met water gevulden wand van den ketel. 
Men zorge er bovendien voor, dat de verbrandingsgassen niet 
door verkeerd werkenden trek in den kolenvoorraad kunnen 
komen. 
Omtrent den roostervorm zij nog opgemerkt, dat het vlakke 
rooster in den regel niet horizontaal doch min of meer hellend 
wordt aangebracht, voornamelijk bij de middelgroote en groot
ste typen. Daarnaast treft men ook traproosters aan, terwijl bij 
sommige fabrikaten niet van een eigenlijk rooster kan worden 
gesproken, omdat het vuur daar rust op de als rooster fungee-
rende sintels, zie fig. 13. 
Een traprooster verstopt minder dan een vlak, hetgeen vooral 
bij de dicht naast elkaar liggende roosterstaven voor fijne 
brandstof als nootjes van belang is. Voor den gebruiker is ove
rigens de roostervorm van ondergeschikte beteekenis. Daaren
tegen is het voor hem wel van belang, dat de roosterstaven zoo
danig zijn geconstrueerd, dat zij gekoeld worden door het er 
door stroomende ketelwater, teneinde, zooals reeds eerder werd 
opgemerkt, vastbranden van slakken en vertering door de hitte 
van het vuur te voorkomen. Hij kan het rooster dan met weinig 
moeite reinigen. 
Hoe geringer de eigenlijke vuurdikte, hoe eenvoudiger het af-
slakken en hoe sneller de ketel reageert op de regeling van de 
verbranding. In dit opzicht is er verschil tusschen het eene 
keteltype en het andere en de a.s. gebruiker doet dus goed bij 
de aanschaffing op dit punt te letten. 

FIG. 14. S T A A N D E S M E E D I J Z E R E N N O O T J E S 
K E T E L . 

1. veegdeksel: 2. schoorsteenpijp: 3. wisselklep voor directe 
trek: 4. vlampijpen: 5. terugkeerend circulatiewater: 6. uit
tredend circulatiewater: 7. waterruimte: 8. vuldeur; 9. 
buizen met gaatjes voor toevoer van secundaire lucht; 
10. roosterstaven met waterkoeling: 11. aschdeur met 

luchtregelklep. 

Het vergemakkelijkt de bediening, wanneer de brandstofvu' 
schacht van onderen afgesloten kan worden door ee , 
inschuifbare plaat of dergelijke. Bij het schoonmaken van he: 
vuur en vooral na het uitdooven, kan men met behulp van dez : 

plaat de schacht scheiden van de vuurruimte en zoodoende da 
laatste schoonmaken, resp. ledigen en van nieuw vuur voorzie; , 
zonder dat de nog in de voorraadruimte aanwezige brandstof d t 
belemmert. 
Enkele fabrikaten van groote nootjesketels zijn niet uit gie -
ijzeren leden samengesteld, doch grootendeels uit één stu c 
opgebouwd van ketelplaat en vlam- of waterpijpen. Een pa? -
voorbeelden van (algemeene) uitvoeringen van deze categori; 
zijn in fig. 14 en 15 voorgesteld. 
Eerstgenoemde ketel heeft een zoo groote vuurruimte, dat den 
tegelijkertijd als voorraadruimte dienst kan doen. Om door c 
hooge brandstoflaag toch voldoende lucht te laten passeerei , 
zijn aan de zijden staande geperforeerde buizen aangebrach , 
welke haar van onder het rooster aanvoeren in de verbrai -
dingszöne. 
Het in fig. 15 afgebeelde keteltype kan zoowel met een vooi-
raadschacht boven het vuur zijn uitgerust, welke van boven
af met brandstof wordt gevuld, als zonder deze gebruikt wor
den voor het stoken met handbediening, zooals dit bij in-
dustrieele stoomketels ook gebruikelijk is en waarbij men 
veelal vettere (meer gashoudende) kolen verstookt. 
Daar men vaste brandstof in het algemeen het meest econo
misch stookt, wanneer men zoo weinig mogelijk in het vuur 
werkt, doch alleen af en toe de gaten dicht dekt, die er in 
komen door ongelijk wegbranden van de brandstof, zoo doet 
men goed de vuurruimte te vullen voor een zoo lang moge
lijke periode in eens. 
Vooral magere nootjes leenen zich hiervoor goed, mits de 
vuurruimte is uitgerust met een goeden toevoer van secun
daire lucht. Het kwantum nootjes moet natuurlijk in overeen
stemming met de weersgesteldheid zijn en geleidelijk aan op
geworpen worden, zoodanig, dat hier en daar het vuur zicht
baar blijft, opdat de uit de versch opgeworpen kolen zich ont
wikkelende gassen daaraan kunnen ontsteken. 
Ketels met onderverbranding en in het bijzonder die met aan
gebouwden brandstofbak, bij welke laatste de kolenvoorraad 
geheel buiten de vuurruimte blijft doch regelmatig daarin af
zakt, hebben deze attentie bij de bediening niet noodig. De 
wegbrandende kolenmassa wordt hier doorloopend door ver-

FIG. 15. L I G G E N D E S M E E D I J Z E R E N N O O T J E S K E T E L . 

1. veegdeur; 2. vuurdeur; 3. secundaire lucht; 4. luchtregelklep: 5. water- resp. stoomruim 
6. vlampijpen; 7. vuurvaste bekleeding: 8. secundaire lucht; 9. rooster; 10. schoorsteenaansluit! 
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• che brandstof vervangen, indien men slechts zorg draagt, dat 
e voorraad tijdig wordt aangevuld. 

a u t o m a t i s c h e s t o o k i n r i c h t i n g e n . 

eneinde de bediening van de verwarmingsinstallaties zooveel 
, logelijk te vereenvoudigen zonder daarmede het gebruik van 
j oedkoope brandstof op te geven, gaat men tegenwoordig 
, ïeer en meer over tot het toepassen van verschillende zelf
werkende toestellen en inrichtingen. Beginnende met betrek-
; elijk eenvoudige automatische regeltoestellen kan men gaan 
• ot volledig electrisch gedreven en geregelde stookinrichtingen, 
c ok voor vaste brandstof, dus zonder zich het gebruik van dit 
I oedkoope stookmiddel te moeten ontzeggen. Allerminst mag 
men echter daaruit de conclusie trekken, dat die toestellen, 
velke de meest gecompliceerde taak overnemen van het be-

( ieningspersoneel ook per saldo de meest doeltreffende zijn. 
Men legt zich n.l. nog pas sinds de laatste jaren meer alge
meen op de vervaardiging van deze apparaten en inrichtingen 
toe, zoodat van vele dezer typen en constructies eerst in de 
praktijk zal moeten blijken, welke op den langen duur vol
doende levensvatbaarheid hebben om zich een plaats te ver
overen te midden van het steeds grooter wordende aantal 
typen van stookinrichtingen en hulptoestellen. 
Het gebruik van automatisch werkende stookinrichtingen 
voor vaste brandstof is hier te lande tot dusver betrekkelijk 
nog in opkomst. Men treft ze hier dan ook hoofdzakelijk in 
grootere gebouwen aan, alhoewel zij in het buitenland zelfs 
in woonhuizen reeds zeer veel in gebruik zijn. 
Doordat deze inrichtingen een nauwkeurige en automatische 
regeling van de warmteopwekking, waaraan men in dezen tijd 
meer en meer aandacht gaat schenken, mogelijk maken en zij 
voorts in staat zijn goedkoope brandstof te verstoken, mogen 
de voordeelen voor wat betreft economie en bediening onge
twijfeld een uitbreiding van de nog beperkte toepassing doen 
verwachten. Hierop oefenen echter de hier te lande heerschende 
economische omstandigheden hun specialen invloed uit, waar
mede men rekening dient te houden. 
Er bestaan zeer verschillende en uiteenloopende constructies, 
waarvan dan ook de een meer, de ander minder diensten aan 
den gebruiker bewijst. 
Het eenvoudigste hulpmiddel voor het beperken van de bedie
ning, al kan men daarbij nog niet van een automatische stook-

F I G . 16. R E G E L I N G V A N D E N S C H O O R S T E E N T R E K 
D O O R E E N K A M E R T H E R M O S T A A T . 

S K = schoorsteenklep: L K = luchtklep in aschdeur: S M servomotor 
K T - - kamerthermostaat: S T = stroomtoevoer. 

inrichting spreken, vormen wel de toestellen voor het automa
tisch regelen van de warmteontwikkeling, dus van de ver
branding. 
Hiervan geeft fig. 16 schematisch een voorbeeld. Daarin is 
voorgesteld hoe een kamerthermostaat langs electrischen weg 
de schoorsteen- en luchtkleppen kan openen of sluiten al naar 
gelang er meer of minder warmte noodig is in het betreffende 
vertrek. Hiertoe is nabij den ketel een klein type electrische 
motor aangebracht, welke den electrischen stroom toegevoerd 
krijgt via de kamerthermostaat en die door middel van kettin
gen beide kleppen verstelt. 
De luchtdoorlaatbaarheid van de brandstof vermindert echter 
gestadig ten gevolge van de onvermijdelijke vorming van asch 
en slakken, zoodat het vuur zelfs bij geheel geopende kleppen 
geleidelijk aan flauwer gaat branden en tenslotte niet meer in 
staat is de vereischte warmte te geven. Dan is men dus ver
plicht asch en slakken te verwijderen teneinde de passage van 
lucht door het vuur weer voldoende vrij te maken. Vooral bij 
normale verwarmingsschoorsteenen is de trek al vrij spoedig 
niet meer in staat den weerstand van het verslakkende vuur te 
overwinnen, zoodat men als resultaat toch den ketel bij her
haling moet bedienen. Uiteraard hangt daarbij ook veel af van 
keteltype en vereischte warmteproductie. 

S t o k e n m e t m e c h a n i s e hen trek en a u t o m a t i 
s c h e . r eg e I i n g. 

Om aan bovengenoemd bezwaar tegemoet te komen, kan men 
gebruik maken van mechanischen trek (of luchtoverclruk), 
waardoor de verbrandingslucht met zooveel kracht door het 
vuur gedreven wordt, dat dit ook nog bij vergevorderde slak
en aschvorming de noodige warmte ontwikkelt en zoodoende 
de tijdsruimten, gedurende welke men het vuur ongemoeid kan 
laten, zeer veel verlengt. 
De hier bedoelde stookwijze, hoewel daarbij een automatisch 
geregelde ventilator moet worden toegepast, is toch weinig 
kostbaar in het gebruik. Evenwel kan zij, en dit zij tot goed 
begrip van de zaak, waar het hier om gaat, duidelijk belicht, 
nog slechts ten deele op de kwalificatie van automatische 
stookinrichting aanspraak maken, omdat bijvullen van brand
stof en verwijdering van asch en sintels nog uit de hand moet 
geschieden. Doch ook hierin heeft men getracht te voorzien, 
zooals nog nader zal blijken. 

F I G . 17. N O O T J E S K E T E L M E T A F Z U I G V E N T I L A T O R (rechts achteraan), 
resp. L U C H T D R U K V E N T I L A T O R (links gestippeld). 
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Toch worden ook de eenvoudige stookinrichtingen met mecha-
nischen trek (of luchtoverdruk) en automatische regeling 
reeds gewaardeerd om de geringe bediening, de mogelijkheid 
van goedkoope brandstof te kunnen verstoken, het goede ren
dement van de verbranding en de bevredigende verwarming 
van het huis. Ook geven zij in den regel geen overlast door 
rook en roet, terwijl veelal weinig stuifasch ontstaat. Zij 
werken tegenwoordig praktisch geruischloos, indien hierop 
ook bij de uitvoering van het mechanisch gedeelte (ventilator 
enz.) voldoende is gelet. De capaciteit kan op eenvoudige wijze 
ingesteld worden. 
Dit soort stookinrichtingen, evenals de hierna te noemen zgn. 
motorstokers, verkeeren, zooals gezegd, althans hier te lande 
nog in het beginstadium van hun toepassing. Men treft dan 
ook verschillende uiteenloopende constructies aan, waarvan 
verscheidene nog deugdelijk aan de eischen van de praktijk 
getoetst moeten worden, ook met betrekking tot het gebruik 
over langeren tijd. 
De meest eenvoudige oplossing voor het stoken van centrale 
verwarming met mechanischen trek of luchtoverdruk is in fig. 
17 schematisch aangegeven. Men ziet daarin hoe men een 
nootjesketel èf van een afzuigventilator (rechts, achteraan) 
öf van een luchtdruk ventilator (links, gestippeld) voorzien kan. 
Eerstgenoemde verdient in zooverre de voorkeur, dat het daar
bij in het algemeen (bij goede uitvoering) niet mogelijk is, dat 
kolendamp in de stookruimte geblazen wordt, bijv. indien per 
ongeluk de rookschuif in gesloten stand is blijven staan of door 
een andere oorzaak de rookafvoer belemmerd is. 
Zooals in de figuur is aangeduid, regelt een thermostaat het 
al of niet werken van den ventilator. Dit kan zoowel een 
kamerthermostaat zijn als een thermostaat, reageerende op de 
temperatuur van het ketelwater, resp. een regelaar, werkende 
door den stoomdruk. 
De regeling kan nu op tweeërlei wijzen geschieden, in de eerste 
plaats door geleidelijke verstelling van een klep in de lucht-
resp. rookafvoerleiding of in de tweede plaats door het perio
diek aan- en afzetten van den ventilator, welke bij de eerste 
regelwijze steeds moet blijven doorloopen. 
Doordat de stootsgewijze (periodieke) regeling eenvoudiger te 
verwezenlijken is en men daardoor bovendien op electrischen 
stroom voor den ventilator bespaart, geniet deze regelwijze in 
het algemeen de voorkeur, te meer daar de warmteontwikke
ling bij gestopten ventilator niet zonder meer eindigt, doch ge
leidelijk aan vermindert. 
Om n.l. te voorkomen, dat het vuur bij stilstaan van den ven
tilator uitdooft, laat men door eenige openingen, of door den 
niet werkenden ventilator heen, eenige lucht toe en wel juist 
genoeg om het zachtjes te doen doorbranden. De schoor
steen moet dus eenigermate zgn. natuurlijken trek opwekken, 
al hoeft hij niet zoo sterk te trekken als bij ketels zonder ven
tilator noodig is. Deze natuurlijke trek moet dan door middel 
van een regelschuif of -klep aan den weerstand van het vuur 
worden aangepast, teneinde tijdens de rustperioden de dan nog 
gewenschte kleine warmteontwikkeling te behouden en het 
uitdooven van het vuur te voorkomen. 
De temperatuur van de rookgassen in den schoorsteen wordt 
echter na het stoppen van den ventilator allengs lager, zoodat 
ook de natuurlijke trek geleidelijk aan minder wordt. Veilig
heidshalve brengt men daarom veelal een schoorsteenthermo
staat aan, die bij onverhoopte neiging van het vuur om op den 
duur geheel uit te dooven den ventilator korten tijd inschakelt 
en wel juist voldoende om het weer aan te wakkeren. Dit 
kan vooral noodig zijn, indien de schoorsteen slecht of onregel
matig trekt. 
Hoewel de ventilator electriciteit verbruikt, is dit in het alge
meen matig, omdat men in den regel met weinig energie, dus 
met een kleinen ventilator en motor kan volstaan. Dus kunnen, 
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zooals reeds eerder werd opgemerkt, de stroomkosten daar 
voor zeer gering zijn in verhouding tot de brandstofbesparing 
welke door de nauwkeurige verbrandingsregeling bereikbaa> 
is. Deze voorkomt, dat meer warmte ontwikkeld wordt dai 
strikt noodzakelijk voor de behoefte is, hetgeen men bij hand 
regeling in de praktijk meestal niet zoo goed kan beheerschen 
In verband met de gebrekkige handregeling zijn dan ooi 
klachten over te warme vertrekken aan alle gebruikers vai 
centrale verwarming bekend. 
Bovendien kan het thermisch nuttig effect bij vakkundig inge 
richte installaties hooger zijn dan bij gewone nootjesketels me 
handbediening. 
De bediening zal des te eenvoudiger zijn, naarmate er bete. 
gezorgd is voor een voor langen tijd toereikenden brandstof 
voorraad en een ononderbroken aanvoer. De ketel moet du 
een groote voorraadruimte voor de brandstof hebben. 
Indien eenigszins mogelijk dient de inhoud van de voorraad 
ruimte voor de brandstof voldoende te zijn om bij gemiddelt 
winterweer slechts 1 of 2 malen per week te behoeven bij tt 
vullen; bij strenge koude moet dit dan wat veelvuldiger ge
schieden. De bak moet aan alle zijden goed gesloten zijn en 
ook het deksel luchtdicht op de vulopening sluiten om te voor
komen, dat de brandstofvoorraad vlam vat en gaat branden 
door binnendringende lucht. 
Bestaande ketels, welke men van een trekventilator met auto
matisch regelapparaat voorziet, moeten derhalve aan boven
genoemde eischen voldoen of anders met een goeden voorraad-
bak worden uitgerust. 
Men vervaardigt tegenwoordig echter, uitgaande van het be
ginsel, dat een stooktechnisch goed doordacht geheel moet 
kunnen worden geleverd, reeds nootjesketels, welke speciaal 
voor deze wijze van stoken zijn ingericht en daartoe van een 
in- of aangebouwden ventilator voorzien zijn, zoodat het geheel 
een constructieve eenheid vormt. Daarnaast zullen de na te 
noemen in- of voorbouwstokers, met cokesketels gecombineerd 
of wel tot speciale eenheden vervormd, waarschijnlijk eveneens 
hun plaats in de toekomst blijven behouden. 

In-en V o o r b o u w s t o k e r s . 

Om bestaande cokesketels geschikt te maken voor het stoken 
van goedkoope nootjeskolen met behulp van mechanischen trek 
en automatische regeling vervaardigt men speciale in- en 
voorbouwstokers. 
De inbouwstokers bestaan uit een in de vuurruimte van den 
cokesketel aan te brengen stookinrichting, waarop een nauw 
toeloopende kolenbak, welke bovenop den ketel geplaatst wordt, 
aansluit. De stookinrichting bestaat uit een soort driehoek-
rooster, zooals dit in fig. 12 reeds is voorgesteld en waarover 
de uit den voorraadbak komende kolen naar beneden glijden. 
In of onder het driehoekrooster wordt met behulp van een 
buiten den ketel te plaatsen electrischen ventilator de verbran
dingslucht geblazen. De stroomtoevoer naar den ventilator 
wordt weer op de bovenomschreven wijze met behulp van een 
thermostaat automatisch geregeld. 
Behalve van vorenvermelde bijzondere inbouwstokers kan 
men ook gebruik maken van voorbouwstokers. Hiervan gee1': 
fig. 18 een voorstelling. Daaruit blijkt, dat deze voorbouw
stokers eenige plaatsruimte vóór den ketel eischen, en hoew< I 
verschillende typen niet veel plaats vragen, kan dit somtijc ; 
toch bezwaarlijk zijn. Men passe in een dergelijk geval de voo • 
noemde inbouwstokers toe, voorzoover dan n.l. voldoenc i 
ruimte boven den ketel voor het aanbrengen en vullen van de i 
kolenbak aanwezig is. 
In fig. 19 is aangegeven, hoe een voorbouwstoker in het alg< 
meen is ingericht. De inwendige verbrandingsruimte won • 
door middel van een wijde korte buis in verbinding gebracl -

F I G . 18. V O O R B O U W S T O K E R , O P D E N K E T E L A A N G E S L O T E N . 

C V K = centrale verwarmingsketel: V R — vuurruimte: K R = kolenreservoir: 
V = ventilator: S B - s c h a k e l b o r d : K T = kamerthermostaat: S T stroomtoevoer. 

met de, nu niet meer als zoodanig dienst doende, vuurruimte 
van den bestaanden verwarmingsketel. 
Uit den bovenop de verbrandingsruimte geplaatsten kolenbak 
glijdt de brandstof automatisch in het vuur en vult geleidelijk 
de verteerde brandstof aan, terwijl een ventilator ook in dit 
geval voor toevoer van de verbrandingslucht zorgt. De uit de 
verbrandingsruimte in den ketel trekkende vlammen geven 
aldaar hun warmte af. 
In de eigenlijke vóór den ketel geplaatste verbrandingsruimte, 
waarin dus de brandstof haar stralenden gloed ontwikkelt, 
moeten de wanden van dien vuurhaard de meeste warmte op
nemen. Om deze zooveel mogelijk nuttig af te leiden is die 
ruimte omgeven door een hollen ijzeren mantel, welke gekoeld 
wordt door circuleerend ketelwater, hetwelk dus de door het 
vuur uitgestraalde warmte opneemt. Voor zoover het water 
daarbij tot koken komt, bijv. bij krachtig stoken, mag geen zgn. 
waterslag optreden, omdat de installatie daaronder zou lijden, 
terwijl het hinderlijk is om aan te hooren. 
Er is derhalve meer gelegenheid voor warmteoverdracht uit 
de rookgassen op de ketelwanden dan bij inbouwstokers, zoo
dat het ketelrendement beter, doch door de lage schoorsteen-
temperatuur de trek minder goed kan zijn. Want doordat de 
rookgassen in den ketel een langen weg moeten afleggen, 
vi/ordt door hun daarmede gepaard gaande groote afkoeling in 
den schoorsteen slechts weinig trek opgewekt, zoodat in zulk 
< n geval een uit zich zelf goed trekkende schoorsteen noodig 
' . Eenige natuurlijke trek is altijd noodig om bij stilstand van 
r"3n ventilator het vuur nog zwak brandend te houden. 
r e ventilator blaast de lucht door één of meer openingen in de 

irbrandingsruimte, terwijl door eenige speciale openingen, 
orzien van een regelinrichting, secundaire lucht toetreedt. 

kJewel de mogelijkheid bestaat de capaciteit van een motor
oker te verhoogen door vergrooting van den luchttoevoer van 

1 n ventilator, zoo kan boven een zekere grens de warmte-
1 itwikkeling toch niet meer toenemen, omdat dan te veel 
' 'ude lucht in het vuur geblazen wordt, terwijl bovendien het 
1 ndement van de verbranding sterk terugloopt. Ook om een 
• >dere reden is overbelasting van de stookinrichting nadeelig, 
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F IG . 19. I N R I C H T I N G V A N E E N V O O R B O U W S T O K E R . 

1. kolenvoorraad ; 2. afsluitklep van kolentoevoer: 3. circulatiewater naar verwar
ming: 4. luchttoevoer van ventilator: 5. vuur- en slakkendeur; 6. gekoelde mantel; 
7. ventilatorluchttoevoer: 8. gekoelde vuurverdeeler: 9. vuurbak: 10. vuurmond; 

'11. circulatiewater van verwarming: 12. verwarmingsketel. 

en wel omdat dan de lucht veel stof en koolpoeder in den ketel 
en de rookkanalen meevoert, hetgeen niet alleen herhaalde 
reiniging eischt, doch bovendien brandstofverlies met zich mee
brengt. 
Vooral bij deze en de volgende stookinrichtingen, welke in den 
regel van een ruime brandstofberging zijn voorzien, is het voor 
de bediening van belang, dat de brandstoftoevoer desgewenscht 
op eenvoudige wijze afgesloten kan worden, bijv. om het vuur 
grondig van slakken te kunnen zuiveren of als het weer op
nieuw aangestoken moet worden. In den regel zijn deze stook
inrichtingen daarom voorzien van een klep, welke door middel 
van een handel, zooals in de figuur is aangegeven, kan worden 
gedraaid en zoodoende den brandstoftoevoer afsluit. 
Van belang is voorts, dat de reiniging van het inwendige van 
den ketel niet hinderlijk bemoeilijkt wordt door de stook
inrichting en dat ook het ontslakken snel en gemakkelijk kan 
geschieden, bovendien met even zoo groote tusschentijden als 
waarmede het bijvullen van de kolen plaats vindt. 
De tot hier beschreven inrichtingen zijn betrekkelijk eenvoudig 
van samenstelling, hetgeen de economie en de bedrijfszeker
heid ten goede komt. Maar zij eischen nog het periodiek bijvul
len van kolen en ontslakken van het vuur. Door doelmatige op
stelling kan men weliswaar de daaraan verbonden moeite ver
minderen, doch dikwijls laten de plaatselijke omstandigheden 
een zoo gunstige opstelling niet toe. Zelden is het bijv. moge
lijk om de kolenberging zoodanig onder te brengen en in te 
richten, dat de brandstof daaruit zonder meer in den voorraad
bak van den brander schuift. 

S t o o k i n r i c h t i n g e n m e t m e c h a n i s c h e n b r a n d 
s t o f t o e v o e r ( m o t o r s t o k e r s ) . 

Om bij minder gunstige opstellingen het brandstoftransport 
te vereenvoudigen, kan men desverlangd een afzonderlijke elec-
trisch aangedreven transportinrichting toepassen. 
Ook is het mogelijk stookinrichtingen te maken, waarbij een 
transportschroef de kolen direct uit de bunker naar den onder 
den ketel geplaatsten vuurpot voert, zooals in fig. 20 is weer-
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FIG. 20. M O T O R S T O K E R M E T M E C H A N ISCH E N B R A N D S T O F T O E V O E R E N A S C H V E R W I J D E R I N G . 

1 en 2. kolentransportschroef: 3 en 4. aschafvoer door draaiende schijf; 5. aschtransportschroef; 6. vuurpot; 7. as 
voor aandrijving van kolentransportschroef: 8. toevoer van verbrandingslucht: 9. electromotor met ventilator en aan

drijving van de transportschroeven enz.; 10. aschheffer; 11. aschemmers. 

gegeven. Daarbij vindt de luchttoevoer, evenals bij de boven
genoemde stookinrichtingen, plaats door middel van een buiten 
den ketel geplaatsten ventilator. 
Van dit type bestaan ook groote motorstokers, welke daaren
boven nog voorzien zijn van een automatische inrichting voor 
het afvoeren van de asch en slakken. Beide laatste vallen over 
den rand van den eigenlijken vuurpot op een daaronder lig-
genden draaienden ring, welke hen meevoert naar een opening, 
waarin zij door een vasten aanslag van den draaienden ring 
afgeschoven worden. Zij vallen op een transportschroef en 
worden daarna door een zgn. jacobsladder omhooggebracht, 
zooals ook in de figuur is voorgesteld. Bij deze branders moet 
men echter bijzondere eischen aan de kolensoort stellen met 
het oog op de eigenschappen van de slakken, anders is geen 
ongestoorde automatische verwijdering mogelijk. 
De in het algemeen bij automatische stokers te gebruiken 
automatische regelinrichtingen komen in hoofdzaak overeen 
met die van de in het navolgende behandelde oliestookinrich
tingen en moeten dus ook uitgerust zijn met de noodige bevei
ligingsapparaten, o.a. wakende tegen overschrijding van de 
maximale watertemperatuur of stoomdruk enz. Zij worden ge
commandeerd door de kamertemperatuur of wel door de tem
peratuur van het verwarmingswater resp. den druk van den 
stoom. 

Op deze wijze heeft men dus het principe trachten te verwezen
lijken om ook bij het stoken van vaste brandstof zooveel moge
lijk aan den gebruiker alle zorg te ontnemen voor de verwar
ming van zijn woning. De brandstof, in een ruime bunker op
geslagen, is in zoodanige hoeveelheid aanwezig, dat de stook
inrichting voor langen tijd van den noodigen toevoer is verze
kerd terwijl de verbrandingsproducten, asch en slakken, regel
matig worden afgevoerd in de daarvoor bestemde aschbakken. 
Al blijft het ledigen van laatstgenoemde onderdeelen dus een 
noodzakelijkheid, die men bij het stoken van olie en gas mist, 
omdat hierbij de verbrandingsproducten alleen maar gasvormig 
zijn, zoo blijkt toch wel, dat men een oplossing heeft weten te 
vinden, die ook in de moeilijkheid van het periodiek ontslakken 
in groote mate voorziet. De tijd moet echter leeren of derge
lijke inrichtingen ook in de practijk werkelijk blijken te voldoen. 
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat men deze stookinrichtingen 
veelal „automatisch" werkend noemt, alhoewel van een zoo 
volkomen automatisme, als met behulp van oliestookinrichtin
gen bereikbaar is, hier nog niet ten volle gesproken kan worden. 
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B r a n d s t o f f e n voor het s t o k e n met m e c h a n i -
s c h e n t r e k . 

De toepassing van mechanischen trek, welke meer luchtweer-
stand in het vuur kan overwinnen dan de natuurlijke schoor
steentrek vermag te doen, biedt ook de mogelijkheid over te 
gaan tot het gebruik van goedkoopere brandstof. Daarom pleegt 
men bij deze stookwijzen kleine nootjeskolen te verstoken, bijv. 
nootjes nr. V, van 5 tot 8 a 1 0 mm stukgrootte, en somtijds nog 
fijnere brandstof, n.l. nootjes nr. VI van 3 a 4 tot 8 mm. Deze 
soorten behooren tot de goedkoopste, al staat daartegenover, 
dat somtijds hun aschgehalte hooger is dan dat van de iets 
grovere nootjes IV. De daarvoor veroorzaakte lagere strook-
waarde kan het voordeel van het prijsverschil weer nagenoeg 
opheffen. 
Ik merk hierbij terloops op, dat de nootjes-kolen van kleine 
maat (nrs. IV, V en VI) oorspronkelijk goedkoope afvalpro
ducten waren, welke na het uitzeven van de zgn. kachelnootjes 
(voor haarden en kachels) overbleven, doch dat tegenwoordig 
de vraag naar kleine nootjes toeneemt, hetgeen vanzelfspre
kend niet nalaat eenigen invloed op den prijs uit te oefenen. 
De zgn. magere nootjes, welke dus weinig vluchtige bestand-
deelen bevatten, zijn het meest geschikt, hoewel ook de meer 
gasrijke (zgn. kwartvette of halfvette) nootjes wel gebruikt 
kunnen worden, mits zij maar niet tezamen bakken, zoodra zij 
in de verbrandingszöne komen, omdat daardoor het regelmatig 
verbranden onmogelijk zou worden. Om dezelfde reden mogen 
ook de kolen niet te nat zijn. Cokes, mits van kleine afmetin
gen, kan men eveneens verstoken. Zelfs minderwaardige afval 
komt in aanmerking, indien men het slechts met zooveel goede 
brandstof mengt, dat het mengsel voldoende brandbaar is en 
niet te veel stof kool bevat. Dit laatste zou n.l. de luchtdoorlaat 
baarheid en daarmede de brandbaarheid te zeer kunnen ver
minderen, terwijl bij verhooging van den trek resp. van dei; 
luchtdruk door den ventilator gevaar zou ontstaan voor het ui-
het vuur wegblazen van de fijne brandstofdeeltjes. Uiteraard i3 
een en ander afhankelijk van het type ketel of stookinrichting. 
In verband met de slakvorming mag het aschgehalte van d s 
kolen niet te groot zijn, daar het gewenscht is met grool i 
tusschenruimten te kunnen afslakken. Op grond van boven 
staande verstoke men dus gewasschen nootjes, welke zoove-i 
mogelijk van onreinheden zijn ontdaan. 

(Wordt vervolgd 

HET ARCHITECTENDIPLOMA IN NEDERLAND. 

Het artikel van collega van Hardeveld in het nummer van de 
vorige week behandelt een materie, die eiken architect in ons 
land in hooge mate moet interesseeren. Het doet het echter op 
een wijze, die naar mijn meening niet zonder een wederwoord 
kan passeeren, want het tast de gevestigde meening van velen 
ten aanzien van een paar principieele punten met betrekking tot 
de opleiding van den architect en de erkenning van zijn bevoegd
heid aan. Ik betreur dit, want daardoor kan verwarring ontstaan 
op een tijdstip, waarop eenstemmigheid en eenheid van wil bij 
alle bevoegde architecten in ons land meer dan ooit noodig is. 
De strekking van zijn artikel komt in het kort hierop neer: zoo
lang de Regeering niets doet met betrekking tot de wettelijke 
bescherming van den architectentitel, ligt het op den weg der 
bouwkundige vereenigingen deze zaak aan te vatten door zelf 
te komen tot de stichting van „een of meer instanties voor titel-
erkenning". M.a.w. de bouwkundige vereenigingen zullen zelf 
den architectentitel moeten gaan verleenen, en van H. ziet daar
toe een goed aanknoopingspunt in de reorganisatie van den cur
sus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht (H.B.O.). 
Nu is het merkwaardige van zijn betoog, dat hij het rapport van 
de Studiecommissie inzake de opleiding van den architect van 
den B.N.A. er bij aanhaalt, waardeering uitspreekt voor het 
„sterke standpunt" der commissie, waar deze, uitgaande van 
de noodzakelijkheid van een zoo sterk mogelijke ontwikkeling 
van het synthetische denken bij den architectonischen ontwer
per, de opleiding zag als een universitaire studie op een breede 
basis van algemeene ontwikkeling, maar dan later zegt: „er is 
sinds de verschijning van dit rapport nu vijf jaar verloopen, en 
dus kunnen wij over verschillende punten, die erop betrekking 
hebben, door de ontwikkeling der omstandigheden een beetje 
anders gaan denken",en dan verder nalaat, met klemmende argu
menten aan te toonen, dat de fundamenteele grondslag van het 
rapport niet houdbaar meer zou zijn. Het feit, dat den laatsten 
tijd meer en meer technische adviseurs bij den bouw worden 
betrokken is naar mijn meening in het geheel geen argument, 
dat voor deze zienswijze zou pleiten. Integendeel. De werkzaam
heid van technische adviseurs bij den bouw van belangrijke en 
technisch gedifferentieerde bouwwerken bewijst alleen, dat er 
in de technische eischen een verfijning en een specialisatie is 
opgetreden, die de hulp van speciaal geschoolde specialisten voor 
de uitwerking noodig maakt, maar het beteekent heelemaal niet, 
dat dus nu de architect een deel van zijn leidende functie bij den 
bouw aan die technische specialisten heeft afgestaan. Ik zou 
juist zeggen, dat hij door de inschakeling van den technischen 
specialist, om eens een muzikale vergelijking te gebruiken, van 
solist dirigent is geworden, en wanneer wij dit beeld eens even 
vasthouden, zal men mij moeten toegeven, dat een dirigent zeer 
zeker iemand moet zijn van meer omvattend algemeen inzicht 
en van ruimer blik, van meer dwingende en domineerende per
soonlijkheid dan de solist. Ik meen, dat de technische specialisatie 
"trekt tot versterking van het standpunt der commissie, niet tot 
'erzwakking ervan. 

Ik moet voorts bezwaar maken tegen de tegenstelling, die van 
Hardeveld construeert tusschen de wetenschappelijke onder-
^gdheid en het kunstenaarschap. Alsof het kunstenaarschap 
oor een goeden wetenschappelijken ondergrond zou worden 

: eschaad! En alsof het gevaar voor ongefundeerde individualis-
sche eigenzinnigheid, die van de bouwkunst een karikatuur 
taakt, niet aanmerkelijk veel grooter is bij hen, die door een 
nvoldoende ontwikkeling niet toe zijn aan een zuiver en juist 
Fwegen van de relatieve waarde van alle elementen, die een 
ouwwerk samenstellen en bepalen. Er is geen opleiding denk
aar, die een kunstenaar maakt van wie het van huis uit niet is, 

• aar er is geen grooter gevaar voor de harmonische ontwikke-
ig van een kunstenaar dan een gebrekkige opleiding, die hem 

niet in staat stelt, inzicht te verwerven in de onderlinge relatie 
der dingen. 
Wanneer ik dan ook meen, dat het betoog van van Hardeveld 
geenszins strekt tot aantasting van den nog steeds zuiveren en 
juisten grondslag van het rapport van de Studiecommissie, volgt 
hieruit meteen, dat de verdere strekking van zijn betoog: de 
noodzakelijkheid van de stichting van nieuwe instanties voor 
titel-erkenning, aansluitende aan den cursus H.B.O., mijn in
stemming al evenmin heeft. Het is onjuist, dat in ons land de 
overheid wèl zorgt voor de lagere en de middelbare technische 
opleiding, en niet voor de hoogere. Want wij hebben de Tech
nische Hoogeschool te Delft, die, welke bezwaren men er ook 
tegen moge hebben, ongetwijfeld een instelling voor hooger 
technisch onderwijs is, die academisch gevormde architecten 
aflevert van de soort, die de commissie in haar rapport bedoelt. 
Het is teekenend, dat de ruiterlijke erkenning van dit feit ge
schiedde door een commissie, die in meerderheid was samen
gesteld uit architecten zonder Delftsch diploma. Dit feit kon van 
Hardeveld, naar het mij voorkomt, te denken geven. 
Nu kan men van meening zijn, dat er in ons land naast de Delft-
sche opleiding plaats is voor andere opleidingsinstituten. En 
men kan de meening huldigen, dat een cursus als H.B.O. daar
voor een grondslag kan zijn. Maar wanneer men die stelling 
poneert, zal men tevens goed moeten vergelijken. Als Delft de 
juiste norm is, zal een instelling naast Delft dan toch, om een 
volwaardige architectenopleiding te zijn, wat zijn leerplan be
treft, er tenminste vergelijkbaar mee moeten wezen. Nu is Delft 
een volledige vijfjarige dagcursus op den grondslag van volledig 
middelbaar onderwijs, H.B.O. een vierjarige avondcursus op een 
basis van middelbaar technisch onderwijs (of daarmee gelijk te 
stellen ontwikkeling). Men zal mij moeten toegeven, dat dit wel 
iets anders is. Het is ongetwijfeld denkbaar, dat men t.z.t. bij 
het stellen van de normen voor het architectenexamen krachtens 
een wet tot bescherming van den architectentitel de eischen 
lager zal stellen dan die voor bouwkundig ingenieur. Maar dit 
zal dan toch dienen te geschieden na grondige en veelzijdige 
overweging van wat geëischt kan worden en wat geëischt móet 
worden. Het kan niet ondoordacht, in de opwelling van een 
oogenblik, zelfs niet op grond van de ongetwijfeld op zichzelf 
prijzenswaardige en aangename sympathie van collega van Har
develd voor een bepaalden cursus, die zelf juist eenige jaren 
geleden den moed had om te erkennen, dat hij geen volledige 
architectenopleiding geven kon. Wie, zooals ik, het genoegen 
had er eenige jaren als docent aan mede te werken, weet dit het 
beste; de beste oud-leerlingen van den cursus weten het in hun 
hart ook. 

En als dan de zaken zoo staan, zie ik van het voorstel-van 
Hardeveld maar één gevolg. De bouwkundige vereenigingen zul
len H.B.O., na eenige reorganisatie, verheffen tot hun officieele 
titelerkenningsinstantie, d.w.z. tot hun instituut tot opleiding 
van architecten. Zij zullen daar dus een architectendiploma gaan 
uitreiken. Maar ook het N.I.V.A. is, blijkens zijn aangekondigde 
instelling van een architectenexamen, hetzelfde van plan. In 
Tilburg verrijst onder de leiding van prof. Granpré Molière een 
R.K. H.B.O., dat onder den drang van deze andere diploma's, 
natuurlijk ook architectendiploma's zal gaan verleenen. Wie belet 
anderen vereenigingen hetzelfde te doen, wie aan particuliere 
onderwijsinstituutjes, om het dan ook maar te probeeren? Ik 
voorzie van zooiets een chaos zonder einde, en een lijdensgeschie
denis, waar de befaamde historie van de tandtechnici nog een 
blijspel bij zal schijnen. 
Er is maar één weg, van Hardeveld: titelbescherming. Officieele 
erkenning van de bevoegdheid. Geen particuliere liefhebberijen. 
Zij banen geen weg anders dan tot den chaos, waarvan alleen de 
beunhaas profiteeren zal. Ir. A. J. VAN DER STEUR. 
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DOKTERSHUIS TE BILTHOVEN VAN Ir. H. VAN VREESWIJK bi. VOORBURG. 

S i t u a t i e . 

Het huis is gelegen aan den Soestdijkscheweg te Bilthoven tus
schen een bebouwing, gelegen op 21 m uit de erfscheiding, ter
wijl de rooilijn liep op een afstand van 17 m uit de erfscheiding 
van den Soestdijkscheweg. Hiervan werd gebruik gemaakt om 
den voorgevel van het doktershuis in de lijn der belendingen te 
plaatsen en de praktijkafdeeling meer naar voren in de rooilijn 
te bouwen. 
Door dit vooruitspringen der praktijkkamers ontstond voor de 
woonkamer een op de morgenzon gelegen en tegen noorden
wind beschut terras, terwijl ook aan de eetkamer een terras is 
gelegen, dat 's middags zon ontvangt en dat door de garage 
tegen noordenwind wordt beschut. 

P r a k t ij k a f d e e l i n g . 

De vraag, welke bij den bouw van iedere dokterswoning moet 
worden beantwoord: of praktijk en huis gescheiden ingangen 
of een gecombineerd entree zullen moeten hebben, werd ten 
gunste van de laatste oplossing beslist. Hierdoor is het in het 
algemeen mogelijk een beknopten plattegrond te maken. De 
voordeurmoetgemakkelijk bediend kunnen worden,waartoe hier 
tusschen vestibule en keuken een verbindingsgang is ontworpen. 
Patiënten worden direct in de wachtkamer gelaten: in de vesti
bule is een kapstok en een toilet te hunner beschikking. De 
verbindingsdeur met de hall is slechts voorzien van een klein 
ondoorzichtig venster, zoodat de patiënten geheel buiten het 
woongedeelte van het huis blijven. Aan de andere zijde der 
vestibule bevinden zich de spreekkamer en de onmiddellijk daar
aan grenzende onderzoekkamer. Beide kamers zijn door dubbele 
deuren van de vestibule gescheiden. De onderlinge scheiding 
wordt gevormd door een kastwand en een met een gordijn af
gesloten opening. De onderzoekkamer ontvangt het voornaam
ste licht door een boven den onderzoekstoel aangebracht leg-
raam van glas-betontegels (Val-St. Lambert), voorts door een 
in den noordgevel geplaatst hoog licht en een raampje in den 
voorgevel. Dit laatste dienst voor het microscopeeren. Langs 
den voorgevel is een vaste tafel aangebracht met ingebouwde 
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dokterswaschtafel en voorzien van schuifladen, terwijl in den 
reeds genoemden kastwand naast deze tafel een nis is aange
bracht met verstelbare glasplaten voor het opbergen van fles-
schen en fleschjes. 
Voorts vinden in de onderzoekkamer hun plaats een divan vooi 
hoogtezonbehandeling, een glazen instrumentkast en een rijd-
baar tafeltje. Hoewel deze ruimte dus tamelijk vol staat, is ir 
de praktijk gebleken, dat dit oogenschijnlijk gebrek aan ruimt-
eerder een voordeel dan een nadeel is te achten, daar alles onder 
handbereik staat, wat bij een onderzoek gemak oplevert. 
De eisch was gesteld, dat in de praktijkkamers geen geluiden 
zouden kunnen doordringen uit het woonhuis, terwijl ook de 
wachtkamer behoorlijk geïsoleerd zou moeten zijn van deze 
kamers. Allereerst dient deze moeilijkheid te worden aangevat 
door een voldoende afscheiding in het plan. Overigens zijn hier
voor bizondere constructieve maatregelen achterwege gelaten. 
Alleen werden in de praktijkkamers de betonvloeren vrij van de 
muren op zand gestort. Hieroverheen is een estrichvloer aange
bracht, afgedekt met linoleum. 

W o o n g e d e e l t e . 
Aan de hall zijn de beide in elkaar loopende woonkamers ge
legen, welke met een gordijn, dat in een kastje geborgen is, 
afgescheiden kunnen worden. De keuken is uit de eetkamer 
door de pantry bereikbaar. 
Het plan van deze woning geeft blijk van een nauwgezette ver
wezenlijking der gestelde eischen voor de praktijkafdeeling met 
aardige fondsten in het woongedeelte, ook al heeft het niet de 
pretentie van grandioos te willen zijn of schijnen. Ditzelfde is 
te zeggen van de uiterlijke verschijning, die goed doordacht is 
en tusschen de belendingen een frisschen indruk maakt. 

G e g e v e n s . 

Constructie : normale baksteenbouw met houten balklagen. 
Gewapend beton voor den keldervloer, de vloeren van garage, 
bijkeuken, keuken, pantry, wachtkamer, vestibule, badkamer, 
praktijkkamers, voor de afdekking van garage en praktijk
kamers en voor de autorijbanen door den tuin. 
Lateien : op de fabriek gereed gemaakte schokbetonbalken. 
Stalen ramen: in het vlak van den gevel, waartoe de profielen 
van opgeklonken,5 cm breede ijzeren strippen zijn voorzien; lek-
dorpels en condensgoten uit metaalplaat gezet en aan het meta
len raamframe bevestigd; vensterbanken bekleed met gekleurde 
vensterbanktegels. In de hall en de woonkamers eiken strooken-
vloeren direct op de binten. De vloer der vestibule bekleed met 
Quarziet-leisteentegels. De plafonds in de hall, de woon- en 
slaapkamers, portalen op de verdieping en zolder van Donacona-
platen; de plafonds van de beide zolderkamers extra geisoleerd 
door 2,5 cm dikke Temlokplaten op rachels tegen de bebording 
Platvloer van de praktijkafdeeling van beton, gestort op 5 cm 
heraklith afdekking met mastiek, waarop drainata-tegels me* 
verholen gootafvoer. 

De gevels geschilderd met waterkeerende Certusverf in ivoor 
kleur. Afdekking van borstwering terras en schoorsteenen me 
grès-profielsteenen, van het muurtje rond het terras begane 
gronds aan den voorgevel met gezaagde flag-stones. Het dak i 
gedekt met blauw verglaasde opnieuw verbeterde Hollandsch 
pannen, oud -Hol landsen model. Over de bebording een laa; 
asfaltpapier aangebracht. Buitenverfwerk groen, onderzijde vat 
dakoverstek en houten kozijnen wit. Voordeur blank eikei 
bezet met gematteerd spiegelglas. 
De totale bouwkosten, exclusief honorarium hebben f 12.89 
bedragen, waarbij f 1.225 komt voor den aanleg der Centrale 
Verwarmingsinstallatie. 

Ir. VAN DEN BROEK P L A T T E G R O N D E N E N D O O R S N E D E S C H A A L 1 A 300 
- T E R S H U I S T E B I L T H O V E N A R C H I T E C T IR. H V A N V R E E S W I J K 
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DE CATALOGUS VOOR DE BOUWWERELD. 

Eenige maanden geleden is de tweede jaargang van den Cata
logus voor de Bouwwereld verschenen. Zooals bekend, is dit 
boek uitgegeven door de N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v.h. 
Mouton & Co. te 's-Gravenhage, en samengesteld met mede
werking van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A. 
Deze medewerking beoogt uit den aard der zaak den architec
ten, in de eerste plaats den leden van den B.N.A. een boekwerk 
te bezorgen, dat hun bij de uitoefening van hun vak onmis
baar is. 
Het is onnoodig de voordeelen van een dergelijken catalogus 
nogmaals te belichten. Het is genoegzaam bekend, dat be
oogd wordt het boek te doen zijn een praktisch boekwerk 
met alle gegevens van de producten, die de Nederlandsche 
firma's ten dienste van het bouwen in den handel brengen. 
Ondanks de moeite, zorg en kosten aan het boekwerk besteed, 

geeft het helaas nog niet een volledig overzicht van die artikelen 
Sommige firma's blijken nog een vooringenomenheid te heb 
ben om aan deze uitgave mede te werken, en om daarmede 
voor een groot deel af te zien van verdere zelfstandige reclame 
Uiteraard zal voor deze firma's het onmiskenbare nut van dei 
catalogus voor den architect nog duidelijk moeten blijken. 
Het is om deze reden, dat den architecten met nadruk verzocht 
wordt g e b r u i k te m a k e n van de in i edere n C a t a 
l o g u s v o o r h a n d e n z i jnde b r i e f k a a r t e n , welke be 
oogen de firma's er op te wijzen hetzij, dat er tevergeefs 
gezocht is naar hun naam in den Catalogus, of dat hun adres 
en artikel uit den Catalogus bekend is geworden. 
Het behoeft geen betoog, dat dit ook in een brief, waarin d< 
architect aan de firma's inlichtingen vraagt, in eigen bewoor
dingen kan worden duidelijk gemaakt. 

NATIONALE PRIJSVRAAG VOOR EEN RAADHUIS VOOR AMSTERDAM. 

In aansluiting met het hoofdartikel in dit nummer deelen wij 
mede, dat de Gemeenteraad van Amsterdam de voordracht 
tot het houden van een nationale samengestelde prijsvraag 

voor het Raadhuis op het Frederiksplein, in den vorm zooals 
werd aangegeven, met algemeene stemmen aangenomen 
heeft. 

JURY-RAPPORT OVER DE PRIJSVRAAG TOT HET VERKRIJGEN VAN KARAKTERVOLLE BEGRAAFPLAATSEN, 
GRAFAANDUIDINGEN EN HARE GROEPEERING, UITGESCHREVEN DOOR HET 

CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR LIJKBEZORGING. 

De Jury schri j f t : 
„ D e z e Pr i jsvraag is geen succes geworden! 
Tot deze ui tspraak werd de Jury tot haar spijt gedwongen. 
Hoe gaarne had zij gewi ld, dat het anders ware. 
Naar de hoeveelheid geslaagd, was deze Pr i jsvraag zulks al lerminst naar de 
hoedanigheid. 
T o c h brengt de Jury den inzenders dank voor het naar inzicht en vermogen 
zich wijden aan het oplossen van dit moeilijke vraagstuk. Want moeilijk i s 
het gevraagde; dit hebben de inzendingen bewezen. 

De opgaaf is niets voor een beginnel ing; het eischt een vakman, die tevens 
kunstenaar is, dus een „ a r t i s a n " , zooals de Franschen het zoo karakte
ristiek u i tdrukken. 

De oplossing moet worden gevonden door den grootsten eenvoud en in 
t w e e ë r l e i r icht ingen, welke harmonisch moeten samensmelten: die van den 
steenhouwer en die van een tu inman. 

Met opzet zeggen wij niet: van den „ a r c h i t e c t " en van den „ t u i n a r c h i t e c t " . 
Want wat den steen betreft, is het geen bouwen en wat de beplanting van 
het enkele graf betreft, is het geen tuinarchitectuur, al moet de ontwerper 
de herhal ing in zijn visie zien. Voor de onderdeelen A , B, C , D, E is dit zeker 
zoo; het onderdeel F : „ S c h e m a van Groepeer ing", vergt wel meer de kennis 
van den Tuinarchi tect . 

Vele ontwerpers toonen echter geen voldoende vakbegrip te hebben; zij 
gaven blijk nog niet genoeg bezonken te zijn om met redelijke kans van 
slagen mede te doen. Bij het bespreken van de daartoe in aanmerking 
komende ontwerpen afzonderli jk, zal de Jury trachten dit duidelijk te maken. 
De Jury had verwacht , dat meer vakl ieden oplossingen zouden hebben inge
zonden; zij kan zich niet aan den indruk onttrekken, dat velen, die zijn 
geroepen de begraafplaatsen tot een waarl i jke uiting van „gewi jde kunst" 
te maken, zich onthouden hebben van deel te nemen. 

Zij troost zich echter met de gedachte: „ B e d e n k , hoe dit de eerste collectieve 
poging is in den lande." 

A l staat dus dit resultaat nog niet op het peil der verwacht ing, toch zal het 
indirect zijn nut gaan afwerpen, daar het velen zal wakker schudden en hen 
ertoe zal brengen zich met aandacht te gaan bezighouden met dit te lang 
stiefmoederli jk behandelde onderdeel onzer samenlev ing; de goede indivi-
dueele pogingen niet te na gesproken." 

A . A L G E M E E N E G R A V E N , 4 maal ƒ 20.—. 
Met algemeene stemmen werd besloten toe te kennen: 
de e e r s t e p r i j s , groot ƒ 40.—, aan het ontwerp onder motto: „ a . a . " ; 
inzender de heer H. B. van Broekhuizen, architect B .N.A. te Hengelo. 
De t w e e d e p r i j s , groot f 20.—, aan het ontwerp onder motto: „ 0 0 0 1 " ; 
inzender de heer H. B. van Broekhuizen, architect B .N .A . te Hengelo. 

B. E I G E N G R A V E N , ƒ 50.—. 

W a a r geen der ontwerpen uitblonk, besloot de J u r y g é é n e e e r s t e p r i j s 
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toe te kennen. Evenwel met meerderheid van stemmen het ontwerp onder 
motto: „0002" , om zijn goede hoedanigheden te bekronen met den tweeden 
prijs, groot f 20.—. 

Bij het openen van den naambrief bleek de ontwerper te z i jn: de heer H. B. 
van Broekhuizen, architect B .N .A . te Hengelo. 

C , D, E . E I G E N G R A V E N , ƒ 100.—, ƒ 150.— en f 200.—. 
De J u r y nam deze collectief, daar voor alle dezelfde uitpraak geldt: „ N i e t 
b e g r e p e n". Zij schri j f t : 
„ H e t baart teleurstel l ing te moeten vaststel len, hoe de phantasie der ont
werpers, die ook aan B hebben medegedaan, bij die eerste oplossing blijkt 
al te zijn uitgeput. 
Of , zij verval len in herhal ing — daar de wijzigingen gering zijn — , èf, zij 
zoeken de meerdere waarde te verwerkel i jken door gezochtheid en over-
ladenheid. Bij enkelen is de smaak die van een vergaan ti jdperk, doch zonder 
de karakter ist iek welke zoovele werken uit dat t i jdperk kenmerken. Ook 
zijn er, die zich niet gehouden hebben aan de bepalingen en ten slotte een 
categorie, die onmiddell i jk uitviel , als zijnde te zwak. 
Géén der inzendingen onder C , D en E is dus van dien aard er een bekroning 
aan toe te kennen. 
Het spijt de Jury tot deze conclusie te moeten k o m e n ! " 

F. S C H E M A V A N G R O E P E E R I N G D E R A L G E M E E N E G R A V E N . 
De keuring van het materiaal , ingezonden voor het onderdeel F der Prijs
v raag , had tot gevolg, dat van de 24 inzendingen reeds direct een gedeelte 
moest worden afgezonderd, omdat niet aan de voorschri f ten der prijsvraag 
was voldaan. 
Gezien de goede kwaliteiten van twee plannen, die bij uitvoering zeker tot 
een goed resultaat zouden leiden, besloot de Jury den uitgeloofden prijs gro t 
ƒ 125.—, tusschen de beide inzenders te verdeelen. 
Na opening der naambrieven bleek te z i jn: 
de ontwerper van „0000" , de heer H. B. van Broekhuizen, architect B . N . V 
te Hengelo; en de ontwerper van „40.300" , de heer B. van Veen, Har ingvl i t 
86, te Rotterdam. 
Ook ten opzichte van deze opzichzelfstaande pri jsvraag F kwam de Jury tot 
de zich herhalende conclusie. Zij schri j f t : 
„ H e t is de J u r y een teleurstel l ing uit de inzendingen op dit gedelte der pri s-
vraag te moeten ervaren, dat deskundigen op het gebied van tuinarchitect^ r 
niet hebben medegedongen. Slechts in enkele plannen komt voldoende uit, 
dat de inzender zich ernstig in de keuze van beplanting&materiaal heeft v r-
diept, of zich daaromtrent met een deskundige heeft verstaan. 
Onzes inziens had het ook op den weg der tuinarchitecten gelegen hun kra v 
ten aan dit onderdeel der pr i jsvraag, dat immers geacht moet worden in hoo a-
zaak tot hun terrein te behooren, te wijden. 
Tot ons leedwezen moeten wij constateeren, dat verreweg de meerderheid ; r 

inzenders geacht moet worden als tot mededingen absoluut onbevoegd." 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. VAN DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. V A N N R Q H 
)EN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 1 A U G . 1936 j | 
JEDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

KANTOORGEBOUW STROOMVERKOOP TE MAASTRICHT. ARCHITECT J. D. POSTMA. B.N.A. 
Een der belangrijkste gebouwen den laatsten tijd in Maastricht 
tot stand gekomen, is het hierbij afgebeelde, door architect 
J. D. Postma te Deventer gebouwde, kantoorgebouw, annex 
metercontrole-inrichting voor het Provinciaal Electriciteitsbe-
drijf van Limburg. 
Dit gebouw, 't welk het resultaat is van een meervoudige op
bracht, is gelegen aan den Prins Bisschopsingel in een, groo-

ideels uit open bebouwing bestaanden, villapark-achtigen 
aanleg, doch overigens aan drie zijden door andere bouwter
reinen begrensd, zoodat het gebouw dus alleen vanaf de Prins 
' isschopsingelzijde te benaderen is. 
I et gebouw ligt ongeveer midden op het beschikbare terrein 
' aarbij langs den vleugel aan de Oostzijde een weg van 8 m 
I eedte is vrijgehouden als oprit voor auto's en fietsen naar 
c i aan de achterzijde van het terrein gelegen garage en f ietsen-
: ailing. 
I at gebouw heeft een L vorm met één vleugel evenwijdig aan 
1 n Prins Bisschopsingel, de andere haaksch daarop met den 
> 'ofdingang op den hoek waar de beide vleugels samenkomen, 

entueele uitbreiding is nog mogelijk aan de Noordzijde van 

het terrein, waar thans de garages zijn gelegen en waar nog 
een vleugel gebouwd kan worden ongeveer gelijk aan dien aan 
de voorzijde. 
Het voorgedeelte, met een diepte van ± 15 m, is één verdie
ping hooger opgetrokken dan de zijvleugel, die trouwens ook 
smaller (9 m) is. 
Dit voorgedeelte wordt hoofdzakelijk ingenomen door vertrek
ken voor de directie, de administratie, de boekhouding, met op 
de bovenste verdieping de technische dienst. De zijvleugel, 
achter de hall gelegen, is geheel bestemd voor meterijk in
richting. 
In den kelder is, behalve de gebruikelijke dienstruimten, zooals 
stookinrichting, garderobes, een hoogspanningsruimte en ar
chief, ook een industrie-laboratorium ondergebracht, waar dus 
proeven genomen worden met toepassingen van electrisch 
stoken voor industrieele doeleinden, welk laboratorium in de 
praktijk van groot nut is gebleken. 
De tweede verdieping van het voorgebouw wordt geheel inge
nomen door de technische diensten. 
De indeeling van de plattegronden is logisch en klaar. Ingang 
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K A N T O O R G E B O U W S T R O O M V E R K O O P T E M A A S T R I C H T . 

en hall zijn goed geplaatst ten opzichte van de vleugels. De 
hall is wat meer monumentaal en representatief behandeld dan 
de rest van het gebouw. Het eigenlijke trappenhuis met de 
breede hoofdtrap is voor het gedeelte op den beganen grond 
door een tweetal dunne zuilen van de hall gescheiden, maar 
toch is het door zijn verhoudingen en ruimtewerking één 
ruimte gebleven. Deze representatieve ruimte is zeker een der 
beste momenten uit dit ontwerp, geslaagd is ook de materiaal
keuze en de kleurenwerking, terwijl het geheel nog veredeld 
wordt door eenige mooie gebrandschilderde ramen van de 
hand van Joep Nicolas. 
Jammer dat de gemetselde balustrade van de hoofdtrap er een 
beetje uitvalt en hier de monumentale werking van de hall 
door een te klein gehouden detailleering werd verbroken. 
Trouwens dit stukje baksteenwerk doet in zijn geheel hier wat 
vreemd. 
Het trappenhuis is verder breed opgezet, zes bij negen meter, 
en loopt, met de hoofdtrap naar de lichtzijde, door tot de tweede 
verdieping. Op de eerste verdieping grenst aan het trappenhuis 
de kamer van den Directeur, die hier uitnemend geplaatst is, 
in het hart van het geheele bedrijf, en toch relatief rustig 
gelegen. 
Deze kamer is een ruim en hoog vertrek, goed van verhouding 
en verlichting, tot op deurhoogte betimmerd met een licht
kleurige exotische houtsoort, waarvan de nerf nu nog wat 
sterk spreekt, doch dit zal zich met het donkerder worden van 
het hout wel herstellen. 
Op de tweede verdieping grenst aan het trappenhuis de com
missariskamer, een vertrek dat wel even groot doch minder 
hoog is dan de directeurskamer, maar toch ondanks dit, een 
zekere aristocratische sfeer heeft, welke niet alleen het gevolg 
is van de levensgroote portretten aan den wand der oud-
bestuurderen van Limburg's Electriciteitsbedrijf, maar zeker 
ook van de ongetwijfeld smaakvolle behandeling der wanden 
en van de aankleeding. Bepaald hinderlijk is hier echter de 
met geweldige kooflijsten uit het plafond uitgroeiende lamp 
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voor indirecte verlichting. Dit onderdeel, 't welk in een andere 
ruimte en onder andere omstandigheden een dankbaar element 
kan zijn, ecraseert hier het vertrek en benadeelt de ruimte
werking. 
De kantoor- en andere lokalen zijn opgevat als groote ruimten 
op een traveeverdeeling van 4 m hart op hart. In deze groote 
ruimten kunnen door verplaatsbare wanden vertrekken ge
vormd worden welke het veelvoud zijn van 2 X 6m. 
Over het algemeen is hier de verdeeling groot gehouden, met 
een middengang in het voorgedeelte en een zijgang in den 
zijvleugel, zoodat hier zeer overzichtelijke en goed verlichte 
werkruimten zijn ontstaan, met niettemin een zekere behage
lijkheid. Aan de uiteinden der vleugels van het gebouw zijn 
nog een tweetal diensttrappen aangebracht. 
Dezelfde klare opzet welke het inwendige bezit, kenmerkt ook 
het exterieur. 
De beide vleugels zijn door kloeke, ononderbroken daken ge
dekt, waarbij de hall-partij even afzonderlijk behandeld is. Het 
dak van het voorgebouw is zoo hoog opgehaald dat de goot 
hiervan over de nok van den zijvleugel heenloopt. De daken van 
voorgebouw en hall omklemmen min of meer den ranken ge
sloten toren, die uit de liftschacht is opgehaald. Deze toren 
heeft voor wat het bovengedeelte betreft blijkbaar een decora 
tieve functie, waarmee ik niet zeggen wil dat zulks onder all • 
omstandigheden een bezwaar behoeft te zijn. Wij zijn in onze 
zakelijken tijd misschien wel al te spoedig geneigd van el': 
bouwonderdeel een bestaansreden te vragen. Of er in d 
Maastrichtsche geval een invoer-consent aanwezig was wet 
ik niet, maar ik zou dezen toren in de geheele compositie nit 
graag missen. 
Merkwaardig is in den gevelopzet van dit gebouw de tegei 
stelling tusschen de aaneen gebonden, als een hor izont 
reeks werkende, ramen van den zijvleugel en de meer geïs' 
leerd geplaatste, zelfs verticaal werkende ramen van den voo 
bouw. Wat de architect hiermee heeft voorgehad is mij ni 
bekend, wellicht heeft hij gezocht den voorbouw een me 
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representatief karakter te verleenen. Inderdaad doet de voor-
£ wel minder zakelijk, heeft als men wil, een zekere voomaam-
heid tegenover den zijgevel. Minder geslaagd is echter de 
r lamvorm van de eerste verdieping, nog niet zoozeer om den 
v ">rm van het raam alswel van dien der muurdammen, welke, 
v ui boven breed, op één kwart van de hoogte plotseling over-
I ian in een smal penantje. Constructief is deze manier van 

>en niet verdedigbaar, terwijl het aan de binnenzijde een 
terst onrustige muurdoorbreking geeft. 
et maken van gordijnen voor zoo'n raam geeft ook typische 
•zwaren. 
e foto van de binnenplaats toont duidelijk de ongelijk be-

' mdelde gevels, welke echter door het open trapraam op een 
er aannemelijke wijze vereenigd worden. Het vele glas van 

A R C H I T E C T J . D. P O S T M A B . N . A . 

dit trapraam is verantwoord door de vrij groote oppervlakte 
van het trappenhuis. 
De buitenmuren zijn opgetrokken in een mooie grijsgele hand
vormsteen, dun formaat. Alleen rond den hoofdingang is, en 
dan nog spaarzaam, gebruik gemaakt van natuursteen. Hier 
zijn ook een gevoelig gedetailleerde bovenlichtvulling en balcon-
hekje. 
Het dak is gedekt met mat-zwart verglaasde Romaansche 
pannen, de kloeke goten van koper, opgehangen in gesmeed 
ijzeren beugels. Bedenkelijk lijkt me wel dat sommige regen
waterafvoeren (om aesthetische redenen?) binnenshuis ge
bracht zijn. Alle ramen zijn stalen ramen. Royaal opgezet is de 
verlichting der kelderverdieping door middel van doorgaande 
koekoeken. 
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Constructief bestaat het gebouw uit een staalskelet, opgetrok-
en op een onder het geheele gebouw doorgaande betonplaat 
lik gemiddeld 35 cm met opgestorte randbalken onder de 
luren en kolommen. 
)e kolommen zijn in de muren ingemetseld en voor zoover ze 
rij staan, met steengaas omkleed en afgepleisterd. De vloeren 
ijn van gewapend beton, gestort op de ijzeren balken van het 
taaiskelet. 

:>e verwarming van het gebouw is geheel als „panel heating" 
itgevoerd met een totale oppervlakte van pl.m. 2000 m 2 pla-
ntl als stralingselement. 
e verwarmingspijpen zijn door middel van kleine T-ijzers aan 

( e binten van het staalskelet verbonden, aan de bovenzijde 
• eïsoleerd door een 5 cm dikke kurkplaat terwijl aan de onder-

jde steengaas is gespannen, waartegen de pleisterspecie, 
( oorwerkt met koehaar, is aangebracht. 

e verwarming van den grooten ketel, met een inhoud van 
'0 m 3, geschiedt, eenigszins begrijpelijk, electrisch door een 
zestal elementen met een capaciteit van 60 kw ieder, 
heze installatie heeft, naar de inlichtingen die men mij ver
strekte, goede resultaten gegeven. Men moet echter rekenen 
op een geruimen tijd van voorwannen, 't geen begrijpelijk is, 

vanwege het groote kwantum water 't welk verwarmd moet 
worden. 
Alle horizontale leidingen voor verlichting, zwakstroominstal
laties, water aan- en afvoeren zijn tusschen vloer en plafond 
ingebouwd, de verticale, voor zoover deze niet langs de kolom
men konden worden geleid, ondergebracht in leidingkokers, die 
zich aan de uiteinden van de vleugels en in het midden bevin
den. Wat de binnenafwerking betreft kan nog worden vermeld 
dat vloeren en wanden grootendeels zijn gepleisterd en in lichte 
kleuren gekeimd. 
De trapbalustraden zijn gemetseld van gele handvormsteen, de 
treden van de hoofdtrap gedekt met platen Solnhofersteen, die 
van de diensttrap met ijzerklinkermateriaal. 
De vloer in de meterafdeeling is gemaakt van riftklosjes in 
bitume op de beton geplakt, de andere vloeren zijn gedekt met 
rubber op een onderlaag van estrich. 
De betimmeringen van Directeurs- en Commissariskamers, 
alsmede de verlichting van deze ruimten is verzorgd door 
den heer Jan Teders uit Amsterdam. 
Al met al heeft dit gebouw, ondanks de door mij gesignaleerde 
tekortkomingen van ondergeschikten aard, groote kwaliteiten. 

J. M. v. H. 

SCHEMA'S EN MUZIEK. 

In mijn beschouwing over schema's (Bouwk. Weekblad No. 22 
van 30 Mei 1936) zijn een paar fouten door mij gemaakt. 
De eerste is deze. Op de teekening B met verbeterde toepassing 
van het schema van den gelijkzijdigen driehoek staat de hoogte 
aangegeven op 10.10 m. De formule van de verhouding hoogte 
tot basis van den gelijkzijdigen driehoek is: '/2 a I 3 dus in het 

11 5 
onderhavige geval 2 ' X 1-732 = 9.959, dus rond 9.96 m. 
Waar in het ontwerp van Le Corbusier de hoogte 9.50 m is, is 
het verschil slechts 0.46 m en niet, zooals ik schreef 0.60 m. 
De tweede is deze: 
In fig. 2 is de kleinste rechthoekszijde van een der driehoeken 
met de verhouding 1 : 2 aangegeven met 2. Dit moet zijn 1'/2-
Verder moet er mij iets van het hart. 
't Spijt mij, om der zaak wille, nog niets in ons blad te hebben 
kunnen lezen, wat zweemde naar een discussie over een, voor 
ons vak zoo belangrijk onderwerp. Enkele menschen hebben wel 
met mij erover gesproken naar aanleiding van dit artikel en ook 
zijn mij enkele opmerkingen ter oore gekomen. De belangrijkste 
lijkt mij deze: „De heer de Meijer heeft het atonale ontwerp in 
klassieke opvatting overgezet". Het beste antwoord hierop (ik 
kom hierna nog op deze, door mij gewaardeerde, muzikale op
merking terug) wordt door le Corbusier zelf gegeven en wel in 
het hoofdstuk over „Les tracées régulateurs" in zijn boek: „Vers 
une architecture". Hij zet daarin uiteen, hoe reeds de primitieve 
rrensch de kennis van maten had en deze aan zijn bouwsels ten 
g ondslag legde en een ervan als modul koos, „il a réglé son tra

il, il a apporté l'ordre. Car autour de lui, la forêt est en désor-
i, re avec ses lianes, ses ronces, ses troncs qui le gênent et para-

sent ses efforts. 
v ' a mis de l'ordre en mesurant. Pour mesurer il a pris son pas, 

on pied, son coude ou son doigt. En imposant l'ordre de son 
>• ied ou de son bras, il a créé un module qui regie tout l'ouvrage; 

t eet ouvrage est a son échelle, a son convenance, a ses aises, 
• a in e s u r o. II est a l'é c h e I I e humaine. II s'harmonise 
ii vee lui: e'est le principal. 
n lais en décidant de la forme de l'enclos, de la forme de la hutte, 
- e la situation de l'autel et de ses accessoires, il a été d'instinct 
II ux angles droits, aux axes, au carré, au cercle. Car il ne pou-
• ait pas créer quelque chose autrement, qui lui donnat l'impres-
' ion qu'il créait. Car les axes, les cercles, les angles droits, ce 

„sont les vérités de la geometrie et ce sont des effets que notre 
„oeil mesure et reconnait; alors qu'autrement ce serait hasard, 
„anomalie, arbitraire. 
„Mais en determinant les distances respectives des objets, il a 
„inventé des rythmes sensibles a l'oeil, clairs dans leurs rap-
„ports. Et ces rythmes sont a la naissance des agissements 
„humains. lis sonnent en l'homme par une fatalité organique, la 
„même fatalité qui fait tracer la section d'or a des enfants, a des 
„vieillards, a des sauvages, a des lettrés! 
„Un module mesure et unifie; un tracé régulateur construit et 
„satisfait. 

„Laplupart des architectes n'ont-ils pas oublié aujourd'hui que la 
„grande architecture est aux origines mêmes de 1'humanité et 
„qu'elle est fonction directe des instincts humains? 
„Quand on voit les maisonnettes de la banlieue de Paris, les villas 
„des dunes de Normandie, les boulevards modemes et les expo
sitions internationales, n'a-t-on pas la certitude que les archi-
„tectes sont des êtres inhumains, en dehors de l'ordre, loin de 
„notre être et qui travaillent peut-être pour une autre planète? 
„C'est qu'on leur a appris un bizarre métier qui consiste a faire 
„accomplir par les autres, — macons, charpentiers ou menui-
„siers, — des miracles de perseverance, de soin et l'habileté, pour 
„élever et faire tenir des elements (toits, murs, fenêtres, portes, 
„etc.) qui n'ont plus rien de commun entre eux et qui n'ont vrai-
„ment pas pour but, pour résultat, d'etre utiles a quelque chose. 

„Pour lors, on est unanime a considérer comme des prosateurs 
„dangereux, des faineants, des incapables, des obtus et de con-
„stipés, les quelques-uns qui, ayant compris la lecon de l'homme 
„primitif dans sa clairière, prétendent qu'il existe des tracés 
régulateurs: „ A v e c s o n t r a c é s r é g u l a t e u r s , v o u s 
„ t u e r e z ( ' i m a g i n a t i o n , vous intronisez la recette." 
„ „Mais toutes les époques précédentes ont employé eet outil 
„nécessaire. 
„Ce n'est pas vraie, c'est vous qui l'inventez, car vous êtes un 
,,cerebral maniaque! 
„Mais le passé nous a légué des preuves, des documents icono-
„graphiques, des stéles, des dalles, des pierres gravées, des par-
„chemins, des manuscrits, des imprimés. . . . " 
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„L'architecture est la première manifestation de l'homme re
créant son univers, le créant a l'image de la nature, souscrivant 
„aus lois de la nature, aux lois qui régissent notre nature, notre 
„univers. Les lois de pesanteur, de statique, de dynamique s'impo-
„sent par la reduction a l'absurde: tenir ou s'écrouler. 
„Un déterminisme souverain éclaire a nos yeux les creations 
„naturelles et nous donne la sécureté d'une chose équilibrée et 
„raisonnablement faite, d'une chose infiniment modulée, evolu
t ive, variée et unitaire. 
„Les lois physiques primordiales sont simples et peu nombreuses. 
„Les lois morales sont simples et peu nombreuses. 

„L'homme moderne rabote a la perfection une planche avec une 
„raboteuse, en quelques secondes. L'homme moins moderne rabo-
„tait une planche assez bien avec un rabot. L'homme trés primitif 
„équarissait fort mal une planche avec un silex ou un couteau. 
„L'homme trés primitif employait un module et les tracés régu
lateurs pour faciliter sa besogne. Le Grec, l'Egyptien, Michel-
„Ange, ou Blondel employaient les tracés régulateurs pour la 
..correction de leurs ouvrages et la satisfaction de leur sens 
„artiste et de leur pensee mathématique. L'homme moderne 
„n'emploie rien du tout et fait le boulevard Raspail. Mais il pro-
„clame qu'il est un poète libéré. (Un lyrique déchaïneé, un mon-
„sieur qui ne sait pas grand'-chose et qui de nature est bien peu 
curieux.) 

„Un tracé régulateur est une assurance contre l'arbitraire: c'est 
„l'opération de verification qui approuve tout travail créé dans 
„l'ardeur, la preuve par neuf de l'écolier, le C. Q„ D. F. du mathé-
„maticien. 
„Le tracé régulateur est une satisfaction d'ordre spirituel qui 
„conduit a la recherche de rapports ingénieux et de rapports 
„harmonieux. II confère a l'oeuvre 1'eurythmie. Le tracé régula
teur apporte a l'oeuvre cette mathématique sensible qui nous 
„donne la perception bienfaisante de l'ordre. Le choix d'un tracé 
„régulateur fixe la geometrie fondamentale de l'ouvrage; il fixe 
„donc l'une des impressions fondamentales. Le choix d'un tracé 
„régulateur est un des moments décisifs de l'inspiration, il est 
„l'une des operations capitales de l'architecture. 

Alles wat le Corbusier hierboven zegt, is, wat het gebruik van 
schema's betreft, juist. Maar dan gaat hij over tot het aanhalen 
en teekenen van enkele schema's op oude gebouwen en doet dit 
oppervlakkig. Zijn scherp verstand controleert te weinig bij het 
klakkeloos overnemen van b.v. het schema der Achaemeniden 
(Perzische) koepels door Dieulafoy — de Fransche ingenieur en 
archaeoloog, die ook de belangrijke opgravingen van Susa leidde 
en ons zoodoende met de Oud-Perzische bouwkunst bekend 
maakte. Dieulafoy legt terecht aan zijn schema den rechthoe-
kigen driehoek 3, 4, 5 ten grondslag, doch stelt de koepellijn 
samen uit drie stukken cirkelboog! Hoe overtuigend heeft wijlen 
de betoningenieur W. J. M. van de Wijnpersse aangetoond (zie 
Bouwk. Weekbl. Jaargang 1919 blz. 73), dat dit de kettinglijn 
is; een wiskunde-, dus een natuurlijn, tegenover de niet-wis-
kunde-, dus een prutslijn van onwetenden op dit gebied. Le 
Corbusier geeft verder nog de schema's van: de gevel van het 
arsenaal der Piraeus (Grieksch; op den driehoek 3, 4, 5); de 
cathedraal te Parijs (cirkel en vierkant); het Capitool te Rome 
(op drie rechthoekige driehoeken, waarvan een van 60°, de twee 
andere met willekeurige hoeken); le petit Trianon te Versailles 
(een willekeurige rechthoekige driehoek) en ten slotte van een 
villa van Le Corbusier-Saugnier uit 1916. 
In de projectieteekening van voor- en achtergevel staat zijn 
schema, op den rechthoekigen driehoek van 60°, tot in détail 
ingeteekend. 
En — z i e h i e r het a n t w o o r d d o o r h e m z e l f g e g e 
v e n — de toepassing is correct. H e e l e m a a l n i e t ato-
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n a a i , m a a r k l a s s i e k , zooals teekening B in mijn vori r 
artikel. 
Hij schrijft daarbij: „le bloc general des facades, tant antérieure 
„que postérieure, est réglé sur le même angle. A qui détermii 3 

„une diagonale dont de multiples parallèles et leurs perpend -
„culaires fourniront les mesures correctives des elements secoi . 
„daires, portes, fenêtres, panneaux, etc, jusque dans les moindn s 
„détails. 
„Cette villa de petites dimensions apparait au milieu des autn s 
..constructions édifiées sans regie, comme plus monumental:, 
„d'un autre ordre." 
En dan voegt hij in een noot eraan toe: „Je m'excuse de citi r 
„ici un exemple de moi; m a i s m a l g r é m e s in v e s t i g ; , 
„t i o n s , je n'ai p a s e n c o r e eu le p l a i s i r de r e i . 
„ c o n t r e r d'a r c h i t e c t e s c o n t e m p o r a i n s q u i se 
„ s o i e n t o c c u p é s de c e t t e q u e s t i o n ; je n'ai, a ce 
„ s u j e t , q u i p r o vo q u é l ' é t o n n e m e n t , o u r e n c o i . . 
„ t r é I ' o p p o s i t i o n et le s c e p t i c i s m e." 
Ik laat deze uiting spatieeren; de woorden kunnen niet genoeg 
opvallen! 

Wij zien dus uit zijn eigen woorden, hoe Le Corbusier in 1923 
de meening was toegedaan, welke ook de mijne is en welke ik 
reeds 30 jaar geleden propageerde (zie o.a. „Architectura" 1911 
en 1912). Ik meen dus het recht te hebben op de niet juiste toe
passing van een schema bij zijn huis — zie teekening A in 
No. 22 van ons Weekblad — te mogen wijzen. 
Dit huis is door hem gebouwd in 1924. In den loop der jaren 
ware een wijziging van zijn inzichten mogelijk, 't Zou kun
nen zijn, dat hij heeft getracht — hoewel overtuigd zijnde 
van het waarachtige nut der klassieke verhoudingen ') — zijn 
gebruik der schema's te hernieuwen, doch in dit geval is het 
hem niet gelukt, zooals ik meen duidelijk te hebben aangetoond. 

En nu kom ik terug op de muzikale opmerking, want een be
roep op de muziek als aequivalente kunst is van groote waarde. 
Van alle kunsten zijn beide niet bestaanbaar zonder den strakken, 
wiskundigen opbouw. In de muziek valt daar niet van af te wijken, 
of het moet een experiment zijn. Het gaat in de muziek, in de 
toonverhoudingen, om niet-valsch of valsch, om niet-toelaatbaar 
of toelaatbaar, doch, in de toonverhoudingen, nooit om leelijk 
of mooi. 
Die toonverhoudingen achter elkaar — melodisch — of onder 
elkaar — harmonisch —, zijn in de muziek wat het schema is in 
een bouwwerk. 
Wij weten, wij hebben het zooeven door le Corbusier's woorden 
bevestigd gezien, het meerendeel der architecten voelt niets voor 
schema's en de overigen gebruiken ze niet, öf, als zij ze toepas
sen, is het meer een probeeren. 
Een typisch voorbeeld hiervan heb ik als teekenaar medege
maakt bij den Beursbouw. Berlage had speciale schema-drie
hoeken laten maken met rechthoekzijden 4:5 , - ) de z.g. Egyp
tische driehoek, door Viollet-le-Duc valschelijk zoo genoeir I. 
Hiermede werd alles geteekend, details, het geometrische, z o 
wel als het decoratieve ornament. 
Toen ik aan het teekenen der gevels bezig was en de gegeve s 
slechts in het schema waren te wringen, kwam Dr. Berlage e 
hulp. Hij zeide: „als het niet gaat, doen wij het op het oo; '• 
Hiermede had hij gelijk en ongelijk. Ongelijk, omdat, indien h st 
schema goed gekozen en goed gehanteerd kan worden, afwijk n 
ervan niet toelaatbaar is. 

i) Lees het derde deel der tr i logie: „ A r c h i t e c t u r a " , waar in hij uit i n 

diepste gevoel P r o l y l a e ë n en Parthenon op de Acropol is verheerli jkt M 
daarom dit derde deel den titel geeft v a n : „ p u r e creation de l'esprit". 
") Zie ook „ G r u n d l a g e n und Entwicke lung der Arch i tec tur" , vier Vortr . e. 
gehalten im Kunstgewerbe Museum zu Z u r i c h , blz. 61, Uitgave W . L. : l 1 

J . Brusse. 

Calijk, omdat het in de architectuur, als ruimtekunst, oneindig 
v :el moeilijker is een ruimtelijk schema op te bouwen en door 
e i door te kennen, dan dit in de muziek het geval is. 
r. issen wij in het schema dien leidsman, laat dan in hemels-
n am het kunstenaarsgevoel zoolang de leidsman blijven! 
IV aar het noodlottige gevolg hiervan is, dat dan de begrippen : 
j[ ist of niet-juist, toelaatbaar of niet-toelaatbaar, mooi of leelijk 
v eer de overhand krijgen. Vooral de laatste categorie — in 
v ezen dwaas — gaat dan weer een plaats innemen, welke haar 
n et toekomt. 

N igmaals gezegd : in de muziek is het afwijken van het God-
d lijk reglementeerende — het ordenende in dieperen zin — on-
n ogelijk. Zoo is dan ook het praktische en theoretische bestu
rf' eren der muziekcompositie dringend noodzakelijk voor den 
b uwmeester; niet om onmiddellijk praktisch te gebruiken in 
de; bouwkunst, doch wel theoretisch, daar de kern van den 
schema-opbouw zoo innig verwant is met de muziekleer. 

De muziek bestrijkt alleen het getal-gebied; de meetkunde 
is slechts in abstractie vertegenwoordigd, n.l. in den bol (ge
luidsuitbreiding, de acoustiek). 
De bouwkunst bestrijkt in hoofdzaak het meetkunde-gebied >); 
de getallen verdiepen de meetkunde (analytische meetkunde). 
Het is op het getallengebied, dat beide elkaar ontmoeten. Zoo 
zijn de trillingsgetallen in hun verhoudingen de controle op de 
verhoudingen der schema's in de bouwkunst. 

Wij spraken zooeven over „melodisch" en „harmonisch". Dit 
zijn de twee factoren (rythme en maat kunnen wij hier voor
loopig buiten beschouwing laten), waaruit het muziekstuk, wat 
klank betreft, wordt opgebouwd. 
Wat is nu klassiek?" 
„Klassiek", in de letterlijke beteekenis van het woord, is : „wat 
tot voorbeeld strekt". 
Dcch zooals het tegenover „a-tonaal" is gesteld, verandert die 
beteekenis, wordt zij beperkter, want klassieke muziek noemen 
wij die muziek, welke na 1571 steunt op de nieuwe theorie door 
Zarlino, kapelmeester aan de St. Markus te Venetië, in zijn 
werken „Instituzioni harmoniche" (1558) en „Dimostrazioni 
harmonichi" (1571) openbaar gemaakt. Hij stelde het eerst 
tegenover elkaar het majeur-accoord, Dur (met „groote terts", 
verhouding 4:5) en het mineur-accoord, Mol (met „kleine terts", 
verhouding 5:6). 
Onder dit „Dur" en „Mol" systeem zuchten wij. Aan het einde 
der vorige eeuw kwam hiertegen verzet. Dit „zuchten" moet 
met een korreltje zout worden genomen. Het beteekent, dat 
wij ons hebben moeten behelpen met een beperkt, eigenlijk grof 
systeem. In de piano met haar „gelijk zwevende temperatuur" 
komt dit drastisch uit. 
En toch hebben de componisten vanaf Sweelinck tot Debussy 
ons schatten nagelaten. Zelfs in de beperking — welke archi
tecten ondragelijk zouden vinden — hebben zij ge-toon-d, dat 
alle roerselen der menschelijke ziel ermede te verklanken 
zijn. Deze 300-jarige toonaardenperiode nu is het, welke wij, 
zeor algemeen genomen, „klassiek" noemen. 

..I lassiek" heeft dus in de muziek een andere beteekenis, dan 
ir de Bouw- en Beeldhouwkunst. Bij hen wordt daarmede de 
C 'eksche en Romeinsche kunst aangeduid. 
» n de Grieksche muziek zijn ons maar enkele composities 
o ergeleverd en de meeste nog uit den vervaltijd. Ook de oor-
si onkelijke theorie is slechts in brokstukken tot ons gekomen. 
D middeleeuwsche muziek, gebouwd op een andere theorie, die 

der kerktoonaarden, vormt op-zichzelf een periode, kortweg aan 
te duiden als : het tijdperk der polyphone (meerstemmige, con-
trapuntische) muziek. 
Het is nu tegen de klassieke muziek — dus in wezen tegen het 
systeem van Dur- en Moltoonaarden —, dat de moderne com
ponisten terecht optornen. 
Met de klassieke muziek hangt samen het begrip : „tonaal"; 
simpel uitgedrukt: de toon, waarmede het muziekstuk begint 
is ook de eindtoon. Aan den eindtoon is dus te zien, in welken 
toonaard het stuk is gecomponeerd. Kijken wij dieper dan hangt 
dit in den grond der zaak samen met den Moldrieklank en den 
Durdrieklank. 
De eerste aanval der moderne componisten was hiertegen ge
richt door het z.g. a-tonaal componeeren. Schönberg was hier
van de vertegenwoordiger. 
Maar tegenover „a-tonaal" (on-tonaal) staat „poly-tonaal" 
(veel-tonaal). 
Charles Koechlin schrijft daarover in 1923 in zijn „Evolution de 
l'Harmonie": „de moderne concepties ten opzichte der dissonan
t e n , de sympathie, welke zekere musici voelen voor deze inter-
„vallen (de Onderlinge afstand der tonen) — tot nu toe verwor
den door weidenkenden — en ongetwijfeld de behoefte „een 
„anderen weg in te slaan" (deze daimon, die den Verloren Zoon 
„uit het huis zijns Vaders dreef), ten slotte, het uitdrukken van 
„een zeker soort van hedendaagsche gevoeligheid, wrang, bijtend 
„en levendig tegelijk, zij alle hebben geheel natuurlijk dezen 
„nieuwen stijl geschapen, welke in sommige kringen schandaal 
„veroorzaken en in andere triomphen vieren. 
„Voorloopig noemt men dien stijl vereenvoudigd en afgekort: 
„ „polytonaal". Hij is werkelijk veelvoudig en uiterst verschil-
„lend. De polytonaliteit (of polytonie) kan zich goed op verschil
lende manieren manifesteeren. Soms zijn er maten, phrasen, 
„geheele bladzijden, waaraan men noch „veel", noch „een" tona
liteit weet toe te kennen. Dit is dus een „a-tonaal" systeem. Men 
„vindt het, in het bijzonder, bij den componist Schönberg". 
Dit werd geschreven in 1923. Wij zijn nu dertien jaar verder. 
Men heeft leeren inzien, dat a-tonaliteit dwaasheid is. Daaren
tegen gaat men nu over tot wat men noemt „lineaire" compositie, 
d.w.z. de verschillende stemmen zijn verschillende melodieën, 
welke tonaal verwant zijn. 

Men komt hiermede, niet copieerend, maar wel in wezen, over 
het Ambrosianischen gezang — steunende op de Keltisch-Bar-
dische cultuur 1) — op de Grieksche muziek terug. 
In het klassieke systeem hangen met Dur en Mol onze toonaarden 
samen, nl. veertien Dur- en veertien Moltoonaarden. 
De uitdrukking „toonaarden" is slecht gekozen, daar juist de 
toonverhoudingen in de verschillende toonaarden precies dezelfde 
zijn. Slechts de Grieksche toonaarden waren toonaarden in den 
eigenlijken zin van het woord. Wat wij zoo noemen, komt over
een met hun transpositie-schalen oftewel toonladders. 
Verder gebruiken wij geen kleinere dan halftonen, terwijl de 
Griek kwart-tonen had, zelfs de 1/3 tonen. In de allermodernste 
muziek herleeft de kwart-toon, onder invloed der Oostersche 
muziek, weer op. 

Gaan wij weer dieper in op de berekening der toonverhoudingen 

aeometria „ g e a " (gy) = aarde en „ m e t r i a " meetkunde. 

') W a t van de klassieke cul tuur werd gered, hadden de Barden-Kel ten 
van Noord-Westen geconserveerd. H u n geleerde zangers hebben in den tijd, 
toen de zuideli jke landen in volkomen barbaarschheid waren teruggezonken 
o.a. Lat i jn en Gr ieksch als hun moedertaal gesproken. De kunst der vroe
ge Middeleeuwen (vooral in de He de F r a n c e ) , bovenal poëzie en muziek, 
heeft een Kel t isch-Bard ischen wortel. De volksverhuiz ing dezer Br i tanniers 
op het Europeesche vasteland viel in den tijd van 383-387 n. C h r . Reeds 
in 178 na C h r . tot het Chr is tendom bekeerd, was de Kymr ische of Kelt i 
sche Bard Max im Wled ig , die onder den naam Clemens Maximus tot Ro-
meinsch Keizer werd verheven, in 387 de gast van den Bisschop van Mi laan, 
Ambros ius . C lemens leerde hem het woordgezang, ( „ ü b e r Heimat und 
Ursprung der mehrst immigen T o n k u n s t " von Dr. V ik to r Lederer Le ipz ig 
1906). 
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door de Grieken, dan herleeft ook weer de reëele basis voor de 
verhoudingen in de bouwkunst. 
Doch laten wij dit voorloopig rusten. 
Voordat ik eindig, moet ik terugkomen op de modernste uitdruk
king: „lineaire" muziek. En dan is deze uitdrukking met één 
woord te karakteriseeren: een phrase. Want de monodie, de 
enkele melodie, kan lineair zijn, zooals de vergelijkingen in de 
vlakke meetkunde van den 1sten graad zijn, dus lineaire ver
gelijkingen. 
Zoodra komen er accoorden bij de monodie, dan treden er in 't 
algemeen vergelijkingen van den 2den graad op, dus: krommen, 
de kegelsneden (waartoe ook de cirkel behoort). 
Een bevestiging hiervan is, dat de in Amsterdam wonende inge
nieur Conradi (een spoorweg- en bruggeningenieur) sedert 
jaren muziek componeert door de toepassing van vergelijkingen 
uit de hoogere wiskunde in verband met de kegelsneden, dus 
met 2de en hoogere graadsvergelijkingen. 
Wil iemand hier meer van weten, dan vindt hij in No 11 van 
„Caecilia" in een artikel van den Heer Ir. Conradi een nadere 
beschouwing. 
Hij noemt deze muziek: „mathesemeliën". Het is muziek ont
daan van alle persoonlijke elementen van den mensch, dus zuiver 
rein als die, welke Plato (en voor hem Pythagoras, de Egypte-
naren, enz.) zich tot ideaal stelde. Dit ideaal was: de reinigende 
werking op de ziel van den mensch. Ik heb deze muziek door 

onzen bekenden pianist George van Renesse hooren uitvoerer 
subtiel, diaphaan, onaards. 
Indien de hedendaagsche componist dus lineaire muziek wi 
schrijven, dan moet hij bij de monodie — de enkel a c h te 
elkaar geplaatste noten — blijven. Zoodra hij echter een tweed 
of derde monodie eronder schrijft, ontstaan uit de on de 
elkaar geplaatste tonen accoorden, zelfs al zou iedere monodi 
in een anderen — zij het verwanten — toonaard zijn geschrevei 
Maar zoodra ontstaan er accoorden, dan zijn wij weer van d 
lineaire (1ste graads) vergelijkingen in de hoogere machts 
vergelijkingen. 

Ik hoop in deze korte uiteenzetting duidelijk te hebben gemaak-
dat de uitdrukkingen: „atonale muziek" en „lineaire muziek 
niet houdbaar zijn, sterker uitgedrukt: onwetenschappelijk zijn 
Laten wij ze dus zeker niet in onze bouwkunstschemaleer over 
brengen. 
Waar een bouwkunstschepping ruimtelijk is, is haar schema 
opbouw dit ook. Uit de hoogere machtsvergelijkingen vloeiei 
getallen voort, welke het verhoudingsschema opleveren. Slecht, 
in de begrenzingsvlakken — dit zijn de gevels (zoolang zij e e i 
plat vlak zijn) en de wanden der inwendige ruimten — tredei 
1ste graadsvergelijkingen op, lineaire vergelijkingen dus, welkt 
vorm geven aan de lagere vlakkemeetkunde figuren (projectie 
op het platte vlak). De schema's op zulke platte vlakken — ver
bonden aan de grondfiguren — kunnen niet dan streng wiskun
dig zijn, willen zij scheppende waarde hebben. 
Iedere afwijking, welke op „smaak" is gebaseerd, is niet toe
laatbaar. 
„Quod erat demonstrandum". 
En ware het, dat le Corbusier, zooals ik in den aanvang zei, 
meerdere elementen van grondschema's door elkaar heeft wil
len gebruiken, dan hebben bovenstaande uiteenzettingen, meen 
ik, duidelijk gemaakt, dat het innerlijk verwante zouden moeten 
zijn, doch niet willekeurige door elkaar. 

Juli 1936. JAN DE MEIJER. 

ARCHITECTEN DIPLOMA EN TITELBESCHERMING. 

Het artikel, dat Ir. A. J. van der Steur in het vorige nummer 
van het B.W.A. onder den titel „Het architectendiploma in 
Nederland" wijdt aan mijn beschouwing over dit zelfde onder
werp in een vóórgaand nummer, prikkelt tot tegenspraak. 
De heer van der Steur verwijt me n.l. dat ik in mijn beschou
wing zou hebben nagelaten aan te toonen dat de fundamen-
teele grondslag van het rapport der Studiecommissie inzake 
de opleiding van den architect niet meer houdbaar is. Ik daaren
tegen meen, dat ik in mijn argumentatie zeer uitvoerig geweest 
ben. Niet alleen heb ik gewezen op het meer en meer exclusieve 
karakter, 't welk de beoefening van den stedebouw gaat ver
krijgen, op de steeds uitgebreider samenwerking met den advi-
seerend ingenieur, maar vooral ook, en dit meer breedvoerig, 
op de veranderde inzichten inzake de uitoefening van het 
architectenberoep en in verband daarmee zijn opleiding. 
Van der Steur neemt slechts een der door mij aangevoerde 
argumenten, n.l. die van de samenwerking met diverse tech
nische adviseurs, bij den kop en legt dit op deze manier uit 
alsof ik daarmee zou hebben bedoeld dat de architect een deel 
van zijn leidende functie zou hebben af te staan aan die tech
nische specialisten. 
Niets is minder waar. De architect behoort, ook naar mijn 
opvatting, de leiding op het bouwwerk, al is het ook nog zoo 
omvattend, te behouden. Ik heb alleen bedoeld te zeggen, en 
dit in tegenstelling met het rapport der Studiecommissie, die 
voor den architect een „hooger wetenschappelijk inzicht" 
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noodig achtte om de techniek in haar versneld tempo ten volle 
te kunnen beheerschen, dat dit voor den tegenwoordigen archi
tect niet noodig en zelfs niet meer doenlijk is. 
In dit verband kan ik het door van der Steur gegeven voor
beeld, n.l. dat de moderne architect van solist, dirigent is ge
worden, wel overnemen, doch moet dan de conclusie trekken 
dat de dirigent zich ook niet zal stellen op de plaats der solisten, 
of de zeer speciale studie dezer solisten zelf zal hebben te 
beoefenen. 
Dit zelfde geldt trouwens ook en is principieel daarmee gelijk 
te stellen, ten opzichte van de verhouding van den architect 
tot de beoefenaars der aanverwante kunsten. De architect zal 
hier met voldoend inzicht zijn medewerkers kiezen, doch be
hoeft ook hier niet zooveel speciale studie te hebben gemaa t 
dat hij zich op de plaats van deze bijzonder geschoolden het t 
te stellen. Het werk van den architect is al veelomvatte; d 
genoeg, dan dat men hem hoeft te bezwaren met technisc e 
specialisatie. In dit opzicht kan een al te eenzijdige, wete -
schappelijke onderlegdheid m.i. zeer zeker een bezwaar Z' n 
voor het kunstenaarschap van den architect. 
Het standpunt en de zienswijze van van der Steur in m " 
artikel is typisch dat van den ingenieur, 't welk het hem n >* 
mogelijk maakt de mentaliteit van den in de praktijk gevor i-
den architect te begrijpen. 
Zoo wil hij maar steeds vergelijken. 
Als Delft, zegt hij, de juiste norm is, zal een instelling na st 

| elft dan toch, om een volwaardige architectenopleiding te 
j jn, wat zijn leerplan betreft er tenminste vergelijkbaar mee 
i ïoeten wezen. Hier maakt hij juist een fout. Afgezien van 't 
feit of Delft nu inderdaad nog wel als de juiste norm te be-
s houwen is, mag men voor een cursus als het H.B.O. niet het-
! >lfde leerplan vorderen als voor de Technische Hoogeschool, 
< n de eenvoudige reden dat de leerlingen van den cursus reeds 
; ootendeels in de praktijk gevormd zijn. 
1 ele bouwkundige ingenieurs, heeft architect Kromhout nog 
< ilangs in een toespraak gezegd, hebben reden jaloersch te 
i jn op de cursisten van het H.B.O. vanwege hun praktische 
< iderlegdheid en groote routine. Wat de bouwingenieurs nog 
i oeten leeren in de collegebanken hebben de-jonge menschen 
\ an het H.B.O. reeds in de praktijk opgedaan. Daarom kan een 
1 erprogramma als dat van het H.B.O. veel beknopter en korter 
2 jn. Het moet ordenend, samenvattend, synthetiseerend zijn. 
1 e meer waar de toelatingseischen reeds vrij zwaar zijn en het 
h.B.O. over het algemeen gevolgd wordt door menschen die 
boven het gemiddelde uitkomen. 
Ik vind dan ook de onderlegdheid van hen die dezen vierjarigen 
avondcursus met de daaraan verbonden zelfstudie met goed 
gevolg hebben afgeloopen en wier studie na een groot ontwerp 
met een cursusdiploma is bekroond, alleszins voldoende om 
hun een architectendiploma toe te kennen. 
En ik zou wel willen dat de praktiseerende architecten, zelfs 
vele vooraanstaanden daarbij inbegrepen, een dergelijke onder
legdheid bezaten. Bij eventueele titelbescherming meen ik dan 
ook, dat het einddiploma H.B.O. zeer zeker recht op den titel 
zou geven, terwijl een, als gevolg van de titelbescherming in 
te stellen architectenexamen, in zijn eischen niet zoo heel veel 
van die welke het H.B.O. voor het eindexamen stelt zal mogen 
afwijken. 
Van der Steur ziet in het toekennen van een architecten
diploma door een particulier instituut als het H.B.O. allerlei 
bezwaren, o.m. dit, dat dan allerlei andere instanties zullen 
volgen en ook een architectendiploma zullen gaan toekennen. 
Hij wijst in dit verband op de desbetreffende aankondiging van 
het N.I.V.A. en de nieuwe plannen voor een architectenoplei
ding aan de R.K. Leergangen te Tilburg. 
Nu geloof ik dat het zoo'n vaart niet zal loopen, ook al om de 

practische en financieele bezwaren aan een architectenexamen 
verbonden. Maar overigens vind ik het nog zoo erg niet, als in 
ons land, naar het Belgische voorbeeld, meerdere instituten een 
architectendiploma zouden verstrekken. Er is op dit gebied nog 
een groote achterstand in te halen. Onder de duizenden archi
tecten die in ons land de bouwkunst praktiseeren zal een ge
diplomeerde nog langen tijd een witte raaf blijven. 
Bepaald vermakelijk is de uitroep van van der Steur aan mijn 
adres in het eind van zijn artikel waarin hij zegt dat er slechts 
één weg is n.l. titelbescherming. Waarde van der Steur ge zijt 
geheel buiten de orde. Want als aanhanger van de conclusies 
van het Studierapport moogt ge zelfs geen voorstander zijn 
van titelbescherming van den architect. 
Want consequent doorgevoerd, sluit het door den B.N.A. 
aanvaarde Rapport der Studiecommissie titelbescherming uit, 
totdat de Technische Hoogeschool voldoende B.l.'s gevormd 
heeft en een jaarlijks voldoende contingent B.l.'s kan blijven 
leveren om alle bouwkunstige werkzaamheden in Nederland 
door de afgestudeerden van dit éénige opleidingsinstituut te 
laten uitvoeren. Op dit tijdstip, waarop het overige architecten-
dom in Nederland goed zal doen te zijn uitgestorven, kan titel
bescherming in een handomdraaien plaats vinden. Daarnaar 
behoeft dan niet meer te worden gestreefd. 
Intusschen schijnt het principe van het Rapport toch niet zóó 
rigoureus te worden nageleefd. Achtte het Rapport, dat voor 
den B.N.A. inzake de architectenopleiding geen taak is weg
gelegd, (wel kreeg de B.N.A. tot dank zijn taak bij het publiek 
het besef van de belangrijkheid van de architecten aan te 
kweeken) later heeft de B.N.A. zich o.m. met de regeling van 
het Middelbaar Technisch Onderwijs bemoeid en is bescher
mende organisatie van het H.B.O. Met een en ander heeft het 
Rapport veel van zijn directheid verloren. 
Laat ik den heer v. d. Steur geruststellen. Ook ik ben voor 
officieele erkenning van de bevoegdheid. Ik geloof alleen dat 
deze veel spoediger zal komen als van particuliere zijde daar
mee begonnen wordt. Al veel te lang is in deze materie ge
aarzeld en getheoretiseerd. Het wordt hoog tijd dat er prak
tisch werk gaat gebeuren en er een einde komt aan de lijd
zaamheid waarvan de beunhaas dankbaar profiteerde. 

J. M. VAN HARDEVELD. 

BEHOUD VAN STADSSCHOON. 

Op onze statige grachten staan hier en daar wel eens minder 
statige huizen. Dit komt bijv. nogal eens voor op de hoeken. 
En zoo stond op den hoek van de Keizersgracht en de Leidsche-
gracht een pandje, dat niet statig was, maar bouwkunstig toch 
niet minder geschikt. Misschien waren het wel twee huizen, 
waarvan er een op de Leidschegracht stond. Hoe dat mogelijk 
was, niet dat op de Leidschegracht staan, maar twee panden 
in zoo'n klein hoekje, is me altijd een raadsel geweest. En toch 
heb ik nog eens een twee-persoons ledikant in dat huisje (het 
was zoo waar nog op het aparte boven hu is je ) aan de 
Lfdschegracht zien hijschen. Affijn, er zijn meer onverklaar
d e dingen. In den winkel op den hoek, was een bakkerij. Het 
n ' sje was als 't ware gepredestineerd voor bakkerij. In de 
e * lage lag steeds één brood en het was eigenlijk een pheno-
™ en hoe de bakker het klaar speelde in die beschrankte 
r L i mte nog één brood te bakken. 
Het geheel was een gezellige kavalje, met een stoepje, waar 
ie reeds op twee meter afstand al over struikelde. Het was 
sc üderachtig, maar niet statig en natuurlijk haperde er aan 
1 1 k een, uit een eenvoudigen timmermansgeest ontsproten 
g ( >ouwtje, wel iets aan de verhoudingen, aan het fijne senti-
^ ut, dat goede architectuur kenmerkt. Daarom is hetgeen met 
d l gevalletje is geschied van werkelijk voorbeeldige beteekenis 

voor een goede wijze van het behouden van oud stadsschoon. 
Het pandje namelijk was bouwvallig (dat dank je de drommel) 
en men heeft het toen heelemaal afgebroken. Maar ziet, thans 
is het weer geheel „in den ouden trant" hersteld. En het mooie 
van de zaak is nu, dat men het in de hand heeft gehad, het 
nu heelemaal eens goed te verbeteren ook. Alle slordigheden, 
waar een eenvoudige timmerman uit vroeger eeuwen — wegens 
gebrek aan eruditie — niet aan ontkwam, zijn thans alle 
kunnen worden vermeden, dank zij het feit dat thans fijnere 
geesten zich over dit gevalletje hebben ontfermd. En het resul
taat is verbazend. In prachtige verhoudingen, als het ware in 
het systeem geslepen en bijgeveild, begrenzen de gevels thans 
den eertijds zoo rommeligen hoek aan de grachtwanden en 
heerlijk scherp en kantig volgens de regelen der kunst, zonder 
storende timmermansongerechtigheden, blinken de details van 
pui, van top, affijn van alles (de dakvensters niette vergeten) 
U tegen. Dit is de ware manier van stadsschoonbewaren. 
De oude topgevel is behouden, maar door de verbouwerij een 
étage hooger gekomen. Daar kan hij zelf niets aan doen. Hoe-
velen komen er, zonder er iets aan te kunnen doen, in de maat
schappij wel eens een rang hooger. En hier niet eens door 
gebrek aan zwaarte. Wat zijn wij toch laat tot dit inzicht ge
komen en hoeveel oude gevels van het burgerlijke type hadden 
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we kunnen omtooveren tot perfect gentlemen van onze ar
chitectuur. 
Ik weet niet of de bakker terugkeert op zijn ouden hoek. Ik 
zou dat sympathiek vinden. Zoo niet, dan hoop ik den winkel 
met de onder- en bovenpui nog eens verhuurd te zien aan een 
papegaaienzaak. Is er aardiger effect denkbaar dan zoo'n 

gezellige, met kleine ruitjes bezette, ouderwetsche pui (di 
bovendien heel fijn van verhouding is), met vier of vijf schom 
melende papegaaien in een open kooi aan een ketting, f 
groen met een roode kuif boven hun draaiende ronde oogei 
„Vechrèkk", schreeuwen ze „vechrèkk". 

J. P. h 

BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA 
>RGAAN V A N DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND V A N NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
N HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA A K L . H U fcCTEN 

DE NEDERLANDSCHE DEELNEMING AAN DE TENTOONSTELLING TE PARIJS IN 1937. 
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Gelijk in de dagbladen reeds is vermeld, is het thans zeker, dat 
ons land zal uitkomen op de Parijsche tentoonstelling: „Kunst 
en techniek in het hedendaagsche leven" in 1937. Het Neder
landsche paviljoen zal worden gebouwd op een zeer gunstig ge
legen terrein, n.l. aan de middenavenue, die in de as van het 
Trocadéro naar de Seine afdaalt. 
De Nederlandsche regeering heeft voor de voorbereiding van de 
Nederlandsche inzending een tweetal commissies benoemd; de 
Commissie van Uitvoering, welke bestaat uit de H.H.: Mr. D. 
Crena de longh, voorzitter, Gottfried H. Crone, onder-voorzitter, 
Mr. E. J. Korthals Altes, secretaris, Mr. E. E. Meuten, penning
meester, Prof. Dr. L. H. le Cosquino de Bussy, F. J. H. Geraets, 
A. Hartog, Ir. W. H. van Leeuwen, W. H. de Monchy, Mr. J. F. van 
Royen, Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect B.N.A., P. Visser, 
en de Tentoonstellingscommissie, bestaande uit: Ir. J. de Bie 
Leuveling Tjeenk, voorzitter, Mr. J. F. van Royen, onder-voor
zitter, Mej. E. van Osselen, secretaresse, Carel J. A. Begeer, 
W. Graadt van Roggen, Jhr. W. J. H. B. Sandberg, Ir. A. J. van 
der Steur, architect B.N.A., Ir. W. L. Utermark, terwijl de heer 
Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk is benoemd tot commissaris-
generaal der Nederlandsche inzending. 
Men zal zich herinneren, dat in den loop van het vorige jaar door 
verschillende architectenvereenigingen aan de regeering is ge
adresseerd om voor het Nederlandsche paviljoen een nationale 
openbare prijsvraag uit te schrijven. De voorbereidingen en 
onderhandelingen echter, die noodig waren om de Nederlandsche 
deelneming te verzekeren, zijn helaas zóó tijdroovend gebleken, 
dat de tijd voor het uitschrijven van een prijsvraag véél te kort 
is geworden. Zeer tot haar leedwezen heeft de Tentoonstellings
commissie dan ook, onmiddellijk na haar samenstelling, reeds 
moeten besluiten, van een prijsvraag af te zien. Uit een voor
dracht, die op verzoek van den commissaris-generaal was uit
gebracht door het College van Advies van den B.N.A., A. et A. en 
Bouwkunst en Vriendschap, werd Ir. J. H. van den Broek, archi
tect B.N.A. te Rotterdam, aangewezen als architect van het 
paviljoen. De voorbereiding is thans in gang gezet en de plannen 
voor het paviljoen beginnen hun definitieve uitvoeringsstadium 

te naderen. Dit is trouwens noodzakelijk, want uiterlijk in he 
begin van October moet met den bouw worden begonnen. 
Het is van den beginne af de bedoeling van de Tentoonstelling: 
commissie geweest, om meerdere kunstenaars bij den bouw va . 
het paviljoen te betrekken. Dit was, bij de nadere uitwerking va 
het programma der tentoonstelling, des te gemakkelijker doe 
te voeren, aangezien de inzending wordt onderverdeeld in grot • 
pen, die elk voor zich min of meer een afgerond geheel vormei . 
Dergelijke afzonderlijke groepen kunnen aan de leiding van ee.i 
bepaald kunstenaar worden onderworpen, die niet per sé de 
architect van het paviljoen behoeft te zijn, al spreekt het vanzelf, 
dat hij zijn arbeid zal moeten verrichten in nauwe samenwerking 
met den hoofdarchitect. 
Zoo is de afdeeling. „Vervoer en Toerisme" toegewezen aan 
Ir. S. van Ravesteyn, architect B.N.A. te Utrecht; de afdeeling 
„Religieuse Kunst" aan F. A. Eschauzier, architect B.N.A. te 
's-Graveland; de afdeeling „Industrie en Kunstnijverheid" blijft 
in handen van Ir. J. H. van den Broek. Voor een aan de Neder
landsche koloniën gewijde afdeeling is de leider nog niet aan
gewezen. 
Het is voorts de bedoeling, dat voor de inrichting en aankleeding 
van het paviljoen opdrachten worden gegeven aan verschillende 
kunstenaars op het gebied van glasschilderkunst, monumentale 
schilderkunst, mozaiek, affiches, textielkunst enz. enz., terwijl 
voorts getracht zal worden, verschillende daarvoor in aanmer
king komende industrieën ertoe te bewegen, dat zij in samen
werking met daarvoor aan te wijzen kunstenaars nieuwe pro
ducten, speciaal ter gelegenheid van de tentoonstelling-Parijs-
1937, zullen doen ontwerpen, welke op de tentoonstelling voor 
het eerst zullen worden geëxposeerd. De Tentoonstellings
commissie hoopt door al deze directe en indirecte maatregelen 
een intensieve deelname, niet alleen van de industrie, maar ook 
van verschillende kunstenaars aan deze manifestatie van de 
Nederlandsche praestaties op het gebied der tentoonstelling te 
kunnen bereiken. 

v. d. S. 

GASBETON-DAKPLATEN. 

PRIJSVRAAG VEREENIGING „QUELLINUS" T E AMSTERDAM. 

De Vereeniging „Quellinus" te Amsterdam schrijft drie prijs
vragen uit voor 1. een katheder, 2. een electrische wandklok en 
3. een geweven of geknoopt kleed. Deelneming staat open voor 
ontwerpers van Nederlandsche nationaliteit. 
Het Bestuur van de Vereeniging „Quellinus" heeft de medewer
king ingeroepen van de Tentoonstellingscommissie voor de 
Nederlandsche inzending op de Internationale Tentoonstelling te 
Parijs 1937, ten einde er toe te geraken, dat een of meer ont
werpen, resultaten van deze prijsvragen, in overleg met de ont
werpers door een fabrikant worden uitgevoerd om ze daar te 
exposeeren. 
De mededingers zenden hun ontwerpen in voor 1 October a.s. 
12 uur 's-middags. Adres van inzending: Stedelijk Museum te 
Amsterdam. 
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De Jury is als volgt samengesteld: W. F. Gouwe, E. J. Kuipt s 
en Jhr. W. J. H. B. Sandberg. 
Uitgeloofd worden voor elk der prijsvragen: een 1e prijs v n 
ƒ 200.— en een 2e prijs van ƒ 100.—. Indien de Jury overwegen 'e 
bezwaren heeft tegen het toekennen van een eersten prijs, he ft 
zij het recht het prijzenbedrag in iedere prijsvraag op and re 
wijze te verdeelen, mits over niet meer dan twee ontwerpen. 
Tot en met 5 Augustus kan men schriftelijke inlichtingen ' i -
winnen bij het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst, Zwat e-
weg 64, Den Haag, alwaar het v o l l e d i g e programma I 
worden aangevraagd. 
Antwoorden, die de Jury van voldoende belang acht, woi 5" 
opgenomen in het Bouwkundig Weekblad Architectura. 

r 3t is mijne bedoeling, in het navolgende artikel verslag te 
d en van een aantal door mij verrichte proefnemingen op 
a rocrete gasbeton, die Bewezen hebben, dat dit materiaal zich 
g >ed leent voor de fabricage van lichte uit voorraad leverbare 
bouwelementen, die zich als dakplaten geschikt laten ver
werken. 
De proefnemingen geschiedden in dit jaar en in het vorige, 
en werden verricht op de fabriek van de N.V. Aerobeton te 
Zoete rwoude. 
De platen moesten beantwoorden aan de volgende eischen: zij 
moesten een gering eigengewicht hebben, goed tegen elkander 
sluitend op de te maken ijzerconstructie gemetseld kunnen 
worden, zij moesten spoedig te leveren zijn en in eenvoudige 
standaardmaten. 
Als resultaat van de proefnemingen is een dakplaat ontstaan 
van trapeziumvormige doorsnede, dubbel bewapend, waardoor 
dus geen boven- en onderkant behoeft te worden onderschei
den, met een normale lengte van één meter, terwijl drie platen 
naast elkander verwerkt één meter breedte beslaan. Door de 
trapeziumvormige doorsnede der platen, die met voegspecie 
tegen elkander worden gelegd, kan het dak zoowel belasting 
van boven als druk aan de onderzijde (opwaartsche winddruk) 
weerstaan. 
Bij de fabricage van gasbeton wordt gebruik gemaakt van de 
eigenschap, dat aluminiumpoeder als toevoeging aan cement-
mengsels de vrije kalk uit het cement ontleedt, en er een leven
dige waterstofgasontwikkeling plaats vindt, die het geheele 
mengsel als een deeg doet rijzen. 
Het mengsel verandert in een schuimmassa, die spoedig ver
hardt en een licht betonmateriaal oplevert vol kleine blaasjes. 
Deze verharding geschiedt in speciale droogkamers op het 
oogenblik waarop de gasontwikkeling haar hoogtepunt heeft 
bereikt. Het geheele verhardingsproces heeft daardoor in zeer 
korten tijd plaats. In drie tot vier dagen kan de fabricage van 
het materiaal voltooid zijn. 

Aanvankelijk had men bij deze fabricage de krimpmaat van 
het vervaardigde materiaal niet geheel in de hand, doch na 
talrijke laboratoriumproeven is het gelukt een gasbeton-mate-
riaal samen te stellen dat na korten tijd niet meer aan krim
pen onderhevig is. Door deze proeven steeds te herhalen kan 
de e krimpvrijheid worden gewaarborgd. 
0| het eerste gezicht schijnt een dergelijk licht, sponsachtig 
be onmateriaal weinig aantrekkelijk in verband met de serieuze 
e i -hen, die aan een dakconstructie gesteld behooren te wor
de ï . De proeven hebben echter uitgewezen, dat deze vrees oil
s' ,'rond is; de resultaten hebben de verwachtingen verre over-
tr ff en. 

A type is een dakplaat gekozen met een eenheidsmaat van 
1( ' X 33 X 5 cm, vervaardigd van een gasbetonmateriaal met 
e< i soortelijk gewicht van 0,7. Het gewicht van de gewapende 
P' at is 13,25 kg, hetgeen overeenkomt met 40 kg per m- dak-
vl k. 

De wapening is berekend op een normale dakbelasting van 
200 kg per m-, en bestaat voor elke plaat uit een onder- en 
bovenbewapening van 3 staven van 6 mm diameter, met 3 beu
gels van dezelfde zwaarte. 

P r o e f n e m i n g e n . 

a. Platen 100 X 33 X 5 cm. 

1. 15 Augustus 1935. 

Enkele wapening 2 staven, diam. 5 mm. 
Belasting in het midden van de enkele plaat. 

1e plaat bezweek bij P = 720 kg \ 
720 „ [ gemiddeld 763 kg 2e 

3e 850 

De platen zouden dus een gelijkmatig verdeelde belasting van 
± 1 5 00 kg per m 2 kunnen dragen. 

2. 12 September 1935. 

Enkele wapening 2 staven, diam. 6 mm. 

a. De belasting wordt aangebracht in het midden van een 
drietal naast elkander liggende aangevoegde platen, die aan 
de einden zijn opgelegd en ondervoegd. 
Breuk treedt op bij een belasting van 837 kg (overeenkomende 
met 1 67 5 kg per m 2 gelijkmatig verdeelde belasting). 
b. De belasting wordt aangebracht in het midden van de 
middelste plaat van drie. 
Breuk treedt op bij een belasting van 372,6 kg (overeenkomende 
met 2 240 kg per m 2 gelijkmatig verdeelde belasting). 

3. 29 November 1935. 

Enkele wapening 2 staven, diam. 6 mm. 
Zelfde proeven. 
a. Breuk bij 742,5 kg (overeenkomende met 
per m 2 gelijkmatig verdeelde belasting). 
b. Breuk bij 315,4 kg (overeenkomende met 
per m 2 gelijkmatig verdeelde belasting). 

4. 20 Januari 1936. 

1 5 00 kg 

1900 kg 

Nagegaan is, of met een wapening door middel van Reppel's 
zwaluwstaartplaten een beter resultaat kon worden verkregen. 
De proeven werden genomen op enkele platen, die in het mid
den belast werden. 
Breuk trad op resp. bij 232, 256,5, 341,2, 361,8 kg, overeen
komende resp. met 1400, 1540, 2050, 2170 kg per m 2 gelijk
matig verdeelde belasting, e.e.a. afhankelijk van de zwaarte 
der wapening. 
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Aangezien deze uitkomsten geen belangrijk hoogere cijfers 
opleverden, en de bijzondere bewapening het materiaal duurder 
zou maken dan met een eenvoudige wapening van rond ijzer, 
is van verdere proefneming in deze richting afgezien. 

b. Platen 150 X 33 X 5 cm. 

5. 30 Maart 1936. 
Dubbele wapening 3 staven, diam. 6 mm. 
Drie naast elkaar liggende, aangevoegde platen werden aan 
de einden opgelegd en in het midden belast. 

Wapening mm.. . . 
Plaatdikte cm. . . . 
Breukbelasting in kg. 
Overeen k. gel ijkm. verd. 

belasting in kg m-. 

2 0 8 
5 

De proeven hebben ertoe geleid, aan de fabriek voor te stelle' 
een dakplatenmateriaal in voorraad te willen houden van ee 
standaardmaat van 100 X 33 X 5 cm, voorzien van een du! 
bele wapening van 3 staven a 6 mm. 

6. Door de fabriek werden nog andere belastingproeven ge 
nomen op platen van 150 X 33 cm, resp. 5, 6 en 7 cm dil 
gewapend met resp. 208, 3 0 6 en 308 mm. De resultate 
blijken uit het volgende schema: 

3 o 8 
5 

3 0 6 
5 6 7 7 

240 256 368 376 

960 1024 1472 1504 

c. Platen 225 X 50 X 7 cm. 

7. 
Wapening mm.. 
Breukbelasting in kg. 
Overeenk. gelijkm. v.b. 

in kg/m- . . . . 

360 

640 

Dubb. wap. 4 0 6 
360 360 384 368 354 

Enk. wap. 4 08 Dubb. wap. 4 0 8 
424 448 464 544 520 

640 640 680 
gemidd. 647 

650 630 750 795 820 
gem. 788 

970 920 
gem. 945 

Breuk trad op bij 710,1 kg belasting, overeenkomende met een 
gelijkmatig verdeelde belasting van 94 5 kg per m2. 
Zelfs bij een overspanning van 1,50 m kunnen de platen dus 
met een nagenoeg 5-voudige zekerheid de normale dakbelas
ting van 200 kg per m 2 dragen. 
Hieruit blijkt, dat ook voor grootere overspanningen een vrij 
bruikbaar materiaal uit gasbeton kan worden vervaardigd. 

Bij toepassing als dakmateriaal zullen de goede warmte- en 
koude-isolatiecijfers van het aerocrete-gasbetonmateriaal er 
belangrijk toe bijdragen, weinig warmte uit het gebouw door 
het dak verloren te doen gaan, of in den zomer het gebouw 
koel te houden. De warmtegeleidingscoëfficient van het be
sproken materiaal is 0,15, terwijl dit cijfer voor bimsbeton 
0,45 en voor beton 1,10 a 1,30 is. 

Ir. H. G. J. SCHELLING, B.N.A. 

CENTRALE VERWARMING DOOR I R . F. G. UNGER. 

(Vervolg van pag. 324). 

K E T E L S E N S T O O K I N R I C H T I N G E N V O O R O L I E . 

H o o f d e i g e n s c h a p p e n . 

Aan de ontwikkeling van de centrale verwarming tot een 
systeem, dat de zorg van den gebruiker voor de warmte
productie tot een minimum beperkt en daaraan tevens een zui
nig brandstofverbruik en een nauwkeurige automatische regel
baarheid paart, daaraan hebben de oliestookinrichtingen een 
belangrijke bijdrage geleverd en zelfs in menig opzicht den 
primairen stoot gegeven. 
Van gebruikers-standpunt gezien, behooren zij dan ook tegen
woordig tot de meest geperfectioneerde stookinrichtingen. 
Dank zij de uitgebreide ervaringen, vooral in het buitenland 
opgedaan, hebben zij een zoo hoogen graad van volmaaktheid 
bereikt, dat de beste installaties, ook die van eigen bodem, 
praktisch geen bediening en attentie van den gebruiker vragen. 
Vooral komt dit tot uiting sinds men bij deze stookwijze partij 
trekt van de mogelijkheid om met behulp van electrische tem-
peratuurregelinrichtingen de warmteontwikkeling automatisch 
gelijken tred te doen houden met de behoefte en doordien men 
het mogelijk heeft kunnen maken den gebruiker nagenoeg 
geheel te ontlasten van de zorg voor de brandstofvoorziening. 
Hoewel men zoodoende eenerzijds ten opzichte van het uit de 
hand stoken met vaste brandstof besparing aan tijd en moeite 
verkrijgt, gaat daarmede anderzijds verhooging van de aan-
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schaffings- en soms ook, al naar de prijsverhoudingen, van de 
bedrijfskosten gepaard. 
Een beschrijving van de hoofdzaken, welke een oliestook
inrichting kenmerken, moge, mede ter staving van het boven
staande, hier thans volgen, waarbij ik met de behandeling van 
de daarvoor gebruikelijke brandstofsoorten begin. 

B r a n d s t o f en v e r b r a n d i n g . 

Huisbrandolie is de verzamelnaam van alle oliesoorten, welke 
voor het stoken van huisverwarmingsinstallaties in aanmerking 
komen. Het zijn destillatieproducten van ruwe aardolie, de 
zooals bekend zeer verschillend van samenstelling is al naar de 
plaats van herkomst, waardoor ook de daaruit bereide hun-
brandolie van uiteenloopende kwaliteit kan zijn. De in soorteli k 
gewicht lichtere destillatieproducten, zooals benzine en petr -
leum (voor huishoudelijk gebruik) zijn als regel voor hooger 1 
prijs verkoopbaar dan huisbrandolie, zoodat daardoor df e 
laatste des te goedkooper is naarmate er minder lichtere I '•• 
standdeelen in aanwezig zijn. Scherpe grenzen kan men n *t 
trekken, omdat zich de zeer talrijke verschillende bestanddeei n 
van de ruwe olie technisch onvolkomen laten scheiden. IV 11 

spreekt dus van lichtere en zwaardere soorten van huisbrai i-
olie. 
Niet alle branders kunnen zich aan de onvermijdelijke schf i* 
melingen in kwaliteit van de brandstof (ook al bestelt r n 

steeds dezelfde oliesoort) even gemakkelijk aanpassen. D< r" 

I at bovendien de olieprijzen veranderlijk en uiteenloopend zijn, 
1 ient men bij de keuze van de oliestookinrichting met het 
ovenstaande rekening te houden. 
>e meest dikvloeibare oliesoort, welke nog voor huisbrand-
oeleinden in aanmerking komt, wordt veelal aangeduid als 

: . g . „200 seconden-olie", een naam, welke is afgeleid van de 
/ijze, waarop de vloeibaarheid of viscositeit wordt gemeten, 
ooral bij geheel automatisch werkende branders kan de toe-

; assing van deze dikke olie moeilijkheden opleveren, tenzij de 
irichting speciaal ook voor het gebruik van deze soort olie is 
emaakt; o.a. moet de pomp meer werk verrichten, iets waar
oor zij in den regel niet zonder meer geschikt is, terwijl haar 

: iijtage benevens die van regelorganen en verstuiver toeneemt. 
I ovendien eischt deze oliesoort eenige verwarming teneinde 
een goede verstuiving mogelijk te maken. 
Hoewel er dus tengevolge van het verschil tusschen de olie
soorten groot onderscheid bestaat in de verstookbaarheid, zoo 
hopt hun stookwaarde, d.i. de door 1 kg olie geproduceerde 
warmte, weinig uiteen en schommelt deze in het algemeen om 
'IO.OOO kcal per kg. Hun soortelijk gewicht is in den regel onge
veer 0,85 kg per liter. 
Het nuttig effect van de verbranding is bij de meeste olie
stookinrichtingen, mits goed ingesteld zijnde, zeer gunstig en 
bedraagt in den regel ongeveer 80 %. Er gaan dus practisch 
8000 kcal per kg in de verwarmingsinstallatie over. 
Door goede automatische regeling, door de mogelijkheid om 
met oliestookinrichtingen een gunstig rendement te bereiken en 
door de geschiktheid om snel te kunnen opstoken zal het brand
stof- en warmteverbruik in verhouding minder zijn dan bij 
vaste brandstof met handbediening. Men kan daardoor op onge
veer 15% gemiddelde warmtebesparing rekenen. 
Voor de practijk kan men zoodoende aannemen, dat 1 kg olie 
ongeveer evenveel nuttige warmte geeft als 2 kg brechcokes. 
Onbrandbare bestanddeelen zijn in huisbrandolie slechts in 
minieme hoeveelheid aanwezig, doch wel bevat zij in meer of 
mindere mate zwavel in opgelosten toestand, waardoor in de 
verbrandingsproducten zwavelverbindingen voorkomen, die 
schadelijk kunnen inwerken op het materiaal van ketel- en 
schoorsteenkanalen, indien de waterdamp uit de verbrandings
gassen daarop neerslaat. Hiervoor bestaat bij het stoken van 
olie meer gevaar dan bij gebruik van vaste brandstoffen, omdat 
in de verbrandingsproducten van de eerste veel meer water
damp voorkomt, n.l. ongeveer 1,2 kg waterdamp per kg ver
stookte olie tegenover 0,2 a 0.4 kg per kg vaste brandstof. 
Zoo lang de temperatuur van de gassen hoog blijft, kan de 
waterdamp niet condenseeren, doch bij te sterke afkoeling door 
het strijken langs niet voldoend heete wanddeelen der rook
kanalen, gaat zich zg. „zweeten" voordoen, d.w.z. de waterdamp 
wordt daar tot vloeistof. Bij centrale verwarming met circu
leerend water is de kans op condensatie tegen de ketelwanden 
g'ooter dan bij stoomketels in verband met de lagere tempera
tuur van het ketelwater. Overigens houdt het optreden van 
c« ndensatie verband met de meer of mindere afkoeling van de 
v rbrandingsgassen in den ketel, i.e. met de constructie van den 
k tel (onder- of bovenverbranding) en met de uitvoering van 
d inwendige bekleeding met vuurvaste steen. 
C >k vindt het aanslag, dat in de ketels op de wanden van de 
s >okruimte geconstateerd wordt, zijn oorzaak in die conden-
s tie en in de afscheiding van zwavelverbindingen. O.a. kunnen 
2 h daarop geel-groenachtige bladders en aankorstingen af-
' tten, welke verband houden met de werking van de stook-
' "ichting en de kwaliteit van de brandstof. 
r 'olaanslag kan ontstaan indien de verbranding niet volkomen 
1 dus bijv. wanneer de vlam walmt en zich daardoor roet afzet 
1 Ten de wanden van den ketel en in de rookkanalen. Ook kan 
1 t wel voorkomen, dat een brander niet-verstoven druppeltjes 
( e uitblaast, die onvoldoende verbranden. Zoo was o.a. in een 

bepaald geval op den duur op den bodem van de vuurruimte 
een groote koolmassa ontstaan, gevormd uit de neervallende 
roet- en olieresten. 

H o o f d d e e l e n . 

Aan alle oliestookinrichtingen kan men de volgende vier hoofd
deelen onderscheiden: 
het olievoorraadreservoir, in den regel buitenshuis onder den 
grond opgesteld; 
het door een electromotor aangedreven pomp-ventilatoragre-
gaat, dat voor den toevoer van de benoodigde stookolie en ver
brandingslucht aan den brander zorgt; 
de eigenlijke brander, welke de olie in den voor volledige ver
branding vereischten toestand brengt, terwijl de vlam zich in 
den ketel ontwikkelt en daar zijn warmte afstaat; 
de regel- en beveiligingsinrichtingen, welke al naar het type van 
de stookinrichting zeer uiteenloopend van omvang en samen
stelling kunnen zijn. 

O l i e v o o r r a a d r e s e r v o i r . 

Het reservoir plaatst men ter vermindering van het brandge
vaar, zoo eenigszins mogelijk, ondergronds en wel zoodanig, 
dat door defect in een leiding of anderszins, geen olie vanzelf 
in den stookkelder kan vloeien. Daartoe wordt de olie door de 
pomp opgezogen uit het reservoir via een hooggelegen leiding, 
zooals in de navolgende figuren is aangeduid. Een met lucht
druk werkende oliestandaanwijzer stelt den gebruiker in staat 
de grootte van den olievoorraad te controleeren. Aan het ge
bruik van pe i l« lazen, welke ook aan de onderzijde met het 
oliereservoir in verbinding staan, is het gevaar verbonden, dat 
door breuk van het glas alle olie uit het reservoir in de kelder
ruimte kan stroomen. 
Het reservoir is verder voorzien van een ontluchtingsbuis, een 
schoonmaakluik en een vulleiding. Door deze laatste kan vanaf 
de straat de voorraad gecontroleerd en vanuit een tankauto 
bijgevuld worden. 
Het bijvullen van de olie in het voorraadreservoir gaat zeer 
snel. Volgens opgave kan een tankauto, zooals deze voor het 
transport van huisbrandolie wordt gebruikt, ongeveer 3500 liter 
(3 ton) bevatten en in 15 a 20 minuten leegloopen. Voor ver
bruikers, wonende aan een drukken verkeersweg, beteekent dit 
een groot voordeel t.o.v. vaste brandstof, temeer daar geen 
stof ontwikkeld wordt en men geen asch behoeft te verwijderen. 
Tegenwoordig stellen de olieleveranciers zich onder doorloo
pend contract ook beschikbaar om den voorraad onder gere
gelde controle op peil te houden. 
In de steden, bijv. bij woonhuizen, en in het algemeen in de 
bebouwde kom van gemeenten, gaat het vinden van een ge
schikte gelegenheid voor het onderbrengen van den olievoor
raad nog wel eens met moeilijkheden gepaaard, o.a. in verband 
met de voorschriften omtrent brandveiligheid. 
Kleine installaties hebben somtijds een reservoir van zóó be
perkte afmetingen, dat dit nabij den brander aan den wand 
opgehangen of zelfs op een verplaatsbaren standaard opgesteld 
kan worden. 
Men vermijde echter het bewaren van de olie op zeer koude 
plaatsen, omdat zij bij lage temperatuur te dikvloeibaar wordt. 

P o m p-v e n t i I a 10 r-a g r e g a a t. 

Nagenoeg alle brandertypen van oliestookinrichtingen voor 
verwarmingsketels behoeven zoowel een ventilator als een olie-
pomp, zoodat men deze in den regel tezamen door een electro
motor laat aandrijven. Bij de meeste branders is dit pomp-
ventilator-agregaat in principe gelijk en tot een geheel ver
een igd. 
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FIG. 21. V E R G A S S I N G S B R A N D E R V O O R O L I E . 

O T = olietoevoer; O L = olieleiding: L O == luchtopeningen: L K == luchtkamer; 
L L = luchtleiding. 

C V K = centrale-verwarmingsketel; O B = oliebrander; O L = olieleiding ; L L = 
luchtleiding; P V A = pomp-ventilator-agregaat; O F = oliefilter: O S M — oliestand-
meter; O R = oliereservoir; Z K = zuigkorf; M G = mangat; V L = vulleiding ; 
O L L = ontluchtingsleiding : O R R = olieregelreservoir; K R — ketelwater-tempera-
uurregelaar; O K = olieregelklep: L K = luchtregelklep; S B = schakelbord; S T T - = 

schoorsteenthermostaat; S T =- stroomtoevoer. 

De oliepomp brengt de olie via een filter direct van uit het 
voorraadreservoir via de regelinrichting naar den brander. Bij 
enkele brandertypen echter, waarbij het geen vereischte is, dat 
de olie onder druk wordt toegevoerd (met name vergassings
branders, zie verderop), behoeft de functie van de pomp alleen 
te zijn het omhoog brengen van de olie uit het voorraadreser
voir in een dagtank, van waaruit zij door de zwaartekracht 
naar den brander stroomt via de regelinrichting. Men kan bij 
kleine installaties ook volstaan met een handpomp, waarmede 
de gebruiker de hooggeplaatste dagtank kan vullen met vol
doende brandstof voor één of meerdere dagen. In bepaalde ge
vallen kan men zelfs het geheele voorraadoliereservoir vol
doende hoog plaatsen om met toevoer onder reservoirdruk te 
volstaan. 
Bij verstuivingsbranders, welke olietoevoer onder verhoogden 
druk noodig hebben en bij groote vergassingsbranders gebruikt 
men in den regel een kleine electrisch gedreven oliepomp. De 
capaciteit daarvan hangt af van de grootte van den brander, 
terwijl zuig- en perskracht afhankelijk zijn van de vloeibaar
heid van de olie, van de diepte van het voorraadreservoir en van 
den voor den brander benoodigden druk. indien derhalve door 
wijzigingen van één of meer factoren hooger eischen aan de 
oliepomp gesteld worden, kan deze laatste tekort schieten, in
dien zij daarop niet berekend is. 
De ventilator drukt de voor de verbranding benoodigde lucht 
naar den brander, meestal slechts met geringen, doch overigens 
voldoenden overdruk om een korte intensieve vlam te verkrij
gen. Bij sommige systemen van oliestookinrichtingen wordt de 
lucht wat sterker samengeperst en dan tevens benut voor het 
bevorderen van de verstuiving van de olie, terwijl er ook auto
matische regelinrichtingen zijn voor welker werking men van 
deze min of meer samengeperste lucht gebruik maakt. Bij 
andere brandertypen behoeft de lucht slechts onder uiterst ge
ringen overdruk gebracht te worden of wel de ventilator 
slechts een gedeelte van de benoodigde verbrandingslucht te 
leveren. In het laatste geval wordt het overige deel door den 
schoorsteentrek aangezogen door luchtopeningen in de afsluit-
plaat van de verbrandingsruimte (en is dus van de werking van 
den schoorsteen afhankelijk). De mindere levering van luchten 
luchtdruk komt het kracht- en dus ook het electriciteitsver-
bruik van den ventilator ten goede, hetwelk derhalve voor de 
verschillende brandertypen tamelijk uiteen loopt. 
De ventilator kan een bron van geruisch zijn, doch tegenwoor
dig weet men dit praktisch voldoende te beperken om hinder 
te vermijden. 

B r a n d e r s . 

Deze worden in een zeer groot aantal variaties vervaardigd. De 
constructie hangt in de eerste plaats af van de wijze, waarop 
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de olie tot ontbranding wordt gebracht. Immers is deze in 
vloeibaren toestand niet zonder meer brandbaar, doch moe 
eerst door verhitting verdampen, waarna de oliedamp, gemeng 
met cle benoodigde lucht, met een korte rookelooze vlam kaï. 
verbranden. 

V e r g a s s i n g s b r a n d e r s. 

De eenvoudigste wijze om de olie tot verdamping te brengen 
wordt toegepast bij de z.g. vergassingsbranders. De olie vloeit 
in een heete metalen schaal (zie fig. 21), waarover de voor de 
verbranding benoodigde lucht wordt gevoerd, zoodat de ge
vormde oliedamp zich intensief met de lucht mengt en boven 
de schaal een heldere rookelooze vlam ontstaat. Door de uit
straling van de vlam blijft de schaal zonder meer heet genoeg 
om de daarin ononderbroken toevloeiende olie voortdurend te 
doen verdampen en aldus de verbranding regelmatig in stand te 
houden. Men brengt de schaal onder in de vuurruimte van den 
verwarmingsketel aan, opdat de vlam zich vrij kan ontwikkelen 
en de oliedampen volledig kunnen verbranden, waarna de heete 
gassen door de rookkanalen naar den schoorsteen trekken. 
In den regel blijft bij het verdampen van de olie in de heete 
schaal een geringe rest achter, welke periodieke reiniging van 
de schaal noodzakelijk maakt. 
Olie en lucht worden door leidingen naar de branderschaal toe
gevoerd, zooals in fig. 22 op schematische wijze (vereenvoudigd) 
is voorgesteld. 
Na het dooven van de vlam koelt de schaal af en treedt het 
zich zelf ontsteken van de opnieuw toegevoerde olie eerst weer 
in nadat de schaal is vóórverhit met behulp van eenig daarin ge
legd, zich met de olie drenkend, brandbaar materiaal. Dit brengt 
met zich mede, dat het niet mogelijk is de warmteontwikkeling 
te regelen door den brander periodiek aan en af te zetten, aan 
gezien de verbranding steeds gaande gehouden moet worde' 
om de schaal voldoende heet te doen blijven. De regeling moe" 
dus bij het varieeren van de belasting, wat onvermijdelijk is, o.a 
in verband met de wisselingen van de weersomstandighedei 
plaats vinden door de grootte van de vlam te wijzigen. Daartc 
moet de olietoevoer voortdurend aan de warmtebehoefte wot 
den aangepast, hetgeen automatisch kan geschieden met be 
hulp van een regelklep, geplaatst in de olietoevoerleiding, welk 
door een verbrandingsregelaar, werkend onder invloed van c 
watertemperatuur of den stoomdruk bewogen (versteld) word 
Verandering van den olietoevoer alleen is niet voldoende, doe 
ook de luchttoevoer moet daarmede in evenredigheid gewijzif 
worden, zoodat koppeling van de olie- en luchtregelkleppf 
noodzakelijk is. Daarbij moet de verhouding tusschen toeg 
voerde lucht en brandstof steeds zoo zijn, dat een zoo hoi 
mogelijk nuttig effect van de verbranding wordt verkregen. L t 
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a = drukverstuiving : b = mengverstuiving ; c = druk-mengverstuiving: d = centrifugaalverstuiving. 
V S = verstuiver: O P = oliepomp; E M = electromotor: V L = ventilator. 

cielt bijzondere eischen aan de constructie en instelling van de 
regelorganen. 
Men is uit den aard der zaak gebonden aan de minimale capa
citeit van den brander, waarbeneden men niet kan gaan, zonder 
dat de vlam geheel dooft en de automatische regeling uitscha
kelt. Eerst na het ontsteken van den brander kan men dan 
laatstgenoemde weer in werking stellen. 
Zooals in de fig. 22 is voorgesteld, zijn de olie- en luchtkleppen 
in het algemeen door middel van hefboomen en kettingen met 
den verbrandingsregelaar verbonden. De tegenwoordig bij olie
stookinrichtingen veelal gebruikelijke toepassing van een elec
trisch of op andere wijze functioneerende kamerthermostaat is 
bij vergassingsbranders wel uitvoerbaar doch eischt een eenigs
zins gecompliceerd regelmechaniek. 

V e r s t u i v i n g s b r a n d e r s . 

In tegenstelling met de vorengenoemde vergassingsbranders 
brengen de verstuivingsbranders de olie eerst in fijn verdeelden 
toestand als nevel, voordat verdamping en verbranding daarvan 
in de vuurruimte plaats vindt. Daartoe zijn zij uitgerust met 
cpeciale mondstukken of verstuivers, welke de olie verdeelen en 
gelijkmatig met de verbrandingslucht mengen. De fijne olie
deeltjes worden vervolgens zeer snel tot verdamping gebracht 
door de uitgestraalde hitte van de vlam zelf en door het bij de 
meeste oliestookinrichtingen daaromheen aangebrachte, heet 
wordende vuurvaste metselwerk. Zoodoende kan de vlam be
trekkelijk kort achter den branderkop, waarin het verstuivings
mondstuk is geplaatst, tot ontwikkeling komen. 
Voor het verstuiven van de olie tot een zeer fijnen nevol, waarin 
geen groote oliedeeltjes mogen voorkomen, past men verschil
lende middelen bij de in groot aantal in den handel zijnde syste
men van verstuivingsbranders voor huisverwarming toe. In 
hoofdzaak kan men vier verschillende wijzen van verstuiving 
onderscheiden, waarvan de grondslagen in fig. 23 schematisch 
ziji weergegeven. 
Bi. de eerste methode, welke in de figuur met a is aangeduid, 
Wordt de olie onder een tamelijk hoogen druk (meerdere atmos-
* e ;n) gebracht door een daarvoor ingerichte oliepomp. Dit 
We ktuig vraagt niettegenstaande de sterke persdruk toch maar 
w ' nig kracht (energie), omdat de te verplaatsen hoeveelheid 
0 1 slechts gering is. Vooral in verhouding tot het krachtver-
b r ik van den ventilator, welke de verbrandingslucht moet aan-
V c ren, blijft dat van de oliepomp gering. Het totale energie-
V e Jruik van beide werktuigen is trouwens van betrekkelijk 
1 ( 1 ne orde, daar de hier bedoelde brandersystemen, voorzoover 
2|j althans voor huisinstallaties bestemd zijn, slechts een onder
st van een paardekracht vragen. 
Dt door de pomp onder sterken druk gebrachte olie kan zich bij 

het verlaten van de fijne opening in den verstuiver plotseling ont
spannen en verdeelt zich zoodoende in zeer vele en uiterst 
kleine oliedruppeltjes, welke een nevel vormen in de tegelijker
tijd aangevoerde verbrandingslucht. In beginsel komt deze 
wijze van verstuiving dus geheel overeen met die van een fijn 
verdeelenden gazonsproeier, welke het water tot een nevel 
verstuift. 
Kleine verstuivingsopeningen willen echter wel tot bezwaren 
aanleiding geven. In de eerste plaats door de mogelijkheid tot 
verstoppen, bijv. door koolaanslag, dat door nadruppelen van 
olie na het stoppen van den brander kan ontstaan. In de tweede 
plaats zal door slijtage van de opening, de olietoevoer op den 
duur te ruim worden, waardoor een onzuinige verbranding ont
staat en bovendien de vorm van de vlam verandert, tenzij de 
sproeier van een voldoende weerstandbiedend materiaal ver
vaardigd is. Enkele verstuivertypen zijn zoodanig ingericht, dat 
zij met een betrekkelijk groote opening toch goed kunnen 
werken. 
In de luchtbuis zijn even vóór den verstuiver vaststaande leid-
schoepen aangebracht, welke aan de doorstroomende lucht een 
wervelbeweging geven ter verbetering van de menging van de 
lucht met den olienevel. Ook bij de overige verstuivingswijzen 
worden dergelijke schoepen veelvuldig aangetroffen. 
Bij het tweede, in de figuur als b aangegeven, type behoeft de 
olie niet onder hoogen druk gebracht te worden, omdat hier de 
luchtstroom door een injecteur gevoerd wordt, welke de olie 
aanzuigt en intensief met de lucht vermengt. De olie kan zoo
doende uit een klein tusschenreservoir, waarin het olieniveau 
door middel van een overloop steeds op gelijke hoogte wordt 
gehouden, aangezogen worden. De lucht moet echter bij deze 
wijze van olieverstuiven door den ventilator onder sterker 
persdruk worden gebracht dan bij het eerstgenoemde systeem, 
vandaar dat het krachtverbruik wat grooter is. Alle door-
stroomopeningen van de olie kunnen bij dit verstuivertype wijd 
zijn, zoodat geen verstoppingen te vreezen zijn, terwijl boven
dien geen gevaar voor het uitstroomen van onverstoven olie in 
de vuurruimte bestaat, omdat bij het uitblijven van den lucht
toevoer tevens de olieaanzuiging ophoudt. 
Het mengen van lucht en olie kan ook en wel zeer intensief in 
de oliepomp plaats vinden. Dit geschiedt bij het derde hoofd
type, dat in de figuur met c is aangeduid. Het mengsel zal na 
het treden uit de verstuivingsopening in sterke mate uitzetten 
door de ontspanning van de bijgemengde lucht. Daar laatst
genoemde zeer samendrukbaar is, zet zij sterk uit bij ontspan
ning, daarentegen de olie als vloeistof veel minder. Door de 
sterke uitzetting van de lucht wordt de daarmede gemengde 
olie zeer fijn verdeeld, waarna de olienevel met de overige ver
brandingslucht gemengd wordt. 
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Het laatste, vierde, brandertype heeft een roteerenden sproeier 
en is in de figuur met d aangegeven. De centrifugale kracht 
slingert de olie met groote snelheid in den omringenden lucht
stroom. Op deze wijze wordt eveneens een goede verstuiving 
verkregen. 
Bij de meeste typen van verstuivingsbranders wordt de door de 
pomp geleverde oliedruk met een afzonderlijke regelklep con
stant gehouden en wel doordien bij te hoogen druk een met 
een veer belaste klep opent en zoo veel olie laat ontsnap
pen, tot de druk weer de ingestelde waarde heeft bereikt. De 
ontwijkende olie wordt via een afzonderlijke leiding naar het 
oliereservoir of naar de aanzuigleiding teruggevoerd. Ook de 
overloopleiding van het in fig. 23b aangegeven brandertype 
gaat naar het reservoir terug of wordt via een speciale inrich
ting naar de aanzuigleiding teruggeleid. 

R e g e l i n g van v e r s t u i v i n g s b r a n d e r s . 

De onvermijdelijke wisselingen in de warmtebehoefte vereischen 
een voortdurende aanpassing van de warmteontwikkeling. De 
werking van de verstuivingsbranders kan men daartoe op drie 
verschillende wijzen regelen en wel onderscheidenlijk door het 
periodiek aan- en afzetten van de oliestookinrichtingen, door 
het afwisselend op groote en kleine capaciteit laten werken van 
den brander en tenslotte door het geleidelijk wijzigen van de 
vlamgrootte ih afhankelijkheid van de grootte der warmte
behoefte. 
De eerste wijze van regelen, waarbij het stookapparaat periodiek 
aan- en afgezet wordt, verlangt in normale praktijkomstandig
heden een geheel automatisch werkende inrichting, omdat 
handbediening veel zorg en attentie zou eischen. Doordat het 
mogelijk is de olienevel met een electrische vonk of gloeidraad, of 
ook wel met een gasvlam, te ontsteken, kan een automatische 
regelinrichting, welke den brander na het bereiken van den 
gewenschten warmtegraad afzet en bij hernieuwde warmte
behoefte weer automatisch aanzet en de vlam ontsteekt, be
trekkelijk eenvoudig zijn. Een thermostaat schakelt daartoe 
den brander periodiek in en uit met kleiner of grooter 
tusschenpoozen al naar mate er veel of weinig warmte noodig 
is. Het regelmechanisme kan functioneeren met behulp van 
weinig gecompliceerde en gemakkelijk onderling te verbinden 
electrische apparaten. 
Bij deze wijze van regelen is het instellen van de verstuiving 
en verbranding, d.w.z. van den olie- en luchttoevoer, hetgeen 
door den installateur verricht moet worden, zeer vereenvoudigd 
t.o.v. de continue-geregelde brandersystemen, doordat bij de 
periodieke regeling de brander gedurende de arbeidsperioden 
steeds de volle capaciteit ontwikkelt. Derhalve behoeft de ver
branding slechts bij de maximale warmteontwikkeling inge
steld te worden, waardoor het verbrandingsrendement dienten
gevolge ook steeds nagenoeg gelijk en na goede instelling ook 
doorloopend gunstig kan blijven. Eenig verlies aan warmte ont
staat echter, indien tijdens het stopstaan van de verbranding 
koude lucht gelegenheid heeft via den brander door den ketel 
naar den schoorsteen te stroomen, hetgeen den ketel onnoodig 
eenigermate zal doen afkoelen. Bij enkele brandertypen wordt 
deze luchtintrede dan ook door een automatisch bewegende 
afsluitklep tegengegaan. 
Met het oog op den eenvoud van de installatie en de instelling 
is het niet te verwonderen, dat deze regelwijze voor verwarming 
van woonhuizen en dergelijke het meest wordt toegepast, niet
tegenstaande er enkele bezwaren aan verbonden zijn. 
In de eerste plaats eischt toch een veilige en bedrijfszekere 
werking van de oliebranders in het algemeen en dus ook van het 
onderhavige type, benevens de regelinrichting een aantal appa
raten, welke regelmatig gecontroleerd en onderhouden moeten 
worden door vakkundig personeel. In de meeste gevallen is men 
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daartoe aangewezen op den inspectiedienst (service) van de 
installateur. 
In de tweede plaats brengt de periodieke regeling merkbare wi; 
selingen van de warmteafgifte der radiatoren in de vertrekke 
met zich mede. Bij gemiddelde weersomstandigheden in de i 
winter zal de brander evenveel of meer stilstaan dan werke; 
omdat n.l. de stookinrichting van zoo groote capaciteit mo 
zijn, dat zij bij strenge koude, weliswaar met de dan hit 
onderbroken werking, ook nog voldoende warmte kan levere 
De arbeidsperioden zullen bij een eenvoudige regelinrichtin 
door middel van een kamerthermostaat tamelijk lang zijn e 
dus weinig veelvuldig, bijv. 2 of 3 maal per etmaal, voorkomei 
Hierbij speelt in de eerste plaats de omstandigheid een rol, d; : 
kamerthermostaten niet zeer gevoelig kunnen zijn, omd; 
anders reeds bij toevallige luchtstroomingen of mechanise! 
trillingen de brander onregelmatig ingeschakeld zou wordei 
In de tweede plaats is de thermische traagheid van installat 
en gebouw oorzaak, dat de kamertemperatuur slechts vei 
traagd en langzaam zal stijgen na het inschakelen van de i 
brander. Daardoor loopt de temperatuur van de installatie 
hooger op dan noodig is, zoodat de radiatoren nog langen tij i 
na het afschakelen van den brander door de thermostaat 
warmte blijven afgeven en de kamertemperatuur in verban I 
daarmede eenigen tijd zal blijven stijgen. De daarop volgende 
perioden van stilstand van den brander worden derhalve bij 
matig winterweer zeer lang en de radiatoren hebben inmiddels 
gelegenheid zoo ver af te koelen, dat zij niet meer in staat zijn 
de koude luchtstroomen van de ramen op te vangen. Mede 
door de afwezigheid van hun warmtestraling zullen bij sterk 
afgekoelde radiatoren de occupanten een gevoel van kilheid 
kunnen krijgen, alhoewel de kamerthermometer nog een vol
doend hooge luchttemperatuur op ooghoogte aanwijst. Om dit 
verschijnsel tegen te gaan moet men hulptoestellen aanbren
gen, welke de temperatuur der radiatoren binnen bepaalde gren
zen houden. Dit beteekent echter weer een complicatie van het 
regelsysteem. 

Minder groote wisselingen in de warmteontwikkeling kan men 
echter eveneens verkrijgen door toepassing van de tweede der 
bovengenoemde regelmethoden, n.l. die, waarbij de brander 
afwisselend op de maximale en op een vast ingestelde kleine 
capaciteit werkt, wederom naar gelang van de warmtebehoefte. 
De vlam dooft derhalve nooit geheel, zoodat de radiatoren ook 
nooit geheel koud kunnen worden. Daartegenover staat echter, 
dat bij hoogere buitentemperaturen, zooals deze in de over
gangstijden, dikwijls afgewisseld door koudere perioden, voor
komen, de warmteproductie ook bij de kleine branderinstelling 
nog te groot zal zijn en derhalve voor het geheel dooven en 
weder in bedrijf stellen handbediening noodzakelijk is. Het 
krachtverbruik zal wegens het continue werken van het pomp-
ventilatoragregaat eenigszins grooter zijn dan bij de eers'e 
regelwijze, doch de ontstekingsinrichting komt, althans in prin
cipe, te vervallen en daarmede het electriciteitsverbruik daarvan. 
Om het bovengenoemde bezwaar m.b.t. de overgangstijden e 
ondervangen, pleegt men de ontstekingsinrichting ook wel e 
handhaven en deze bij een warmteproductie beneden de berei -
bare kleinste vlaminstelling periodiek te gebruiken, d.w.z. n 
automatisch aan- en uitgaan van de vlam. 
Een geleidelijke aanpassing van de warmteontwikkeling k n 
men ten slotte verkrijgen door toepassing van de derde der [ »• 
noemde regelmethoden, waarbij nl. de grootte van de vlam r) 
overeenstemming met de warmtebehoefte gebracht wot t. 
Evenwel brengt dit eenige meerdere complicatie van de reg I-
inrichting met zich mede, terwijl ook de instelling van de v r-
branding bij alle regelstanden naar den eisch moet zijn. 
Vooral bij toepassing van lagedrukstoom is echter geleidel' <e 

regeling noodzakelijk in verband met het geringe thermis ie 
accumulatievermogen van de installatie. Periodieke rege' ° 

• iu een voortdurend op- en neergaan van den stoomdruk ver-
( zaken . Doch ook eischen moderne installaties met water-
( rculatie, waarvan een of meerdere gedeelten automatische 
7 mperatuur-regeling bezitten, een zeer nauwkeurige aanpas-
? ;ig van de warmteontwikkeling, welke alleen door geleidelijke 
i geling verkregen kan worden. 

anslotte verkrijgt men de thermisch het meest geperfection-
i jerde regelwijze, indien men den olietoevoer zich van de maxi-
i ale tot de minimale vlamgrootte geleidelijk laat regelen en bij 
\ >rmindering van de warmtebehoefte beneden de bereikbare 
t einste vlaminstelling periodieke regeling, d.i. automatisch aan-
t i afzetten, toepast. 
\ oor verdere toelichting bij deze aangelegenheid verwijs ik 
c /erigens naar de thermische regeling van centrale verwar-
i ingsinstallaties in het algemeen, welke ik afzonderlijk be-
v ark, doch waarover ik in deze verhandeling hier en daar ver-
£ e iel reeds enkele opmerkingen maak. 

T o e s t e l l e n v o o r r e g e l i n g , o n t s t e k i n g , b e v e i 
l ig i n g e n z. 

De bij oliestookinrichtingen toegepaste regelmechanismen wer
ken, evenals bij de ontstekings- en beveiligingsapparaten, meest
al met electrische overbrenging; somtijds gebruikt men daar
voor ook wel den luchtdruk van den toch reeds aanwezigen ven
tilator, en bij de eenvoudigste regeltoestellen volstaat men wel 
met directe overbrenging door middel van hefboomen en ket
tingen. 
Uiteraard zijn de eenvoudigste toestellen en inrichtingen ook 
het minst onderhevig aan storingen, welke vooral bij electrische 
apparaten nogal eens voorkomen door vervuiling van contacten 
enz. Anderzijds moeten de toestellen natuurlijk hun taak ver
vullen op de meest juiste en volledige wijze. 
De eenvoudigste regelinrichting bestaat slechts uit een kamer-
of ketelwaterthermostaat, welke den brander periodiek aan- en 
afzet, dan wel den olie- en luchttoevoer regelt. Bij verwarmings
systemen met stoom gebruikt men stoomdrukregelaars (som
tijds neemt men hiervoor ook wel een waterthermostaat). 
Stelt men hoogere eischen aan de regeling, dan moet men ook 
schakelklokken, duostaten, temperatuurbegrenzers, groeprege-
laars, enz. enz. toepassen, welke ik later afzonderlijk zal be
handelen, omdat zij ook bij gebruik van andere brandstoffen 
geheel op dezelfde wijze gebruikt worden. 
De ontsteking van den olienevel geschiedt gewoonlijk met behulp 
van een electrische vonk, welke geheel automatisch bij het in 
werking komen van den brander ingeschakeld wordt, om na 
enkele minuten weer uit te schakelen. Somtijds verlangt men 
zekerheidshalve, dat de ontstekingsinrichting onafgebroken 
tijdens het branden in functie blijft, doch dit doet het stroom
verbruik en de slijtage toenemen. Bij enkele systemen past men 
electrische gloeidraden voor de ontsteking toe, terwijl ook licht-
of oliegasvlammen gebruikt kunnen worden. 

Het haperen van de ontsteking van den verstuivingsbrander 
kan tengevolge hebben, dat het olieluchtmengsel, hetwelk na 
een periode van onderbroken toevoer weer automatisch in de 
verbrandingskamer wordt gebracht, zich aan de heete vuur
vaste steenbekleeding of aan gloeienden aanslag in de vuur
ruimte ontsteekt en zoodoende een ontploffing in die vuur
ruimte teweeg brengt. Daarom moeten oliebranders steeds van 
een bijzondere beveiligingsinrichting voorzien zijn, welke zorgt 
dat geen olie meer toegevoerd kan worden, zoodra de vlam om 
één of andere reden dooft of bij het in gang zetten niet ontsteekt. 
Meestal brengt men daartoe in een rookkanaal of in den schoor
steen dicht achter den ketel een thermostaat aan, welke bij af
koeling beneden een vastgestelde grens den electriciteitstoevoer 
naar de oliepomp onderbreekt of op een andere wijze den olietoe
voer doet ophouden. Natuurlijk moet daarbij een bijzondere in
richting aanwezig zijn, welke deze z.g. schoorsteenthermostaat 
buiten functie houdt gedurende de ontstekingsperiode bij het in 
werking komen van den brander (bij periodieke regeling). 
In sommige gevallen, waar de toepassing van een uit den aard 
van de zaak nogal trage schoorsteenthermostaat moeilijkheden 
zou opleveren, vervangt men deze door een thermostaat nabij 
de vlam of door een lichtgevoelig element (foto-electrische 
cel), dat op het door de vlam uitgestraalde licht reageert. 
Bij geheel automatisch werkende stookinrichtingen moet de 
brander na het weigeren van de ontsteking na eenigen tijd weer 
vanzelf trachten één- of tweemaal opnieuw in werking te komen. 
Slaagt hij daarin niet, dan moet een storingssignaal waarschu
wen en de stookinrichting automatisch zoodanig buiten bedrijf 
gesteld worden, dat eerst na persoonlijk ingrijpen door den 
gebruiker of door den installateur de brander weer aangezet 
kan worden. 

Voorts moet een apparaat ter beveiliging van den ketel aanwezig 
zijn, dat de oliestookinrichting stopt, zoodra en voor zoolang de 
watertemperatuur resp. de stoomdruk boven de toelaatbare 
grens stijgt. 
Overschrijding van de toelaatbare keteltemperatuur of stoom
druk zou bijv. kunnen plaats vinden, indien in het vertrek, waar
in de kamerthermostaat hangt, door het openstaan der ramen 
of deuren een lage temperatuur ontstaat bij overigens voldoende 
werking van de verwarmingsinstallatie. In dit geval zal de ther
mostaat om warmte blijven vragen, zoodat de ketel onnoodig 
hoog opgestookt wordt, hetgeen niet alleen warmteverlies doch 
tevens oververwarming van de andere vertrekken met zich mede 
brengt. 
Automatisch geregelde branders moeten na het verdwijnen van 
de temperatuur- resp. drukstijging weer zonder meer hun taak 
opnemen. Deze beveiligingsapparaten dienen dus geheel ge
scheiden te zijn van eventueele toestellen voor het automatisch 
regelen van de watertemperatuur resp. stoomdruk. 

(Wordt vervolgd.) 

NOG EENS: HET ARCHITECTENDIPLOMA IN NEDERLAND. 

' wil het antwoord van collega van Hardeveld uit het num-
1 ;r van de vorige week nog één keer beantwoorden; daarna 
1 voor mij deze zaak afgehandeld. Ik heb zelfs wel even over-
* 'gen, er nu reeds het zwijgen toe te doen, omdat uit zijn 
5 'kje blijkt, dat hij mij heelemaal niet begrepen heeft en ik 
* ronduit gezegd, aan wanhoop, hem te doen begrijpen, wat 
1 bedoel. Maar aangezien dit kleine debat voor het front van 
( buitenwereld wordt uitgevochten, moge ik, ter vermijding 
* n misverstanden, zoowel bij mijn geachten tegenstander, als 

bij anderen, een laatste poging doen om nu eens héél duidelijk 
te zijn. 
De motiveering van van Hardeveld, waarom de grondslag 
van het rapport van de Studiecommissie van den B.N.A. zou 
zijn aangetast, is, en blijft, weinig overtuigend. „De meer ex
clusieve beoefening van den stedenbouw, de steeds uitgebrei
der samenwerking met den adviseerenden ingenieur, de ver
anderde inzichten inzake de uitoefening van het architecten-
beroep, en in verband daarmede zijn opleiding...." Dat zijn de 
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drie punten. Als ik ze stuk voor stuk onder de loupe neem, zeg 
ik in het kort het volgende: De exclusievere beoefening van 
den stedenbouw kan men beschouwen als een vertakking van 
het architectenberoep, die zeer beslist op de basis van het 
architectonische denken staat. 
Van Hardeveld wijst op de stichting van den B.N.S. (Bond van 
Ned. Stedebouwkundigen); ik wijs erop, dat deze Bond zich 
uitdrukkelijk baseert op het s c h e p p e n d e k a r a k t e r 
van den stedebouw, en daarin zijn principieele verwantschap 
met de architectuur met nadruk vastlegt. 
Over de samenwerking met technische specialisten heb ik het 
mijne gezegd. Dit wordt naar mijn meening door van Harde-
veld's betoog niet aangetast. Hij erkent zelfs, dat de architect 
„van solist dirigent wordt", maar dan argumenteert hij verder, 
dat „de dirigent zich ook niet zal stellen op de plaats der 
solisten, of de zeer speciale studie dezer solisten zelf zal heb
ben te beoefenen". En nu vraag ik: heb ik dat beweerd? Be-
teekent „hooger wetenschappelijk inzicht", dat je een kop als 
een encyclopaedic hebt, en dat je daarin alles hebt ingestampt, 
wat er op het gebied van je vak en van de daarmee verwante 
vakken te weten valt? Zoodat je in staat bent, het desnoods 
ook zonder je technische specialisten te doen? Bedoelt van 
Hardeveld het z o o ? . . . . Ik niet! Heelemaal niet! De hemel 
moge mij er voor bewaren! Als het zoo was, ware de weten
schappelijke vorming niet alleen een bezwaar voor 's architec
ten kunstenaarschap, het ware een volkomen krankzinnigheid! 
Van Hardeveld heeft het rapport heelemaal niet begrepen, 
anders had hij nooit de fout gemaakt „inzicht" te verwarren 
met „kennis". En daarmee valt zijn heele betoog op dit punt. 
En als van Hardeveld dan de vrijheid neemt om te verklappen, 
dat collega Kromhout in een niet openbare vergadering zekere 
vleiende dingen heeft gezegd over de praktische onderlegdheid 
van vele H.B.O.-cursisten (die ik in het algemeen wel onder
schrijf, maar waaraan ik geen doorslaggevende beteekenis 
hecht met betrekking tot het architectonisch inzicht), meen 
ik daartegenover te moeten stellen, dat in diezelfde vergadering 
door verschillende competente aanwezigen is gezegd, dat de 
cursus-H.B.O. in zijn tegenwoordigen vorm geen architecten
opleiding mocht heeten, en dat deze meening, behalve door van 
Hardeveld, door niemand weersproken is. Ik wil eraan toe
voegen, dat de aanwezigen op deze vergadering zonder uitzon
dering menschen waren, die van H.B.O., uit ervaring, als archi
tect of als docent, meer weten dan mijn geachte tegenstander. 
En ten slotte de quaestie der opportuniteit. Meent van Harde
veld, dat het zoo'n vaart niet zal loopen met die particuliere 

diplomaverleening? Om de praktische en financieele bezwaren 
Och arme! Wat is er gemakkelijker dan een examencommiss; 

te vormen, als er genoeg candidaten zich aanmelden, die, oi 
een diploma te halen, graag bereid zijn om een behoorlij 
examengeld te betalen? Weet van Hardeveld niet, dat de 0 | 
zichtersexamens van den B.N.A., ongesubsidieerd, zichzelf i 
druipen? Ik meen, integendeel, als wij helpen om dat karret> 
op gang te brengen, het binnen zéér korten tijd een angstwek 
kende vaart zal gaan loopen, en ik sta in die meening nie 
alleen. 
En zoo kom ik dan aan de laatste 4 alinea's van van Harde 
veld's betoog, waarin hij beweert, dat het rapport eigenlij 
titelbescherming uitsluit. Hier stijgt de begripsverwarring te 
top. Als de B.N.A. door aanneming van het rapport der studie 
commissie zich heeft uitgesproken, dat de beste opleiding voo 
den architect is de gymnasiaal-universitaire, volgt daarui 
n a t u u r l i j k niet, dat het onmogelijk is, dat een architec 
gevormd wordt langs een anderen weg. Het ware een voot 
beeld van ongeloofelijk dogmatische Weltfremdheit, wannee 
de B.N.A. het rapport zóó zou hebben opgevat. 
Het op deze wijze met elkaar in verband brengen van de op 
leiding en de titelbescherming wijst op een begripsverwarring, 
die mij verbijsterd doet staan. Want als wij zeggen: „titel 
bescherming", dan bedoelen wij: „ s a n c t i e v a n de o v e r 
h e i d op een d o o r een o f f i c i e e l e i n s t a n t i e b ij 
een e x a m e n g e b l e k e n b e k w a a m h e i d". Hoe de 
candidaat deze bekwaamheid heeft verworven, kan die offi
cieele instantie koud laten. Zeker in ons vak zijn er vanouds 
vele wegen geweest, die naar Rome leidden. Maar het is, in 
het belang van de groote zaak, die wij in de titelbescherming 
en de beroepsbescherming voorstaan, eerste eisch, dat wij blij-
van vasthouden aan het principe, d a t het o n d e r z o e k 
n a a r de b e k w a a m h e i d d o o r de o v e r h e i d ge
s c h i e d e . Omdat elke andere titelverleening, tegenover de 
sceptische buitenwereld, het karakter moet hebben van een 
particuliere liefhebberij, die morgen aan den dag door een 
ander clubje ook kan worden ondernomen. Wij mogen daar 
niet aan meedoen, want het is hoogst gevaarlijk. Het kan, be
halve tot een chaotischen uitgroei van particuliere architecten
diploma's, alleen maar leiden tot te lage normen, als straks 
de overheid misschien eens aan titelbescherming gaat begin
nen. En in dat geval zijn wij met de titelbescherming verder 
van huis dan ooit. Ik herhaal: de beunhaas zal ervan profi-
teeren. v. d. S. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

M O D E R N E B A U F O R M E N , Apr i l 1936. 
Beschreven wordt het nieuwe Jaarbeursgebouw te Hels ingfors en het in 
ons blad ook opgenomen nieuwe Concertgebouw te Göteborg . Voorts zien we 
afbeeldingen van de brug over de Isar bij Bad T ö l z , op steenen pijlers met 
een houten leuning. Paul Mebes bouwde met Paul E m m e r i c h een Siedlung 
voor oor logsverminkten bij Potsdam en voorts vinden we vele plaatjes van 
een woonhuis bij Stuttgart . 

I D E M , Apr i l 1936. 
In Wiesbaden moeten nieuwe brongebouwen gemaakt worden, waar je kan 
wandelen en zoo. De architecten E isenlohr en Pfennig hebben daar schet
sen voor gemaakt. De heer E. Binder geeft een kleine studie over de aan
kleeding van een kleine woning, met vele zeer minit ieuse technische tee
keningen. Van Paul Mebes (die nog steeds de groote woningbouwarchitect 
blijft en hij was dat al in 1910) en P. Emmer ich een complex in Ber l in-
Weiszensee. Stre i fenbau. v. Ti jen's type van arbeidersf lat in den Bergpolder 
te Rotterdam noemen ze in het Duitsch een „Aussenganghaus" . H iervan 
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vinden we een voorbeeld te Zur ich in dit nummer. Verder nog vele won inge i 

en interieurs. 

I D E M , Jun i 1936. 
Baurat H. Boehm schrijft over „ E l e n d s v i e r t e l s a n i e r u n g " , met voorbeeld' 1 
uit Madr id (actueel ! ) , F rankfur t , enz. L . ïndl iche Gasthauser gaan hoe lang r 
hoe meer op Al t -Heidelberg lijken. W e zien een paar van die gevalletje • 
Verder talr i jke landhuizen, interieurs en meubelen. 

I D E M , Ju l i 1936. 
Wie de steensnede wi l bestudeeren, bestudeere het „ E h r e n m a l der St? t 
Hei lbronn", door Paul Bonatz en worde wijzer. Peter Behrens blijft de ou 
en de goede, ook als hij in samenwerking met Alexander Popp te Ween' . 
de Staats Tabak fabr iek L inz bouwt. Al les groot gehouden en toch, w; r 
noodig, weten te verf i jnen, zonder grof te worden. Voorts vele werken * i 1 

Bernhard Pfau te Düsseldorf . Hiermede is het nummer gevuld. Ik zou bi i 
de woonhuizen, interieurs en meubels vergeten. J . P. '• 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

3EDACTÏE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. VAN N R Q Q 
3EN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR, SECRETARIS: J. P. MIERAS. 15 A U G . 1936 J J 
<EDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

HEUSDEN 
Toen wij in ons nummer van 28-9-1935 (no. 39), van verschil
lende plaatsen van Brabant in 't kort hun bijzondere schoon
heid hebben genoemd, hebben wij gezwegen van Heusden, 
waar de tocht langs heen is gegaan. 
De reden hiervan was eenvoudig, dat Heusden waard was, er 
eens afzonderlijk en in iets meer plaatjes dan in het Brabant
nummer mogelijk was, wat van te laten zien. 
Nu is Heusden geen plaats met een roemrijk verleden, al is 
het oud. Want in 839 werd het door de Noormannen verwoest, 
maar het zou merkwaardiger geweest zijn als het door de 
Noormannen niet was verwoest. Jammer genoeg is er geen 
bisschop vermoord en sprong er niemand van den toren, wat 
weer wel interessant zou zijn geweest voor de oude historie 
der stad. 
I'eusden is ook niet aantrekkelijk door opvallend mooie en 
daardoor bekende stadsgezichtjes, die bezoekers trekken 
muurhuizen e.d.) en de natuur kan zich niet beroepen op iets 

• Is „verliefde boomen" of zoo iets dergelijks origineels. Neen 
' genlijk is er niks. Maar zijn het vaak niet vele factoren van 

agatie, die architectonische en stedebouwkundige schoonheid 
Jortbrengen? Heusden is vast en zeker door zulke factoren 
jk aan bekoring. Maar er zijn wel aanwijsbare elementen, 
'aaruit vermoedelijk mede de zoo bijzondere schoonheid van 

1 it stadje is ontstaan. Ik wijs hier op het stratenplan, dat van 
•n even groote natuurlijke regelmatigheid als onregelmatig-
3 | d is, en op de hoogten van de huizen langs de straten. Er 
ordt heden ten dage wel eens geleerd gesproken van de drie 

dimensionaliteit van den stedebouw. Ik geloof dat daarover in 
Heusden een lesje is te nemen. 
Tot het positieve element, dat Heusden zoo bijzonder fraai 
maakt, behooren zijn wallen. Deze wallen zijn nog volledig in
tact en een zoom van zwaar geboomte omgrenst het diep erin 
verscholen dorp. 
Hoe is het toch mogelijk, dat sommige gemeentebesturen de 
wallen hunner stadjes willen doen slechten en helaas ook al 
hebben doen slechten? Wat doen nu zulke wallen aan den bloei 
van dergelijke dorpen kwaad? Het pogen om de wallen te slech
ten is veelal dan ook niet anders dan een kinderachtig dwingen, 
en het praatje „verlost te worden uit de knellende banden, die 
de ontwikkeling der gemeente tegenhouden", is een zeurpraatje. 
Iedere stad met goede en mooie wallen is bevoorrecht met een 
prachtig element van schoonheid. Niet alleen van buiten af ge
zien, maar ook van binnen uit, heeft de stadswal zijn aesthe-
tisch effect. 
Dit effect is van een andere schoonheidsorde dan die, welke op 
volksuniversiteiten gedoceerd wordt. 
Lezingen over deze orde van schoonheid zouden stom ver
velendzijn. Maar inmiddels zitten stadswallen, die met slechting 
worden bedreigd, er maar mede. 
In Heusden koestert men natuurlijk geen sombere plannen. 
De wallen met het prachtige perspectief der boomen rijen, in 
alle mogelijke wijkende richtingen, zijn essentieel voor de 
schoonheid van deze stad, die er terecht trotsch op kan zijn. 

J. P. M. 
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H E U S D E N 

SPREKENDE STEENEN, DOOR PROF. Mr. J. A. VAN HAMEL 

Oud-Hooge Commissaris te Danzig, Oud-Lid van den Raad van Amsterdam. 

Onderstaande gedachten bij de aanhangige voorstellen omtrent 
de definitieve bestemming van het Paleis op den Dam en den 
bouw van een Stadhuis te Amsterdam, werden door Prof. van 
Hamel eenigen tijd geleden uitgesproken voor een door het 
„Initiatief Comité Amsterdam" belegde bijeenkomst. Nu het 
besluit door den Gemeenteraad is aanvaard, nu de wetgevende 
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macht de plannen heeft afgehandeld, de prijsvraag wordt ui 
geschreven en de projecten uit de architectenwereld eerlang 
wachten staan, mogen deze denkbeelden, — welke geen specia i-J 
aesthetische of bouwkundige uiteenzettingen bevatten, maar < 1 

algemeen terrein liggen en van staatkundige inspiratie zijn, 
te dezer plaatse, hier en daar verkort, worden weergegeve • 

H E U S D E N 

I e aanhangige plannen, volgens welke Amsterdam het Paleis-
ladhuis aan den Dam definitief aan het Rijk tot Koninklijk 
deis zal afstaan, en met een rijksbijdrage tot den bouw van 
n meer monumentaal stadhuis ter vervanging van het Prin-

mhof zal worden overgegaan, vormen, men mag wel zeggen: 
n historisch feit. Er valt een zeer diepe beteekenis aan te 
enten, in het lotsbestel van ons vaderland en in het lots-
stel van de hoofdstad, 

schijnt omtrent de verwezenlijking gunstig uitzicht te be

staan. De berichten wijzen op voortgang. Misschien dat ge
dachten, als die ik mij hier veroorloofd heb te ontwikkelen, 
ook nog een paar kleine steentjes kunnen bijdragen om het 
geheele plan nader tot werkelijkheid te brengen. Steentjes, 
passende bij de machtige steenentaai, die in deze bouwwerken 
gesproken wordt, — gesproken in het bestaande gebouw, en 
in den nieuwen bouw, waarvan thans het voornemen aange
kondigd is. 
In openbare bouwwerken liggen diepe roerselen van 't leven 
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der volkeren besloten. Zij zijn ontstaan uit een collectieven 
wil, uit bewegingen, die op een bepaald oogenblik in een staat, 
in een volk hebben gegolden. Zij zijn de machtige uitingen van 
heerschende stroomingen, opvattingen, instellingen, behoeften. 
Wat enkel geschreven wordt, of gedrukt, of gepraat, hoe weinig 
gewichtig, hoe weinig innig behoeft dit nog te zijn! Woorden 
zijn goedkoop en oppervlakkig. Ideeën zijn goedkoop. Papieren 
zijn goedkoop en geduldig. Maar, — wanneer door den noesten 
arbeid van honderden, soms van gansche generaties, met de 
moeizaam bijeengebrachte gelden van duizenden, de zorgvuldig 
beraamde, aan veler samenwerking ontsproten plannen, ge
leidelijk en soms in den loop van vele jaren, tot een bouwwerk 
en een steenen werkelijkheid zijn geworden; wanneer de oogen 
der menigte ze langzamerhand hebben zien oprijzen en zijn 
gaan verstaan, en wanneer opeenvolgende geslachten ze zijn 
gaan gebruiken, — wanneer ze de vaster en vaster wordende 
traditie dragen en het wel en wee van vandaag en van de toe
komst meemaken, dan staat daar weer 'n tastbaar en kostbaar 
bewijs van het bestaan en beteekenen eener gemeenschap, een 
levensbewuste en levensvatbare gemeenschap. 
Toen Napoleon in Egypte zijn soldaten op de machtige betee
kenis van den veldtocht aan den Nijl wilde wijzen, richtte hij 
den vinger naar de Pyramiden: „Bedenk, dat 40 eeuwen op U 
nederzien". Dit beteekent de taal der steenen. 
En toen Bismarck de eenheid van het Duitsche Rijk voor aller 
oogen wilde demonstreeren, bracht hij den bouw van den Keul-
schen Dom tot voltooiing, die meer dan 4 eeuwen onafgemaakt 
had gestaan, als 'n toonbeeld van machteloosheid van 't 
Oude Rijk. 
Nog dezer dagen zijn wij weer getroffen geworden door de 
historische macht van een bouwwerk. Het was bij de plechtige 
begrafenis van Koning George V van Engeland. Om voor de 
laatste maal aan zijn volk getoond te worden, werd het lijk des 
Konings in een langen tocht vervoerd naar de beroemde West
minster Hall. De ontelbaren die daar voorbijtrokken, bedachten 
dat ditzelfde bouwwerk sinds 1000 jaren het middelpunt ge
weest was van de Koninklijke Majesteit in den lande. Tot het 
Engelsche volk, zoo gehecht aan traditie, spraken die 
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steenen van de overoude beteekenis van zijn vorstenhuis, 
't Is niet enkel het verleden, dat zoo door steenen wordt ge
tuigd. Zij roepen ook het heden en de verdere toekomst uit. 
Soms zelfs zeer speciaal. Ik herinner mij uit de dagen dat ik in 
Polen te doen had, het oprijzen van een havenstad en van de 
havenwerken van Gdynia, aan de Oostzee, de trots van een 
gansche natie, die daar langzamerhand in basalt en beton en 
klinkers haar eigen uitweg aan de zee deed oprijzen. 
Ook omgekeerd! Men kan de steenen ook doen spreken door 
ze te doen verdwijnen, door ze uit te wisschen. 
Toen in 1789 een natie een oud tijdperk omver wilde werpen 
en een nieuw tijdperk inluiden, trok zij, de Fransche, — te 
velde tegen het bouwwerk, dat van dat oude régime voor haar 
de belichaming geworden was. Zij brak de Bastille af. Maakte 
die met den grond gelijk. En nog geldt die dag, de 14e Juli, 
als de historische dag van de Republiek. 
Wie is vergeten, welk een geweldige en beslissende invloed in 
het nieuwe Duitsche Rijk is toegekend geworden aan den 
brandaanslag op het Rijksdaggebouw, waarvoor onze onge
lukkige landgenoot Van der Lubbe het gelag heeft moeten 
betalen? 

Er zijn weinig steden, waar de taal der steenen zoo sprekend 
kan vernomen worden, als in Amsterdam. Wat hebben de stee
nen hier allerlei groote dingen tot uiting gebracht! Wij zullen 
maar niet wijzen op de straatsteenen, die bij vele dempinge1 

hebben gediend en die soms het doodslied prevelen van sorr -
mige onzer schoone grachten en waterfronten. Zij getuige , 
dat Amsterdam niet altijd genoeg zich van zijn ontzaglijk 
schoonheid bewust is. Zij getuigen van de wreede inbrei ' 
die daarop kan worden gemaakt. Men zou wel altijd door h t 
„voorzichtig", „voorzichtig" willen uitroepen tot hen, in wi " 
handen deze schatten zijn gelegd. 
Hoeveel bouwwerken spreken in deze stad niet een gewich t 
taal. Getuigen van machtige feiten. Teveel om op te noeme . 
Van allerlei aard. Daar is de Westerkerk, het Kerkgeboi 
w a a r m e d e de veldwinnende Reformatie haar eigen geest 1 t 
uitdrukking heeft willen brengen, een tijd van eeuwen afslc t 

ei den ingang tot een nieuwe vormde. Uit onze eigen dagen: 
h IB heugt mij nog de trots, waarmee eens eenige bestuurders 
v n den Diamantbewerkersbond mij rondleidden toen pas hun 
v stingachtig gebouw in de Plantage was verrezen, een bouw-
v rk dat spreken moest, en spreken kon, van een sterke en 
z Ifverzekerde vakbeweging. 
O k met 't afbreken heeft men hier te Amsterdam verstaan, de 
s ?enen te doen spreken! Men bekenne, dat die taal soms als een 
v rgissing aandoet. Daar is (bijvoorbeeld) het monument, zooals 
'1 heette, van „Naatje op den Dam". Het is een groote fout ge-
v ?est, dat men indertijd, voor ± twintig jaar, dit monument 
a gebroken heeft. Zulke dingen d o e t men niet. Men mag ook 
v\ il aannemen, dat men het heden ten dage niet meer zou 
d en. Het monument was niet mooi. Accoord! Maar het was 
0| zettelijk en officieel opgericht, onder algemeene belangstel
l i n g en met ernstige geestdrift „voor den nationalen volks
geest", zooals er op te lezen stond. Het was een herinnering 
aan het vaderlandsche gevoel dat zich in 1830 had doen gelden. 
Ir den tijd van de afbreking, nu een 20-tal jaren geleden, heeft 
daarin waarschijnlijk wel een beetje onbewuste of bewuste on
verschilligheid voor dien nationalen geest gelegen. Men meende 
van verschillende zijden, met den vaderlandschen geest te heb
ben afgedaan, en dat moest in de steenen worden uitgedrukt. 
Gelukkig dat thans deze onverschilligheid weer voor krachtiger 
nationale overtuiging in veel breederen kring plaats maakt. 
Men zou Naatje thans niet afbreken! De meeste Nederlanders 
zijn gaan begrijpen, dat het voor hen allen toch nog een diep 
belang is, Nederlanders te zijn en te blijven, en de vaderland
sche gedachte stevig in stand te houden. 

Zoo zijn er nog wel meer omvergehaalde steenen. Daar is de 
afbraak geweest van de Nieuwe Zijds Kapel in de Kalverstraat, 
de plek van het Oude Mirakel der Heilige Stede. Ook die af
braak is te betreuren geweest. Een gebrek aan piëteit voor een 
eerbiedwaardige traditie. De traditie van 't oude Katholieke 
Amsterdam uit de Middeleeuwen. Waarschijnlijk zou men ook 
deze s t e e n e n thans anders en met meer respect behandelen! 

i 

En nu zal het oude, glorieuse Raadhuis uit de 17e eeuw, voor 
goed door de stad a ls z o o d a n i g w o r d e n a f g e s t a a n ! 
Het zal als Stadhuis worden afgeschreven. Het zal officieel, 
in allen vorm, als Koninklijk Paleis worden erkend. Wat in 
1810, toen Lodewijk Napoleon er zijn paleis van maakte, een 
daad van macht is geweest; wat in 1813, onder Koning Willem I, 
een toestand van voorloopig gedoogen is gebleven, wordt nu een 
geconsolideerd, historisch feit. Het ware onjuist, dit te kriti-
seeren. De taal, die de lotgevallen dezer steenen aan den Dam 
hiermee spreken, is zelfs kenmerkend voor de verhouding 
waarin de stad tegenover het land, en het land tegenover de stad 
hebben gestaan, en zijn komen te staan. 
Men vergete het nooit. Het prachtige Raadhuis is in de 17e 
eeuw ontstaan, als een toonbeeld van burgertrots, van zelf
bewustzijn en breedheid van gebaar van ons voorgeslacht. Het 
was de tijd, toen de keukenmeid van den Amsterdamschen 
bu gemeester aan een buitenlandsch vorst werd voorgesteld 
a's> de vrouw, die Europa beheerschte, omdat het humeur van 
ha en meester doorslag gaf in de zaken der groote staatkunde. 
Da- zijn machtige herinneringen. Zij hebben hier op dit Raad-
hu s aan den Dam gezeteld, kloek en krachtig. Zij moeten er 
"o , rondwaren. Zij zullen ook, zoolang dit bouwwerk staat, 
S e dgenis blijven afleggen. Het Paleis van Neerland's Koningen 
°P len Dam wordt nooit een vorstelijk pronk- en praalgebouw, 
z o als 't Louvre of Buckingham Palace. Het is en blijft de 
S c * ^pping van den burgerlijken, trotschen Amsterdamschen 
ge< st. 
M( i verwijt dien burgerregenten wel, dat zij eigengereid en be-
' a ' ^zuchtig en on-democratisch waren. Maar één ding staat 
* 0 ( i ook vast, dat dit bouwwerk aan den Dam gewaagt van 

een geweldigen ondernemingsgeest en moed, van bekwaam
heid en degelijkheid, van orde in 't leven en orde op de zaken, 
van vrijheidszin ook, en machtigen uitbreidingsdrang over de 
geheele wereld. Van onbekrompen, zij 't dan wat deftigen ge
meenschapszin tevens. 
En echter, men vergete het ook nooit: dit oude Amsterdam is 
in zijn trotsche eigenmachtigheid vaak de tegenstander, vaak 
de vijand zelfs, geweest van Nederland. 
Het stond in die tijden vrijwel geheel op zich zelf. Het concen
treerde zich in zijn eigen belangen, zijn eigen richtlijnen, zijn 
eigen wallen. Het heeft ontegenzeggelijk aan de oude Repu
bliek veel van zijn rijkdom en grootheid medegebracht. Wat 
waren de provinciën zonder Amsterdam en Holland geworden! 
Maar tevens is de politiek van Amsterdam een voortdurende 
invloed t e g e n Nederland geweest. Het heeft de éénheid des 
lands tegengewerkt, om zijn eigen zelfstandigheid ten top te 
voeren. Het sloot op eigen houtje voordeelige handelstractaten, 
die strijdig waren met het algemeen belang des lands. Het 
heeft het streven der Oranje's naar krachtige nationale 
bevestiging en eenheid tegengehouden. De nationale defensie 
ook. Amsterdam was tégen den Prins. De Amsterdamsche 
kooplieden wilden vaak liever de internationale gevaren en be
dreigingen n i e t zien en daarvoor geen gelden spendeeren. De 
zoo rampzalige verwaarloozing der militaire uitgaven, waar 't 
land telkens zoo zwaar voor moest boeten, stond onder leiding 
der machtige koopmanspolitiek van de koopstad aan het Y. 
Voor die koopmansbegrippen: „Het zal zoo'n vaart niet loopen", 
en: „Wij kunnen het geld beter gebruiken", moest de staats
man halt maken, en stond hij hulpeloos. Hoeveel onheil is uit 
dezen engen geest voortgekomen. Wij stikken er hier en daar 
in Nederland nóg in! Hopen wij maar, dat hij ons niet ander
maal in nood brengt. Doch specifiek Amsterdamsch is die geest 
zeker niet meer. 

Moge Amsterdam dan eerder een stoot helpen geven in andere 
richting. 
Amsterdam is sinds de 19e eeuw nog iets meer en anders ge
worden dan de koopstad aan het Y. Zij is geworden de hoofd
stad van Nede r l and , en daarbij dus ook tevens: vóór den Prins, 
„een zetelplaats voor Oranje". Voor de kracht, voor de gezond
heid van Nederland is dit onmisbaar geweest. 
Dit is alles door de taal der steenen van het bouwwerk op den 
Dam uitgedrukt. Het heeft den gang der dingen als het ware 
samengevat. Het was geen gril, geen toeval, dat Lodewijk 
Napoleon, toen hij zich in 't Koninkrijk Holland vestigde, in 
Amsterdam ging wonen en het prachtige Raadhuis tot Paleis 
nam. En het is ook geen toeval geweest, dat de Erfprins, toen 
in 1813 de vrijheid van Nederland hersteld werd, aanstonds naar 
Amsterdam is gekomen, om daar die nieuwe vrijheid en de 
souvereiniteit van Oranje te proclameeren op het Paleis-Raad
huis. En dat het Raadhuis der eigengerechtigde burgemeesters 
het Paleis werd van den vorst van 't gansche land. 
Amsterdam verloor daarbij oude grootheid. Maar het heeft, 
welbegrepen, nieuwe grootheid gewonnen. 
Aan de traditie van de 17e eeuw, heeft zich een traditie ge
regen van de 19e. 
Ook daarmede echter is niet het laatste woord gesproken. Er 
is, geloof ik, gedurende de 19e eeuw in dezen nog iets blijven 
rammelen. De gebouwen zelf zijn daarvan de uitdrukking ge
bleven: van onzekerheid en onvolledigheid. Het gemeente
bestuur provisorisch zetelend in 't Prinsenhof. De Koningin in 
't huis, waarop de gemeente haar eigendom mocht pretendee-
ren. Deze traditie van de 19e eeuw beteekende slechts een begin. 
Men zou zeggen, dat de landsregeering en de hoofdstad zich 
tóch nog moesten vinden. De afstand bleef groot. Het zal de 
traditie van de 20e eeuw zijn, dit te verhelpen. En die traditie 
wordt dan in deze, onze eigen dagen, met de taal der steenen 
ingezet. 
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Er knoopen zich aan dit plaatsverschil tusschen hoofdstad en 
residentie verschillende algemeene gedachten vast . . . . 

De afstand tusschen Den Haag en Amsterdam is groot. Die van 
Amsterdam naar Den Haag evenzeer. Men moet, om dit te be
leven, ook eens, zooals met mij het geval is, eenige jaren in 
Den Haag hebben doorgebracht en de Haagsche milieu's heb
ben kunnen waarnemen, en tevens de Amsterdamsche milieu's 
blijven kennen en vaak tusschen de hoofdstad en de residentie 
heen en weer gereden. Merkwaardig is deze afstand tusschen 
de regeering en de regeeringsbureau's aan den eenen kant, en 
een nijvere, veelzijdige burgerij als van de hoofdstad, die trou
wens het geheele volk weerspiegelt. Deze geheele scheiding is 
bijna een curiosum. Men heeft soms 't gevoel dat de Amster
dammer gemakkelijker naar de City oversteekt dan naar Den 
Haag. En de Hagenaar lichter naar Brussel en Parijs dan naar 
Amsterdam. Ik geloof niet, dat er een ander land in Europa is, 
waar die scheiding tusschen de stad der regeering en de stad 
van het volk zoo is doorgetrokken. Kom in Londen, kom in 
Parijs, kom in Berlijn, in Stockholm, in Warschau, overal vindt 
ge de wereld der landsregeering en die der handelende, wer
kende, strevende bevolking in de hoofdstad dooreen. Ik geloof, 
dat dit een groot voordeel is. De ambtelijke organen ondergaan 
daardoor dagelijks meer de wrijving van het werkelijke leven 
der natie. Zij worden hare zorgen, hare belangen, hare stroo
mingen beter gewaar dan in een afgezonderde residentie-stad, 
met zoo'n groot percentage gepensionneerden en sociëteiten en 
mondaine kringen. Omgekeerd ook: de particuliere bevolking 
van de grootste stad des lands komt meer in contact met de 
moeilijke zorgen en opgaven der landsregeering, met het moei
lijke werk van besturen, wanneer zij dit geheele raderwerk om 
zich heen aan het werk ziet, in plaats van, voor haar gevoel, 
teruggedrongen in een buitenhoek. Men moet terug gaan tot 
vroegere toestanden om een analogie te vinden. Regeeringen 
zijn wel eens bang geweest, om in het eigenlijke midden der 
natie te leven. Zij hebben de wijk genomen. De Fransche 
Koningen trokken wegens de Fronde met hun hof weg uit 
Parijs, uit het Louvre, naar Versailles, 'n jachtverblijf, 'n bui-
tenstad, omdat zij het trillende leven van de ware bevolking 
wilden vermijden. En toen eenmaal, na honderd jaren, deze be
volking een meer bevolkingsgezind en minder wereldvreemd 
bestuur wenschte, heeft zij het Koningschap naar Parijs terug
gehaald. In Duitschland, in het Volksrijk, is voor Potsdam geen 
plaats meer. In Rusland heeft de Sovjet-regeering zich getrok
ken gevoeld, als van ouds, tot het eigenlijke hart des lands, 
tot Moscou; — en Petersburg, dat zoozeer een stad was van 
regeeringsbureau's, daarvoor verlaten, 't Is in den modernen 
tijd eigenlijk vooral, merkwaardigerwijze, in Noord-Amerika, dat 
men overal nog weer die splitsing ontmoet van officieel regee-
ringscentrum en hoofdstad. Dit is daar een principe. In New-
York alléén maar de burgerij. Alle officieele instellingen van 
den staat in 't afgelegen provincie-stadje Albany. Zoo is 't in 
de meeste der 44 staten. Uit principe. De gewichtigste stad niet 
de zetel der bestuursorganen. Om de regeering ver van het 
gewoel en de opwindingen van het oogenblik te houden. Zelfs 
de Bondshoofdstad heeft men daar in een villégiature gesticht, 
in 't lieflijke Washington, waar weinig anders dan politici, 
ambtenaren en diplomaten bijeen zijn. Dit stelsel heeft er daar 
te lande echter eerder toe bijgedragen om de politiek te maken 
tot een onderlingen kring van partijen en politieke kongsi's, los 
van het eigenlijke leven des volks, door de publieke opinie wei
nig gekend en ook weinig geacht, 't Lijkt weinig aanbevelens
waardig. 

Tot welke gedachten komen wij op dit stuk met betrekking tot 
ons eigen land?. . . . 

In ons land hebben opzettelijke beweegredenen niet den door-
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slag gegeven tot de afzondering van hoofdstad en regeerinc 3 . 
residentie. De plaats van 's-Cravenhage als residentie en regi ••>. 
ringsstad is op natuurlijke wijze tot stand gekomen. Zij is eon 
voortbrengsel van de toestanden en de geschiedenis. Zij is in 
onze traditie ingegroeid. Ook zij vindt in steenentaai haar u t-
drukking: in het Binnenhof en het Plein, in het Noordeinde, het 
Torentje, ja, in de Witte Sociëteit en de Pier van Schevening' 1. 
Maar wat liggen deze ver van Amsterdam! En Amsterdam is 
daartegenover het typische emporium van het handelende vi |< 
gebleven. De voortzetting van het oude gemeenebest, dat Is 
een zoemende bijenkorf z'n plaats op de wereld heeft verw. . 
van en behoudt. Ook deze „bijenkorf" is bijkans een spreke, d 
symbool! 
De Amsterdammer heeft van hoog tot laag ongouvernemente al 
gevoel. Hij spreekt een andere taal. Hij denkt anders. Hij vin lt 
het geheele staatswezen min of meer iets duisters, iets wc 1-
derlijks en hinderlijks. Hij blijft zich voelen vrijgevochten n 
Amsterdamsch. Hij draagt geen gekleede jassen en lintjes in t 
knoopsgat, zegt hij, „zooals ze doen in Den Haag". Hij vo< It 
zich, hoog en laag, deel van het woelende, bewegelijke leven 
der burgerij. En in den lande ziet men naar de hoofdstad als 
iets bijzonders, en misschien ietwat angstverwekkends; iets 
met véél volk, en veel volkshumor en volksgevoelens; vrij rood 
op de graat, en een iets dat een tikje harder loopt dan de 
groote rest van Nederland. 
Dit is trouwens overal op de wereld misschien het meest ken
merkende van 't begrip „hoofdstad"; en ook 't beste bewijs dat, 
afgezien van alle juridische beschouwingen, Amsterdam de 
werkelijke hoofdstad van Nederland is. Het bijzondere tempe
rament der hoofdsteden! Een Engelsche vriend wees mij op een 
merkwaardigheid, onlangs bij de proclamatie van den nieuwen 
Koning van Engeland in St. James Palace. Die proclamatie 
vond plaats voor een vergadering, waarin de leden van den 
Raad van State en verschillende andere hoogwaardigheids-
bekleeders bijeen waren. Zij werd samengesteld naar eeuwen
oud gebruik en gewoonte. En daar zag men ook, geheel op zich 
zelf en krachtens hun eigen recht, den Lord Mayor en de be
stuurders van Londen in zitting nemen. „Waarom?", werd ge
vraagd. Dit moest van ouds zoo, omdat vroeger zonder instem
ming van de bevolking dier machtige en levendige stad, de 
Engelsche koningsmacht daar te lande niet als werkelijk ge
vestigd had kunnen worden beschouwd. 
In Nederland zijn allen ongetwijfeld even goede Nederlanders. 
De boeren kennen weer beter dan de stedeling den moeilijken 
strijd met de elementen der natuur, en bezitten de diepe aan
hankelijkheid aan den vaderlandschen bodem. De provincia-
plaatsen hebben meer neiging tot rust en conservatisme. Een 
stad als Amsterdam is er op aangelegd, kosmopolitischer, be-
wegelijker en stoutmoediger te zijn. Daar is zij hoofdstad voor. 
Ik voor mij ben desalniettemin van meening, dat de scheiduig 
tusschen hoofdstad en residentie geen geluk is voor ons land. 
Eerder een nadeel. Ik heb een sterke waardeering voor de ge
zonde kracht van het Amsterdamsche leven in al zijn geledn-
gen. Er gaat iets zeer krachtwekkends van uit. Dit geviel 
krijgt men telkens als men bij 't Centraal Station de hoofds ad 
binnenkomt en het Damrak opstapt, zich opgenomen gev-alt 
in dat pittige, drukke en bedrijvige gewoel. En ik geloof, at 
daar, bij alle vooruitstrevendheid en realisme, toch ook I ' e ' 
veel verantwoordelijkheidsbesef blijft voortbestaan. Er mo en 
dan eens wat kromme en wat eigenaardige sprongen wor en 
gemaakt, er heerscht toch ook een gezamenlijke wil, om 't ie* 
te bont te maken. Een wil, om de zaken in orde te houden e»1 

g o e d voor den dag te komen. Dit werd nog in den laat' en 
tijd weer bewezen. Dat Amsterdam zich aan kan grijpen en B» 
het hoofd boven water wil trachten te houden. Laat ons ho »n, 
dat dit zoo blijven zal. 

Toch kan het heden ten dage zeker niet meer zonder nauw e , r 

geregelde voeling met de landsregeering. Niet zonder verbin-
dj g met het geheele raderwerk en onderling begrip en samen-
w rking, over en weer. Op financieel gebied, op politiek gebied, 
0f gebied van de economische politiek. Het zou voor geheel 
fi Ierland een voordeel zijn, wanneer de regeeringsgeest, — 
|a t ik zeggen: die van Den Haag, — zich kon versterken en 
ve frisschen in dien van Amsterdam. Waar immers zich het 
ei: anlijke, intense leven der werkende natie concentreert. En 
te arts voor Amsterdam, voor den volksgeest een voordeel, 
vv. nneer die nog meer van nabij, van de groote, nationale ver-
ai woordelijkheden werden doortrokken. 
Nt ligt het wel niet zeer voor de hand, integendeel, het be
hoort eigenlijk niet tot de denkbaarheden, dat de zetel der 
re eering van Den Haag naar Amsterdam zou worden over-
ge racht. Daartegen zouden ook al dadelijk heel wat steenen, 
he I wat bestaande gebouwen, murmureeren en protesteeren! 
Da/irom is 't maar goed, dat reeds thans telkens de afstand 
tu'schen Amsterdam en Den Haag kleiner wordt, de weg ge
makkelijker, zoodat de twee elkaar naderen kunnen. De auto-
vei binding wordt elk jaar beter. De asphaltweg mooier. De 
telefoon goedkooper en vlotter. Ook de spoorwegverbindingen 
voortreffelijker — om in de concurrentie tusschen rail en pneu
matic onpartijdig te blijven! 

De wederkeerige toenadering is ook wel van bijzonder gewicht 
in de tegenwoordige moeilijke economische omstandigheden. 
De stad kan minder dan ooit een volkomen zelfstandig finan
cieele gestie voeren. Zij moet, via Haarlem, met Den Haag 
rekenen. En ook in 't handelsleven. Vrije handel bestaat niet 
m e e r . Handelsaccoorden, tarievenpolitiek, contingenteeringen, 
consenten en wat niet al komen er onmisbaar bij te pas. Zij 
dwingen de zakenlieden en 't bedrijfsleven bijna dagelijks naar 
Den Haag, — hen, die vroeger vrije veldheeren waren op hun 
kantoor! Hoe onwennig en wantrouwend ziet de nijvere burger 
deze talrijke regeeringsdiensten aan. En hoe onhandig ver voe
len die bureau's zich soms van de milieu's der werkelijkheid. 
Ook hier speelt de barrière tusschen Den Haag en Amsterdam 
vaak parten. Ja, ik vraag mij wel eens af, of onze groote steden 
en handelscentra, misschien andere provinciale centra even
eens, bijna niet weer als 't ware vaste gezantschappen of 
agentschappen in Den Haag zouden kunnen gebruiken, om een 
praktischer, organischer verband en dagelijksche verstandhou
ding met de centrale autoriteiten tot stand te brengen. Ik weet 
liet, of in ambtelijke kringen aan zoo'n levendiger verband be
hoefte wordt gevoeld, 't Is maar 't idee van een betrekkelijken 
o u t s i d e r . Het zou trouwens heden ten dage ook voor de 
vele particuliere bedrijfsbelangen zijn nut kunnen hebben. Wat 
Amsterdam betreft, zwijgt ook wat dit betreft de taal der stee
nen niet. Wie in Den Haag op het Plein naar boven ziet, boven 
den gevel van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, ziet 
daar nog de wapens van Amsterdam. Het is 't oude hotel, 
waarin de delegaties van Amsterdam „en permanence" in Den 
Haig zetelden. Gelegenheid voor een nieuwe ruiltransactie, 
v o o r wie er zich toe aangetrokken gevoelt! Trouwens het 
dei beeld is, ook los van zulk een gebouwenkwestie, misschien 
de overweging waard. 

Oc h laat ons nu slechts spreken van die ruiltransactie, welke 
°P lit oogenblik aan de orde is: de erkenning van 't vroegere 
R< 'dhuis als Paleis en den bouw van een nieuw Stadhuis met 
W' iewerking van het Rijk. 
'a daarmee, in 1936, niet een belangrijke belichaming in steen 
P' ts vinden van enkele gewichtige staatkundige grondbegin-
S e n, die sinds 1813 waren aangelegd, maar die eerst nu hun 
J u ên en klaren vorm krijgen? 
"< herinner mij nog, dat wij in de stad, in 1909, een adresbewe-

• hebben gevoerd, om aan te dringen tot herkrijging van 't 
Pi ii 'Jg'i 

s aan den Dam als Raadhuis. Daarnevens moest, meenden 

wij onderteekenaren, de stad dan aanbieden een Koninklijk 
paviljoen te bouwen voor Hare Majesteit, gedurende Hoogst-
derzelver kortstondige verblijven in de hoofdstad. Dit was 
eigenlijk typisch voor 1909! Het oude stedelijke krachts-
gevoel was weer in ruime mate gegroeid. De burgerij zag vrede 
en welvaart en ontwikkeling om zich heen en voor zich uit. 
Zij was zich vooral den toestand bewust, waarin zij zélve haar 
zaken kon beheeren. De tijden waren voor dat plaatselijke, dat 
zelfbestuur gunstig. Als weleer, zagen de Amsterdammers 
daarin als het ware de eigenlijke kracht in den staat, leder kon 
zich op zichzelve helpen. Het was ook de tijd, waarin de libe
rale constitutioneele leer ten volle in vervulling scheen te zijn 
gegaan; de leer, waarin een geleerde hoogepriester het Koning
schap tot een ornament van den staat had verklaard. Het is een 
gedachtenwereld, die, wanneer men er op terugziet, in curieuze 
mate herinnert aan die van de stadhouderlooze tijdperken der 
voorvaderen, waarin het nuchtere burgerbegrip de mystieke 
kracht van Oranje voor ons vaderland meende te kunnen ver
dringen en tot werkeloosheid te brengen. Dit werd ook weer 
het substraat van 't staatsrecht en staatsbegrip der 19e eeuw. 
't Was in d ie atmosfeer, dat de afstand tusschen Den Haag 
en Amsterdam bijkans weer als tusschen twee verschillende 
werelden werd geacht; — en die gedachten zouden ook in stee
nen worden uitgedrukt: het Raadhuis aan den Dam, en een 
Koninklijk Paviljoen. 

Hoe zijn wij sindsdien de werkelijkheid en het wezen van ons 
vaderland, en óók van de hoofdstad, nu dieper en voller gaan 
zien! De wereldoorlog is gekomen. En de economische crisis. 
De omwentelingen om ons heen. De broosheid der mensche-
lijke machten. De voosheid van vele theorieën. De chaos en ver
wildering der gedachten. De strijd der partijen. De internatio
nale tegenstellingen en afgunsten. De gebrekkigheid van vele 
tijdelijke staatsinstellingen. Het besef van de waarde van ons 
Nederland. En het besef van de onvergankelijke waarde van de 
monarchie van Oranje, voor dit, ons vaderland, —en voor elk 
onzer, nederige, vaak zoo hulpelooze burgers in ons onderling 
gepoog en gemeenschappelijk gedoe. 
Wij gevoelen weer dezelfde onmacht, als die van de regenten 
uit de stadhouderlooze tijden in de hoogste zorg. Niet in hun 
wijsheid ligt meer boven alles de uitkomst. Niet daarnaar 
wordt bovenal gevraagd. Niet in de volksvergaderingen of 
partijprogramma's. Niet in de veelheid en in de individuen. 
Maar in de éénheid. In de sterke, aanmoedigende en bestie
rende macht, de vereenigende en verzoenende macht, die in alles 
voortgaat, die de kleine eigen- en vele belangen tempert, de 
zelfzuchten vermaant of beperkt, die kempende partijen of lei
ders tot elkaar kan brengen, en steeds de belangen van een 
véél verder reikende toekomst, — véél verder dan de parlemen
taire periodes van vier jaar, — voor oogen houdt: de door niets 
te evenaren macht van de Koningin, van Oranje. 
En dat die macht nu verder, onbetwist en ten duidelijkste uit
gesproken, het oude roemruchtige Raadhuis der groote burge
meesters, de zalen der burgerij, tot haren duurzamen zetel zal 
hebben gekregen, mét de uitgesproken medewerking van Am
sterdam zelf, in de levenskrachtige en voortwerkende hoofd
stad des lands, — naar men hopen mag voor veelvuldig en aan
genaam verblijf, — dat die hoofdstad tevens door het gansche 
land als zoodanig wordt aanvaard, als hoofdstad, als iets meer 
dan een gewone gemeente onder de duizend, met 'n gewoon 
gemeentehuis, — als de oude machtige stad, nu niet meer stad 
op zich zelve, maar tevens zwaartepunt van de levende krach
ten van 't Nederlandsche volk, stoffelijke en geestelijke; en dat 
de zetel van het gemeentebestuur mede zal worden gesticht 
door het geheele Rijk, — dit teekent, door de taal der steenen, 
wel zeer treffend de beteekenis der werkelijke verhoudingen 
van heden in ons vaderland. 

Wij denken nu niet meer, gelijk velen nog in 1909, als hoofd-
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zaak aan de stad op zich zelve, en hare vroegere burger
koningen. 
De stad zal haar eigen, nieuwe plaats aan het Frederiksplein 
in steen afgeteekend zien. Dit zal moeten zijn de behuizing van 
't Bestuur der moderne, kloeke hoofdstad van een modern, 
kloek volk. Doch óók nog meer dan dat: De voortgezette be
lichaming van de oude traditie, geleidelijk volgroeid, van 't 
oude zelfbewuste Amsterdam, in 't oude geliefde Nederland. 
Ik vrees, dat de taal der steenen in den naasten tijd ook nog 
wel eens minder aangename klanken zal doen hooren. Zulke 
dingen komen in ons land niet gemakkelijk in eensgezindheid 
voor elkaar. Zal er nog niet veel tegengestribbeld worden, eer 
de bouwplannen kunnen worden vastgesteld? En zal er nog 
niet veel gekibbeld worden, eer de doorslag wordt gegeven? 
De steenen zullen nog wel eens waggelen en piepen en knarsen, 
eer ze definitief op elkaar staan. Groote bouwwerken leveren, 
vooral in onzen modernen tijd, veel stof tot krakeel en strub
beling, waarbij gewoonlijk verschillende groepen of verschil
lende richtingen, elkander de bevoegdheid tot oordeelen gehéél 
ontzeggen. 
Ik heb zoo iets zeer in levenden lijve meegemaakt, toen ik nog, 
tot 1925, te Genève geplaatst was aan het Hoofd van 't Juridi
sche departement van den Volkenbond. Ook de Volkenbond 
had toen de, misschien nog wat ontijdige, behoefte, zijn bestaan 
in eigen steenen taal uit te drukken, en niet langer in dien van 
een hotelgebouw. Besloten werd tot den bouw van een Volken
bondspaleis. Maar welk een moeite heeft 't gegeven een uit
spraak van een jury te krijgen uit 377 projecten. En nog lang 
bleef men even ver: négen eerste prijzen! De kosten, aanvan
kelijk op 4 millioen Zwitsersche francs geraamd, liepen gelei
delijk op tot 13 millioen, met de bibliotheek mee 23! 
Daar steekt allerlei ter overdenking in. Misschien ook voor de 
leiding, die aan 't Amsterdamsche bouwwerk zal worden ge
geven. Doch hier blijf ik thans buiten. Het is bij de voorberei
ding van het Raadsbesluit al wel gebleken, hoe nuttig en on
misbaar een vaste en doelbewuste hand is om 't gewenschte 
doel te verwezenlijken. Men heeft er Burgemeester De Vlugt 
aan allen kant terecht hulde voor gebracht. Wij mogen hem 
zeker wenschen, dat die hand ook nog verder in de goede rich
ting kan blijven sturen. En met medewerkers, die de grootste 
bekwaamheid en begaafdheid paren aan het meest juiste ge
voel voor wat in dezen het bouwwerk uitdrukken moet. Ook 
in dit opzicht verschilt natuurlijk een bouwwerk als het nieuwe 
Amsterdamsche Raadhuis hemelsbreed van dat kapitale paleis, 
dat nu juist aan de oevers van het meer van Genève is ver
rezen. Dit werd als 't ware uit het n i e t geboren. Het draagt 
geen verleden. Het draagt hoogstens een theorie, een onvast 
denkbeeld. Het kon daarom ook een individueele schepping 
zijn, een op zich zelf staande oorspronkelijke gedachte. 
Dat is juist met het nieuw te bouwen Stadhuis dezer stad zoo 
geheel iets anders. Ik hoop, te hebben doen uitkomen, wat véél 
meer in deze Amsterdamsche bouwwerken zal besloten zijn! Ik 
heb getracht te doen gevoelen, hoe dit nieuw te bouwen Stad
huis de uitdrukking zal zijn van het leven eener gansche ge
meenschap, het leven van een gemeenschap, die vast wortelt in 
een rijk verleden, die uitgegroeid is tot een heden vol beweging 
en wrijving, maar ook vol beloften en kracht. Talrijke achter
eenvolgende geslachten van stad en van land zullen een stuk 
hunner geschiedenis en hunner verdere ontwikkeling, zullen hun 
onderlingen samenhang zien bevestigd in de steenen taal van 
deze bouwwerken, het oude Paleis, en het Stadhuis dat als zoo
danig zijn plaats inneemt. 

Men mag daarop ook wel speciaal den nadruk leggen, omdat 
ook de Nederlandsche architectenwereld het besef en 't begee-
ren zal willen hebben, in 't ontwerpen van zulke openbare 
bouwwerken iets anders, iets meer te zijn, dan de dragers van 
een individueelen smaak en van persoonlijk inzicht, welke het 
356 

publiek van den kunstenaar slechts te aanvaarden heeft. "> 
zijn in den laatsten tijd wel bouwwerken verrezen, die, na i r 

mijn bescheiden leekenmeening, te zeer persoonlijk aestheti> k 
ja, zelfs gezochtheid en excentriciteit ademen. Het modernis' ie 
verlangt vrij spel, soms ultra-vrij. De resultaten zijn voor 
gemeenschap niet altijd bevredigend. Zij vindt er zich door v. r. 
geten. En toch is zij juist degene waar het in dezen op aan koi t. 
Een bouwwerk spreekt niet de taal, die het spreken moet, w<- i. 
neer het niet opkomt uit zijn omgeving, en niet den weerkla k 
geeft van de gezamenlijke gemeenschapsgedachten, waaruit I at 
is ontstaan. 
Natuurlijk zal het Amsterdamsche Stadhuis het voortbreng >| 
moeten zijn van persoonlijk talent! Doch de grootheid van it 
talent zal bestaan in het beeld, dat de Nederlandsche bou /-
meester weet te geven van collectieve kracht: de collectie e 
kracht van Amsterdam en van Nederland. 
Hun, op wie daarvoor de verantwoordelijkheid rust, zij toe< >. 
wenscht dat dit resultaat moge worden bereikt. En men kan 
misschien, om te eindigen, geen treffender en opvallender be
wijs aanvoeren van het verband tusschen gisteren en heden en 
morgen, en tusschen stad en land, dan door de versregels aan 
te halen, door Constantijn Huyghens neergeschreven in 1660, 
bij de ingebruikneming van het t o e n nieuwe Stadhuis, dat 
aan den Dam het eigenaardige, schilderachtige kleine Gemeente
huis uit de middeleeuwen, 't welk geheel den geest van den tijd 
der burgwallen en gilden en ambachten ademde, verving. Daar
uit zal men zien, dat de bouwers van 1660 reeds hebben ge
dacht aan die van 1936! Dat zij voor de verdere toekomst wen
schen hebben uitgesproken; wenschen, die nóg de allerbeste 
zijn, welke men heden ten dage voor den nieuwen bouw onder
schrijven kan. Ik zal er verder dan ook geen woord meer aan 
toevoegen. 
De versregels staan nóg te lezen in de toenmalige Burgemees
terskamer, met gouden letters op marmeren plaat. 
Constantijn Huyghens richtte zich aldus tot wie hij noemde 
„Doorluchtige Stichteren . . . . " 

„Doorluchtige Stichteren van 's Werelts Achtste Wonder 
Van zooveel Steens omhoog, op zooveel Houts van onder... . 
Van zooveel kostelijks, zoo kostelijk gewrocht, 
Van zooveel heerlijkheid, tot zooveel nuts gebrocht...." 

Dan kwam een heilwensch voor de ingebruikneming: 

„God, die U Macht en Pracht met Reden gaf te voegen, 
God geve U in 't Gebouw, met Reden en Genoegen 
Te toonen wie gij zijt; en daar ik 't al in sluit: 
Heil zij daar eeuwig in, en onheil eeuwig uit." 

Maar vervolgens werd ook 't oog gewend op het verder verschiet, 
en op de mogelijkheid van latere eeuwen, met nog meer nieuwe 
behoeften! En wel met dezen climax: 

„Is 't ook zoo voorbeschikt, dat deze marm'ren muren 
Des Aardrijks uiterste niet hebben te verduren; 
En werd het noodig, dat een Negende verschijn, 
Om 's Achtsten Wonderwerk's Nakomeling te zijn; 
God, Uwer Vad'ren God, God, Uwer Kind'ren vader, 
God, zoo nabij U, zij die Kind'ren zoo veel nader, 
Dat hare Welvaert nog een Huis bouw en bezit, — 
Waarbij dit Nieuwe sta, als 't Oude stond bij Dit." 

Inderdaad: het zal niet gemakkelijk zijn, deze voorspellii * e 

bewaarheiden. Maar men neme de opdracht aan! 
Het woord is nu aan de bouwers van het Nieuwe Stadhui 
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ATELIERWONING T E BLAR 
Collega Hausbrand en ik waren lotgenooten. We ontwierpen 
beiden een huisje in Blaricum — naast elkaar! — en beiden kre
gen we nul op het request, toen we toestemming om te bouwen 
vroegen. Uit schoonheidsoverwegingen. 
Het zal velen moeilijk vallen te begrijpen, waarom het eenvou
dige gebouwtje, dat hierbij afgebeeld is, eerst na meer dan een 
jaar — en toen door den Raad, tegen B. en W. in — bouwver
gunning kon verkrijgen. 
Heeft men het gebouwtje in werkelijkheid zien liggen aan den 
rand van het inderdaad prachtige Natuur-reservaat, dan wordt 
c t nog onbegrijpelijker. Onopvallend komt het te voorschijn 
t sschen het geboomte, nóch door vorm, nóch door kleur ook 
r aar eenigermate opdringerig of provoceerend. Van binnen en 
v tn buiten spreken toewijding en overleg uit elk detail; klaar 
f i simpel is voldaan aan de eischen op een wijze, die in Blaricum 
• rder tot navolging zou moeten prikkelen, dan aanleiding te 
' n tot verzet. 
1 den geest van zuiverheid, die van het gebouwtje uitgaat, 

s aurde men echter „Nieuwe Zakelijkheid", en blijkens meer-
c re uitspraken van het Dagelijksch Bestuur van Blaricum „ver-
c iagt deze zich niet met een landschappelijke omgeving van 
r °ge waarde". 

ICUM. ARCH. F. HAUSBRAND. 
Met dit punt als inzet ware een belangwekkende strijd van 
meeningen te voeren geweest: man tegen man! 
Gemeentelijke schoonheids-berechting laat het hiertoe gewoon
lijk niet komen en zeker niet in Blaricum. Tergend langzaam — 
zonder de minste tegemoetkoming aan de belangen der onmid
dellijk betrokkenen — wordt het onwelgevallige project afge
handeld (hoeveel anders het kan in B. weet ik uit een vroegere 
kwestie, die minder „onwelgevallig'' was!), terwijl men als 
tegenpartij pas aan het woord komt, als de meeningen reeds 
terdege gevormd zijn. 
Hausbrand had een langdurige en pijniijke ondervinding van 
dezen aard; ikzelf had later een overeenkomstige ervaring, die 
mijn respect voor deze soort van Gemeentelijke bemoeiing in 
Blaricum niet verhoogd heeft. 
Het huis van Hausbrand kwam intusschen gelukkig ten slotte 
toch tot stand. 
En, naar mij van verschillende kanten uit Blaricum verzekerd 
is: het heeft velen tot nader inzicht gebracht. Juist ook in 
Blaricum! 
De architect zelf gaf de volgende toelichting tot het gebouwtje. 

J. J. P. OUD. 
357 





T E R R A S W E R K , L O G E E R K A M E R 
A T E L I E R W O N I N G T E B L A R I C U M . A R C H I T E C T F. H A U S B R A N D 

A T E L I E R R A A M 

B o u w p r o g r a m m a . 
De opgave was het bouwen van een klein huis, waarin o.m. moes
ten voorkomen een atelier voor een beeldhouwster en een werk
ruimte voor een architect, die zich tevens bezig houdt met een 
kampeerwagenbedrijfje. Verder moest de inrichting van dien 
aard zijn, dat de vrouw des huizes in staat is de huishouding 
zonder dagelijksche hulp te verrichten. 

S i t u a t i e . 

Terrein en omgeving zijn onaantrekkelijk begroeid met dicht 
eikenhakhout. Aan den Noordkant van het bouwterrein loopt 
een zandweg. Naar het Zuiden glooit het terrein vrij sterk, zoodat 
over het hakhout heen in Zuidelijke en Oostelijke richting het 
uitzicht wijd en mooi is. Daarom werd de woning op de ver
dieping geprojecteerd. 

H e t p l a n . 

Beneden: garage, meterkastje, bergruimte huishoudelijk gereed
schap, ingang, boodschappenkastje, beeldhouwersatelier met 
hoog gedeelte naar het Noorden en laag gedeelte naar het Zui
den, kelderkastje, stookplaats en kolenhok, kampeerwagen
werkplaats met kofferzoldertje. 
In den tuin een schuur voor drie kampeerwagens. 
Boven: garderobe, w.c, woon-eetkamer met balkons, werk-
logeerkamer, keukennis met provisiekast op het balkon, slaap
kamer met balkon, badkamer. 

C o n s t r u c t i e en a f w e r k i n g . 

Buitenmuren: lichtgele baksteen. Binnenspouw: kalkzandsteen, 
beneden als schoon metselwerk, boven wit afgeschuurd. 
Vloeren: beneden beton, boven eiken strookenparket. 
Binnentrap: vurenhout, grijs geschilderd met zwarte rubber 
dektreden. 
Verscheidene deuren met groote draadglas paneelen, andere vlak. 
Ramen, binnendeurkozijnen, balkonhekken en buitentrap: ijzer 
(met teakhouten dektreden). 
Kookkast: van buiten ijzeren platen, van binnen drijfsteen, dak 
gew. beton. 
Balkons: gew. beton. 
Tusschenwand woon-slaapkamer: ijzerconstructie met aan 
weerszijden haringgraatstaal, afgepleisterd en geschuurd. 
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V e r w a r m i n g . 

Naar een uitvinding van wijlen Ir. J. Duiker. Eerste uitvoering 
voor een woonhuis. Berust op het principe van stralende pla
fondverwarming. De wijze van verwarming der plafonds is nieuw 
en door Duiker geniaal gevonden. De plafonds zijn op haring
graatstaal aangebracht en op de bekende wijze aan de houten 
balken opgehangen. Tusschen de balken zijn isolatieplaten aan
gebracht. In de ruimten tusschen plafond en isolatie wordt ver
warmde lucht gebracht. De speciaal geconstrueerde ketel staat 
in een gesloten ruimte, welke door een systeem van kanalen met 
de ruimten boven de plafonds in verbinding is gebracht. Nadat 
de verwarmde lucht zijn warmte aan de plafonds heeft afge
staan, keert deze lucht via retourkanalen en via de plafonds 
boven de garage en het verlaagde gedeelte van het atelier weer 
naar de ketelruimte terug, om na opnieuw met warmte geladen 
te zijn, zijn kringloop op eigen kracht of door een ventilator 
geholpen, weer te beginnen. De verschillende retourkanalen 
kunnen door middel van kleppen min of meer afgesloten worden, 
zoodat gedeelten van het plafond buiten circulatie gehouden 
kunnen worden, waardoor temperatuurregeling in verschillende 
vertrekken mogelijk is. 

De voordeelen van een stralende plafondverwarming, vooral bij 
een huis met een groote glasoppervlakte, mogen bekend ver
ondersteld worden. Bijzondere voordeelen van het systeem-
Duiker zijn nog: geen zware, met water gevulde pijpleidingen in 
het plafond (bij een vrijstaand landhuisje met groote glasopper 
vlakte is het bevriezingsgevaar en de catastrofale gevolgen b j 
een warmwaterbuizensysteem in het plafond, niet denkbeeldig 
goedkoope aanleg, snelle verwarming en afkoeling, daar g< • 
ringe massa. 

B o u w q u e s t i e . 

De bouw ondervond meer dan een jaar vertraging, daar op advi' s 
van verschillende commissies het ontwerp vijf maal werd afg -
keurd. Bij het oorspronkelijke ontwerp waren de buitenmun i 
gewit gedacht, terwijl het dak een flauwhellend lessenaard; < 
zou zijn. Ook het uitgevoerde plan is volgens de overheid > 
advies van de bovengenoemde commissies een huis, dat niet a ' 
de eischen van welstand voldoet. 

F. HAUSBRArV >. 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G D O O R IR. F . G . U N G E R . 

(Vervolg van pag. 347). 

( p s t e I I i n g. 

[ ij de meeste verstuivingsbranders (en enkele vergassings-
I anders) is het bijbehoorende pomp-ventilator-agregaat direct 
t j den eigenlijken brander opgesteld en daarmede vereenigd tot 
< n compact geheel, dat voor den ketel wordt geplaatst, zooals 
i de figuren 24 en 25 is aangeduid. Een schematische voor-
t elling van de opstelling van een dergelijken verstuivingsbran-
d ;r is weergegeven in figuur 26. 
E ikele typen van verstuivingsbranders (en de meeste vergas-
c ïgsbranders) hebben een afzonderlijk pomp-ventilator-agre-
g ;at, dat derhalve op een willekeurige plaats nabij den ketel kan 
v. orden opgesteld en dat met den brander verbonden wordt door 
o.ie-, lucht- en ontstekingsleidingen. Deze wijze van opstelling 
is schematisch weergegeven in figuur 27. 
Sinds korten tijd maakt men ook kleine verwarmingsketels met 
complete oliestookinrichtingen in zoo compacten vorm, dat het 
geheel door een metalen mantel omvat kan worden, zoodat der
halve het uiterlijk aan speciale eischen voldoet. Dergelijke vol
ledige verwarmingstoestellen worden omgeven door een cilin
drische of rechthoekige warmte- en geluidisoleerende kast, en 
behoeven slechts te zijn aangesloten met het verwarmingslei
dingnet eenerzijds resp. met de olietoevoer- en electriciteits-
leidingen anderzijds om hen met behulp van een automatische 
temperatuurregelinrichting de warmtevoorziening op zich te 
doen nemen. In den regel is eveneens een inrichting voor cen
trale bereiding van warm tapwater in het toestel aangebracht, 
welke dan aangesloten wordt op het daarvoor bestemde leiding
net. Als veiligheidsmaatregel zorge men, dat voor eventueel 
door een lek in de olieleiding in de stookruimte uitstroomende 
olie een afloop aanwezig is. 

V u u r r u i m t e . 

Bij goede instelling van den brander is de vlam van een olie
stookinrichting geel-wit van kleur met rossige einden, die nog 
juist niet walmen. Het blijft echter, ook voor den geheel ter 
zake kundige, uiterst moeilijk, feitelijk onmogelijk, de economie 
van de verbranding voldoende op het uiterlijk van de vlam te 
beoordeelen. 

1. 
6. 
leU 

•ctromotor: 2. ventilator: 3. olietoevoerleiding: 4. oliefilter: 5. oliepomp: 
u gloop van overtollige olie: 7. oliedrukregelorgaan: 8. oliedrukmeter: 9. olie-

' 3 naar verstuiver: 10. transformator voor ontstekingsvonk; 11. olieverstuiver: 
12. electroden voor electrische ontsteking. 

p i g . 24. O L I E S T O O K A P P A R A A T . M O T O R - P O M P V E N T I L A T O R 
M E T V E R S T U I V I N G S B R A N D E R . 

Aangezien de nogal volumineuze olievlam niet met de ketel-
wanden in aanraking mag komen, omdat dit door de afkoeling 
van de vlamperipherie de volledige verbranding zou belemme
ren, wordt een betrekkelijk groote verbrandingsruimte vereischt. 
Dit geldt zoowel voor vergassings- als voor verstuivingsbran
ders. In verband met den min of meer langgerekten vorm van de 
vlam van de meeste verstuivingsbranders zijn ketels met lange 
vuurruimten in den regel daarvoor meer efficient dan korte 
ketels. 
Op weinige uitzonderingen na brengt men bij de brandersyste
men voor oliestoken een vuurvaste bekleeding in de verbran
dingsruimte aan, eensdeels om die wandvlakken, welke te inten
sief verhit zouden worden, te beschermen, anderdeels om de 
verbranding tusschen heete wanden te doen geschieden en 
daardoor zoo volledig mogelijk te maken, iets wat niet of be
zwaarlijk gaat bij verbranding tusschen ijzeren wandoppervlak-
ken, die door water gekoeld zijn. Evenwel is deze bekleeding 
min of meer een noodzakelijk kwaad, omdat zij tot bezwaren 
aanleiding kan geven door losraken, door koolaanzetting enz. 
Somtijds beperkt men de vuurvaste bekleeding tot een kort 
cilindrisch gedeelte rondom het eerste gedeelte van de vlam 
nabij den verstuiver. Een ijzeren ring draagt de vuurvaste steen 
en kan op eenvoudige wijze worden nagezien en eventueel ge
repareerd. 
Teneinde warmteverliezen door den vloer zooveel mogelijk tegen 
te gaan, legt men meestal zoowel op als onder het rooster een 
laag vuurvaste steenen. 
Verschillende typen van cokesketels hebben een voldoend groote 
vuurruimte om ze na eenige kleine wijzigingen voor oliestoken 
te kunnen gebruiken. 
Evenwel moet de vorm van de olievlam zich goed aanpassen 
(en deze is daarom bij enkele branderfabrikaten min of meer 
te veranderen) aan de vuurruimte, zoodat eenerzijds de vlam de 
wanden niet raakt, anderzijds de vuurruimte niet onnoodig groot 
is. In het laatste geval zou nl. de maximale capaciteit van den 
ketel, welke bij het stoken van vaste brandstof bereikbaar is, 
niet verkregen kunnen worden met den oliebrander. 
De ketelcapaciteit bij het stoken van olie is afhankelijk van het 
type van den oliebrander, o.a. van den vorm van de vlam, die hij 

Fig . 25. O P S T E L L I N G V A N E E N V E R S T U I V I N G S -
OLI E S T O O K A P P A R A A T . 
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F I G . 26. O P S T E L L I N G S S C H E M A V O O R E E N OLI E V E R S T U I V I N G S -
B R A N D E R , T E Z A M E N G E B O U W D M E T P O M P V E N T I L A T O R -

A G R E G A A T . 

C V K = centrale verwarmingsketel: O B = oliebrander: O L = olieleiding: 
O F = Oliefilter: O S M = oliestandmeter: S B = schakelbord: K T = ketel
thermostaat: S T T = schoorsteenthermostaat: K T L = kamerthermostaat (leiding): 

S T = stroomtoevoer. 

geeft. In ieder geval is echter de overbelastbaarheid kleiner dan 
bij het stoken van vaste brandstof. 
Bij de oplevering moet de opdrachtgever zich ervan vergewis
sen, dat de opgestelde oliebrander ook werkelijk op economische 
wijze de opgegeven hoeveelheid olie in de beschikbare verbran
dingsruimte van den ketel kan verstoken. 
Overigens verdient het aanbeveling de keuze te stellen op een 
keteltype, dat zonder ingrijpende wijzigingen zoowel voor het 
stoken van vaste als vloeibare en zoo mogelijk ook van gas
vormige brandstoffen geschikt is, hetgeen ik reeds in den aan
hef van deze verhandeling over ketels te kennen gaf. 
Nu zijn de meeste ketels, voorzien van een oliestookinrichting, 
zoo noodig of desgewenscht voor het stoken van cokes in te 
richten en omgekeerd; echter komen er nog weinig typen voor, 
die zoowel geschikt zijn voor het stoken van olie en cokes als 
voor nootjes. Tot deze laatste behooren eenige binnen- en bui-
tenlandsche fabrikaten. 

B e d i e n i n g . 

Uit een oogpunt van zindelijkheid en gemak staat het stoken 
met olie zeer hoog, omdat bij een goede installatie, waar van olie
lekkage en dergelijke geen sprake behoeft te zijn, in normaal 
bedrijf alle reuk, rook, morsen enz. vermeden kan worden. Hier
toe werken de volgende factoren mee. 
In de eerste plaats bergt men, zooals gezegd, den olievoorraad in 
een ondergronds geplaatst reservoir (olietank), dat vanaf de 
straat direct gevuld kan worden vanuit een tankauto. 
Voor het overige oefenen de installateurs en importeurs desver-
langd hier te lande een vakkundigen inspectiedienst (service, ik 
wees hierop reeds bij de bespreking van de verstuivingsbran
ders) uit ten einde de gebruikers van oliestookinrichtingen een 
praktisch storingsvrije werking te verzekeren. Immers kan men 
pas dan ten volle op automaten vertrouwen, indien zij geregeld 
gecontroleerd en onderhouden worden door iemand, die hun 
inrichting en werking deugdelijk kent. 
Door dergelijke maatregelen neemt men de zorg voor de huis
verwarming grootendeels van de bewoners af en kan zoodoende 
de centrale verwarmingstechniek een peil van ontwikkeling 
gaan bereiken dat, zoo men daarbij tevens de reeds thans moge
lijke automatische regeling in aanmerking neemt, in vele op
zichten zal beantwoorden aan hooge eischen, althans wat de 
werking en uitvoering van het centrale gedeelte, d.i. van de 
ketelinstallatie met toebehooren, betreft. Men moet echter niet 
uit het oog verliezen, dat in den aanleg van het overige gedeelte 
van de verwarmingsinstallatie en voorts niet het minst in de 
thermische uitvoering van den bouw nog vele voorwaarden en 
mogelijkheden van verdere evolutie verscholen liggen, die tot 
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nu toe zelden door den gebruiker duidelijk ingezien of gewaar
deerd worden. 
Veelal blijkt oliestoken in hoofdzaak voordeelig, doordien de 
vermindering der bediening van bijzondere (economische) be
teekenis is. Volledigheidshalve zij in verband hiermede opge
merkt, dat bij het beoordeelen van oliestookinrichtingen men er 
rekening mede moet houden dat in het land van herkomst 
(Amerika) de eischen, gesteld aan stookrendement en bedrijfs
zekerheid veelal minder zwaar worden gewogen dan hier te 
lande. 
Men kan dus met een oliestookinrichting aan een aantal belang
rijke voorwaarden, die men bij een ideale verwarming moet 
stellen, beantwoorden, doch zooals gezegd, zijn dan ook aan-
schaffings- en onderhoudskosten hooger dan bij ketelinstalla
ties, gestookt met vaste brandstof. 
Waren vroeger niet alle oliestookinrichtingen voldoende ge-
ruischloos, zoo kan men dit thans praktisch bij de beste fabri
katen als een overwonnen euvel beschouwen. 

S c h o o r s t e e n . 

De eischen, bij oliestoken aan den schoorsteen te stellen, zijn 
niet hooger, eerder lager en min of meer afhankelijk van het 
brandertype, dan die bij het stoken van vaste brandstoffen, zoo
dat ik hierover naar het desbetreffende gedeelte van mijn ver
handeling over huisverwarming verwijs. Slechts zij opgemerkt, 
dat ontbranding van een niet tijdig tot ontvlamming gebracht 
olie-luchtmengsel zich in den schoorsteen kan voordoen bij 
installaties met meer dan een ketel, o.a. wanneer deze tezamen 
op een zelfde schoorsteenkanaal zijn aangesloten. 
Is bijv. de oliestoker van een der ketels in functie en trekken 
door de een of andere oorzaak nog brandbare olie-luchtmeng-
seis van een anderen ketel in het schoorsteenkanaal, dan kan 
een ontploffing volgen. Wil men deze mogelijkheid geheel voor
komen, dan dient men eiken ketel een van de andere gel eel 
en deugdelijk gescheiden schoorsteenkanaal te geven. 
Voorts dient men er voor zorg te dragen, dat een eventu ele 
schoorsteenschuif of -klep slechts voor hoogstens 80 % i ag 
kunnen afsluiten. 

E l e c t r i c i t e i t s v e r b r u i k . 

Alle oliebranders verbruiken electriciteit, zij het dan ook we mg 
in verhouding tot de brandstofkosten, maar men moet daarn -'de 
toch bij de bepaling van de economie rekening houden. Zoo a'1 

men voor een moderne oliestookinrichting met verstuivi g$' 
brander en voor een woonhuis van middelbare grootte rek< ' e n 

op een paar honderd kwh stroomverbruik per jaar. 

« TELS EN STOOKINRICHTINGEN VOOR GAS. 

A l g e m e e n e v o o r d e e l e n . 

R eds geruimen tijd past men gas toe als stookmiddel voor 
C i ntrale verwarming, doch tot nu toe in tamelijk beperkte mate. 
T ch kan men met behulp van deze brandstof bijzondere voor-
d alen bereiken. In de eerste plaats vereischt het gebruik 
w inig of geen bediening, doordat de regeling uit de hand 
u erst eenvoudig is en voorts de mogelijkheid bestaat haar, 
e enals bij oliestoken, geheel te automatiseeren. 
E n zinderlijker brandstof dan gas is welhaast niet denkbaar; 
n :t alleen is er geen sprake van verontreiniging door den 
b' mdstofaanvoer, noch van de atmosfeer door rook en roet, 
di ;h ook vuurschoonmaken, aschtransport en dergelijk werk, 
iv odig bij het stoken van vaste brandstof, kunnen bij het ge-
bi lik van gas geheel achterwege blijven. Slechts het reinigen 
van het verwarmde oppervlak en van den brander blijft bij 
gi sketels noodig, hoewel in veel mindere mate dan bij vaste-
br indstofketels. Wel bestaat kans op ontploffing bij het 
stiken van gas, doch betrekkelijk weinig meer dan bij het 
gebruik van olie of vaste brandstof. 
Al verdient opstelling van den ketel in een afzonderlijke ruimte 
de voorkeur, toch kan men beter een gasketel in een keuken, 
hal of dergelijke plaatsen dan een ketel voor vaste brandstof. 
De groote zindelijkheid en het nagenoeg geen bediening 
eischende stoken van gas maakt zulks mogelijk, terwijl dan 
tevens de door den ketel uitgestraalde warmte de betreffende 
ruimte ten goede komt. 
De directe aanvoer door het straatleidingnet verzekert den ge
bruiker een doorloopende en praktisch onbeperkte levering 
zonder eenige attentie van hem te eischen, terwijl de ketel, al 
naar het type, van betrekkelijk geringe afmetingen kan zijn, 
zoodat er dus licht een plaats voor te vinden is, te meer omdat 
nagenoeg geen ruimte voor bediening noodig is en brandstof
bergruimte geheel achterwege kan blijven. 
Bij toepassing van speciaal voor het stoken van gas gemaakte 
ketels kan men de totale ketelcapaciteit zonder belangrijke 
technische en geldelijke bezwaren onderverdeelen in kleinere 
eenheden, zoodat regeling, onderhoud en het steeds in reserve 
houden van een eenheid zeer vereenvoudigd worden. 
Voor de algemeene eigenschappen van gas als stookmiddel 
verwijs ik overigens naar mijn vroegere verhandeling over 
brandstoffen en stoken t.d.v. huisverwarming. 

V e r b r u i k s k o s t e n . 

Naast de hierboven vermelde zeer te waardeeren eigenschap
pen, welke men echter niet altijd voldoende in rekening brengt, 
omdat zij moeilijk direct of ook wel in het geheel niet in geld 
zijn uit te drukken, moet men in ieder geval den betrekkelijk 
hoogen warmteprijs in vergelijking met dien van andere brand
stoffen in aanmerking nemen. Daardoor kan gas slechts bij 
gunstige algemeene leveringscondities met speciaal tarief voor 
ver varmingsgas, en indien de voordeelige gebruiksomstandig-
heden voldoende tot hun recht komen, benevens bij alleszins 
vakkundigen aanleg, voor deze verwarmingswijze in vergelij
king komen met andere brandstoffen. In het algemeen kan 
"te i bij vergelijking aannemen, dat 2,5 gas netto ongeveer 
eV' iiveel warmte afgeeft als 2 kg cokes. 

raard zal men des te eerder tot het stoken van gas over
ga ii om de daarmede te bereiken warmtetechnische voor
de en te verkrijgen, naarmate de prijs daarvan lager is. Hierin 
' s an ook de oorzaak gelegen, dat deze brandstof tot nu toe 
he meeste toepassing vindt in streken met lagen gasprijs, dus 
V o al nabij cokesovens, die speciaal cokes voor industrieele 
d o einden produceeren, e.d. Het gas wordt hier min of meer 
a ' f bijproduct verkregen en kan daarom tegen lagen prijs 
W c den verkocht. 

Doordat het gas dus als stookmiddel voor centrale-verwar
mingsketels in den regel onder de duurdere brandstoffen moet 
worden gerangschikt, althans tot dusver, dient de geheele ver
warmingsinstallatie aan speciale eischen van warmte-economie 
bij den aanleg zoowel als bij het gebruik te voldoen, d.w.z. 
meer dan bij goedkoope brandstoffen noodig is. Een juist in
zicht in deze problemen is dan ook een noodzakelijke eisch 
voor het ontwerpen van verwarmingsinstallaties met gas als 
brandstof. Zoo moet bijv. de ketel uit economische over
wegingen van een uitstekend warmte-isoleerenden mantel voor
zien zijn, tenzij hij tevens dient voor het verwarmen van het 
vertrek, waarin hij is geplaatst. Voorts moeten om dezelfde 
redenen de circulatieleidingen kort zijn (centrale ligging van 
den gasketel) en eveneens goed geïsoleerd. Dit beginsel van 
warmtebesparing geldt evenzeer de uitvoering van het gebouw 
zelf (muren, ramen, dak enz.). 

K o r t e o p w a r m t ij d. 

Met het oog op het beperken van het warmteverlies tijdens het 
opwarmen, hetwelk vóór en dus buiten den eigenlijken ge
bruikstijd van de te verwarmen vertrekken valt, zal, voor wat 
de installatie betreft, zeer snel opwarmen mogelijk moeten zijn. 
Daartoe dient eenerzijds de installatie in staat te zijn de warmte 
zeer snel naar de te verwarmen vertrekken te transporteeren, 
anderzijds haar thermische traagheid zoo klein mogelijk te 
zijn. Om aan deze voorwaarden te voldoen kan men versnelde 
circulatie door middel van een pomp toepassen. In den regel 
zal het krachtverbruik van dit werktuig een in verhouding tot 
de brandstofkosten zeer gering geldsbedrag vragen. Pomp-
circulatie komt tevens de snelle regelbaarheid ten goede 
en verbetert bijgevolg de aanpassing aan de wisselingen der 
warmtebehoefte, hetgeen voor een moderne verwarmings
inrichting, vooral voor die met geringe thermische traagheid, 
een eerste eisch beteekent. Ook in verband daarmede moet de 
circulatieweg zoo kort mogelijk zijn, waartoe men den gas
ketel een plaats in een centraal gelegen ruimte dient te geven. 
Om de thermische traagheid zooveel mogelijk te beperken, ge-
bruike men voorts verwarmingstoestellen met minimalen 
waterinhoud. Zoowel de juiste grootte van de verwarmings
toestellen als een geringe waterinhoud van de geheele instal
latie zijn n.l. van zeer groot belang voor de economie van het 
stoken met gas. 

Door een juiste thermische uitvoering van het gebouw kan 
men tevens zorgen voor een minimale warmteaccumulatie in 
de wanden, reden waarom men o.a. lichte, goed isoleerende 
bouwmaterialen met oordeel moet toepassen. 
Aangezien voorts de met gas gestookte ketels onmiddellijk na 
de ontsteking de volle capaciteit kunnen ontwikkelen, maken 
zij ook snel opwarmen mogelijk. Bij goeden aanleg van de 
daarop aangesloten installatie kan men zoodoende zelfs be
reiken, dat reeds 10 a 15 minuten na het ontsteken van het 
gas in den ketel de geheele verwarmingsinstallatie met alle 
radiatoren op nagenoeg de hoogste temperatuur is. 
Met behulp van bovengenoemde maatregelen kan men dus het 
warmteverbruik tot een minimum beperken; hoe vollediger men 
dit bereikt en hoe korter de gebruiksduur van de te verwarmen 
vertrekken is, des te meer wordt de economie van gasverwar-
ming t.o.v. het stoken van vaste bandstof gediend. Men moet 
dus, zooals uit het bovenstaande blijkt, er in het algemeen reke
ning mede houden, dat de voordeelen van het gebruik van gas 
als stookmiddel voor centrale verwarming slechts goed tot hun 
recht kunnen komen, indien het plan van aanleg benevens de 
gebruikswijze tevoren zorgvuldig zijn overwogen, de daarin 
opgenomen toestellen in overeenstemming hiermede zijn en zij 
daartoe voldoen aan oordeelkundig gestelde eischen. 
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K e t e l c o m b i n a t i e . 
Indien men voor de huisverwarming beschikt over een grooten 
ketel voor vaste brandstof, bijv. cokes en slechts in overgangs
tijden en voor de warmwaterbereiding in den zomer gas stookt, 
dus alléén beschikt over een kleinen met gas gestookten ketel, 
dan speelt de gasprijs een min of meer ondergeschikte rol en 
geeft het gebruik van deze brandstof veel gemak. Het uitslui
tend stoken van vaste brandstof levert in voornoemde perioden 
bezwaren op, doordat bij te veel temperen de kans bestaat, dat 
het vuur uitgaat, met als daaraan verbonden last het uithalen 
van de verbrandingsresten en het weder aanmaken van een 
nieuw vuur. 
Voor dergelijke doeleinden kan dus een kleine gasketel uitste
kende diensten bewijzen wegens het praktisch geheel automa
tisch werken daarvan en omdat de brandstofkosten toch een 
betrekkelijk ondergeschikte rol spelen, daar in verhouding tot 
de huisverwarming in het winterseizoen de warmwaterbereiding 
in den zomer slechts een geringe hoeveelheid warmte vraagt. 
Tevens verkrijgt men 's zomers warm tapwater van een naar 
wensch te regelen temperatuur voor keuken, badkamer, wasch-
tafels enz. zonder eenig toezicht of bediening. 
Ook voor reserve-doeleinden, o.a. bij ziekte van personeel enz., 
kan zulk een kleine gasketel van groot nut zijn, terwijl hij bij 

strenge vorst, welke hier te lande toch maar betrekkelijk zeldf r, 
voorkomt, tezamen met den grooten verwarmingsketel k; n 
werken, zoodat in verband daarmede de laatste kleiner v< n. 
capaciteit kan zijn. Neemt men bijv. een ketel voor vaste bran I-
stof van een capaciteit, zooals het gemiddelde stookseizoen c e 
vraagt, en daarbij een gasketel ter grootte van het ontbreken e 
deel van de maximale warmtecapaciteit van de installatie, d; 
kan dit bij gunstigen gasprijs economisch zijn, afgezien nog vui 
de overige voordeelen die men bereikt. Hierdoor werkt eer; . 
genoemde ketel gedurende het grootste gedeelte van het stoo . 
seizoen met een gunstige belasting en daardoor met beter nu:-
tig effect dan wanneer hij zoo groot is, dat hij de volle spit -
belasting op de slechts zelden voorkomende dagen met stren; e 
vorst kan opnemen. 
Voor de warmwatervoorziening kan men in dit geval met eni 
betrekkelijk kleinen boiler volstaan, omdat zoo noodig zeer siiïl 
extra warmte kan worden opgewekt met behulp van den 
gasketel. 
Voorts is deze samenwerking bij gunstige condities ook econo
misch m.b.t. het snel op temperatuur brengen der centraal ver
warmde vertrekken, waarop ik reeds in het voorafgaande de 
aandacht vestigde. 

(Wordt vervolgd.) 

CURSUS VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNSTONDER RICHT. 

Na het artikel van onzen Voorzitter (nu Algemeen-Voorzitter), 
den Heer Kromhout, in het nummer van 9 Mei I.I., brengt de 
polemiek in de laatste nummers van ons Weekblad, onzen Cur
sus opnieuw voor het voetlicht. Het Bestuur van den Cursus 
wil zich echter in het openbaar niet mengen in den strijd over 
de waarde die de Cursus heeft als opleidings-instituut. Door ons 
buiten dien strijd te houden, kunnen wij allen die het belang 
van den Cursus erkennen, aan ons binden en daarmee het 
onderwijs aan den Cursus dienen. En niemand kan bezwaar 
hebben tegen het streven, om dat onderwijs zooveel mogelijk 
te verbeteren en op hooger peil te brengen. Voor zeer velen 
wordt dit zelfs als een dringende behoefte gevoeld. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

D E R B A U M E I S T E R . 

J a n u a r i 1 9 3 6. Deze af levering bevat verschi l lende werken van den 
architect Hans Voikar t te Stuttgart. Voorts bevat dit nummer afbeeldingen 
van de A r z t e f ü h r e r s c h u l e te Al t -Rehse. 

F e b r u a r i 1 9 3 6. De beurt is thans aan architect E. Brei t l ing te T u b i n 
gen, o.a. met zijn eigen huis. Al leszins merkwaardig is een huisje voor een 
musicus, die in het bezit is van een spinet, een cello en een harp. Wij zien 
de schetsteekening van den architect K ö l m e l , betrekking hebbende op een 
aesthetische plaatsing der muziekinstrumenten. Vervolgens eenige ontwer
pen voor scholen en de plannen in de pri jsvraag voor de toekomstige „ M o l t k e -
platz" in Regensburg. Men behoeft voor moderne bouwkunst niet naar 
Athene te gaan. Zij bouwen daar net zoo als wij, althans naar de afbeeldingen 
van nieuwe werken in Athene, in dit nummer te beoordeelen. 
Tenslotte vinden wij nog een paar Hoogeschoolgebouwen te A n k a r a . 

M a a r t 1 9 3 6. Nieuwe werken van de architecten Braun ing , Leu en D ü r i g 
te Bazel . Voorts vinden wij afbeeldingen en teekeningen van een boerderij 
van 24 ha te Ado l f -H i t l e r -Koog aan den mond van de Elbe. 

A p r i l 1 9 3 6. Het Evangel isch Rcformiertes Kirchengemeindehans in 
Bern van de architecten Dubach en Gloor. Verschi l lende woningen. Een 
bakkerswinkel te M ü n c h e n die er wezen mag, en de resultaten van een prijs
vraag voor een houtvesterswoning. 

M e i 1 9 3 6. In dit nummer vinden wij een zeer uitvoerig art ikel over de 
verbouwingen van het Nationaal Theater te M ü n c h e n , die hebben plaats ge
vonden terwijl de voorstell ingen doorgingen. Voorts enkele woonhuizen en 
details. 

J u n i 1 9 3 6 . Het zwembad van de stad Pi rmasens (het bekende Pirmasens) 
van architect Har ter ; voorts woningen, te veel om op te noemen, een kerk 
te Murrhardt e n - . 

J u l i 1 9 3 6. „ E i n Gartenarchitekt gestaltet seinen eigenen Gar ten" . Dit 
is een romantische titel, maar de tuin is niet minder romantisch. De Gai 
gestalter is der Gartenarchitekt Adol f Haag. Voorts bevat dit num ne r 

afbeeldingen van de Siedlung am Vogelsang in Stuttgart in „ K e t t e n au-
weise". Men verstaat hieronder bij een hellend terrein, een zoodanige Inrich
ting van het huis, waarbij aan de straat 2 volle verdiepinnen en aan den " i n 

één verdieping liggen. 

A u g u s t u s 1 9 3 6. Het is niet monelijk steeds alles te vermelden van d « r 

rijken inhoud van de nummers van dit blad, dat vaak ongemeen mooi e" 
duideli jke afbeeldingen bevat en voorzien is van aparte bijlagen met kli
nische teekeningen. In dit nummer komt dan „ S i e d l u n g e n " voor o i i e 

Siedlung Fr iesenberg te Zur ich , architect Keszler en Peter en het Tu i i 
Vreewijk bij Rotterdam, arch . G r a n p r é Mo l i è re , Verhagen en Kok. T e n : oti' 
afbeeldingen van Skaugum, de na den brand nieuw verrezen zomerresic n* 
van het Noorweegsche Kroonpr insenpaar , architect Arnste in Arnebei . 

J . - M " 

Eén van de middelen die daartoe kunnen leiden is, het verster
ken van de organisatie waarvan de Cursus uitgaat: de Vereeni
ging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht. De con
tributie kan voor niemand een bezwaar zijn. Deze is slechts 
f 2 . 5 0 per jaar. Wij dringen er daarom nog eens bij alle vak-
genooten, die belangstellen in het onderwijs aan den Cursus, 
op aan zich ten spoedigste op te geven als lid bij één van cle 
bestuursleden of bij den secretaris B.T. Boeijinga, Vondelstr. 19, 
Amsterdam (W.), Tel. 8 2 8 0 8 . 

V o o r het D a g . B e s t u u r : 
Ir. A. J. VAN DER STEUR, voorzitter. 
B. T. BOEIJINGA, secretaris. 
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1 
J. C. SPEELMAN, ARCHITECT B.N.A. 

IN MEMORIAM. 

Op 1 0 Augustus 1 9 3 6 overleed op 57-jarigen leeftijd na een 
langdurig lijden ons medelid J. C. Speelman. 
Hoe ontstellend deze tijding zijn naastbestaanden en naaste 
vrienden ook trof, ligt in die aankondiging voor de leden van 
den B.N.A. in het algemeen geen zoo schokkende ontroering, 
als bij het overlijden van meer vooraanstaanden in onze vak
beweging pleegt te worden gewekt. Toch is met Speelman een 
architect met groote vakkennis en toegewijde belangstelling 
in het vakverenigingsleven heengegaan, doch zijn eenvoudige 
bescheiden aard deed hem niet op den voorgrond treden, waar
bij zijn onderwijstaak en zijn uitgesproken liefde voor het vak
onderwijs hem op dit gebied zoo volledig in beslag namen, dat 
de B.N.A. hem vrijwel niet anders leerde kennen, dan in zijn 
j .renlange rol van zeer gewaardeerd examinator bij de B.N.A.-
e amens. 
; 'eelman was architect van de oude school; voortgekomen uit 
< • timmermanspraktijk, ontwikkelde hij zich onder leiding van 

jlen Prof. Henri Evers tot een zijner beste leerlingen van de 
enmalige Academie te Rotterdam en tot een bekwame bouw-
mdige kracht, die na het verlaten dezer school als opzichter-
Jkenaar zijn weg te vinden had. 
en weg vond hij via succesvolle functies in dienst van archi-
Bten als Jan Verheul, Jan Springer e.a., toen hij door be-

: ddeling van laatstgenoemde voor de avondlessen aan de 
ademie te 's-Gravenhage als leerkracht werd benoemd. Kort 

daarna werd Speelman ook een dagtaak in het onderwijs toe
gewezen, toen hij tot Assistent in de Bouwkunde aan de Tech
nische Hoogeschool werd aangesteld. Bijna 2 9 jaren, waarvan 
de laatste 1 2 jaren als mijn assistent en toegewijd medewerker, 
heeft hij in die functie zijn beste krachten aangewend en blijk 
gegeven, dat hij in zijn taak als leerkracht zijn bestemming 
had gevonden. 
Wel heeft Speelman ook als uitvoerend architect belangrijk en 
niet onverdienstelijk werk op verschillend gebied tot stand ge
bracht, waarvan ik slechts wil noemen: boerderijgebouwen te 
Barendrecht, landhuisbouw te Vlissingen, een badhuis te Rijs
wijk en Hotel Terminus te 's-Gravenhage, toch lag zijn grootste 
verdienste en zijn grootste succes op het gebied van het onder
wijs. Zeer velen hebben van zijn lessen geprofiteerd en mis
schien weinigen begrepen tot welk een steun Speelman hun in 
hunne studie was, waar hij met zijn langjarige praktijk-ervaring 
hen met zooveel geduld en hulpvaardigheid heen hielp over 
dien drempel tusschen aangeleerde beginselen en practische 
toepassing. 
Met Speelman is een eerlijk, trouw en hulpvaardig mensch 
heengegaan, wiens toegewijde persoonlijkheid door mij en de 
velen met wie hij samenwerkte niet licht zal worden vergeten. 
Mogen deze regelen er toe bijdragen, dat zijn nagedachtenis 
ook in den B.N.A. in dankbare herinnering zal blijven bewaard. 

Prof. Ir. G. DIEHL. 
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C E N T R A L E V E R W A R M I N G D O O R IR. F . G . U N G E R . 

(Vervolg van pag. 364). 

C a s k e t e l t y p e n . 
Het is voor gasketels van zeer groot belang, dat de doorsnede 
en lengte van de kanalen, die de verbrandingsgassen in den 
ketel voortleiden, van de juiste afmetingen zijn, opdat de afkoe
ling daarvan noch te groot (gevaar voor condensatie, voor 
slechten trek in den schoorsteen), noch te klein wordt (gevolg 
slecht rendement). Doordat de kanalen in ketels, welke voor 
vaste brandstoffen zijn ontworpen, veelal niet aan voornoemden 
eisch voldoen, bereikt men slechts zelden met gasbranders in 
vaste-branclstofketels een bevredigend resultaat. Men vervaar
digt hiervoor wel speciale branders, maar deze moeten in het 
algemeen öf het gas öf de verbrandingslucht onder hoogeren 
druk dan normaal toegevoerd krijgen, zoodat daarvoor ook een 
compressor aanwezig moet zijn. Ook laat de regeling dan nog 
veelal te wenschen over. Om die reden gebruikt men dus bij 
voorkeur speciale voor gasstoken gemaakte ketels met bijbe-
hoorende regeltoestellen. 
Tot de meest voorkomende kleinere typen van deze speciaal 
voor het stoken van gas ingerichte ketels behooren die met een 
van koper vervaardigd binnenwerk, waarvan in fig. 28 een enkel 
voorbeeld gegeven is. Koper is betrekkelijk goed bestand tegen 
aantasting, doch teneinde het nog beter weerstand te doen 
bieden tegen den zeer sterk corrodeerenden invloed van de 
afvoergassen moet het bovendien nog door volledige onder
dompeling in zijn geheel (dus kant en klaar) vertind, of beter 
nog verlood, zijn. 
De uitvoering van het binnenwerk kan zeer verschillen, al naar 
het fabrikaat. Men heeft er met een vertikaal sta,inden cylinder, 
welke een bundel vlampijpen bevat, waardoorheen de heete ver
brandingsproducten van de er onder geplaatste branders naar 
den schoorsteenafvoer omhoog stijgen. Ook komen er voor met 
een hollen cylinder, waarop lamellen zijn aangebracht, of wel 
buizen met ribben en tenslotte spiraalvormig gewonden pijpen. 
Ketels met pijpen zijn beter bestand tegen den waterdruk van 
de er op aangesloten verwarmingsinstallatie, dan die met een 
cylinder en dergelijke. Dit kan van belang zijn in verband met 
de somtijds vrij groote hoogte van installaties en den daardoor 
optredenden druk van het circuleerend water. 
Uzer is over het algemeen het beste bestand tegen den water
druk. In fig. 29 is dan ook een gietijzeren ledenketel voor gas
stoken voorgesteld. Dit soort materiaal weerstaat bevredigend 
den corrodeerenden invloed, vooral door zijn betrekkelijk 
groote dikte. 

F I G . 28. G A S K E T E L M E T K O P E R E N 
B I N N E N W E R K E N T R E K O N D E R B R E K E R . 

1. gastoevoer: 2. hoofdgaskraan: 3. temperatuurregelaar: 4. gasleiding naar hoofd
branders: 5. gasleiding naar ontsteker: 6. trekonderbreker: 7. warmte-isoleerende 
mantel: 8. uittredend circulatiewater: 9. lamellen: 10. vlampijpen: 11. waterruimte: 

12. terugkeerend circulatiewater: 13. branders. 
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Onder in den ketel bevindt zich de brander. De verbrandings 
gassen gaan omhoog door vertikale kanalen of spleten tusschei 
de leden, op welker oppervlakken ribben, nokken of dergelijk, 
aangegoten zijn, teneinde de warmteoverdracht van de gassei 
te bevorderen en het condensvocht daarop te verzamelen, waa 
het weinig kwaad kan doen. Bovenaan worden de gassen ver 
zameld en naar den schoorsteen afgevoerd. 
In fig. 30 is een keteltype voorgesteld, bestaande uit een hori 
zontalen cilindrischen ketel, van rondgebogen smeedijzeren pla 
ten vervaardigd en waardoorheen horizontale vlampijpen loo 
pen. Ook dit keteltype is zeer goed tegen hoogen waterdruk 
bestand. Vóór elke pijp bevindt zich een branderkop, waarui 
het gas met kracht daarin stroomt. Het verbrandt in de pij| 
met een intensieve blauwe vlam, welke echter in den regel niel 
geruischloos is. 
De gasstraal uit den branderkop, al of niet reeds vooraf mei 
lucht gemengd, neemt ook door injectiewerking verbrandings
lucht mede, die bovendien nog door den schoorsteentrek in de 
vlampijp gezogen wordt. De trek moet daartoe bij deze ketels 
zoo krachtig mogelijk zijn, in tegenstelling met andere typen 
van gasketels, die van een trekonderbreker voorzien worden 
om eventueel te sterken schoorsteentrek onschadelijk te maken. 
Bij vlampijpketels mag dus geen trekonderbreker aangebracht 
worden, terwijl men bij groote ketels veelal zelfs een specialen 
afzuigventilator toepast om den schoorsteentrek nog te ver
sterken. Deze krachtige trek doet korte intensieve vlammen 
ontstaan, zelfs indien men geen bunsenbranders gebruikt. 
Voorts brengt men in de vlampijpen spiraalvormig getordeerde 
lichamen van gietijzer of keramisch materiaal aan, welke de 
heete verbrandingsgassen dwingen om langs den pijpwand te 
strijken en daaraan hun warmte af te geven. Hoe grooter de 
lengte dezer lichamen is, des te meer zullen de gassen hun 
warmte afgeven, dus des te grooter is het rendement van den 
ketel, doch des te lager wordt de temperatuur van de afvoergas
sen, en des te meer kans ontstaat er op condensatie. Door de 
lengte dezer vullingen te wijzigen kan men in zekere mate het 
stookrendement en de schoorsteentemperatuur veranderen. 
De branders zijn gemonteerd op horizontale of vertikale pijpen, 
welke zich op korten afstand vóór het ketelfront en de vlam-
pijpopeningen bevinden en gezamenlijk naar buiten gedraaid 
kunnen worden, zoodat men eenerzijds de vlampijpen en ander
zijds de branders goed kan bereiken voor reiniging enz. 
De capaciteit van den ketel kan men onder het bedrijf desge-

F I G . 29. G I E T I J Z E R E N L E D E N K E T E L V O O R G A S . 

1. temperatuurregelaar: 2. gastoevoer: 3. hoofdgaskraan : 4. gasregelklep : 5. rib 8! 
6. nokken: 7. waterruimten; 8. nippelverbinding: 9. branders: 10. luchtroos >r-

venscht trapsgewijze verminderen door afsluiten van een rij 
.randers, waarbij men dan de bijbehoorende vlampijpen met 
peciale doppen afdicht. Dit laatste dient om te verhinderen, dat 
ioodeloos koude lucht door deze pijpen gezogen zou worden. 
i tegenstelling met de eerstgenoemde keteltypen, n.l. die met 
operen binnenwerk en die van gietijzer, bevinden zich hier de 
lammen niet in eikaars onmiddellijke nabijheid, doch staan de 
randers op tamelijk grooten afstand van elkaar. In verband 
aarmede kan men hier dus niet volstaan met een enkele aan-
teekvlam, doch dient elke branderkop van een afzonderlijke 
ntsteking te zijn voorzien. Ook laat men wel in den afgesloten 
tand van de regelkraan nog een klein weinig gas toe door een 
auwe omloopleiding, zoodat elke brander nog met een kleine 
lam blijft doorbranden. 
'óór en eventueel ook achter deze cilindrische ketels dient vol-

- oende vrije ruimte beschikbaar te zijn om het reinigen van de 
lampijpen met behulp van een borstel met langen steel mogelijk 

te maken. 
in fig. 31 is een keteltype afgebeeld, dat principieel afwijkt van 
de tevoren beschrevene. Het bovengedeelte vormt de water
ruimte (bij stoomketels de water- en stookruimte) en staat 
praktisch niet direct in contact met de warmte van de vlam
men en verbrandingsgassen. Het onderste deel van den ketel 
bevat de gasbranders en heeft achteraan de aansluiting aan den 
schoorsteen. Om de warmte van de vuur- naar de waterruimte 
over te brengen, dienen vertikaal staande, geheel gesloten korte 
stalen buizen, welke ieder eenig water bevatten en die met hun 
ondereinde in de vuurruimte en met hun boveneinde in het 
water steken. De warmte van het vuur doet het water in de 
buizen koken, de ontwikkelde stoom stijgt op naar het boven
deel, waar de door het circuleerend ketelwater gekoelde buis-
wanden hem weer doen condenseeren, zoodat hetcondenswater 
naar het ondereinde terug kan loopen. De in deze buizen opge
wekte stoom brengt dus de warmte van de gasvlammen naar 
het ketelwater over. 
De gesloten buizen bevatten een zekere hoeveelheid water, 
terwijl er in den regel bovendien een zekere luchtverdunning in 
gebracht is bij de vervaardiging. Daarmede bereikt men, dat zij 
spoedig na het ontsteken van het gas een bepaalde temperatuur 
aannemen, afhankelijk van den inwendig gevormden vacuum-
stoom. Tijdens het bedrijf houden zij steeds nagenoeg dezelfde 
temperatuur, onafhankelijk van de hoeveelheid overgebrachte 
warmte. Ook bij laag brandende vlammen blijven zij dus hun 
temperatuur behouden, zoodat daardoor condensatie praktisch 
geheel voorkomen wordt bij alle grootten der vlammen. Zelfs 
bij lage ketelwatertemperatuur en groote snelheid van het cir
culatiewater en met laag brandende gasvlammen blijft de tem
peratuur van de stoombuizen nog voldoende hoog om conden-

FIG. 30. G A S K E T E L M E T V L A M P I J P E N . 

• 'sregelklep: 2. draaibare kolom waardoor gastoevoer: 3. gasbranders- 4 terug
end circulatiewater: 5. getordeerd vulstuk: 6. vlampijp: 7. uittredend circulatie-

water: 8. schoorsteenverbinding. 

satie van vocht tegen de uitwendige oppervlakken der buizen 
geheel onmogelijk te doen zijn. Dit keteltype is daardoor 
speciaal geschikt voor geleidelijke (niet-stootsgewijze) regeling 
van de warmteontwikkeling. 
Doordien zelfs bij maximaal brandende vlammen de gesloten 
stoombuizen nagenoeg dezelfde temperatuur behouden, blijft 
het rendement onder alle omstandigheden zoo gunstig moge
lijk, aangezien de verbrandingsproducten steeds even ver afge
koeld worden. 
Daar echter de waterinhoud van den ketel betrekkelijk groot is, 
heeft hij een vrij langen opwarmtijd, terwijl hij ook meer plaats 
inneemt dan ketels met koperen binnenwerk. 
Volledigheidshalve zij hier nog een op zich zelf staand type 
van gasverwarmingstoestel genoemd, hetwelk zoo beknopt ge
bouwd is, dat hét als een onderdeel (element) aan de verwar
mingsradiatoren aangebracht kan worden, zoodat het als het 
ware een tusschenvorm is tusschen gasradiator en gasketel 
met radiatoren. Dergelijke elementen past men dan op verschil
lende wijzen toe. Men kan in elk te verwarmen vertrek een 
geheel afzonderlijken waterradiator met een eigen gasverwar-
mingselement plaatsen, of wel bij de radiatoren van bestaande 
centrale-verwarmingsinstallaties in de daarvoor in aanmerking 
komende vertrekken een verwarmingselement tusschenschake-
len. Tenslotte kan men van één verwarmingtoestel uit ook 
meerdere radiatoren voorzien van de noodige warmte door mid
del van leidingen waardoor water circuleert. Onder deze toe
stellen zijn er evenwel, die nog in de praktijk moeten bewijzen, 
dat zij ook met het oog op den afvoer aan de te stellen eischen 
voldoen. 

Gasketels dienen, evenals die voor andere brandstoffen, goed 
gereinigd te worden van zich eventueel op het verwarmde 
oppervlak afzetlenden aanslag. Zoo treedt o.a. bij lichtgevende 
vlammen somtijds roetafzetting op, bijv. bij onvoldoenden af
voer van de verbrandingsgassen, of wel wanneer door ver
hoogden gasdruk of versterkten trek de vlammen te lang 
worden en daardoor de betrekkelijk koude metalen wanddeelen 
raken. 
Overigens is het onderhoud der gasketels voldoende eenvoudig 
om geen speciaal vakkundig personeel te vereischen. Regel
matige controle, z.g. service, zooals bij gebruik van oliestook
inrichtingen gebruikelijk is, kan bij gasketels achterwege blijven, 
al zal men goed doen ze af en toe te doen inspecteeren. 

A a n t a s t i n g v a n het k e t e l m a t e r i a a l . 

Het is van zeer groot belang, dat het binnenwerk van een met 
gas gestookten ketel zooveel mogelijk bestand is tegen de cor-
rodeerende inwerking van de verbrandingsproducten. Deze be
vatten n.l. eenige zure zwavelproducten, welke bij de verbran-

2 
3 

4 

FIG. 31. G A S K E T E L M E T B U N D E L 
G E S L O T E N S T O O M B U I Z E N . 

1. temperatuurregelaar: 2. gastoevoer: 3. hoofdgaskraan: 4. gasregelklep: 5. bran
ders: 6.afvoer: 7. gesloten stoombuizen: 8. warmte-isoleerende mantel: 9. terug

keerend circulatiewater: 10. waterruimte: 11. uittredend circulatiewater. 
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KTL. 

F I G . 32. A A N S L U I T I N G V O O R C E N T R A L E -
V E R W A R M I N G S K E T E L M E T M E N G L E I D I N G . 

C V K = centrale verwarmingsketel (hier voor verhitting met gas); U W = uittredend 
circulatiewater; G W = gemengd water (naar installatie i: M W = mengwater; 
T W = terugkeerend circulatiewater; E K = electrisch bewogen regelklep: K T = 
ketelthermostaat; G L = gasleiding naar branders: E G = electrisch bewogen gas 
kraan: K T L " kamerthermostaatleiding'. S B = schakelbord : S T = stroomtoevoer. 

ding ontstaan uit de vluchtige zwavelverbindingen, welke het 
stadsgas in den regel, hoewel in geringe hoeveelheden, bevat. 
Zoolang die verbindingen in gasvorm blijven, tasten zij metalen 
niet of nauwelijks aan, doch zij worden sterk agressief, indien 
door te ver gaande afkoeling condensatie (neerslag) van water 
ontstaat, welke bij het groote vochtgehalte van de verbran
dingsgassen vrij spoedig optreedt. 
Dit gebeurt zoodra de verbrandingsgassen in aanraking komen 
met metaal- of andere oppervlakken, welke kouder zijn dan de 
z.g. dauwtemperatuur, dat is de temperatuur waarbij de in het 
afvoergas aanwezige waterdamp nog juist opgelost (in damp
vorm) blijft. Daalt de temperatuur door aanraking met een 
kouder oppervlak, i.e. met de inwendige oppervlakken van den 
ketel, zoover dat hij onder het dauwpunt komt, dan begint de 
waterdamp als druppeltjes daarop neer te slaan. Deze neerslag 
ontstaat altijd bij het aansteken van een kouden ketel en dit 
herhaalt zich na elke periode van stilstand, indien de tempera
tuur van het verwarmde oppervlak dan weer onder het dauw
punt gekomen is. 
Door de condensatie verbinden de gasvormige bestanddeelen 
zich met het vocht tot zwaveligzuur en zwavelzuur en zoo vormt 
zich een bijtende vloeistof laag. waartegen op den langen duur 
geen enkel metaal volkomen bestand blijkt te zijn. Zuiver lood 
is wel bestendig doch door zijn geringe mechanische sterkte 
niet bruikbaar om er een water- of stoomketel van te vervaar
digen. Derhalve kan het slechts als oppervlakte-bescherming 
dienst doen, dus voor het bekleeden of het zgn. verlooden van 
ijzer, koper enz. Ook aluminium schijnt bestendig, doch biedt 
eveneens constructieve moeilijkheden. Gietijzer wordt weliswaar 
aangetast, indien condensatie optreedt, doch bij voldoende wand
dikte gaat het langen tijd mee, voordat een gevaarlijke ver
zwakking ontstaat. 
In alle gevallen is het toch noodzakelijk, dat tijdens het warm 
worden van den ketel na het ontsteken het aanvankelijk ge
vormde neerslag weer in den kortst mogelijken tijd verdampt. 
Uit het bovenvermelde blijkt de noodzakelijkheid, dat zoowel de 
ketel als ook de afvoergassen gedurende het eigenlijke bedrijf 
niet te laag van temperatuur zijn. Omdat evenwel een hooge 
temperatuur van de afvoergassen warmteverlies beteekent en 
het nuttig effect vooral bij het gebruik van gas een groote rol 
speelt, moet men ook alles in het werk stellen om de tempe
ratuur van de afvoergassen niet hooger te doen zijn dan strikt 
noodig is ter voorkoming van neerslag in de verbrandingsruimte 
en gaskanalen van den ketel. 
Doch tevens moet men intering van de afvoerbuizen beletten. 
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Men kan daartoe den schoorsteen voorzien van een voering va i 
grèsbuizen, welker materiaal (aardewerk) volkomen tegen zun 
stoffen bestand pleegt te zijn. De temperatuur van de schooi 
steengassen is dan van geen praktische beteekenis meer aai 
gezien de meeste gasketels slechts uiterst weinig trek noodi 
hebben (alleen de typen met vlampijpen eischen krachtige 
trek, voorzoover zij niet van een afzuigventilator voorzien zijn 
zoodat voor het opwekken van den geringen vëreischten tre 
de schoorsteentemperatuur niet hoog behoeft te zijn. Men ka 
dus volstaan met een zoo lage afvoertemperatuur achter de 
ketel als ter vermijding van condensatie in den ketel of (meta 
len) verbindingspijp met den schoorsteen niet onderschredei 
mag worden. 
Opgemerkt zij, dat men condensatie (in schoorsteen of ketel 
bezwaarlijk kan tegengaan door het bijmengen van (droge 
binnenlucht, omdat de daardoor veroorzaakte afkoeling van he: 
mengsel de neerslagvorming in sterkere mate bevordert. Slecht; 
indien men zeer groote hoeveelheden binnenlucht met de af 
voergassen mengt, kan men alle daarin aanwezigen waterdamp 
in dampvorm houden en aldus onschadelijk maken en afvoerei . 
De werking van den brander heeft weinig of geen invloed op de 
condensatie, omdat de samenstelling van de verbrandingspro
ducten praktisch onafhankelijk is van het brandertype, in dit 
opzicht zijn bijv. bunsenbranders of branders met lichtgevende 
vlammen van gelijke waarde. 
Wil men bij centrale verwarming door middel van circuleerend 
water condensatie in de verbrandingsruimte en afvoerkanalen 
zooveel mogelijk vermijden dan is het gewenscht, dat men de 
temperatuur van het water, dat zich in den ketel bevindt, zoo
veel mogelijk op maximaal temperatuurniveau houdt. Men kan 
dit doen door middel van een mengleiding, welke een regelbare 
hoeveelheid van het afgekoelde, uit de installatie terugkeerende 
water, buiten den ketel om mengt met het heete water uit den 
ketel, tezamen gevend het water van de vereischte temperatuur 
voor toevoer aan de verwarmingsinstallatie. Deze inrichting is 
in fig. 32 schematisch voorgesteld. De ketelconstructie moet 
daarbij zoodanig zijn, dat inwendig geen koude plaatsen, bijv. 
nabij de intrede van het afgekoelde circulatiewater in den ketel, 
ontstaan. 
Voorts vermijde men, dat de vlammen met minder dan een 
zekere nog toelaatbare minimale capaciteit blijven branden, 
doch regele dan de warmteontwikkeling door het periodiek aan-
en afzetten van den vollen gastoevoer. Hiervoor bestaan tal van 
automatische regeltoestellen. Uit hoofde van het vorenvermelde 
verdient stootsgewijze regeling, waarover straks meer, althans 
met betrekking tot de condensatie, de voorkeur boven geleide
lijke regeling van de vlamgrootte. 
Op geheele andere en tevens de beste wijze wordt dit verkregen 
door toepassing van de te voren genoemde bijzondere stoom-
buizen, d.i. bij den in fig. 31 afgebeelden ketel. Deze hebben n.l. 
de eigenschap om zelfs bij geringen warmtetoevoer toch op 
nagenoeg dezelfde en voldoend hooge temperatuur te blijvei, 
ook al brengen zij dus weinig warmte aan het circuleerend ketf I-
water over. Hun temperatuur ligt n.l., behalve gedurende ze ;r 
korten tijd na het aansteken, steeds boven de dauwtemperatui r, 
zoodat er geen koude plaatsen zijn en derhalve geen conde »• 
satie kan ontstaan. 

R e g e l i n g . 

Bij een betrekkelijk dure brandstof zooals gas, dient men a tn 
de regeling van de warmteontwikkeling (met inachtneming v W 
het in de vorige paragraaf behandelde) en rationeele econoi 
veel zorg te besteden ten einde onnoodig verbruik te vermijd n« 
Men kan wel is waar de verbranding gemakkelijk met de h; id 
instellen, doch aangezien de daarvoor noodige attentie op i 3 , 1 

duur er toe neigt te gaan ontbreken, zijn automatische re; el-
toestellen zeer op hun plaats. 

C p dit gebied is het toch noodig om zooveel mogelijk de meest 
r ktische regelbaarheid en goede veiligheid te verkrijgen. Door-
t t de hiervoor noodige apparaten in den regel van andere con-
s ructie zijn dan die, welke bij het stoken van olie of vaste 
t andstof toepassing vinden, en zij in een nog niet zoo algemeen 
v rgevorderd stadium van ontwikkeling verkeeren, komen er 
v ortdurend verbeterde constructies in den handel en doet men 
o >ed bij de aanschaffing steeds overleg te plegen met degenen, 
( ? op dit gebied van gas- en verwarmingstechniek vakkundig 
7 n en een neutraal inzicht bezitten. 
| verband met de regeling dient men er rekening mede te 
h >uden, dat men bij sommige gasketeltypen lichtgevende vlam-
n en toepast, terwijl in andere bunsenbranders zijn aangebracht. 
|- it rendement van deze beide brandersoorten kan even gunstig 
z n, doch, zooals reeds eerder is gezegd, de lichtgevende vlam-
n en bezitten het nadeel van te kunnen gaan roeten bij eenige 
v rhooging van den gasdruk of versterking van den trek, het-
g en onzuinige werking beteekent en den gebruiker extra reini-
güigsarbeid oplegt. 
Daarentegen hebben de bunsenbranders het bezwaar van te 
kunnen inslaan, alhoewel men dit tegenwoordig door geper-
fectionneerde constructie nagenoeg geheel weet te ondervan
gen. Zij moeten derhalve aan hooge eischen voldoen en onder 
geen in de praktijk voorkomende omstandigheden dit euvel kun
nen vertoonen, dus ook niet door de toegepaste wijze van regelen. 
In het algemeen wordt, zooals reeds hiervoor werd gezegd, bij 
gasketels stootsgewijze regeling toegepast, d.w.z. de gastoevoer 
wordt in afwisselend tempo, al naar de warmtebehoefte, geheel 
geopend en daarna weder gedoofd of tot een minimum terug
gebracht. Tusschenstanden komen niet voor. Een dergelijke 
regelwijze heeft boven het min of meer getemperd branden 
voor, dat de condensatie op het verwarmd oppervlak van den 
ketel beperkt wordt, en dat de kamerthermostaten en toebe-
hooren zoo eenvoudig mogelijk kunnen zijn. 
Stootsgewijze regeling brengt met zich mede, dat tijdens het 
periodieke afsluiten van het gas toch door den overblijvenden 
trek eenige lucht door den ketel gezogen wordt, waardoor deze 
min of meer afkoelt en zoodoende het totale rendement wordt 
verlaagd. 

Vooral bij stoomketels is geleidelijke regeling op zijn plaats, 
omdat daarmede een regelmatiger stoomdruk verkregen kan 
worden dan bij stootsgewijze regeling. Weliswaar kan men bij 
deze laatste regelwijze den stoomdruk egaliseeren door toepas
sing van een ketel met grooten waterinhoud, welke a.h.w. een 
warmteaccumulator vormt, doch dan moet men een langdurig 
opwarmen mede in den koop nemen, hetgeen vooral bij gebruik 
van gas een ernstig economisch nadeel kan beteekenen. 
Aan stootsgewijze regeling is voorts het (reeds eerder genoem
de) bezwaar verbonden, dat men tijdens elke regelperiode in de 
verblijfsruimte eenig koudegevoel bespeurt, nog voor dat de 
thermometer noemenswaard gedaald is. Dit vindt voornamelijk 
zijn oorzaak ten eerste in het een tijd lang afkoelen van de 
verwarmingstoestellen (radiatoren enz.) nadat het dooven van 
de vlammen is ingetreden, zoodat de warmtebestraling afneemt 
er de invloed van de koude luchtstroomen van de ramen toe
neemt. 
Aan geleidelijke regeling zijn in het algemeen twee bezwaren 
V f bonden en wel in de eerste plaats het groote gevaar voor 
C l idensatie uit de afvoergassen en voor het daardoor veroor-
z ikte corrodeeren van het ketelmateriaal bij laag brandende 
v l mmen. Ten tweede gaat het rendement van de verbranding 
D tempering min of meer achteruit door het meezuigen van te 
V l I lucht. 
2 ials reeds in den aanhef is gezegd, verdient het aanbeveling 
d oenoodigde ketelcapaciteit onder te verdeelen in eenige een-
hf ien. Bij het opwarmen kunnen alle ketels meewerken, daarna 
2 e men de overbodige eenheden af en blijven de overige op 

nagenoeg volle capaciteit doorbranden. Hierdoor wordt de con
densatie, en daarmede de corrosie, tot een minimum beperkt 
en is het rendement beter. 
Een keteltype, waarvan de branders stuk voor stuk of groeps
gewijze afsluitbaar zijn, vergemakkelijkt weliswaar eveneens de 
regeling, doch het corrosiegevaar blijft bestaan. 

B e v e i l i g i n g . 

Gasketels moeten zijn uitgerust met de noodige beveiligings
inrichtingen, waarvan in hoofdzaak de navolgende onze aan
dacht vragen. 
Wanneer de gasdruk tijdelijk (door een storing in den toevoer 
of aan de gasfabriek) verdwijnt, dooven niet alleen de brander-
vlammen, doch ook de waakvlam(men). Wordt de gastoevoer 
na opheffing van de storing weer hersteld, dan zou het uit den 
brander stroomende gas niet, zooals in normalen bedrijfstoe-
stand, door de waakvlam ontstoken worden. Men dient daarom 
de beveiliging zoo in te richten, dat mocht de ontstekings- of 
waakvlam door een of andere oorzaak uitdooven, de gastoevoer 
naar den brander automatisch stopt en niet (automatisch of 
met de hand) zonder meer hersteld kan worden, doch eerst 
nadat men de waakvlam heeft ontstoken. 
In geval de branders van den ketel niet met een waakvlam zijn 
uitgerust, is een veiligheidsafsluiter noodig, welke bij het weg
vallen van den gasdruk automatisch sluit en daardoor alle gas-
ontsnapping voorkomt, totdat men den afsluiter weer door een 
eenvoudigen handgreep in den normalen bed rijf stoestand zet en 
dan verder voor het ontsteken van het gas zorg draagt. 
De hoofdgaskraan van den ketel wordt in den regel zoodanig 
door de ontstekingsvlamkraan vergrendeld, dat de eerste niet 
geopend kan worden alvorens de tweede open staat. Geen der 
gaskranen mag zoodanig zijn, dat hij door trillingen of derge
lijke zou kunnen opengaan. Het is gewenscht, dat door duide
lijke bijschriften de verschillende kraanstanden gemakkelijk 
voor een ieder te herkennen zijn. 
Bij de meeste gasketels is het van groot belang, dat de vlammen 
niet te groot worden, bijv. als de gasdruk de normale maat over
schrijdt. Verlenging van de vlammen doet deze n.l. in aanraking 
komen met het daarboven gelegen verwarmde oppervlak. Zijn 
het ontkleurde (bunsen-)vlammen, dan kan het veelal geen 
kwaad; zijn het daarentegen lichtgevende vlammen, dan zullen 
zij roet afzetten, indien zij met het metaal in aanraking komen, 
met het daaraan verbonden nadeel van onzuinige werking en 
herhaalde reiniging. Daarom richt men de beveiligingsappa
raten in den regel tevens in voor het constant houden van den 
gasdruk voor den brander, zoodat men verzekerd is van een 
gelijkmatig branden der vlammen. 
Zooals bij elke centraal gestookte verwarmingsinstallatie dient 
ook hier een beveiligingstoestel aanwezig te zijn, hetwelk onder 
alle omstandigheden verhindert, dat de temperatuur van het 
ketelwater resp. de druk van den stoom boven een bepaalde 
toe te laten grens komt, omdat anders gevaar voor de installatie 
zou kunnen ontstaan. 
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat men er tegenwoordig 
ook reeds met succes naar streeft het gas zijn giftigheid te 
ontnemen. 
In verband met het hoewel beperkte, desniettemin aanwezige 
explosiegevaar, is in het algemeen opstelling van centrale-ver
warmingsketels in een veilige lokaliteit gewenscht, zoodat ge
vaar wordt uitgesloten. Dit geldt te meer voor met gas gestook
te ketels. Men kan dit doen door in de stookplaats groote ramen 
en deuren aan te brengen, die gemakkelijk bij een ontploffing 
naar buiten open gaan door den druk. Het gebruik van gas in 
daarvoor geconstrueerde centrale verwarmingsketels, welke 
tevens voorzien zijn van een deugdelijken afvoer, brengt dan 
geen feitelijke gevaren of bezwaren met zich mee. 
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A f v o e r . 
Zooals reeds bij de behandeling van de gaskachels enz. is ge
zegd, verdient, meer nog dan bij andere brandstoffen, de afvoer 
van de verbrandingsproducten bij het gebruik van gas de spe
ciale aandacht, en wel door het groote vochtgehalte der afvoer-
gassen in verband met de bovengenoemde agressieve eigen
schappen, welke na condensatie van het vocht tot uiting komen. 
Daarbij is het volgende, dat ook reeds in het voorgaande werd 
opgemerkt, van bijzonder belang. 
Hoe hooger het rendement der toestellen is, hoe beter dus de 
warmte der verbrandingsproducten benut wordt, des te lager 
zal de temperatuur van de afvoergassen zijn bij het verlaten 
van den ketel, doch des te meer gevaar voor condensatie zal 
daardoor bestaan. Wil men derhalve het gas met zoo hoog 
mogelijk rendement benutten, en dat is vooral bij deze brand
stof in den regel om economische redenen van veel gewicht, 
dan is uiterste zorg voor goeden afvoer een vereischte. 
Hebben de gassen den ketel eenmaal verlaten, dan moeten zij 
zoo weinig mogelijk verder afkoelen, waartoe de schoorsteen 
van goed warmte-isoleerende materialen en doeltreffende con
structie dient te zijn. 
Aan den trek van den schoorsteen stelt men voor de meeste gas
ketels geen hoogeren eisch, dan dat de verbrandingsproducten 
zoo regelmatig mogelijk worden afgevoerd, teneinde het gunstig 
ingestelde thermisch effect van den ketel onder alle omstandig
heden te behouden. Een krachtigen schoorsteentrek verdragen 
de meeste gasketels zelfs niet, omdat daardoor een te groote 
overmaat van lucht door den ketel gezogen zou worden. Daarom 
moet de keteltrek steeds constant blijven en geen invloed onder
vinden van wisselingen in den trek van den schoorsteen. Te 
dien einde brengt men in de afvoerpijp boven of achter den ketel 
een zgn. trekonderbreker aan, welke door een wijde opening de 
noodige lucht buiten den ketel om (valsche lucht) aanzuigt, 
indien de schoorsteen te veel trekt. 
Van de vele typen van trekonderbrekers is als voorbeeld in fig. 
28 een enkele weergegeven, waaruit eveneens te zien is hoe bij 
het eventueele optreden van valwinden in het schoorsteenkanaal 
deze zijwaarts in de stookplaats afgeleid worden, zoodat de gas
vlammen daarvan geen invloed ondervinden. Deze trekonder
brekers, tevens terugstroombeveiligingen, dienen geheel te be
antwoorden aan het type van het gastoestel en derhalve door 
den fabrikant bij den ketel te worden geleverd, terwijl deze 
tevens moet aangeven op welke hoogte boven den ketel het 
toestel in de afvoerpijp zal worden aangebracht. 
Het cylindervormige keteltype (fig. 30), voorzien van vlampijpen 
met afzonderlijke branders, eischt, zooals bij de bespreking daar
van is toegelicht, in tegenstelling met de andere gasketels, een 
zoo krachtig mogelijken trek. Daar kan dus van toepassing van 
trekonderbrekers geen sprake zijn. Trekt de schoorsteen niet 
voldoende, dan moet bij deze ketels zelfs een afzuigventilator 

tusschen ketel en schoorsteen worden opgesteld om den tr < 
te versterken. Het is bij dit keteltype derhalve van belang, < > 
de schoorsteen voldoende hoog is en de afvoergassen zoo wa n 
mogelijk houdt, teneinde den trek en daarmede de werking v n 
den ketel bevredigend te doen zijn. 
Tegen het aanbrengen van schuiven en kleppen in afvoerpijp n 

van gasketels zij men gewaarschuwd; zoo zij al aangebrac \t 
worden, mogen zij niet meer dan 80 ",] van de doorsnede kunn rt 
afsluiten. 
Het materiaal voor de afvoerbuizen of -kanalen moet zoov j| 
tegen de warmte als tegen aantasting door de afvoergassen t J . 
stand zijn. Allerlei materialen vinden toepassing, doch weini e 
voldoen onder alle omstandigheden aan de eischen van de pra ;-
tijk. Pijpen van verlood plaatijzer, mits van goede kwaliteit, g 
nieten dikwijls de voorkeur, omdat het materiaal glad, got I-
koop, goed bewerkbaar en tamelijk bestendig is en zij zich go d 
laten afdichten. Het biedt beter weerstand aan de inwerki: g 
der verbrandingsproducten dan gegalvaniseerd ijzer. Looden n 
aluminium-buizen zijn uitstekend bestand tegen de chemise' e 
inwerking der verbrandingsgassen, doch het eerste is door zijn 
geringe vastheid slechts voor nauwe leidingen, zooals conde i-
saatafvoerleidingen, of voor voeringen, bijv. van gemetselde 
schoorsteenkanalen, geschikt, terwijl aluminium moeilijker 
bewerkbaar is en niet bestand tegen kalk. Ook buizen en kana
len van asbestcement vinden toepassing, doch het is nog niet 
zeker dat dit materiaal onder alle omstandigheden voldoende 
de chemische inwerking der afvoergassen, en vooral de agres
siviteit van het zure condensaat, weerstaat. 
Geglazuurde grèsbuizen (rioolbuizen) zijn volkomen tegen de 
chemische inwerking der afvoergassen bestand, doch niet tegen 
groote temperatuurwisselingen. Het verdient daarom aanbeve
ling het eerste gedeelte van den afvoer achter den ketel niet 
van dit materiaal te maken. Men houde er voorts bij de inrich
ting rekening mede, dat de grèsbuizen vrij moeten kunnen uit
zetten bij het warm worden, zoodat ze elk op zichzelf onder
steund moeten worden, anders is stukspringen welhaast onver
mijdelijk. 

Onder omstandigheden kan men de schoorsteenkanalen voor 
gasketels ook op normale wijze opmetselen, doch zij dienen dan 
inwendig goed waterdicht gemaakt te zijn en een zoo dun moge
lijke wanddikte te hebben, opdat zij snel op temperatuur komen. 
Door middel van een spouwwand kunnen zij toch goed warmte-
isoleerend zijn. 
Het is noodzakelijk zoo dicht mogelijk nabij den ketel een af
loopbuis voor het condenswater uit den schoorsteen aan te 
brengen en daardoor onder alle omstandigheden te voorkomen, 
dat dit water in den ketel terugvloeit en intering veroorzaakt. 
Uit het voorafgaande blijkt wel, dat aan de uitvoering van het 
afvoerkanaal de grootste zorg dient te worden besteed en dat 
vakkundige leiding noodzakelijk is. 

(Wordt vervolgd.) 

ZOMERHUIS TE NOORDWIJK AAN ZEE. ARCHITECTEN A. P. SMITS EN C. v. d. LINDE B.N.A. 

Aan de Zuidzijde, tegen de grens van de Domeingronden, welke 
onbebouwd blijven, ligt het „Coepelduyn". Op deze plaats stond 
eertijds een koepel, waar de bevolking gaarne vertoefde, omdat 
van hier uit, het hoogste punt in de omgeving, een onbelem
merd uitzicht over de lage landen, de duinen en zee te genieten 
valt. 
Een van de voornaamste wenschen van den nieuwen eigenaar 
bestond dan ook hierin een huis te bouwen van waaruit hij 
rondom dit uitzicht behield. 
Het gebouw werd dus zoo op den top geplaatst, dat het onder-
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huis, voor wat de kelders betreft, in de duinhelling gescho^ in 
werd en de keuken, dienstingang en garage aan de Oost- Br) 
Westzijde, gelijk met den buitengrondslag kwamen te ligg 
De woonruimten zijn met het uitzicht naar de landzijde gerk it 
toegang gevend op een groot terras met overdekt gedeelte fan 
den Zuid-Oostkant, de luwe zijde. Met het oog op een zoo ri tn 
mogelijk uitzicht, ook op de zee, zijn de binnenwanden v or 
zoover noodig, evenals de buitenmuren van breede glasfron en 
voorzien, zoodat men dwars door het huis heen kan zien. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling van den bouwheer, 



I N T E R I E U R Z O M E R H U I S T E N O O R D W I J K A A N Z E E 
A R C H I T E C T E N A. P. S M I T S E N C . v. o. L I N D E B . N . A . 

een geheel houten huis uit Zweden te importeeren; het thans 
gebouwde is tot aan de balklaagverdieping in steen opgetrok
ken en verder als houtbouw geconstrueerd. De buitenbeklee-
ding van de toppen en dakvensters is in eikenhout uitgevoerd, 
waardoor deze op den duur dezelfde kleur krijgt als het rie
ten dak. 
Om een zoo klein mogelijke onderbreking van de gevelvlakken, 
bij een zoo groot mogelijke afmeting van de raamopeningen te 
verkrijgen en de minste onderbrekingen, door stijlen en regels, 
met het oog op het vrije uitzicht, zijn stalen ramen gebruikt, 
hetgeen ook in verband met de aan weer en wind blootgestelde 
ligging van het huis noodzakelijk is. 

De muren zijn wit gekeimd op een donker plint; het weinige 
schilderwerk, dat er is, is eveneens wit gehouden. 
Binnenshuis is alles in lichte kleuren behandeld. De inrichting 
vond plaats, voor wat de meubileering betreft, in samenwerking 
met den Heer R. Reens te Amsterdam. 
Van tuinaanleg in den gewonen zin kan daar ter plaatse geen 
sprake zijn, men is aangewezen op de natuurlijke vegetatie, die 
het in zoo'n geval dan ook het beste doet en waarbij het karak
ter van het duin het beste behouden blijft. 

A. P. S. en C. v. d. L. 

STUDIEPRIJSVRAGEN VAN „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP". 

Samenvattend antwoord op de vragen naar aanleiding van de eerste 

pri jsvraag. 

Een eventueele handboekerij moet in de groote redactiezaal worden ont
worpen. 
E r moet gerekend worden op 50 fietsen voor het bedri j fspersoneel, 20 voor 
het publiek, 30 voor het kantoorpersoneel, 20 voor courantenbezorgers en 
10 voor loopjongens. 
De goederenlift moet een vrije laadruimte van 2.00 X 1-20 m hebben. 
Het maken van paternosterl iften is niet gevraagd, wordt aan 't inzicht van 
ontwerpers overgelaten. Men is geheel vrij in de afmetingen en de situatie 
van de binnenplaats en in het gedeeltelijk overbouwen daarvan. E r moeten 
echter tegelijkertijd vijf kleine expeditieauto's kunnen staan. 
De auto's, ook die welke papier brengen, worden meest aan de achterzijde 
gelost en geladen. 
De papierkelder is bedoeld als voorraadkelder voor courantenpapier , de 
afmetingen per rol zijn gewoonlijk 1.60 m tg met een diameter van 1.00 m, 
het gewicht is dan ± 800 kg. 
Sterkteberekeningen van constructies worden niet gevraagd. De voorzie
ningen die een l ichtcourant vereischt, hangen geheel van het type en de 
plaatsing af, de voorzieningen behoeven op de teekeningen niet te worden 
verantwoord. 
Men mag de kelderruimten inrichten als v luchtkelders bij aanval len met 
gas en anderszins. Het grootste aantal personen, dat zich normaal in het 
gebouw bevindt is 150, men moet voor eventueele v luchtkelders op 200 
personen rekenen. 
Het verdient aanbeveling alle zware machines apart te fundeeren, daar 
tr i l l ingen en hinderli jk geluid te verwachten zijn. 
E r zijn geen rooilijnen of anderszins aangegeven voor de achtergevels, men 
is hierin volkomen vrij (met inachtname van wettelijke bepal ingen). 
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De voorgevel-rooil i jnen mogen indien het plan zulks eischt op de ver
diepingen met m a x i m u m 1.00 m worden overschreden. In het aantal ver
diepingen is men vri j , zoo ook in de verdiepinghoogte en dientengevolge 
ook in de gevelhoogte. Het wacht lokaal voor bezorgers moet ± 25 m- zijn. 
Te lefoonkamert jes moeten liefst in verbinding staan met de redactie
ruimten. 
Ook in het ontwerpen van een plat of schuin dak is men vri j . 
Het gewicht genoemd onder groep II nr. 9 is als max imum te beschouwen. 
De machinale zetterij en opmakerij moeten een oppervlakte van 300 m-
hebben. 

Het kantoorpersoneel bestaat uit 20, het bedrijfspersoneel uit 80 personen. 

Antwoord op de vragen naar aanleiding van de tweede opgave gesteld 

Bij de tweede pri jsvraag is het de bedoeling geweest aan de mededin 
een zoo groot mogelijke vri jheid te laten. Men kan dan ook veronderste 
dat de gevels — voor zoover het het boven- als wel het onderged 
betreft — van zoo weinig waarde zijn, dat men gerust geheel nieuwe g 
kan ontwerpen voor het te verbouwen ondergedeelte, zonder ook i 
eenigszins rekening te houden met het bovengedeelte. Ditzelfde geldt 
voor de belendingen. Construct ief behoeft het plan ook geen moeil i jkr 
op te leveren, daar men kan aannemen, dat de gevels en de gen 
muur het geheel op regelmatige wijze hebben gedragen en het betrekl 
gemakkeli jk mogelijk is de dragende tusschenmuren te vangen. De te 
werpen gevels zijn dus beperkt tot het beganegrondgedeelte en het 
tueel in den tuin te ontwerpen gedeelte. Het bovenhuis wordt als ka 
gebruikt. Het hoogste punt van het dak van een eventueel in den ti 
ontwerpen gedeelte mag niet meer dan 50 cm boven den bovenkan 
den eersteverdiepingvloer uitsteken. 
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ACOUSTIEK, MUZIEK EN BOUWKUNST. 

eeds in 1908 schreef ik over dit onderwerp eenige artikelen 
i i het „Weekblad voor Muziek" (15en jaargang, No 11, 12, 13 
i i 14 1908) en een aanvullend artikel op natuurkundig gebied 
in „De Natuur" (Maart 1908). Verder eenige artikelen naar 
, anleiding van Berlage's lezing over „Concertzalen" voor de 
t elftsche Studenten v e r e e n i g i n g , in „Architectura" (No 16 van 
22 April, No 17 van 29 April en No 20 van Mei, 1911) en ten 
slotte een reeks artikelen over: „Acoustiek in verband met den 
bouw van zalen" in „Architectura" (21sten jaargang No 50, 51 
en 52, 1913), ingevolge een reeks van lessen in de Acoustiek 
aan den Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunstonder-
richt. 
De aantrekking tot de muziek en de studie ervan hadden mij 
tot dit onderwerp gebracht. 
Was toen nog de acoustiek een „terra incognita", in de laatste 
jaren mag zij zich daarentegen in enorme belangstelling ver
heugen. Om de Hollandsche uitgaven te memoreeren: „Wen
ken in zake acoustiek", bewerkt naar een gelijknamig werkje 
van den Amerikaanschen architect Hugh Tallant; naar het
zelfde werkje heeft D. A. Kirchner uitgegeven: „Acoustiek voor 
den bouwkundige" (beide zijn uitgaven der N.V. Uitgevers Mij. 
van Mantgem en de Does, Amsterdam 1912 en 1925). 
Kort geleden zijn een paar oorspronkelijke Hollandsche werken 
over acoustiek uitgekomen. Zij zijn van Prof. Dr. A. D. Fokker: 
„Over de Acoustiek van zalen, muziekinstrumenten en van de 
menschelijke stem" (Erven Loosjes, Haarlem 1928), van Dr. 
J. L. Snoek jr. „Beginselen der moderne Zaalacoustiek" (uit
gave N.V. Wed. J. Ahrend en Zn. Amsterdam, 1931) en het zoo 
juist uitgekomen boek van Ir. J. B. van Loghem b.i. „Acoustisch 
en Thermisch Bouwen voor de Praktijk" (uitgave L. J. Veen's 
Uitg. Mij. Amsterdam 1936). 
Ik spaar u de lange lijst van buitenlandsche werken op dit ge
bied. Alleen wil ik de aandacht vestigen op het grondleggende 
werk, waarop alle schrijvers voortbouwen: ..Collected papers 
on Acoustics" 1923 door Wallace C. Sabine, Professor aan de 
„Harvard University" in Amerika. Hij is de eerste, die het 
acoustisch probleem op zuiver wetenschappelijke wijze heeft 
onderzocht en de questie van den w e e r g a l m grondig heeft 
opgelost n). Dat wil zeggen: evenals in de bouwkunde de be
rekeningen der constructie kunnen worden gemaakt, zoo is 
het thans mogelijk evenzeer door berekening de o v e r m a t i g e 
g' volgen der terugkaatsingen, waardoor de te lange nagalm 

tstaat, door geschikte vormgeving en materiaaltoepassing 
nen de juiste perken te houden. 
ze wetenschappelijke zijde van het acoustische vraagstuk 
toort tot het gebied van den w e e r g a l m , dus van het 
r u g k a a t s e n . Ik gebruik hier het woord o v e r m a t i g , 
dat eenig terugkaatsen altijd zal blijven bestaan en ook bij-
agt — zij het op ondergeschikte wijze — tot het versterken 
' den voortgebrachten toon. De nagalmtijd voor zalen van 

gemiddelde grootte is te berekenen met de empirisch gevonden 
formule: t = -^-X- j - , waarin t = nagalmtijd 

V = volume (inhoud zaal) 
A = absorbeerend vermogen. 

Dit absorbeerend vermogen is de optelling van de absorptie
coëfficiënten der verschillende bekleedingsmaterialen, waar
mede de binnenzijde der zaal is afgewerkt en haar stoffeering 
(al waren het alleen maar de stoelen en de menschen). Wij 
kennen van elk materiaal de coëfficiënten voor het absortiever-
mogen per rrr, zooals zij, alweer empirisch, in de laboratoria 
zijn vastgesteld. 
Zoo'n empirisch gevonden formule heeft slechts een betrekke
lijke waarde. Zij past niet voor iedere zaalgrootte, slechts voor 
een gemiddelde. Daarenboven, boven de dooie optelling van 
absorptie-coëfficiënten gaat uit de levende, op architectonisch 
aanvoelen berustende vaststelling der soort van materialen en 
hunne aanbrenging. Dezelfde m- van een bepaald materiaal 
kunnen verschillend worden verdeeld, met als gevolg verschil
lend acoustisch effect. En wat het voornaamste is: deze formule 
helpt ons niets bij het bepalen van den v o r m der zaal. 
Laat ik vooral waarschuwen tegen het streven den nagalm 
geheel te willen wegwerken. Verarming der muziek is daarvan 
het gevolg. 
Ik ga hierop niet verder in, ten eerste, omdat het niet het on
derwerp is van dit artikel, ten tweede omdat ik al genoeg litte
ratuur heb aangegeven, waarin men het bovenstaande uitge
breid toegelicht en uitgewerkt kan vinden. 
Mocht iemand opgaaf van verdere buitenlandsche litteratuur 
willen hebben, zoo ben ik gaarne daartoe bereid. 

Wat nu echter niet in de vele leerboeken wordt besproken, is — 
wat hierboven al werd aangestipt — de aanvullende zijde van 
het vraagstuk, te weten: „De architectonische acoustiek". Deze 
berust op de leer van den w e e r k l a n k . 
Wat is echter het karakteristiek onderscheid tusschen weer
g a l m en w e e r k l a n k ? Ik weet geen treffender voorbeeld 
om dit duidelijk te maken, dan de zegswijze in onze taal, want 
zij getuigt van intuïtief weten. Wat zeggen wij: „de woorden van 
„den spreker vonden w e e r k l a n k in de harten van zijn toe-
„hoorders", of „vonden w e e r g a l m in de harten zijner toe-
„hoorders?" De uit het Volk gegroeide taal, ontsproten aan het 
onderwuste, diep menschelijke gevoel, slaat den spijker op 
den kop en zegt met overtuiging van zijn hartklop: „weer
klank". Zonder het zich bewust te worden, zonder zich ooit te 
hebben bemoeid met de signifische studie ') van Mr. Jacob 
Israel de Haan, of die van Prof. G. Mannoury '-), kiest hij met 
onfeilbare zekerheid de juiste bewoordingen voor de fijne voort
gangen, die zich in hem voltrekken. 
Nu is k l a n k in de muziek en de acoustiek de harmonische 
combinatie van den toon met zijn boventonen; g a l m de on-

••'il 

'• 51 
' i l 

)r. Snoek merkt terecht op: „ v r i j w e l het eenige essentieele nieuwe 
e l 'ent, dat na Sabine 's werk is opgetreden, is de ontwikkel ing der mo-
d t 'e geluidspreker- en versterkingstechniek." 

i ) „ R e c h t s k u n d i g e S i g n i f i c a " in „ D e Beweging" Februar i 1916. 
-) „ M a t h e s i s en myst iek", My voor goede en goedkoope lectuur, Were ld 
bibliotheek, 1925. 
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ordelijke vermenging, tot verdikking toe, der tonen en klanken. 
G a l m is ook het koude terugkaatsen (echoverschijnselen) 
zonder dat het terugkaatsingsvlak bijdraagt tot verrijking of 
verandering van den toon (alleen wordt, afhankelijk van het 
materiaal, de toonsterkte door absorptie verzwakt). 
K l a n k is het rijpere, warmere weergeven, daar het klank
lichaam (de luchtomsluitende ruimte) in trilling wordt ge
bracht, zijn eigen leven gaat leven (het t i m b r e , de k l a n k 
k l e u r der verschillende soorten klankkasten, dus ook der 
muziekinstrumenten), de omringende lucht opnieuw in trilling 
zet en tevens de b i j tonen van den ertegen gekaatsten toon 
hoorbaarder maakt. 
Waar zij niet hoorbaar kunnen worden, ontbreekt de sferische 
klank, welke toch de eigenlijke muziek is. Een bekend violist, 
zich niet bezighoudende met veel theorie, had eens gespeeld in 
het concertzaaltje in het gebouw, waar vroeger de firma 
Duwaer en Naessens (Leidsche boschje, Amsterdam) een 
pianohandel had, en drukte karakteristiek de afwezigheid van 
goede acoustiek uit: ,,'t Was, alsof ik in mijn hemd speelde". 
Hij bedoelde: zijn toon kreeg geen warmte, bleef naakt. 

Laten wij nu den w e e r k l a n k van den muziek-acoustischen 
kant bekijken, daar hij mede de basis voor de a r c h i t e c t o 
n i s c h e a c o u s t i e k vormt. 
Wij zeiden het reeds: uit den w e e r k l a n k (het medetrillen) 
ontstaat de verrijking van den toon. Deze verrijking vloeit 
voort uit het versterken der bijtonen van een enkelvoudigen 
toon, de z.g. b o v e n t o n e n . 
Want wat wij in het dagelijksch leven een m u z i k a l e n t o o n 
noemen, is in waarheid niet een e n k e l v o u d i g e t o o n , doch 
veelmeer een k l a n k , dat is: een volgens vaste wetten saam-
gesteld complex van tonen, bestaande uit grondtoon met zijn 
boventonen (en nog andere: de combinatietonen, welke hierna 
worden besproken). 
Graphisch is de enkelvoudige toon aan te geven door sinus
golvingen (fig. 1); de klank van den toon met den eersten zijner 
boventonen door het mathematisch daaruit te construeeren 
complex (fig. 2). 
Lijn A komt in fig.2 overeen met de sinus-golflijn in fig. 1; dit 
is de grondtoon. Lijn B komt overeen met de octaaf, welke 
tweemaal zooveel trillingen per seconde heeft. Lijn C is dan de 
klanklijn. 
Doch er zijn meer boventonen hoorbaar. Feitelijk is het aantal 
boventonen oneindig (n), want hun onderlinge trillingsgetallen 
vormen de eenvoudigste rekenkundige reeks 1, 2, 3, 4, 5... enz. 
Zij verhouden zich tot elkaar als 1 : 2 : 3 : 4 : 5 enz.; 
dit zijn de tonen van een reeks, welke wij de harmonische tonen 
van den grondtoon noemen. Men moet zich niet vergissen door 
deze tonen te verwisselen met de opeenvolging van de tonen 
b i n n e n het octaaf, want deze liggen dichter bij elkaar en 
worden uitgedrukt in de getalwaarden 1, 2 / 3 , 3 / 4 , 4 / 5 , 5/< e n z - t o t 

2. Doch bij de harmonische reeks: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 enz. gaan wij 
uit van den grondtoon (1) over naar het hoogere octaaf (2),dan 
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naar de quint van dit octaaf (3), vervolgens naar de daarot 
volgende octaaf (4), dat is dus de tweede octaaf van den grond 
toon, daarop volgt de groote terts van dit tweede octaaf (5) enz 
Ik vervolg deze reeks niet verder, daar men al een zeer muzi 
kaal-geoefend oor moet hebben om de rij reeds zoover te kun 
nen volgen. De Sirene van Seebeck leent zich het voortref 
felijkst om deze tonen voort te brengen. Men neme daartoe eei 
schijf met de volgende concentrische rijen van gaten: 8, 16, 24 
32, 40 enz. Ook op een harmonium (daar het tongpijpen heeft 
zijn zij duidelijk hoorbaar en evenzeer bij de snaarinstrumen 
ten, vooral bij de viool. 
Al heeft nu iedere toon deze bijtonen, zoo zijn zij zonder eei 
bijzondere inrichting zoo goed als niet hoorbaar. Spannen wi 
b.v. een snaar tusschen twee punten, dus vrij in de lucht, dai 
geeft zij een armen, mageren en weinig muzikalen toon. Span 
nen wij haar op een kistje, dat aan den korten kant een beweeg 
baar vlak heeft, dan is bij gesloten stand de toon nog arm en dof 
draaien wij het deksel langzaam open, dan wordt de toon ster 
ker en helderder. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij eer 
daarop geplaatste trillende stemvork. Feitelijk wordt de tooi 
door dit experiment pas hoorbaar. 
De vorm van het kistje spreekt figuurlijk en letterlijk „een 
woordje mee". Want behalve, dat de holle ruimte den toon dei 
erop gespannen snaar, of erop geplaatste stemvork, versterkt, 
waardoor de boventonen hoorbaarder worden, de toon rijker, 
warmer, muzikaler wordt, kleurt zij den toon ook door haar 
eigentoon, het in trilling gebrachte luchtvolume in verband 
met zijn omsluitenden vorm. Hierdoor ontstaat wat wij het 
t i m b r e , de klankkleur, der muziekinstrumenten noemen ]) . 
Wat leeren wij hieruit? Wel, dat vooral de ruimte onder het 
podium en die onder de zaal en de toepassing van hout als ge
deeltelijke bekleeding der wanden, factoren zijn, welke voor den 
w e e r k l a n k van bijzondere beteekenis zijn bij het ontwerpen 
en construeeren van muziek- en gehoorzalen. 

Al moet ik mij in dit artikel beperken, toch zou ik onvolledig 
zijn, indien ik niet wees op de andere soort tonen, welke — en 
dit is zeer belangrijk — evenmin als de boventonen tot de 
direct voortgebrachte tonen behooren, doch die feitelijk die 
zijn, welke de eigenlijke m u z i e k vertegenwoordigen, nl.: de 
„Combinatie-tonen", vooral daar zij de kern in de leer van den 
weerklank vormen. 
Een c o m b i n a t i e - t o o n is een verschiltoon. Zij ontstaat, als 
twee tot de muziek behoorende tonen van verschillende hoog
ten gelijktijdig krachtig en gelijkmatig aangehouden, worden 
aangestreken. (Het is dan ook niet te verwonderen, dat zij door 
Tartini, den grootmeester van het vioolspel in de 18e eeuw, zijn 
ontdekt.) 
Welke is nu de combinatietoon van twee tonen? Stellen wij de 
eene toon heeft 100 trillingen in de seconde, de ander 125, dan 

i) H . Helmholtz , „d ie Lehre von den Tonempf indungen" , Ver lag Fr iederick 
Vieweg und Sohn. Braunschweig 1862, Derde uitgave 1870. 
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yvordt een toon van 25 trillingen per seconde, zijnde het ver
schil, hoorbaar '). 
Dit is, ofschoon juist, populair gedefinieerd; het wezen der 
;ombinatie-tonen is veel ingewikkelder. Noemen wij de tonen: 
> en q, dan kunnen combinatietonen worden waargenomen 
net de trillingsgetallen 2p, 2q, p -f- q, p-q. Bij grootere ge-
uidssterkte (intensiteit van het geluid) worden c o m b i n a t i e -
men van hoogere orde waargenomen met trillingsgetallen 

3p, 3q, 2p + of — q, 2q + of — p, enz. Hieruit is op te maken, 
lat b o v e n t o n e n ook factoren zijn in de c o m b i n a t i e 
tonen. 
t Is jammer in een artikel verschillende punten, welke om 
ladere toelichting vragen, niet uitvoeriger te kunnen toelichten. 
Dit blijft echter een handboek voorbehouden. 
t Lijkt mij noodzakelijk toch een notenbeeld der c o m b i n a t i e -
men te geven, daar dit muziekkennenden veel verduidelijkt en 

or bovendien nog enkele opmerkingen over de waarde van 
>talverhoudingen voor de architectuur aan te maken zijn. 

In dit notenbeeld zijn de accoorden (genoteerd in halve tonen) 
lie op den bovenbalk, in den vioolsleutel; het zijn: de octaaf met 
de trillingsgetalverhoudingen 1 : 2, de quint 2 : 3, de quart 3 : 4, 
de groote terts 4 : 5, de kleine terts 5 : 6, de groote sext 3 : 5 en 
de kleine sext 5 : 8. 
Op den ondersten notenbalk, in den bassleutel, zijn de meteen X 
gemerkte enkele kwarttonen de eenvoudigste combinatietonen, 
die van de eerste orde; de accoorden in achtste tonen die van de 
tweede orde; in zestiende tonen, die van de derde orde; in twee-
en-dertigste tonen, die van de vierde orde. Die van de tweede, 
derde en vierde orde zijn weer combinatietonen van de eenvou
digste combinatietonen (eerste orde) met de primaire tonen (de 
accoorden in halftonen.op den vioolsleutelbalk). Bv. de o c t a a f 
in de eerste maat, verhouding 2:1, geeft tot verschiltoon (com
binatietoon van de eerste orde) 1, dat is dus de grondtoon van 
de octaaf; 
de q u i n t in de tweede maat, verhouding 3 : 2, geeft tot ver
schiltoon (combinatietoon van de eerste orde) 1, dat is de onder
octaaf van den grondtoon van de primaire octaaf. Doch deze 
drie tonen g, c en C vormen weer combinatietonen, nl. 2:1 . 
1 geeft weer den grontoon van de primaire octaaf. Op dezelfde 
wijze is dit van de quart, enz. uit te rekenen. '-) De met een — 
verbondene zijn dezelfde tonen. 
Met opzet heb ik de octaaf, de quint, de quart en de groote terts 
losgehouden van de kleine terts, groote sext en kleine sext. 
Het zal U zelf wel opvallen hoe het beeld, eerst eenvoudig, lang
zaam aan ingewikkelder wordt en ten slotte disharmonisch. In 
getallen uitgedrukt: de getallenverhoudingen saamgesteld uit 
de eerste getallen 1, 2, 3, 4 en 5 geven de eenvoudigste samen
klanken. Feitelijk had ik de groote terts bij de tweede groep 
moeten voegen. Want de architectonische verhoudingen moeten 
niet gecompliceerd zijn. Daarom zijn in de Grieksche architec
tuur de verhoudingen 1 : 2 en 2 : 3 die der Dorische orde, 3 : 4 
die der Ionische orde. Volgens Plato vertegenwoordigde dan ook 
de Dorische het mannelijke principe, de Ionische het vrouwe-

') Helmholtz heeft nog een tweede soort gevonden: de som-tonen. 
Helmholtz „d ie Lehre der Tonempf indungen" bid. 239—249. 

lijke principe. Een kwart klinkt weeker dan een quint. In de 
Propylaeën (pur creation de l'esprit!) zijn zij beide versmolten. 
De lust bekruipt me dit uitzicht op een andere, doch juistere 
stijlbeoordeeling te verwijden, doch alweer dit gaat nu niet. Laat 
ik mij houden aan de combinatietonen uit acoustisch oogpunt. 
Voor de architectonische acoustiek zijn de combinatie-tonen 
van belang, daar zij bij het spreken de vocaaltonen buitenge
woon week maken, wat nog vermeerderd wordt door de, als 
bijgeruisch optredende consonanten. In gehoorzalen moet hun 
optreden gedempt worden. Bij muziekzalen is het juist tegen
overgesteld. 
Muziek heeft geen bijgeruisch; zij kent geen consonanten. 
Iedere toon is als een vocaal. Bij spreken worden vocalen en 
consonanten gemengd. Vooral is dit het geval bij ons gewone 
spreken, dat niet meer zoo gemoduleerd is als bij b.v. de 
Grieken. In de kerk is het op toon spreken (liturgisch gezang), 
naast zijn ritueele waarde, ook ten voordeele der acoustiek. 
leder, die wel eens van den kansel heeft gesproken, weet, dat 
de kerkruimte hem dwingt op een gedragen manier te spreken. 
Het „verlos ons van den preektoon Heer!" van de Genestet is 
daarom niet gansch en al te volvoeren. 
Het op elkaar volgen der tonen bij muziek, waarbij iedere toon 
bij zijn inzetten onmiddellijk vol en geheel moet aanspreken, 
daarbij gedragen door zijn boventonen en combinatietonen, 
voortvloeiende uit de, met de gelijktijdig klinkende tonen der 
andere stemmen ontstane accoorden, eischt de mogelijkheid 
tot versterken der combinatietonen. 
Ziehier den grond van het onderscheid tusschen gehoorzalen 
(spreekzalen) en muziekzalen '). 
Bovendien — en dit staat ermede in verband — gehoorzalen 
eischen korteren nagalmtijd dan muziekzalen. Verder lost de 

') J a m m e r genoeg wordt in de moderne boeken over „ a c o u s t i e k " de 
muziek niet of zeer in 't voorbi jgaan betrokken. Dr. Snoek heeft één blad
zijde met het hoofd „ M u z i e k " . Hij begint met te zeggen: „de eischen, 
welke men aan een concertzaal moet stellen, zijn goeddeels identiek met die 
voor de spraak" . Dit is onjuist , wat boven is verk laard . 
E n dan iets, wat ju ister is : „ B i j de beoordeeling van de kwaliteit van een 
„ z a a l voor muziek, komen overigens nog e n k e l e f i j n e r e t r e k j e s 
„ i n h e t s p e l , w e l k e d o o r d e h e d e n d a a g s c h e t e c h n i e k 
„ n o g n i e t v o l d o e n d e (?) b e h e e r s c h t w o r d e n . Hoofdzakel i jk 
gaat het o m h e t „ t i m b r e " d e r z a a l " , (spat ieering en vraagteeken 
van mij) . Hij vertelt verder niet waarui t die „ f i j n e r e trekjes" ontstaan, 
doch vul t de bladzijde met enkele algemeenheden over den nagalmti jd. 
In het zoo juist verschenen werk van Ir. J . B. van Loghem brengt het deel 
„acoust isch B o u w e n " niets nieuws. Van de 115 bladzijden zijn er 2 aan de 
„ R e s o n a n t i e of membraanwerk ing" gewijd. Daar in staat : „ D u n n e houten 
„ w a n d e n of wanden van eterniet, sundeale, turnelasbest, p lymax, enz. heb-
„ben de eigenschap gemakkel i jk in t r i l l ing te komen en dus zelf weer ge
l u i d s b r o n te worden, waarbi j het geluid tevens v e r s t r o o i d of d i f -
„ f u u s (spatieering van mij) wordt gemaakt, waardoor het gereflecteerde 
„ge lu id de hardheid mist, welke bv. door massieve steenen wanden ont
s t a a t . Resonantie is grooter bij dunne en smal le paneelen, dan bij d ikke 
„en breede paneelen, waardoor de architect middelen tot regeling in de 
„ h a n d heeft". 

H ie r in is geen spoor tot onderkennen van het vraagstuk te ontdekken. 
Iets meer is te v inden in K i rchner , art. 8, blz. 15, 16, 17 en 18. 
Wat geeft dan de oude V i t ruv ius (uit den tijd van Chr is tus) ons in zijn 
boek over de Bouwkunst — dat maar een zeer sobere compilat ie is van 
oudere Gr ieksche werken — heel wat meer over den juisten grondslag der 
archi tectonische acoust iek! 
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leer der combinatie-tonen het vraagstuk der zwevingen op en 
dus die der gelijkzwevende 12-trappige temperatuur, waaraan 
onze muziekpraktijk — de zg. klassieke! — haar bestaan 
ontleent. In de stemming volgens de gelijkzwevende tempera
tuur zijn de grootere tertsen iets te groot, de kleine tertsen te 
klein, de quinten een heel klein beetje te klein. Mathematisch 
wordt dus gesmokkeld. In de leerboeken der muziek-acoustiek 
wordt zelfs verklaard: „Dit is intusschen niet zoowel een nood
zakelijk kwaad, als veelmeer een onschatbaar voordeel en 
„voor onze hedendaagsche (de „klassieke") muziek geheel en 
„al onontbeerlijk, daar zij den rijkdom der modulatie tengevolge 
„der en h a r m o n i s c h e verwisselingen tot in het onmetelijke 
„verhoogt. Een bijzondere omstandigheid draagt 't hare ertoe 
„bij de afwijkingen der re ine s t e m m i n g minder voelbaar 
„te maken. Men is hl. zonder dit geneigd de groote tertsen wat 
„grooter, de kleine tertsen wat kleiner te nemen (natuurlijk 
niet op die instrumenten, waarbij de tonen vastliggen, zooals 
bv. bij orgel en piano, doch op die, waarbij de tonen steeds 
zelf moeten worden bepaald, zooals bv. bij de viool. J. d. M.) 
„dan overeenkomt met de mathematische reinheid; en dit niet 
„slechts bij het op elkaar volgen, maar ook bij de gelijktijdig
heid der tonen. Dit komt niet voort uit het gewend-zijn aan 
„de Temperatuur, maar berust op een psychologische werking 
„in den mensen". Begrijpt gij nu, waarom ik in mijn artikel van 
1 Augustus (No 31 van dit blad) sprak over het „zuchten" 
onder het klassieke „dur en mol" systeem? 
Men heeft een te groot aantal tonen tot zijn beschikking willen 
krijgen, meenende daardoor de uitdrukkingsmogelijkheid groo
ter te maken. Zeker, de muziek is er persoonlijker door ge
worden; blijdschap, droefheid, toorn, smeeken, bidden en de 
geheele verdere scala van menschelijke aandoeningen is er door 
te vertolken, doch de ziel-reinigende werking behoeft een 
andere muziek. 

Echter, de muziek als zoodanig rusten latende, is zeer zeker 
voor de bouwkunst een acoustische getalordening noodig, be
rustende op een zuiverder mathematisch-natuurkundigsysteem. 
Zelfs al zou het muzieksysteem grondig worden gewijzigd 
(waarmede de componisten al bezig zijn), dan nog zal de toe
passing der toonverhoudingen steeds een andere moeten zijn. 
Kort gezegd, de bouwkunst werkt alleen met consonante ver
houdingen, de muziek met consonante en dissonante verhoudin
gen. In de muziek heerscht het vloeiende; haar opbouw wordt 
voltrokken door elkaar opvolgende momenten (in den Tijd). 
In den bouw heerscht de standvastige rust. Hierin zijn geen 
momenten, want de Tijd wordt uitgeschakeld; haar opbouw 

wordt voltrokken door het componeeren van verschillend 
ruimtegrootten genomen uit de absolute Ruimte. Tegenove 
Beethoven's voortreffelijke uiting, „Mein Reich is in der Luft 
wie der Wind ist, so wirbeln die Tone, so oft wirbelt's auch h 
der Seele", staat de onbewogenheid der architectonische schep 
ping. Bij de vele overeenkomsten, of paralleliteit, is dit he 
kernonderscheid tusschen muziek en bouwkunst. Dit komt oo' 
uit in de beide woorden: „rhythmiek" en „eurhythmiek"; r h y t h 
miek is de promotor der muziek, e u r h y t h m i e k die de 
architectuur. Mathematisch beschouwd is het zoo: de muzie! 
bestrijkt alleen het getal-gebied; de geometrie (de ruimte-meet 
kunde) is slechts in abstractie vertegenwoordigd, n.l. in dei 
bol (geluidsuitbreiding, de acoustiek). 
De bouwkunst bestrijkt in hoofdzaak het geometrie-gebied; < 
getallen verdiepen de geometrie en de vlakkemeetkunde (ana 
lytische meetkunde). 
Het is op het getallengebied, dat beide elkaar ontmoeten. Zo. 
zijn de trillingsgetallen in hun verhoudingen de controle op de 
verhoudingen in de schema's der bouwkunst. 
Gemeenzaam is hun beide de strakke wiskundige opbouw 

In welke richting zal nu het vraagstuk van den w e e r k l a n k 
voor goede vormgeving van ruimten — ik heb hier op het oog 
zoowel de geluidsuitbreiding als zoodanig, als tevens de juiste 
proportioneering, saamgetrokken in schema's — moeten wor
den gezocht? 
Ten eerste in een minder theoretische, doch meer praktische 
beschouwing over den uitbreidingsvorm van het geluid (zie 
mijn artikel in „de Natuur"); ten tweede in een beheerschten, 
op muziek en wiskunde steunenden maatstaf bij het ontwerpen 
van gebouwen in het algemeen en van muziekzalen in 't bij
zonder. Deze op te bouwen theorie heeft niets gemeen met de, in 
den loop der eeuwen na Vitruvius in boeken neergelegde ver-
houdingsregelen. Er hebben wel praktisch bruikbare regelen in 
de goede tijdperken der bouwkunst bestaan, doch deze werden, 
als Meestér-geheimen, nooit in boeken vastgelegd. Wellicht 
zijn aan de grootsche bouwwerken van ± 1000 tot 1250 na 
Chr. — voornamelijk de Fransche cathedralen — studiën ter 
toetsing te maken, in den geest bijv. van Dr. H. A. Naber. 
Architecten, drijvende op hun „goede smaak" zijn niet de aan
gewezenen daartoe; de architecten der nieuwe richting, aan
voelende de qualiteiten van den ingenieur (mits niet te een
zijdig) zullen kunnen medehelpen aan het opbouwen van een, 
op dezen grondslag zich nog te ontwikkelen architectuur. 
Augustus 1936. 

JAN DE MEIJER. 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G D O O R I R . F . G . U N G E R . 

(Vervolg van pag. 370). 

H E T K E U K E N F O R N U I S T E V E N S V E R W A R M I N G S K E T E L . 

Kortheidshalve zij dit soort warmtebron, dat zoowel een keu
kenfornuis als een kleinen centrale-verwarmingsketel in com-
pacten vorm bevat, in het navolgende door mij ketel-fornuis 
genoemd. Het verschaft de mogelijkheid om met één en het
zelfde vuur alle voor het normale huishoudelijk gebruik be
noodigde warmte te ontwikkelen, dus zoowel die voor huisver
warming en warmwatervoorziening als voor koken en verder 
keukengebruik. Zoowel door deze combinatie als door juiste 
keuze van de brandstofsoort kan men een groote mate van 
comfort met weinig kosten bereiken, terwijl bovendien ook nog 
ruimtebesparing wordt verkregen. Met deze warmtebron kan 
men op het brandstofverbruik bezuinigen, doordat het nuttig 
effect van een enkelen gecentraliseerden grooten vuurhaard, 
mede doordat zijn constructie in den regel meer geperfectioneerd 
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is, gunstiger pleegt te zijn dan dat van kleine! verspreid opgesteld 
warmtebronnen. Op dezen factor vestigde ik reeds in de inlei
ding van de centrale verwarming de aandacht. 
De constructie der ketel-fornuizen is al naar het fabrika: t 
verschillend. Over het algemeen gebruikt men voor het ketelg -
deelte een klein type centrale-verwarmingsketel, zooals er een i 
figuur 33 als voorbeeld is aangegeven. Men plaatst deze in ee i 
voor dit doel vervaardigd keukenfornuis. Een ander type, aa. -
gebracht in een keukenfornuis, is in fig. 34 te zien. In den reg I 
ondergaat de ketel voor deze toepassing enkele wijziginge , 
ook wordt hij wel ten behoeve van de plaatsing in een form s 
in speciale constructie uitgevoerd. Gewoonlijk stelt men ci i 
ketel in het linkerdeel van het fornuis op, terwijl rechts e 
oven(s) en somtijds een klein warmwaterreservoir zijn ond< r-
gebracht. In plaats van dit laatste geeft men er meestal ! e 

F I G . 33. K L E I N E R E C H T H O E K I G E C O K E S K E T E L . 

1. littredend circulatiewater; 2. schoorsteenpijp; 3. brandstof- en vuurruimte; 
4 e i 5, holle wandkanalen, waarin circuleerend ketelwater; 6. terugkeerend circulatie-
wa is r ; 7. e ind-leden; 8. tusschenleden; 9. vuldeksel; 10. vuldeur; 11. afslak-

tevens aschdeur; 12. luchtregelklep. 

voorkeur aan er een afzonderlijken boiler via het verwarmings
leidingnet op aan te sluiten, zoodat deze door het circuleerende 
verwarmingswater op de gebruikelijke wijze wordt verwarmd. 
Aangezien slechts tijdens de spijsbereiding de geheele boven-
plaat heet behoeft te zijn, kan men, wanneer er niet gekookt 
wordt, door middel van een klep de heete rookgassen omleiden 
en deze zoodoende onder de bovenplaat weghouden, teneinde 
de laatste slechts zwak of gedeeltelijk warm te doen blijven. 
Daarmede beperkt men dan de warmteafgifte aan de keuken, 
waarmede men vooral in verband met de betrekkelijk groote 
afmetingen van dit soort fornuizen rekening moet houden en 
welke men derhalve in het warmere jaargetijde tot het uiterste 
dient te kunnen verminderen. 
Tijdens het koken zal het hiervoor benoodigde heete vuur niet 
alleen de bovenplaat en de oven verhitten, doch ook veel 
warmte aan het ketelgedeelte afgeven. In de verwarmingsin
stallatie en in den eventueel daarop ook aangesloten boiler voor 
de warmwatervoorziening komt deze warmte terecht. In den 
zomer is echter als regel slechts bij uitzondering verwarming 
van het huis noodig en gewenscht, zoodat uitsluitend het heete 
circulatiewater voor warmtetoevoer aan den boiler gebruikt 
kan worden. Zou men dus het vuur op de gewone manier in het 
ketelgedeelte laten branden, dan zou dit laatste veel meer 
warmte toegevoerd krijgen dan het aan den boiler kan afgeven, 
omdat de ketel er uit den aard op berekend is om tevens de ge
heele verwarmingsinstallatie van de 's winters benoodigde 
groote hoeveelheid warmte te voorzien. Toch dient ook in den 
zomer het vuur tijdens het koken krachtig te branden, teneinde 
de bovenplaat sterk genoeg te verhitten. Om dan te hooge ver
hitting van het ketelwater tijdens het koken te voorkomen, 
moet men de warmteoverdracht van het vuur aan het ketel-
gedeelte verminderen. Daartoe zijn de meeste ketelfornuizen 
zoodanig ingericht, dat men het rooster een hooger ligplaats 
m e vuurruimte kan geven. Men heeft dus twee ligplaatsen en 
'f den regel ook twee verschillende roosters ter beschikking 
v ° r winter- resp. zomerbedrijf. Bij andere fornuistypen is het 
ro ster eenvoudig verstelbaar door een tandheugelconstructie, 
z c dat het door middel van een tandrad met uitwendig gelegen 

ngel met weinig moeite hooger of lager gedraaid kan wor-
Vóór het verstellen van het rooster moet evenwel toch, 

ans bij het hooger plaatsen, eerst alle brandstof uit de 
ruimte worden verwijderd. 

-en warmwaterboiler op het ketelgedeelte aangesloten, dan 
t het zomerrooster naast en thermisch geheel gescheiden 
het ketelgedeelte zijn ondergebracht, dus moeten in het 
'-fornuis eeri winter- en een zomervuurruimte naast elkaar 
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F IG . 34. K L E I N E N O O T J E S K E T E L G E P L A A T S T IN E E N 

K E U K E N F O R N U I S . 

1. oven; 2. schoorsteenpijp; 3. uittredend circulatiewater; 4 reinigingsdeksels ; 
5. rookweg bij bovenverbranding; 6. toevoer van secundaire lucht met regelschuif; 
7. isoleerende mantel; 8. waterruimten; 9. terugkeerend circulatiewater; 10. rook
weg bij onderverbranding; 11. aschdeur; 12. toevoer met regelschuif voor primaire 

lucht onder het rooster; 13. secundaire lucht. 

zijn gelegen. Het wintervuur laat men in het ketelgedeelte bran
den, en dit kan dan tevens de bovenplaat voor kookdoeleinden 
verhitten. Des zomers stookt men voor het koken slechts in het 
eigenlijke fornuisgedeelte, zoodat dan in het geheel geen circu
latiewater verwarmd wordt. Om in dit geval toch voor keuken
gebruik eenig warm water beschikbaar te hebben is veelal in 
het fornuisgedeelte een klein warmwaterreservoir ingebouwd, 
dat tijdens het koken mede verhit wordt. 
De meest geschikte brandstoffen voor het gebruik in ketel-for
nuizen zijn cokes en anthraciet, of ook wel een mengsel daar
van. Zij verbranden zonder rookontwikkeling, hetgeen voor
komt, dat rookkanalen en schoorsteen met korte tusschenpoo-
zen moeten worden gereinigd, iets wat bij het stoken van ge
wone steenkool, briketten, turf en hout noodig is. Bovendien 
geven de laatste twee brandstoffen zeer weinig warmte door 
hun lage calorische waarde doch daarentegen buitengewoon 
veel asch. Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat ook de moge
lijkheid bestaat om dergelijke fornuizen met olie te stoken en 
wellicht ook met gas. 
Bij ketelfornuizen is de afvoertemperatuur der rookgassen lager 
dan bij normale keukenfornuizen, omdat er meer afkoelend 
oppervlak in is ondergebracht, waar bedoelde gassen langs 
strijken. Daarmede moet men bij de schoorsteen-wijdte en 
hoogte rekening houden. Tevens lette men er speciaal op, dat 
alle rookleidingverbindingen goed dicht zijn en dat verwijdering 
van roet enz. gemakkelijk in zijn werk kan gaan. In normale 
gevallen moet de schoorsteen een doorsnede van ca. 22 X 
22 cm hebben. 
In ons klimaat met zijn wisselende weersgesteldheid biedt een 
ketel-fornuis het voordeel dat het vuur, brandende voor diverse 
huishoudelijke doeleinden, ook in de overgangstijden en op 
kille, natte zomerdagen, resp. op morgens en avonden, onmid-
delijk ter beschikking staat voor de huisverwarming en voor 
drogen. 
Bij toepassing van ketel-fornuizen moet men echter vooral 
rekening houden met het feit, dat somtijds in woonhuizen meer 
radiatoren aangesloten zijn dan overeenkomt met de capaciteit 
van den ketel; dit is n.l. mogelijk, indien niet alle vertrekken 
doorloopend en gelijktijdig verwarmd behoeven te worden. 
Eisch is daarbij evenwel, dat van de radiatorafsluiters het juiste 
gebruik gemaakt wordt voor regelen resp. afsluiten van den 
warmtetoevoer al naar het gebruik van de verschillende ver
trekken dit medebrengt. Zoodoende kan men er bijv. rekening 
mede houden, dat in de woonkamer op andere tijden dan in de 
slaapkamers warmte wordt verlangd. Terloops zij hierbij echter 
opgemerkt, dat bij niet gelijktijdig verwarmde vertrekken de 
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F I G . 35. S C H E M A V A N E E N W A R M T E - A C C U M U L E E R E N D E N K E T E L 
M E T E L E C T R I S C H E V E R H I T T I N G D O O R W E E R S T A N D S E L E M E N T E N . 

1, Uittredend circulatiewater: 2. temperatuur-regelaar: 3. aansluiting op een ver-
hittingselement: 4. stroomtoevoer: 5. verhittingselement, bestaande uit weerstands-
draad, gewonden op gegroefde isoleerende staaf: 6. beschermbuis van het ver

hittingselement. 

capaciteit der radiatoren in elk vertrek dan ook groot genoeg 
moet zijn om deze ook bij onverwarmd zijn der nevenvertrek-
ken voldoende te verwarmen, resp. op temperatuur te brengen. 
Verwarmt men alle vertrekken niet gelijktijdig, dan bespaart 
men op brandstof en bediening, hetgeen vooral bij ketelfornui
zen van belang is, omdat deze een kleinen brandstofinhoud 
plegen te hebben. 
In het algemeen treedt de warmtebehoefte voor de beide hoofd
doeleinden van het ketel-fornuis, n.l. die voor verwarming en 
die voor koken, niet gelijktijdig op, terwijl bovendien de onder
linge verhouding zeer onregelmatig pleegt te verloopen (hierop 
kom ik bij de behandeling van het gebruik der centrale ver
warming in een volgende verhandeling nader terug). De voor 
beide doeleinden benoodigde warmteafgifte van het vuur aan 
het ketel- resp. fornuisgedeelte moet dus thermisch zoo goed 
mogelijk gescheiden kunnen worden, hetgeen echter technisch 
niet zonder meer is te verwezenlijken. In dit opzicht kan men 
de tegenwoordige uitvoeringen der ketelfornuizen nog niet als 
volmaakt beschouwen. 
De consequenties van een en ander dient men voor elk geval 
goed te overwegen, wil men er geen onverwachte bezwaren 
van ondervinden. Hetzelfde geldt voor de verontreiniging door 
het transport van de brandstof en het verwijderen van asch en 
slakken. De voor- en nadeelen van een warmtebron als de on
derhavige moet men dan ook met oordeel tegenover elkaar 
stellen, daar in het eene geval deze, in het andere geval gene de 
overhand hebben. 

E L E C T R I C I T E I T A L S V E R H ITTI N G S M I D D E L V O O R C E N T R A L E V E R 

W A R M I N G . 

De warmte, welke door het circuleerend medium (water, stoom, 
lucht) wordt gedistribueerd, kan ook centraal in de verwar
mingsinstallatie opgewekt worden door den electrischen stroom. 
Men past dan in den regel waterverwarming toe, waarbij de 
installatie in hoofdtrekken overeenkomt met die, welke in nor
male gevallen voor huisverwarming wordt gebruikt, alleen het 
centrale gedeelte is anders. 
Zooals bekend, biedt de electrische verhitting in menig opzicht 
belangrijke voordeelen in vergelijking met die door brandstof
fen. Ten eerste heeft er geen verbrandingsproces plaats en ver
vallen daarmede alle maatregelen, noodig voor den aanvoer van 
brandstof, de ontsteking, instelling, regeling en onderhoud van 
de verbranding, verwijdering van de verbrandingsgassen en 
producten zooals asch, slakken enz. De groote veiligheid en 
bedrijfszekerheid, de uiterst eenvoudig geworden bediening, 
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FIG. 36. K E T E L M E T E L E C T R I S C H E V E R H I T T I N G D O O R MID[ -|_ 
V A N E L E C T R O D E N . 

1. stroomtoevoer; 2.verstelbare isoleerende cylinder: 3.electrode: 4. met ketelv nd 
verbonden metalen mantel: 5. aardverbinding van den ketelwand; 6. regelh-id-

wiel: 7. isolator; 8. uittredend circulatiewater: 9. terugkeerend circulatiewati . 

welke bij het toepassen van automatische regeltoestellen prak
tisch welhaast geheel gemist kan worden, bieden gebruiks-
voordeelen, die vooral bij de tegenwoordige ontwikkeling van 
de samenleving bijzondere waardeering vinden. Ook kan de 
aanleg zeer eenvoudig zijn, zulks niet alleen omdat het centrale 
gedeelte bij electrische verhitting weinig ruimte vraagt, doch 
ook en vooral omdat men m.b.t. de plaats van opstelling niet 
gebonden is aan eischen van brandstofaanvoer en opslag, 
schoorsteen-aansluiting enz. 
Met dat al vindt centrale verwarming met verhitting door 
electriciteit nog maar beperkte toepassing. De oorzaak daarvan 
zal men als regel wel in den onder normale omstandigheden te 
hoogen prijs van de aldus verkregen warme verblijfsruimten 
moeten zoeken. 
Om deze reden kan dergelijke centrale verwarming slechts 
toepassing vinden in gévallen, waarin bijzondere voorwaarden 
dit economisch zoowel als bedrijfstechnisch verdedigbaar 
maken en electrische stroom, althans gedurende bepaalde pe
rioden, zeer goedkoop betrokken kan worden. Dit laatste kan 
zich bijvoorbeeld voordoen in streken met waterkrachtcen
trales, of o.a. hier te lande, indien tegen lagen prijs verkrijg
bare nachtstroom voor de hier bedoelde toepassing in aanmer
king komt. Om nachtstroom te benutten voor de verwarming 
van ruimten, welke overdag gebruikt en dus dan verwarmd 
moeten worden, is echter warmteaccumulatie onvermijdelijk. 
Men verhit dan gedurende den nacht een groote hoeveelheid 
water en bewaart deze in reservoirs voor het gebruik overdag. 
Teneinde de grootte dier reservoirs, welke uiteraard zeer goed 
tegen warmteverlies geïsoleerd moeten zijn, zoo veel mogelijk 
te beperken, brengt men het water onder druk, zoodat men iet 
tot ver boven 100 C. kan verhitten. Ook gebruikt men wel eens 
olie, daar deze hoog verhit kan worden, zonder dat overc' uk 
noodig is. 
In beide laatstgenoemde gevallen worden tegenstroomtoe el
len tusschen reservoirs en installatie geschakeld, teneind 
vloeistoffen van hooge temperatuur niet in de eigenlijke 
warmingsinstallatie toe te laten. 
Wegens de zeer beperkte toepassing, welke de electrisch 
hitte centrale verwarming, ook bij gebruik van zeer goedko 
nachtstroom en serieuse waardeering van de verschill 
ponderabele en imponderabele voordeelen, hier te lande 1 

alsnog kan vinden, volsta ik met deze beknopte uiteenzet 
daaraan nog slechts ter illustratie een schets van den 
weerstands- en van den electroden-ketel toevoegend. De ef ste
in fig. 3 5 afgebeeld, bevat eenige gesloten buizen, waarii 
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F I G . 37. C A L O R I F È R E V O O R A N T H R A C I E T O F N O O T J E S K O L E N . 

1. isoleerende luchtlaag: 2. reinigingsdeksel; 3. vuldeksel; 4. kolenbak: 5. aschdeur: 

6. vuurbak: 7. schudrooster: 8. luchtopeningen: 9. afvoer naar schoorsteen: 10. ca lo -

r i fère-kanalen: 11. afvoer van de verwarmde lucht: 12. waterbak voor luchtbevochtiging: 

13. toevoer van de te verwarmen lucht. 

zondere verhittingselementen aangebracht zijn. Bij het door
gaan van den electrischen stroom door de weerstandspiralen 
dezer elementen wordt warmte ontwikkeld, welke via den buis-
wand aan het ketelwater wordt afgegeven. Zoodoende wordt 
dit verhit zonder in aanraking te komen met onder spanning 
staande deelen. 
Bij gebruik van wissel- of draaistroom is het ook mogelijk deze 
door het water zelf te leiden, omdat deze stroomsoort (in tegen
stelling tot gelijkstroom) het water niet ontleedt. De door mid
del van ijzeren electroden met groot oppervlak toegevoerde 
electriciteit ontwikkelt de warmte in het water zelf tengevolge 
van den electrischen weerstand dien het, afhankelijk van zijn 
samenstelling, aan den stroomdoorgang biedt. Een type van dit 
soort ketels is in fig. 3 6 voorgesteld. Van de daarin aangeduide 
electroden ( 3 ) gaat de stroom naar de daaromheen aange
brachte metalen mantels (4), zgn. tegenelectroden, welke laat
ste via den ketelbodem onderling verbonden zijn en aldus een 
gesloten stroomloop vormen. In de ruimte tusschen de electro
den en hun tegenelectroden kunnen isoleerende cilinders (2) 
op en neer geschoven worden door middel van een handwiel 
(6) met schroefstang. Hierdoor wordt de stroomdoorgang door 
ne+ water min of meer belemmerd en kan aldus de warmte-
on4wikkeling worden geregeld. De ketel zelf moet veiligheids-
ha /e van een aardverbinding voorzien zijn, teneinde eventueel 
oi er spanning komen daarvan en van de er mede verbonden 
111 allatie te vermijden. 

O R I F Ê R E S O F D I R E C T G E S T O O K T E L U C H T V E R H I T T E R S . 

centrale luchtverwarming voert men aan de onderscheidene 
V t -rekken verwarmde lucht toe door middel van een kanalen-
n e dat aansluit op een centrale verwarmingskamer, waarin de 
' u t door middel van een verhitter op de vereischte tempe-
r a ur wordt gebracht. 

Men onderscheidt luchtverwarmers, welke direct door een vuur 
verhit worden (met cokes, steenkolen of gas als brandstof) en 
verwarmers, welke hun warmte ontleenen aan stoom of cir
culeerend heet water, die elders opgewekt resp. verhit worden. 
Onder calorifères verstaat men de genoemde direct gestookte 
luchtverhitters, welke in een centrale luchtkamer zijn opgesteld 
en waarbij het noodige verwarmend oppervlak is aangebracht, 
dat aan de binnenzijde door de heete verbrandingsgassen verhit 
wordt, terwijl het aan de buitenzijde omstroomd wordt door de 
circuleerende lucht, waaraan de warmte afgegeven moet 
worden. 
Voor calorifère zou men elke normale kachel kunnen gebrui
ken, ware het niet, dat de capaciteit daarvan als regel te be
perkt zal zijn om als centrale warmtebron dienst te doen. 
Daarom brengt men bijzondere toestellen in den handel, welke 
een groot warmteafgevend vermogen bezitten en toch weinig 
ruimte in beslag nemen. 
In fig. 3 7 is een type van een dergelijke calorifère voorgesteld. 
De centrale ijzeren kolom is van binnen met vuurvaste steen 
bekleed en bevat de vuurruimte met rooster, vulschacht en 
eventueel daarop een kolenvoorraadbak. Aan de buitenzijde is 
de calorifère voorzien van verticale platte, doosvormige ka
nalen, die met de vuurruimte in verbinding staan en waardoor
heen de rookgassen van boven naar beneden naar de laag aan
gebrachte schoorsteenaansluiting stroomen. 
Het vuur wordt bediend door de kacheldeuren, aangebracht op 
mondstukken, die door den wand van de luchtkamer heen
steken, zoodat stof en asch de te verwarmen lucht niet ver
ontreinigen, waartoe ook volkomen afdichting van de rook-
kasten en -kanalen t.o.v. de luchtkamer van groot belang is. 
Uit den aard der zaak stellen de veelvuldige temperatuurver
anderingen en het daardoor veroorzaakte uitzetten en krimpen 
van alle deelen van de calorifères hooge eischen aan de elasti
citeit van het afdichtingsmateriaal. 
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F I G . 38. C A L O R I F È R E V O O R F I J N E K O L E N . 
1. warmte-uitwisselaars, inwendig rookgassen, uitwendig te verwarmen lucht; 2. horizontale platen van vuur
vaste steen met doorvalopeningen voor de brandstof; 3. afvoer verwarmde lucht; 4. stookluiken; 5. te 

verwarmen lucht: 6. luchtregeling voor de verbranding. 

In fig. 38 is een type calorifère voorgesteld, dat toepassing 
vindt voor het stoken met zeer fijne (afval-) kolen, zoodat de 
warmte zoo economisch mogelijk wordt verkregen. Het onder
gedeelte, de eigenlijke verbrandingskamer, bevat horizontale, 
geperforeerde platen van vuurvaste steen, die door het vuur 
tot roodgloed worden verhit. Na het bovenste stookluik ver
wijderd te hebben, wordt de fijne brandstof op de bovenste 
plaat geworpen door de met de bovenruimte correspondeerende 
stookopening. Bij het werken in het vuur met het stookgereed-
schap door de ondergelegen stookopeningen vallen de gedeelte
lijk verbrande kolen door de gaten op de lager gelegen platen. 
Achtereenvolgens schuift men zoo de brandstof door de gaten 
van elke plaat op de zich daaronder bevindende, waarna men 
de stookluiken weder sluit en de langs de brandstof strijkende 
lucht de verbranding in gang houdt. Op deze wijze verzamelen 
zich boven in de verbrandingskamer heete verbrandingsgassen, 
welke door een stelsel van daarboven gelegen doosvormige 
kanalen geleid worden, teneinde daarin hun warmte af te 
geven aan de uitwendig langs die kanalen strijkende, te ver
warmen lucht. 
Deugdelijke reiniging van het verwarmend oppervlak is bij elke 

calorifère een vereischte, reden waarom alle lucht-kanalen en 
-ruimten gemakkelijk toegankelijk en reinigbaar moeten zijn. 
Daarom mogen bij deze geen geribde en horizontale opper
vlakken voorkomen, omdat alles zoo glad en eenvoudig moge
lijk dient te wezen. Vanzelfsprekend moet men ook aan de 
vuur- en rookgaszijde de wanden en oppervlakken goed kunnen 
reinigen van roet en aanslag, aangezien vervuiling door haar 
warmteisoleerende werking anders een belangrijke verminde
ring van capaciteit en rendement veroorzaakt. 
Voorts is het een eisch, dat de te verwarmen lucht met geen 
oppervlakken van te hooge temperatuur in aanraking komt, 
opdat daaraan zoo weinig mogelijk de onaangename reuk van 
schroeiend stof wordt mede gedeeld. 
Dit alles geldt ook voor de luchtkamer, welker wanden weinig 
gelegenheid tot aanhechting mogen hebben en gemakkelijk 
reinigbaar moeten zijn (dus een glad oppervlak moeten bezit
ten) en tegen warmteafgifte deugdelijk geisoleerd dienen te zijn. 
In de luchtkamer moeten zich nabij de calorifère schalen be
vinden, waarin water verdampen kan, teneinde het vochtge
halte van de warme lucht te kunnen verhoogen, indien Hit 
noodig mocht blijken. 

BOEKBESPREKING. 

B A U T E N D E S E l N Z E L H A N D E L S D O O R D R . L O U I S P A R N E S . Uitgave 
Orell Fussl i te Z ü r i c h - L e i p z i g . 
In dit boek worden de vraagstukken behandeld, die zich voordoen bij de 
organisatie van warenhuizen. De schri jver heeft een onderzoek ingesteld 
naar de algemeene betrekkingen die er bestaan tusschen de elementen in de 
plattegronden en de organisatie en het verkeer in de warenhuizen. 
Het boek behandelt den uti l i teitsbouw met een commercieel doel in verband 
met de arbeidsprocessen, die zich in het gebouw afwikkelen. 
De schri jver heeft niet volstaan over dit onderwerp algemeene beschou
wingen te leveren, maar heeft uitvoerige statistieken opgesteld van alles 
wat zich afspeelt in een warenhuis , in de betrekkingen tusschen de koop
waren, den kooper en den verkooper. Hierdoor is dit boekwerk een onmis
baar boek geworden voor de ondernemingen, die een warenhuis of een 
warenhuisacht ig bedrijf, als ik het zoo noemen mag, wi l len st ichten. 
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Het boek richt zich speciaal op warenhuizen en de architect, die zich ie* 
warenhuizen moet bezig houden, heeft in dit boek van Dr. Lou is Pa e s 

alle gegevens bij de hand, die hij noodig zal kunnen hebben. 
Het boek is voorzien van een groot aantal i l lustraties, in het bijzo Ier 
natuurli jk van duidelijke plattegronden en doorsneden van warenhu Ifc 
V a n de behandelde gebouwen zijn ook enkele foto's van het exterieu e n 

interieur aanwezig, hoewel de archi tectuur van de warenhuizen zeker ie' 
het eigenlijke onderwerp is, waar het in dit boek om gaat. Prof. Salvis ;rg 
schreef een kort voorwoord, waar in hij de bedoeling van het boek ir, i e t 

kort nog toelicht. 
Het boekwerk, dat goed uitgevoerd is door de Orel l Fussl i Veria t e 

Z ü r i c h - L e i p z i g , kan een degelijke aanwinst voor de technische litter; W 

voor de architecten worden genoemd. 
J . ' M-
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KLEURENPRACHT. 

0 der dezen imponeerenden titel is te Amsterdam in het Vondel-
pi k, door het Comité Practisch-werken, met behulp van jeug
dige werkloozen een „rosarium" ingericht, waarbij ook een 
at iital beeldhouwwerken en een serie mozaïken ter bezichti
ging waren opgesteld. 
Bespreking van het rosarium zelf, lijkt mij minder te liggen op 
den weg van dit vaktijdschrift. Wel wordt hierbij het plan-van-
aanleg gereproduceerd, waarvan ieder voor zichzelf de merites 
kan nagaan. 
Blijkbaar heeft de ontwerper, de heer Jello Jongsma, tot taak 
gehad, een zoo groot mogelijk aantal variëteiten, er zijn er maar 
even honderd vier en veertig, een plaatsje te bezorgen. 
Uitgenoodigd door het Comité, zijn wij, de heer Mieras en ik, 
op een zonnigen morgen naar deze kleurenpracht getogen voor 
een meer ampele bezichtiging en teneinde eenige der toege
voegde kunstwerken op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Eerstens een bezoek aan den rozentuin met zijn vele soorten 
keurig in geometrische vakken ondergebracht, al kan ik niet be
weren dat we niet een enkel paadje hebben overgeslagen, of 
alle afstammingen der diverse klassen hebben nagegaan. 
De verzameling van ruim dertig beeldhouwwerken, bijeen ge
bracht door den Nederlandschen kring van beeldhouwers, is ge
deeltelijk in het rosarium, gedeeltelijk in den daarbij behoorenden 
parkaanleg opgesteld en zoo goed mogelijk, soms zelfs op zeer 
verdienstelijke wijze, aan de omgeving aangepast. Het zijn geen 
werkstukken speciaal voor dit doel vervaardigd, doch alle 
bestaand werk, soms overgebracht uit een publiek park of parti
culieren tuin, doch ook veel studiewerk dat nog geen bepaalde 
bestemming heeft. Het materiaal is steen en brons doch ook 
gips, afgietsels soms van werk, dat elders geplaatst, niet in 
bruikleen kon worden gegeven. 
Het is zeker een gelukkige gedachte geweest van het Comité 
Praktisch Werken, om deze beeldhouwwerken in een daarvoor 
geschikte omgeving ten toon te stellen. Moge het hier genomen 
initiatief navolging vinden bij Gemeentebesturen en in het alge
meen bij bezitters van tuinen en parken. Want onze parken en 
tuinen zijn wel wat erg stiefmoederlijk bedeeld met sculpturaal 
schoon, vooral ook in vergelijking met wat op dit gebied in het 

buitenland gedaan wordt. Te weinig wordt ten onzent ingezien 
hoe een goed geplaatst stuk beeldhouwwerk zijn omgeving ver
edeld. Trouwens er is een wisselwerking, een achtergrond van 
groen kan de werking van een plastiek op gelukkige wijze onder
steunen. 
Hierbij wordt een en ander van het geëxposeerde werk gerepro
duceerd, voornamelijk die stukken, welke, ook door hun entou
rage, zich hiertoe leenden, hoewel we ons in de keuze, terwille 
van de plaatsruimte, moesten beperken. 
Een bijzonder interressante inzending vormde een reeks mo
zaïken welke de heer W. Molin vervaardigde voor de solaria 
van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. 
Het is verrassend wat deze sierkunstenaar wist te bereiken met 
een handvol kiezel als werkmateriaal. Hebt ge wel ontdekt hoe 
gevarieerd de kleuren van eenvoudige kiezels zijn, hoe mooi de 
structuur is van een doorgeslagen kiezelsteen. Wist ge dat men 
met tien van zulke verachtelijke kiezelsteenen een vogel kan 
maken en met vijf een bloem. 
Dat is hier gepresteerd en het resultaat is een openbaring. Jam
mer genoeg geven de zwart-witte reproducties de kleuren niet 
weer. Die moet ge er maar bij voorstellen, verloopend van licht
grijs naar zacht rose, van fijngeel naar roestbruin. Onnoodig 
te zeggen, dat het een heel gepeuter is den goeden steen op de 
juiste plaats te krijgen en van sommige steenen de eigen kleur-
schakeering weer te benutten. M.i. zit er in dit werk wel toe
komst, waarbij het materiaal natuurlijk allerlei verrijking toe
laat, zooals dit trouwens hier ook al gebeurd is met in het breuk
vlak gestelde marmerblokjes, een geestig aangebracht detail 
van gekleurd glas enz. Er is in de architectuur een tendens om 
te versoberen, om den nadruk van de compositie te leggen in 
zuiver afgewogen verhoudingen, groote raampartijen en on
onderbroken muurblokken. 
Daartegenover zal de arbeid van den sierenden kunstenaar en 
die van den beeldhouwer als component meer en meer nood
zakelijk worden. In het werk van den heer Molin zie ik de samen
werking gloren van den sierkunstenaar en den architect die 
hem begrijpt. 

J. M. v. H. 

ROSARIUM IN HET VONDELPARK 
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DE STOCKHOLMSCHE LUCHTHAVEN. 

In „Byggmastaran" van 5 Augustus 1936 vonden wij een inte
ressante publicatie betreffende de nieuwe luchthaven te Stock
holm: het vliegveld Bromma. 
Een vliegveld in een steenachtig heuvelland als de omgeving 
van Stockholm is iets anders dan in onze vlakke polders. Vóór
dat in een dergelijk terrein een vliegveld van de afmetingen, als 
voor het hedendaagsche internationale luchtverkeer noodzake
lijk zijn, is geëgaliseerd, zitten er millioenen in den grond, en 
dat zal waarschijnlijk wel de voornaamste oorzaak zijn, dat 
Stockholm met den aanleg van zijn luchthaven zoo achteraan 
is gekomen bij de andere Europeesche hoofdsteden. De archi
tect Paul Hedquist, die in het Zweedsche blad de mededeelingen 
over het vliegveld doet, waaruit wij deze gegevens putten, wijst 
erop, dat de kosten voor de inrichting van het vliegveld zelf 
zeer hoog waren als gevolg van de terreingesteldheid en dat de 
betrekkelijk eenvoudige bouwwerken, die voor den stations
dienst noodig waren, in hun ligging en vorm zeer langdurig 
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zijn bestudeerd, teneinde ze zóó te kunnen situeeren, dat het 
vliegveld de grootst mogelijke bruikbaarheid in elk opzicht kon 
verkrijgen. 
Het aardig uitziende plattegrondje met het merkwaardige net
werk van startbanen in verschillende richtingen demonstreert e 
erin neergelegde studie niet op het eerste gezicht. Het is ermee 
als met veel van het goede werk, dat daar in het Noorden voor 
het voetlicht komt: er is altijd iets in van een afgewogen I e-
heersching van het onderwerp, die met de moeilijkheden schi it 
te hebben gespeeld, en pas wie de moeite neemt, er eens na< ar 
op in te gaan, krijgt bij die nadere beschouwing een indruk 1 •" 
den arbeid, die moet zijn vooafgegaan aan het klare en e n-
voudige inzicht, dat wij in het voltooide werk neergelegd v i-
den. Het is niet de eerste keer, dat ik gelegenheid heb, om 11 

saluut te brengen aan de levende en gefundeerde architecten-
sche cultuur van onze Zweedsche collga's. 
De gebouwen van deze luchthaven zijn er maar twee: 3 , 1 

E G V E L D B R O M M A . 

stationsgebouw en een hangar. Het stationsgebouw: een een
voudige langgestrekte rechthoek, bevat een groote stationshal, 
die zoowel voor het vertrekkende als voor het aankomende 
reizigersverkeer dient; ter linkerzijde liggen aan de korte zijde 
van de hal, over twee verdiepingen verdeeld, de lokalen voor 
den stationsdienst; aan de eene lange zijde op den beganen 
grond de kantoren voor de buitenlandsche luchtvaartmaat
schappijen en op de verdieping de kamers voor de piloten; de 
rechter korte zijde van de hal wordt ingenomen op den bega
nen grond door het informatiebureau en de post, benevens 
door de keukenafdeeling van het op de 1e verdieping gelegen 
restaurant, dat met een balkon in de hal is uitgebouwd en van 
daar uit met trap bereikbaar is. Een ijzeren wenteltrap, die 
buiten tegen het gebouw staat, maakt het restaurant ook van 
buitenaf toegankelijk, en vormt tevens de verbinding met een 
groot dakterras. 
De hangar is eigenlijk niet anders dan een groote hal van 
30 X 100 m bij een hoogte van 13 m, waaraan langs achter- en 
rechterzijkant een reeks administratielokalen en werkplaatsen 
zijn aangebouwd, die echter volkomen ondergeschikt blijven 
aan de hal zelf. Ook hier weer een geval van den uitersten een
voud in zijn opzet, de spantconstructie is niet anders dan een 
eenvoudig portaal van zware balkprofielen met door een 
schoor verstijfde hoeken, het geheel verstijfd door een enkel
voudige trekstang, die ter plaatse van de aansluiting van de 
schoor aan den stijl aangrijpt. De lange wand, die, doordat 
daarin schuifdeuren zijn aangebracht van niet minder dan 
46.25 m breedte en 8 m hoogte, slechts één steunpunt in het 
midden kon krijgen, is geconstrueerd als een portaal op drie 
steunpunten met bovenligger van vakwerk, waarin de dwars-
portalen van de hangar zijn opgelegd. De constructie is in haar 
klaren eenvoud voorbeeldig te noemen; de niet-deskundige zal 
zich er nauwelijks een denkbeeld van kunnen vormen, welke 
macht van boven de stof verheven technische kennis en zuiver 
inzicht er vereischt zijn om zulk een simpele, schijnbaar vanzelf
sprekende constructie te concipieeren. 

Het vliegveld Bromma is zoowel wat zijn aanleg als zijn ge
bouwen betreft, de aandacht waard. v. d. S. 

U I T „ B Y G G M A S T A R A N " . 
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STATEN VAN EENHEIDSPRIJZEN. 

Het vragen van uitvoerige staten met eenheidsprijzen in de be
stekken neemt in den laatsten tijd hand over hand toe. 
De directies volgen voor de vaststelling der eenheidsprijzen ver
schillende methoden: 
1. Imperatief vaststellen. Hierbij heeft de aannemer den 
misschien zeer onjuisten prijs te aanvaarden. Dit kan voor hem 
van groot voordeel zijn, doch ook van groot nadeel. 
2. De directie kan prijzen vaststellen onder mededeeling, dat de 
aannemer een verbeterden staat van één of meer prijzen kan in
dienen. Indien hierbij wordt toegestaan, dat voor meer of minder 
werk afzonderlijke prijzen mogen worden ingediend — mits 
deze onderling niet meer dan 20 % verschillen — heeft men 
eigenlijk den meest juisten toestand. Dit systeem is bijvoorbeeld 
gebruikelijk bij de Twente-Rijn-kanalen. Wordt de afzonderlijke 
prijs voor meer en minder werk niet toegestaan, dan is ook deze 
regeling bezwaarlijk. 
3. De aannemer verstrekt alle eenheidsprijzen, al of niet met 
afzonderlijke meer en mindere werkprijzen. 
De Besturen van den Ned. Aannemersbond en Patroonsbond 
voor de Bouwbedrijven in Nederland N.A.P.B., en van den R.K. 
Bond van Bouwpatroons, hebben zich over het vragen van uit
voerige staten met eenheidsprijzen tot het Bestuur van den 
B.N.A. gewend. Zij schrijven o.a.: 
„Tegen elk der methoden is aan te voeren, dat de aannemer geen 
inzicht heeft in de veranderingen, welke de hoeveelheden kunnen 
ondergaan; bij grond- en baggerwerken zijn verschillen van 
100 % geen uitzondering. Het is duidelijk, dat alsdan optreedt 
een verandering in den aard van het werk en dat par. 12 sub 3 
der llle afdeeling der A.V. den aannemer recht geeft op andere 
opnieuw, in overleg met hem, vast te stellen eenheidsprijzen. 
Deze bescherming wordt hem echter bij de besteding van grond
en baggerwerk vrijwel altijd onthouden. Tegelijkertijd wordt 

hem dan ook ontnomen zijn recht tot reclame, bijaldien blijkt, 
dat de door de directie opgemaakte grondboringsteekening on
juist blijkt te zijn en afwijkt van den geologischen toestand. 
Tegen het verstrekken van eenheidsprijzen van de voornaamste 
bestanddeelen en tot het strikt noodige beperkt, kan geen redelijk 
bezwaar worden aangevoerd. Wel dient er op gelet te worden, 
dat men werkelijk tot eenheden detailleert. 
Een m 3 gewapend beton is bijv. een onding. Hier dient gevraagd: 
1 m3 van de samenstelling X cement, X zand, X grint, verder 
van 1 kg bewapeningsijzer en tenslotte van 1 m 2 bekisting. 
Tegen een lijst van enkele bladzijden, welke ongeveer alle be
standdeelen van het werk bevat, hebben wij ernstig bezwaar. 
Meestal neemt het uitrekenen van een werk den vollen daarvoor 
gestelden tijd in beslag, waardoor het invullen der eenheids
prijzen op het laatste oogenblik moet geschieden; door den 
korten tijd daarvoor beschikbaar, geeft dit aanleiding tot ver
gissingen of onnauwkeurigheden. 
Heef de directie naar beste weten de hoeveelheden geraamd en 
komen deze de werkelijkheid nabij, dan kan de eenheidsprijs bij 
de beoordeeling van de laagste en opvolgende inschrijvers niet 
van belang zijn. Heeft de directie reeds voor de inschrijving de 
zekerheid gekregen, dat er een belangrijke afwijking in de op
gegeven hoeveelheden zal plaats hebben, dan moet zij bij proces
verbaal van aanwijzing deze hoeveelheden corrigeeren, daar 
anders de aannemers, die van deze afwijking op de hoogte zou
den zijn, door het te hoog of te laag stellen van de eenheids
prijzen, een onzuivere concurrentie zouden doen ontstaan." 
De bovengenoemde Besturen dringen er daarom bij de leden vr i 
den B.N.A. op aan voortaan met het bovenstaande rekening 3 
willen houden. 
Het Bestuur beveelt een en ander dan ook in de aandacht v i 
de leden aan. 

DE CATALOGUS VOOR DE BOUWWERELD. 

In No. 30 werd de aandacht gevestigd op den Catalogus voor de 
Bouwwereld, waarbij er op gewezen werd, dat het succes van 
deze uitgaaf voor een belangrijk deel afhankelijk is van de 
medewerking van de architecten. De liefde kan nooit van één 
kant komen. Wij zouden er daarom nogmaals de aandacht op 
willen vestigen, dat het wenschelijk is, gebruik te maken van 
de in iederen Catalogus ingelegde briefkaarten, welke dienen 
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om er de firma's op te wijzen, dat er tevergeefs gezocht is n; 
hun naam in den Catalogus, of dat hun adres en artikel in ( 
Catalogus gevonden is. 
In het buitenland hebben deze Catalogi groot succes, zij 
voor de architecten onmisbare hulpboeken geworden. 
Laat de Nederlandsche Catalogus voor de Bouwwereld als i 
danig bij de buitenlandsche niet achterblijven. 

C O U S T I S C H - E N T H E R M I S C H B O U W E N door Ir. J . B. van Lochem, B. l . 
it boek mag zeker een aanwinst genoemd worden voor onze technische 
teratuur. Het is voor zover ik weet het eerste Nederlandse werk op het 

>ied van geluids- en warmteleer dat, binnen de grenzen van het door 
;n schri jver gestelde doel, op vol ledigheid aanspraak mag maken. Het 

E M P E L B O U W . 
.-Ier bovengenoemden titel werd ons een uit 70 bladzijden bestaand, op 

/vaar kunstdrukpapier gedrukt, boekwerkje toegezonden, uitgaande van de 
'ereeniging Tempelbouw. Het doel van deze vereeniging is, het dienen van 

, e Vri jmetselari j door de kunst en van de kunst door de Vri jmetselari j . 
: let boekwerkje is uitgegeven bij het einde van het eerste lustrum der ver-
teniging en bevat afbeeldingen van werkstukken door de leden der ver-
, eniging in die afgeloopen vijf jaar en daarvoor vervaard igd, alsmede eenigen 
tekst, waar in de zienswijze van een aantal vooraanstaande broeders der 
Orde omtrent kunst in verband met de vrijmetselarij is weergegeven. T e n 
einde over deze zienswijze een en ander weer te geven citeeren wij het 
volgende: 

De voorzit tend-werkmeester van Tempelbouw, Jan Wi ls , schri j f t : 
„ V r i j m e t s e l a r i j en kunst behooren bij e lkaar en zijn als tegendeelen met 
elkaar verbonden. W a n t vrijmetselarij zoekt in den geest het harmonisch 
verband tusschen het ti jdeli jk-menschelijke en het eeuwig onveranderl i jke, 
terwijl het de taak van de kunst is, het eeuwig onveranderl i jke in het tijde
lijk menscheli jke van den stoffeli jken vorm te beelden. 
Het kunstwerk is drager van eeuwigen geest en de kunstenaar is de bege
nadigde die vermag eeuwigen geest in stoffeli jke vormen te bevatten." 
De samenstel ler van Tempelbouw, A . H. Weger i f Gzn. , schrijft niet 
minder dan : 

„ „ T e m p e l b o u w e r s " verbeelden z ich , zij het in groote nederigheid, den draad 
weder te hebben opgevat, welke met het stof van eeuwen bedekt was ge
worden. Zij voelen zich gelukkig een weinig verwant te zijn met Groote 
Meesters uit Groote T i jden, die verderdragers waren van waarden welke 
als uit de eeuwigheid tot ons schijnen te komen." 
Merkwaardig is zeker wat H. A . J . Baanders, werkmeester van Tempe l 
bouw, schrijft , n.l.: 
„ D e bouw beteekent het bouwen, niet het gebouw. D a a r o m : schoonheid 
siere het bouwen, of wel duidel i jker: schoonheid siere den arbeid. E v e n w e l : 
een niet schoon ding, of een niet schoone handeling kan niet door sieren 
een schoon ding, een schoone handeling worden. Het woord sieren moet in 
de aangehaalde u i tdrukking verval len en daarmee, met het werkwoord, 
zinkt de geheele u i tdrukking in het niet. Bedenk dan verder: geen ding is 
in zich zelve schoon. 

Wat is, wordt schoon bij het, neen, door het waarnemen, het gewaar worden ; 
(alweer worden) . W i e schoonheid waarneemt, gewaar wordt, schept zelf 
schoonheid. De ouden ze iden: niet in het geziene, doch in den ziener is de 

doel is n.l. algemeen inzicht te verschaffen voldoende voor hen die met 
de algemene leiding bij het tot stand brengen van gebouwen belast wor
den. Aan dit doel beantwoordt dit werk zeer goed. Het is slechts jammer 
dat de schri jver zich hier en daar wat slordig uitdrukt, hetgeen aan de 
duideli jkheid en de klaarheid afbreuk doet. A . E . 

schoonheid. Het geschapene ontleent zijn schoonheid aan den schepper, 
zegt men dan. Wij evenwel weten dat het geschapene hetzelfde is als het
geen voor ons, schepselen, waarneembaar is geworden, of nog beter, waar
neembaar wordt, op het oogenblik van het gewaar worden. Wij weten dat 
het geschapene en de schepper één zijn. Schepper is Schoonheid : of wel 
bij omkeering Schoonheid is Schepper ." 
Citeeren wij nog de uitspraak van Mr. A . A . Ga les t in : 
„ T e m p e l b o u w is heilige bouw en de bouwers zijn door de eeuwen heen 
steeds vrome kunstenaars geweest, die getracht hebben in hun scheppingen 
de verborgen schoonheid van den Grooten Bouwmeester z ichtbaar te maken. 
Hoe meer de mensch zelf kunstenaar is, hoe meer hij ook in zichzelf die 
schoonheid, die er altijd is, weet te v inden. Schoonheid is dan ook noch aan 
tijd, noch aan ruimte, noch aan materie gebonden en daarom kunnen wij 
in schoonheid ook de Eeuwigheid aanvoelen, die over ons tijdelijk bestaan 
heengaat. 

Waar l i jk mensch is hij, die de f luister ing van deze Eeuwigheid begint te 
vernemen, die de schemering van een Alomvattendheid begint te ontwaren.", 
dan hebben we een vrij compleet overzicht over de geestelijke standing 
van dit boekje. 
Het boekje zelf is g e ï l l u s t r e e r d met afbeeldingen van tempels of f ragmen
ten daarvan in de Ordegebouwen te 's-Gravenhage, Delft , Gouda , Har l ingen, 
Hoorn en A m s t e r d a m . Verder ontwerpen voor nieuwe tempels te Tega l? , 
Sneek en een ideaal ontwerp. 
Nu moet men zich zoo'n tempel niet al te grootsch voorstel len. Het is 
meerendeels een vergaderzaal (zonder ramen) van betrekkeli jk kleine af
meting. De afbeeldingen van het ontwerp voor Sneek, waarvan de ont
werper niet vermeld wordt, trouwens van de meeste andere ontwerpen niet, 
geeft daarvan een idee. 
Verder zijn er afgebeeld meubi la ir en utensil ia, zooals kaarsendragers, 
tableaux, kleeden, ceremoniestaven en ook eenig graf isch werk. 
In verband met het tweede gedeelte van de doelstell ing der vereeniging, n.l. 
het dienen van de kunst door de vri jmetselari j , zijn gereproduceerd afbeel
dingen van een raam in de Ford-Fabr ieken te Amsterdam, het J a n de 
Bakker - raam door Max Nauta en de ideëele Protestantsche tempel volgens 
ontwerp van H. A . J . Baanders. 
Het gereproduceerde werk heeft, evenals de wijsgeerige bespiegelingen, 
een sterk heterogeen aspect. Van een eenigszins eigen karakter is nog geen 
sprake. A l met al , n'en dépla ise het kostbare boekje, heeft het gepresteerde 
kunstwerk nog niet veel om het lijf. J - M. v. H. 
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JAARVERSLAG 1935. VEREENIGING VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNSTONDER RICHT. 
V a n d e n c u r s u s : 

A a n d e n c u r s u s 1934—1935 werd deelgenomen door 44 cursisten 
w a a r v a n : 

In het le leerjaar 15 
„ „ 2 e „ 9 -f- 1 hospitant 

» 3e „ 8 
„ „ 4e „ 10 4- 1 hospitant. 
De volgende leervakken werden gedoceerd door de daarachter genoemde 
docenten. 

V a k 1. A R C H I T E C T O N I S C H T E E K E N E N . 
1e leerjaar J . de Meijer, D. Greiner . 
2e „ F. A . Eschauz ier , Ir. A . J . v. d. Steur. 
3e „ Prof . N. Lansdorp , Ir. A . v. d. Steur, J . de Meijer. 
4e „ F. A . Eschauzier . 

V a k 2. B E R E K E N I N G E N V A N B O U W C O N S T R U C T I E S . 
1e en 2e leerjaar Ir. G . J . Meyers. 

Vak 3. T E C H N I S C H E I N S T A L L A T I E S . 
2e en 3e leerjaar; verwarming en venti latie, Ir. P. W . Deerns. 
2e „ aan- en afvoerleidingen, E. P. Messer. 

Vak 4. S T A D S A A N L E G . 
2e en 3e leerjaar; G . v. Eesteren. 

V a k 5. K A R A K T E R I S T I E K D E R S T I J L E N . 
1e en 2e leerjaar; vanaf de oudheid tot de 17e eeuw, J . de Meijer en Prof . 

W . van der P l u y m . 
3e „ 19e eeuwsche en hedendaagsche Bouwkunst , Prof . W . van 

der P luym. 

4e „ Monumentale Schi lder- en Beeldhouwkunst in verband 

met Bouwkunst , Prof. W . van der P l u y m . 

Vak . 6. H A N D T E E K E N E N E N S C H E T S E N . 

1e leerjaar; handteekenen, N. J . v. d. Vecht . 

2e en 3e leerjaar; schetsen, M. Monnickendam (buiten). 

V a k 7. D I V E R S E O N D E R W E R P E N . 
3e en 4e leerjaar; Sociale zijde van het woningvraagstuk, Ir. A . Keppler 

2e 
3e en 4e 
3e en 4e 
2e en 3e 
2e en 3e 

Verband tusschen huis en tuin, A . P. Smits. 
Acoust iek en proporties, J . de Meijer. 
Verkeersproblemen, Ir. J . W . Clerx. 
Ver l icht ing, Ir. M. F. H. Gebhard. 
Protestantsche Kerkbouw, B. T . Boeyinga. 

A a n het einde van het cursusjaar werden bevorderd: 
van het 1e naar het 2e leerjaar 8 deelnemers. 

„ „ 2e „ „ 3e „ 6 
i , , i 3e „ „ 4e „ 6 

De leiding van het 4e jaars werk was opgedragen aan den heer F. A . 
Eschauzier . 
Het diploma van den cursus werd toegekend aan mej. J . F. Keegstra en aan de 
heeren J . G . Baljet , R. F ledderus en C. M. v. d. Stad. 
De lessen werden gegeven voor het eerste en tweede studiejaar in de Zee
vaartschool in het Zeemanshuis, Nieuwevaart 3; „ k a r a k t e r i s t i e k der st i j len" 
in de Ri jksacademie van Beeldende Kunsten , Stadhouderskade 86 en teeken 
lessen in het Ri jksinsti tuut voor Opleiding van Teekenleeraren, Hobbema-
straat 125; voor het 3e en 4e studiejaar in de Ri jksacademie van Beeldende 
Kunsten. (Schetslessen door M. Monnickendam zijn buiten gegeven.) 
De ui treik ing der diploma's met de tentoonstell ing van het werk der gediplo
meerden heeft bij het uitbrengen van dit verslag nog niet plaats gehad. 
De c u r s u s 1935—1936 begon met totaal 37 deelnemers, w a a r v a n : 
in het 1e leerjaar 9 
„ „ 2e „ 12 4- 1 hospitant 
„ ,. 3e „ 7 
„ I, 4e „ 8. 

Voor de hier volgende leervakken werden de daarachter gevoegde Docenten 
benoemd. 

V a k 1. A R C H I T E C T O N I S C H T E E K E N E N . 
1e leerjaar; J . de Meijer, D. Greiner . 
2e „ F. A . Eschauzier , J . de Meijer, A . v. d. Steur. 
3e „ Prof . N. Lansdorp , J . de Meijer, Ir. A . v. d. Steur. 
4e „ Ir. A . J . v. d. Steur. 

V a k 2. B E R E K E N I N G V A N B O U W C O N S T R U C T I E S . 
1e en 2e leerjaar Ir. G . J . Meijers. 

V a k 3. T E C H N I S C H E I N S T A L L A T I E S . 
2e leerjaar; V e r w a r m i n g en venti latie, Ir. P. W . Deerns. 
2e „ A a n - en afvoerleidingen, E . P. Messer. 

V a k 4. S T A D S A A N L E G . 
2e en 3e leerjaar; G . v. Eesteren. 

V a k 5. K A R A K T E R I S T I E K D E R S T I J L E N . 
1e en 2e leerjaar; J . de Meijer en Prof . W . v. d. P l u y m . 
3e en 4e „ Prof . W . v. d. P l u y m (verd. leerstof als vorige jaar ) . 

V a k 6. H A N D T E E K E N E N E N S C H E T S E N . 
1e leerjaar; Handteekenen, N. J . v. d. Vecht . 
2e en 3e leer jaar; Schetsen (buiten), M. Monnickendam. 

Vak . 7. D I V E R S E O N D E R W E R P E N . 
3e en 4e leerjaar; Sociale zijde van het woningvraagstuk, Ir. A . Keppler . 
2e „ Verband tusschen huis en tuin, A . P. Smits. 
3e en 4e „ Acoust iek en proporties, J . de Meijer. 
3e en 4e „ Verkeersproblemen, Ir. J . W . Clerx . 
2e en 3e „ Ver l icht ing , Ir. M. F. H . Gebhard . 
3e „ Kerkbouw, B. T . Boeyinga. 
3e „ Interieur, F. A . Eschauz ier . 
De leiding van het 4e jaars werk werd opgedragen aan Ir. A . J . van der Stei -
voor het Bouwontwerp en voor de Interieurstudies. 

V a n d e V e r e e n i g i n g . 
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N R I J K E N G E M E E N T E . Voor 1935 bleef 
Vertegenwoordiger van het Rijk de heer Inspecteur N.O. W . H. Cool , terwijl 
de Gemeente Amsterdam vertegenwoordigd bleef door den heer Inspecteur 
Gem. Onderwijs A. Hol laar . 

R A A D V A N T O E Z I C H T . Voor 1935 was de samenstel l ing van den Raad van 
Toez icht a ldus: de heeren W . Kromhout Czn . , Voorz i t ter ; Ir. J . de Bie Leuve
ling T j e e n k ; Prof . R. N. Roland Holst . 

D A G E L I J K S C H B E S T U U R . Het Dagel i jksch Bestuur bleef samengesteld 
als volgt : de heeren J a n de Meijer, Voorz i t ter ; B. T . Boeyinga, Secretar is: 
Prof . W . van der P l u y m , Penningmeester. 
Aan het einde vavn het verslagjaar werd door den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen de eisch gesteld, dat de functite van Voorzitter 
van het Bestuur gescheiden zou worden van die van Leider van den Cursus. 
De heer Kromhout heeft toen naast zijn Voorz i t terschap van den R.v.T. ook 
dat van het Bestuur op zich genomen; de heer de Meijer bleef Le ider van den 
C u r s u s . 

A L G E M E E N B E S T U U R . In het Algemeen Bestuur hadden zit t ing, behalve 
de hierboven genoemde heeren van het Dageli jksch Bestuur, de heeren: Prof. 
N. Lansdorp en J . M. v. Hardeveld voor den Bond van Neder landsche Archi 
tecten, C . J . B laauw voor het Genootschap Arch i tec tura et Amic i t i a (bene
vens het lid van het Dagel. Bestuur B. T . Boeyinga) en voor de C l u b van 
Afgestudeerden van den Cursus de heer D. Greiner . A ls vertegenwoordigers 
van de Docenten hadden zitt ing de heeren A . P. Smits en Ir. G . J . Meijers. 

T O E L A T I N G S - E N O V E R G A N G S C O M M I S S I E . De volgens het huish. regie 
ment benoemde Commiss ie voor overgang en toelating bestond voor 1935 uit 
de heeren: P. Vork ink , D. Greiner , Ir. A . J . v. d. Steur en Ir. G . J . Meyers, 
de leden van het Dagel . Bestuur, Prof. W . v. d. P l u y m , J a n de Meijer en B. T . 
Boeyinga. 
De Raad van Toez icht was daarbij vertegenwoordigd door de heeren: 
W. Kromhout Czn . , voorzi t ter en Ir. J . de Bie Leuvel ing T jeenk. 
Voor toekenning van diploma's waren op een daartoe uitgeschreven speciale 
bijeenkomst van den Raad van Toezicht met het Algemeen Bestuur, ook al'e 
Docenten uitgenoodigd. Bijna alle leeraren waren hier aanwezig. 

L E E R M I D D E L E N . De eigendommen der Vereeniging te weten: de boeker 
lantaarnplaat jes, gipsafgietsels en verschi l lende l ee r ingred iën ten bevind 
zich in goeden staat. 

V o o r het Bestuur : 
W . K R O M H O U T Czn . , Voorzit ter . 
B. T . B O E Y I N G A , Secretar is . 

Amsterdam, Januar i 1936. 
Goedgekeurd in de Ledenvergader ing van 25 Ju l i 1936. 

RECTIFICATIE. 

W e l is waar een late rectif icatie, maar er.n die wij meenen toch te moeten 
aanbrengen, nu ons een vergissing in de materiaal-opgave in de beschri jving 
van het C i ty -Theater te Amsterdam, op pag. 173 van No. 15 bekend is ge
worden. 
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In deze materiaal-opgave staat de behandeling van de t rapenhuizen > *' 
juist vermeld. E r had moeten staan, d a t d e w a n d e n v a n e 

t r a p p e n h u i z e n z i j n b e p l a k t m e t l i n n e n v a n d e f i r 3 

W e v e r ij S p o e r r i e n b e h a n d e l d z i j n m e t Re- I y-o n p I a s t i 

BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA 
) R G A A N V A N D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T , B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N 

N H E T G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A ET A M I C I T I A 

[ E D A C T I E : IR. A . J . V A N D E R S T E U R , V O O R Z I T T E R , J . M . V A N H A R D E V E L D , V I C E - V O O R Z I T T E R , IR. J . H . V A N N R Q Q 
( E N B R O E K , A . EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . S E C R E T A R I S : J . P. M I E R A S . 1 9 SEPT. 1 9 3 6 j Q 

( E D A C T I E - A D R E S : W E T E R I N G S C H A N S 1 0 2 , A M S T E R D A M 

DE VECHTSTREEK. 

Er zijn streken in ons land, die zich in de zeer bijzondere be-
I ngstelling der natuurliefhebbers mogen verheugen; er zijn er, 
e. 3 speciaal ertoe schijnen voorbestemd te zijn, uit louter liefde 
v >or de natuur en het buitenleven ten offer te vallen aan de 
v :rkavelingswoede der grondspeculanten en eigenbouwers. Er 
zijn er ook, die, na een periode van grooten bloei als woon- en 
ontspanningsgebied, gaandeweg schijnen te zijn vergeten en 
kalmpjes voortvegeteeren in een vriendelijke sfeer van min of 
meer vervallen glorie. Van deze gebieden is de Vechtstreek een 
van de meest typische. Er was een tijd, dat de Amsterdamsche 
groote Heeren speciaal deze streek uitzochten als hun ont
spanningsgebied. Zij bouwden aan de oevers van het vriende
lijke riviertje hun buitens, zij legden er de beplantingen aan, die, 
tot vollen wasdom uitgegroeid, aan deze betrekkelijk smalle 
strook tusschen polders en plassen een in ons land bepaald uit
zonderlijk karakter verleenen, en zij lieten de schoonheid van 
hun „Zegepralende Vecht" door hun huispoëten bezingen in 
rijmen, waarvan de bedoeling, om de opdrachtgevers in vleiende 
termen aangenaam te stemmen, er doorgaans te dik op lag om 
deze litteraire producten te verheffen tot een zelfs maar be
scheiden kunstpeil. Hetgeen niet wegneemt, dat wat deze 
groote Heeren in hun tijd van breeden zwier en gemakkelijken 
levensstijl langs de Vecht hebben tot stand gebracht, op zich
zelf wel degelijk tot een meer dan bescheiden kunstpeil rees. 
en dat de natuur, die in den loop van een paar eeuwen de aan
gelegde parken en tuinen deed uitgroeien, het hare bijdroeg 
tot het ontstaan van een typische schoonheid die meer en 
meer een landschappelijk karakter heeft verkregen. 
De tijd, dat de Vecht een aaneenschakeling vormde van met 
groote zorg aangelegde en onderhouden parken, is voorbij. 
Vele van de fraaie buitenverblijven werden verlaten, sommige 
gesloopt, van andere werden de parken verwaarloosd, verkaveld 
en bebouwd, of werd de aanleg veranderd naar den geheel 
gewijzigden trant van latere tijden, die geen behagen meer 
schiepen in „parterres de broderie", in strenge alleeën, berceaux 
en geschoren doolhoven. Parken van de streng klassieke allure, 
als langs de Vecht in de 18e eeuw zoo veelvuldig zijn aange
legd, zijn in completen staat, naar ik meen, nergens meer aan
wezig. Wat wel aanwezig bleef, zijn gelukkig nog tamelijk 
ta ijke oude buitenhuizen, vele fraaie hekken, tal van genoe
gd ijke koepeltjes en schuitenhuisjes aan den waterkant, een 
neele reeks van schilderachtige, intieme dorpjes, die, juist van 
nt t water af gezien, met hun bescheiden bebouwing, als een 

s ' )er langs het water gelegd onder de beheerschende contour 
V f l i een paar mooie oude kerktorens, met hun ranke ophaal-
D ( ggetjes, en alles mild en warm-intiem gevat in de steeds 
a ' 'isselende begroeiing, nog gaaf en ongeschonden het karak-
t e van deze schoone streek hebben weten te bewaren. 
"I men de Vecht bezoekt, en wel, zooals dat sinds de 18e eeuw 
b« loort, dat te water doet, is de indruk sterk, dat hier nog 

I veel behouden is van wat elders aan overeenkomstige 
S c oonheid door den groei der tijden verloren ging. De Amster

dammer zal in het bijzonder met weemoed herdenken, dat langs 
den Amstel in de directe omgeving der hoofdstad juist dergelijke 
buitenverblijven, met juist dergelijke parken, aan een riviertje 
van overeenkomstig karakter, hebben bestaan, maar dat deze, 
op een enkele schamele uitzondering na, vrijwel spoorloos ver
dwenen zijn. En juist deze overweging is het, die ons met 
zekeren angst de vraag heeft doen stellen, of de schoonheid 
van de Vecht veilig is. 

Tot zekere hoogte is misschien het behoud, tot heden, van het 
karakteristieke beeld der Vechtoevers gevolg van een periode 
van vergetelheid. Een vergetelheid, die deze streek zich deed 
terugtrekken in zichzelve, in een contemplatief voortdroomen 
en vegeteeren met een minimale behoefte aan verandering en 
vernieuwing. Waar de polsslag van het volle leven voorbij gaat, 
is de drang naar vernieuwing er ook niet; hoogstens zal hier of 
daar het een of ander verdwijnen, maar het is een verval in 
langzaam tempo, omdat de bewoners van deze streek in hun 
omgeving, zooals die was, het juiste kader voor hun levensvorm 
en hun levensgevoel bezaten en de aanleiding tot verandering 
(die hier zeker tot weinig anders dan verval der schoonheid had 
kunnen leiden) niet hebben gevoeld. 
Wat zij veranderden, was een voorzichtige aanpassing, die, in 
het algemeen, binnen het kader der landschappelijke schoon
heid bleef, gaandeweg deze meer en meer afvoerde van de 
kunstmatigheid, die in den oorspronkelijken aanleg moet heb
ben gezeten, en deze deed opgaan in een langzame wijziging 
van het kunstmatige naar het natuurlijke, tot de soms statige, 
soms genoegelijke, soms, heel even, weidsche, dan weer in
tieme, maar altijd stille, kalme en harmonische schoonheid 
van het landschap der Vechtoevers. 

Het is merkwaardig om zich te realiseeren, dat deze streek, 
die in zijn periode van bloei en roem bestond bij de gratie van 
de naburige groote steden: Amsterdam en Utrecht, juist in die 
periode klaarblijkelijk ook maar weinige eigen bestaansbron-
nen bezat. Sporen van oude industrieën en bedrijven zijn, als 
wij de gewone kleine bedrijfjes der dorpshuishouding buiten 
beschouwing laten, met uitzondering van enkele steenbakke
rijen, uit den ouden tijd niet veel te vinden. Deze streek was 
ontspanningsgebied. De industrieele activiteit der bevolking was 
klaarblijkelijk van zóó weinig beteekenis, dat dit langzaam 
stroomende riviertje kon voorzien in het drinkwater voor 
Amsterdam. Dit is typeerend voor het karakter der streek, het 
verklaart zijn contemplatieve rust: het verklaart, waarom zijn 
schoonheid en zijn karakter behouden konden blijven, zoolang 
de buitenplaatsen bewoond bleven; het verklaart ook, waarom 
de schoonheid van de Vecht, ondanks veel, dat behouden bleef, 
in de laatste 25 jaar kon worden aangetast, en het verklaart, 
waarom in den huidigen tijd die aantasting grootere afme
tingen dreigt te gaan aannemen, die met totale vernietiging van 
iets zeer waardevols en karakteristieks — om niet te zeggen 
iets unieks in ons land — gelijkstaan. 
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Het maakt een groot verschil, in welke richting men de Vecht 
bevaart. Als men van Amsterdam komt, en men neemt den trein 
tot Nieuwersluis, waarna men zich te Vreeland inscheept en de 
Vecht opvaart — in Zuidelijke richting dus, naar Utrecht toe — 
dan ziet men voorshands de Vecht op haar best. 
Er is in de opeenvolging van harmonische en aantrekkelijke beel
den maar één klein vlekje, dat is een nieuwe brug, die in de nabij
heid van Loenen over de rivier is gelegd, en die naar mijn mee
ning, door haar te groote massaliteit in dit fijne en open land
schap, niettegenstaande de toewijding van den ontwerper, die men 
uit het bouwwerk onmiskenbaar afleest, getuigt van een minder 
juist inzicht. Jammer van de goede bedoeling! Maar als wij 
dan verder varen, vinden wij in de opeenvolging van Vreeland, 
Loenen, Breukelen, tot aan Maarssen toe, een vrijwel ongebro
ken beeld van blank water met een ongemeen boeiende en steeds 
afwisselende spiegeling van bebouwing en groen. Even ten Zui
den van Breukelen echter vertoont zich het eerste duidelijke 
symptoom van wat er in deze streek aan vernieling dreigt, wan
neer men niet waakzaam is: een omvangrijke, hoogst rommelige 
en havelooze werf van een bekende aannemerij en fabriek van 
betonopzetters en lichtmasten. Wie de reis van Amsterdam naar 
Utrecht per auto maakt langs den straatweg, herinnert zich het 
zonderlinge tuintje van het hoofdkantoor van dit bedrijf, waarin 
het heele assortiment van lichtmasten, dat in den catalogus van 
deze firma is te vinden, op afstanden van ongeveer 2 m onder
ling, als een afgrijselijke parodie op een bosch is ingeplant. Deze 
zelfde firma heeft de volkomen verwoesting van een groot stuk 
van den Westelijken Vechtoever in de nabijheid van Breukelen 
op haar geweten: een verwoesting, die het vestigen van een 
dergelijk bedrijf op een dergelijke plaats in elk geval tot zekere 
hoogte zou hebben tengevolge gehad, maar die in dit geval nog 
des te gevoelloozer en des te cynisch-onverschilliger aandoet, 
omdat dit aannemersbedrijf er een eer in schijnt te stellen, zijn 
opslagplaats te doen bestaan uit een vormeloos conglomeraat 
van vervallen en verwaarloosde loodsen, materiaalhoopen, gam
mele betonnen schoeiingen, rommel en vuil. Het is nauwelijks 
erger denkbaar! 

Deze werf wordt nog, in Zuidelijke richting verder varende, 
opgevolgd door een paar goede stukken, maar zoodra Maars
sen gepasseerd is, is het weldra ten einde. Even ten Zuiden van 
Maarssen is aan de Vecht een kininefabriek gebouwd, en nog 
iets verder begint, op het gedeelte waar het Merwedekanaal en 
de Vecht elkaar in de richting van Zuilen beginnen te naderen, 
een aaneengesloten industrieele bebouwing, waarin zooals van
zelf spreekt, geen spoor meer over is van het oorspronkelijke 
karakter van het Vechtsche landschap. 
Het geval-Maarssen demonstreert eigenlijk de gevaren, waar
aan de schoonheid van de Vechtstreek blootstaat, het duide
lijkst en het volledigst. Behalve de gewraakte industrieele be
bouwing (die men, bij een goede ordening der bebouwing, niet 
hier, maar aan het Merwedekanaal, waar zij naar haar karak
ter thuisbehoort, zou zoeken), vindt men hier ook een voor
beeld van finale verkaveling van een voormalige oude buiten
plaats, die het gevolg is van het feit, dat de onderhandelingen, 
door het Gemeentebestuur over aankoop van het buiten ge
voerd, destijds zijn afgesprongen op een prijsverschil van 
slechts enkele honderden guldens, waarna werd toegelaten, dat 
de geheele buitenplaats finaal ten gronde ging en het terrein 
verkaveld werd voor een bebouwing van de meest troostelooze, 
karakterlooze soort, die men zich denken kan. Hier is, door 
een schromelijk gebrek aan ernst en piëteit, een misdaad ge
pleegd aan de schoonheid van de Vecht. 
Tot zekere hoogte kan men deze misdaad vergoelijken door er 
op te wijzen, dat zij gepleegd werd in een periode, toen men 
omtrent de waarde van ons landschappelijk schoon en het 
behoud daarvan, omtrent de beteekenis van een uitbreidings-
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plan in dienst van dat behoud en van den organischen opbou / 
van wat nieuw ontstaat, nog niet bepaald zeer heldere den . 
beelden had. Plattelandsgemeentebesturen plegen ook nu nc ; 
maar al te vaak het belang van deze fundamenteele dingen va i 
ons maatschappelijk bestel, waarin zij leiding hebben te geve* 
maar zelden te vatten. Dat het toen nog erger daarmee wa i 
gesteld, behoeft nauwelijks te verbazen. Maar wèl ernstig i 
dat men tot heden klaarblijkelijk in de geheele Vechtstree 
heeft nagelaten en bij voortduring nalaat, de maatregelen t 
treffen, die moedwillige en noodelooze vernieling van de schooi 
heid van dit gebied zouden kunnen voorkomen, terwijl dag( 
lijks sterker het gevaar van die vernieling dreigt. Want naa; 
de gevreesde vestiging van onordelijke en ontsierende indu: 
trieele bedrijven op plaatsen langs de Vecht, die daarvoor zeke 
niet de meest geschikte zijn (terwijl het Merwedekanaal vlakb j 
ligt!) zien wij op tal van plaatsen ook de lintbebouwing va . 
kriebeloorige huisjes: het stedebouwkundige ziektebeeld van 
onzen tijd, langs de oevers van de Vecht beginnen. 
Het valt als vrijwel zeker aan te nemen, dat bij de gemeente
besturen van deze gemeenten het inzicht, dat een dergelijk > 
bebouwing aan zeer strenge regels moet worden gebonden, wil 
zij niet een woekerende kankeruitwas blijken te worden, nog 
niet is gerijpt. 
Voorzoover ons bekend, bezit tot heden alleen de gemeente 
Maarssen een uitbreidingsplan, dat echter als verouderd moet 
worden beschouwd: een stratenplan van voor een dergelijke 
gemeente te grooten omvang, dat dus bebouwing voorziet op 
plaatsen, waar daaraan tot in verre toekomst nog geen be
hoefte bestaat, en waarin de differentieering der bestemmingen 
naar de verschillende functies der gemeentelijke huishouding 
ontbreekt. Het zal ook hier nog eens gezegd moeten worden, 
dat de bedoeling van een uitbreidingsplan in de eerste plaats is, 
de bestemming der gronden aan te geven, dat voor deze aan
wijzing volgens het tegenwoordige systeem der Woningwet in 
eerste instantie het „plan in hoofdzaak" dient, terwijl dit plan in 
tweede instantie wordt gedetailleerd tot een „plan in onder-
deelen", waaronder, voor zoover het de woongebieden der ge
meente betreft, de stratenplannen in den ouden zin begrepen 
zijn. Waar het echter in eerste instantie om gaat, en wat bij de 
studie en de vaststelling van een goed uitbreidingsplan primair 
is en primair moet blijven, is de bestemmingsaanwijzing der 
gronden. 
En wanneer de bestemmingsaanwijzing der gronden wordt be-
invloed door belangen van zoodanige orde, dat zij niet naar be-
hooren kunnen worden behartigd door wie zich in zijn studie 
beperkt tot het gebied der gemeente zelf, wanneer voor een 
goede bestudeering ervan samenwerking van aangrenzende ge
meenten noodig is, wanneer een heele groep van gemeenten 
kan worden verbonden geacht door een gemeenschappelijk 
karakter en door gemeenschappelijke belangen van gelijken 
aard, wanneer, om het geheel samen te vatten, het gemeentelijk 
belang slechts is te begrijpen als onderdeel van een regionaal 
belang, dan zal de bestemming der gronden in hoofdzaak, zoor s 
de Woningwet deze in eerste instantie voorschrijft, alleen op de 
juiste wijze kunnen geschieden op de basis van een s t r e e k 
p l a n , ontstaan door samenwerking der gemeenten, zooals e 
Woningwet dat aangeeft in de artikelen 45 e.v. 
En dit nu voert ons naar de conclusie, die wij aan dit bete g 
over de Vechtstreek, haar schoonheid, en de gevaren, waara n 
zij blootstaat, zouden willen verbinden. 
Deze schoonheid is, omdat zij verbonden is aan een zeer lar e 
en smalle strook aan weerszijden van de rivier, besloten t i-
schen polders en plassen, een aangelegenheid, die uitgaat bo\ -n 
het locale belang, dat zich beperkt ziet tot gemeentelijke gr i" 
zen. Alle gemeenten van de Vechtstreek hebben feitelijk m ar 
een gedeelte van hun gebied, dat als typisch Vechtgebiet is 
aan te merken, maar al deze stukken Vechtgebied vormen " , 1 
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aaneengesloten strook, die van Utrecht tot Vreeland, misschien 
nog verder, wellicht tot aan Muiden toe, als één geheel moet 
worden beschouwd. Elke bebouwing in dit gebied moet worden 
getoetst aan dit criterium, of zij vereenigbaar is met het typi
sche karakter van de Vechtstreek. Het is daarom noodig, dat 
de bestemmingsaanwijzing der gronden in de geheele Vecht
streek wordt ter hand genomen en dat zij geschiedt volgens 
dezelfde norm, en in een geest van piëteit en behoedzaam
heid door een instantie, die het karakter van de streek begrijpt. 
Een bestemmingsaanwijzing van deze soort, die het locale 
gemeentebelang alleen ziet binnen het kader van het geheel, 
is geen zuivere gemeentelijke aangelegenheid meer: z ij i s e e n 
s t r e e k b e l a n g . En daarom: wat de Vechtstreek noodig 
heeft, is een s t r e e k p l a n ! 

Wanneer dus, juist omstreeks het tijdstip, waarop dit nummer 

van ons blad verschijnt, door verschillende in deze mate ie 
belangstellende vereenigingen een vergadering wordt belej d 
om de instelling van een streekplancommissie voor de Veel t-
streek te bepleiten, wil deze uiteenzetting, met spreken e 
foto's toegelicht, het hare ertoe bijdragen, dat de betrokk n. 
gemeentelijke en provinciale autoriteiten doordrongen word> 1 
van het feit, dat de tijd is gekomen, waarop voor dit gewe t 
art. 4 5 e.v. der Woningwet moeten worden in werking geste . 
Het is daarvoor de tijd, want op tal van plaatsen is reeds h t 
bederf begonnen of dreigt het in de allernaaste toekomst, f i 
daarmede het verlies van een der schoonste en meest kara -
teristieke gebieden van ons vaderland, dat bij goede zorg en jui t 
inzicht kan worden behouden, zonder tekort te doen aan redelijl 3 
verlangens tot groei en leven van de gemeenten in dit gebied. 

Ir. A. J. VAN DER STEUl:. 

H E E R E N G R A C H T T E M A A R S S E N 

AANMELDING VOOR DEN CURSUS VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNSTONDERRICHT TE A'DA.1. 

Voorzoover nog noodig, wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat de 
aanmelding van nieuwe leerlingen voor den c u r s u s - H . B . O . is opengesteld 
aan het secretariaat der vereeniging: Vondelstraat 19, Amste rdam-W. 
De aanmelding moet schrif tel i jk geschieden: de daarvoor noodige formu
lieren en verdere inl ichtingen worden door het secretariaat verstrekt. 
Om tot den cursus te worden toegelaten, is een algemeene ontwikkel ing 
vereischt, geli jkstaande met 3-j. H.B.S. , een technische ontwikkel ing, ge
lijkstaande met einddiploma M.T.S. , waarna de bewijzen moeten worden 
overgelegd, dat de candidaat minstens drie jaar prakt ische ervaring heeft 
opgedaan op architectenbureaux. 

Uit het bij de aanmelding in te leveren werk moet een voldoende archi-

4 0 0 

tectonische begaafdheid blijken. Deze wordt door de Commiss ie van T e-
lating beoordeeld, die de candidaten in een speciaal daarvoor te beleg! n 

zitt ing zal oproepen. 

Het Bestuur van den cursus vertrouwt, dat onder de jongere bouwk 
digen een zoodanige belangstell ing voor den cursus zal blijven bestaan, a' 
het ook dit jaar in staat zal zijn, het eerste studiejaar behoorlijk ' e 

bezetten. 

Namens het Dageli jksch Bestuur: 

Ir. A . J . V A N D E R S T E U R , Voorzi « r-

B. T . B O E Y I N G A , Secretar is . 

BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA 
iRGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 

i N HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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1 Nederlandschen Oudheidkundigen Bond te verzoeken de 
handeling van de volgende vraag op een der eerstvolgende 

Dr> herstelling der ramen van het Koninklijk Paleis te Amster
dam in den ouden vorm, met behulp van een nieuw materiaal, 
heeft de Besturen van het Koninklijk Oudheidkundig Genoot-
snap, het Genootschap Amstelodanum en den Bond Heem-
sciut aanleiding gegeven, zich af te vragen, of de hier gevolgde 
ff tauratie-opvatting wel juist is. Zij besloten in het voorjaar 
dr 

bc 
vr gaderingen toe te laten: „Is reconstructie van een oud ge-
b 'w of détail daarvan wel zooveel mogelijk in den oorspron-

jken vorm, doch met gebruik van zichtbaar moderne mate-
3n en in zichtbaar gewijzigde constructie, toelaatbaar?" 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond heeft aan dit ver-

'< voldaan en op de vergadering van den Bond, op 2 Juli jl. 
Middelburg gehouden, is het onderwerp besproken. Ir. J. de 
Leuveling Tjeenk heeft namens de Restauratie-Commissie 
aak technisch toegelicht en de Heer Ir. J. Gratama heeft 

kr 

ri 
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zc 
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namens de 3 genoemde vereenigingen bezwaren tegen de 
wijze van restaureeren uiteengezet. Er was echter geen tijd 
voor debat. Er werd daarom besloten op een speciaal ervoor te 
beleggen vergadering van den Bond het onderwerp nogmaals 
te bespreken aan de hand van prae-adviezen van de beide 
bovengenoemde sprekers. 
Nu binnenkort deze vergadering zal worden gehouden, zullen 
deze prae-adviezen worden opgenomen in het eerstverschij-
nend nummer van het Oudheidkundig Jaarboek. 
Aangezien dit — helaas — niet onder de oogen komt van alle 
architecten, en het vraagstuk, nu het eenmaal in verband met 
de restauratie van de ramen van het Koninklijk Paleis te Am
sterdam gesteld is, zeer zeker ook de aandacht behoeft van de 
architecten, hebben wij gaarne gebruik gemaakt van de ons 
geboden gelegenheid de beide prae-adviezen in ons blad af te 
drukken. 

DE REDACTIE. 
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FIG. 3. D A M G E V E L V Ó Ó R D E V E R A N D E R I N G D E R R A M E N . 

DE RESTAURATIE VAN DE RAMEN IN HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM M. 
DOOR IR. J. DE BIE LEUVELING TJEENK. 

De restauratie van het Koninklijk Paleis te Amsterdam ge
schiedt onder leiding van de daartoe ingestelde Rijkscommissie 
tot Onderzoek en Voorlichting omtrent den uitwendigen staat 
van dit gebouw. Deze commissie, die thans onder leiding staat 
van Dr. A. Pit, werd ruim dertig jaar geleden in het leven ge
roepen, toen uit één der tympans een stuk beeldhouwwerk op 
straat gevallen was en de aandacht der bevoegde autoriteiten 
daardoor was gevestigd op den toestand, waarin het vermaarde 
bouwwerk zich bevond. Bij onderzoek bleek die toestand vrij 
onrustbarend; de daken en goten waren slecht onderhouden 
en allerminst dicht. Reeds gedurende een groot aantal jaren 
had het regenwater gelegenheid gehad in de muren door te 
dringen. Het eerste wat de Rijkscommissie te doen stond, was 
dan ook de leibedekkingen der schuine daken en de loodbeklee-
ding der vlakke afdekkingen en der goten grootendeels te ver
nieuwen, waarbij het houtwerk der kappen vanzelfsprekend 
voor zoover noodig werd hersteld. 
Voor den koepel bleek ingrijpen wel zeer noodzakelijk. Deze 
was namelijk zoodanig geconstrueerd, dat hij in hoofdzaak 
zijn steun vond in een houtconstructie van zeer zware stijlen 
en balken in eikenhout, die binnen tegen den tamelijk lichten 
opbouw in zandsteen was aangebracht. En waar deze hout
constructie op verscheidene plaatsen door verrotting sterk was 
aangetast, miste de koepel voldoende zekerheid van stabiliteit. 
Die moest hem dus worden hergeven. 
De beide groote tympanvullingen aan Dam- en Voorburgwal
zijde, in marmer uitgevoerd, bleken zich in het Hollandsche 
klimaat slecht te hebben gehouden. Ook hieraan was een zeer 
omvangrijk herstel noodig. 
Nadat deze werkzaamheden verscheidene jaren hadden ver-
eischt en Jacob van Campen's meesterwerk weer „waterdicht" 
was geworden, zooals de gebruikelijke vakterm luidt, kon het 
herstel van de gevels ter hand worden genomen. Het bleek 
daarbij, dat het in de muren doorgedrongen regenwater om
vangrijke roestvorming veroorzaakt had. Meer dan naar het 

') Dit artikel werd geschreven zonder kennisname van dat van Ir. Gratama. 
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oordeel der Rijkscommissie noodig ware geweest, is bij de uit
voering van de gevels ijzer toegepast voor verankering van de 
natuursteen aan de buitenzijde met de baksteen aan de bin
nenzijde der muren. De omgebogen einden dier ankers waren 
wel is waar met lood omkleed, maar de overige gedeelten had 
men onbeschermd gelaten en toen nu door het onvoldoende 
onderhoud der daken en goten in de tweede helft der vorige 
eeuw, er water bijkwam en oxydatie plaats vond, werd de 
zandsteen op verscheidene plaatsen naar buiten gedrukt. De 
goedbedoelde — maar niet noodzakelijke — verankering eischt 
thans de uitgave van een zeer groot bedrag, waarbij men wel 
moet bedenken, dat de bouwmeester niet aan een mogelijke 
verwaarloozing der goten in den loop der eeuwen zal hebben 
gedacht. De natuurkrachten die bij zulk een roestvorming op
treden, zijn enorm groot; een belangrijk aantal pilasters in de 
bovenste ordonnantie was vrijwel volkomen los van het daar
achter liggende muurwerk komen te staan, hoewel een be
hoorlijk natuursteenverband werd aangehouden. Bij zulk een 
restauratie krijgt men wel een duidelijke aanwijzing, hoe voor
zichtig men met toepassing van ijzer in muren met het oog op 
roestvorming behoort te zijn. 
Als tweede oorzaak van noodzakelijk herstel kan worden ge
noemd dat de onderste kroonlijst niet waterdicht werd afge
dekt. In ons klimaat behooren andere voorzorgsmaatregelen 
te worden genomen dan in het zonnige Zuiden. Nu dit niet w s 
geschied, was aan de onderzijde veel van de zandsteen ver
teerd en moest een groot aantal nieuwe consoles worden ge
plaatst en de kroonlijst op verschillende plaatsen worden her
steld, waarbij als bijzonderheid kan worden vermeld, dat v< -
scheidene consoles en lijstwerken in hout werden aangetrofff i-
een overblijfsel van vorige restauraties. Ze waren geschilde 'd 
en daarna bezand, terwijl het beeldhouwwerk zeer slecht v. is 
uitgevoerd. Nu restaureeren we vanzelfsprekend in zandste n. 
Wanneer hierbij wordt vermeld dat het lid der Rijkscommis; e. 
Prof. Odé, aan de uitvoering van dit beeldhouwwerk zijn z r* 
gen wijdt, dan weet men dat dit in de beste handen is. 
Niet onvermeld mag blijven dat de kapiteelen en de guirlam es-
die gedeeltelijk in Oberkirchner, gedeeltelijk in Bentheir er 
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zandsteen zijn uitgevoerd, zich over het algemeen in ons kli
maat uitmuntend hebben gehouden. 
Uit het bovenstaande moge het duidelijk zijn geworden dat de 
restauratie van de gevels in de eerste plaats inhield de ver
vanging van gescheurde blokken zandsteen door nieuwe blok
ken. Alle scheuren en ontzettingen bleken uitsluitend door 
roestvorming van ankers veroorzaakt te zijn. De meeste 
ankers konden zonder bezwaar worden verwijderd, andere wer
den door koperen vervangen, terwijl ankers die weinig roest
vorming vertoonden, werden ingebetonneerd. Dit laatste kwam 
begrijpelijkerwijze in het lagere gedeelte der gevels voor, waar 
het regenwater nog weinig was doorgedrongen. 
Met deze restauratie is de Rijkscommissie begonnen op den 
hoek, die het meest geleden had, dat is die aan den N.Z. Voor
burgwal tegenover het Postkantoor, en zij heeft verder dezen 
gevel en dien aan de Paleisstraat onder handen genomen. 
Bij den achteruitgang van het Paleis aan den Voorburgwal werd 
de houten portiek, die er in de vorige eeuw was aangebracht 
om de bezoekers vanaf de rijtuigen beschutting te geven tegen 
regen en wind, door een nieuwe vervangen in brons en glas. 
Er is daarbij niet gestreefd iets aan den gevel aan te bouwen 
in den oorspronkelijken stijl; men was toen gelukkig reeds tot 
het inzicht gekomen, dat dergelijke aanbouwen den tijd kun
nen aangeven, waarin zij zijn uitgevoerd. De schrijver van dit 
artikel heeft getracht er een portiek te maken, die een uiting is 
van den tegenwoordigen tijd en daarbij in harmonie is met het 
oude gebouw, althans den gevel zijn waarde doet behouden en 
hem zoo min mogelijk afbreuk doet. 

Met betrekking tot de ramen stond de Rijkscommissie voor een 
zeer moeilijk geval. Bekend was van schilderijen en andere af
beeldingen dat oorspronkelijk de hoofdverdiepingen kruiskozij
nen en de tusschenverdiepingen tweelichtkozijnen hadden ge
had met een glas-in-loodverdeeling, welk glas in lood in de 
18e eeuw vervangen was door houten roeden, waartusschen 
glasschijven van grooter formaat dan de oorspronkelijke waren 
geplaatst. Daarna zijn in het begin der 19e eeuw, toen het Raad
huis het Paleis van Koning Lodewijk Napoleon werd, door den 
stadsbouwmeester Ziezenis in de buitengevels de ramen aan
gebracht, die men daar thans aantreft. 
Deze ramen zijn van een geheel andere indeeling en een geheel 
andere „houding" dan de oorspronkelijke en de Rijkscommissie 
kon — althans bij het begin van de restauratie der gevels — 
niet goed begrijpen om welke reden men tot zulk een ingrijpen
de wijziging was overgegaan, leder architect weet, dat wel is 
waar de architectuur van een gevel in de eerste plaats bepaald 
wordt door de verhouding van raamopening tot muurvlak, maar 
tevens dat de indeeling van het raam een integreerend deel van 
zijn compositie vormt. Van dit begrip uitgaande zouden dus de 
gevels bij restauratie hun oorspronkelijke karakter weder ver
krijgen, indien de oude raamvorm werd hersteld. Toch is de 
Rijkscommissie daar eerst niet toe overgegaan en wel omdat 
zij over de constructie en den vorm der ramen, zooals Jacob van 
Campen die moet hebben aangegeven, geen volledige gegevens 
kon vinden. 
Dit veranderde toen in het najaar van het vorige jaar aan de 
Paleisstraat een tweetal ramen vrij kwamen, die ongetwijfeld 
uit den tijd van de stichting van het gebouw dateeren en ook in 
elk onderdeel nog origineel zijn. Tegen de hekken van deze twee 
ramen op den beganen grond waren aan de buitenzijde planken 
aangebracht, aan de binnenzijde waren kasten er voor getim
merd en niemand was op de gedachte gekomen dat daar iets 
bijzonders kon worden aangetroffen. De ontdekking ervan was 
uiterst belangrijk omdat zij bij verdere studie een volkomen 
duidelijk inzicht gaf hoe Jacob van Campen al zijn ramen had 
geconstrueerd. 
Afbeelding 8 laat zulk een oorspronkelijk raam zien, terwijl 
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afbeelding 2 de opmetingsteekening aangeeft. Het meest karak 
teristieke van deze ramen is dat zij, zonder toepassing va i 
kozijnen, direct in een steensponning draaien, terwijl het g\p \ 
in lood bij het in elkander zetten van het houtwerk, daarin mo< 
zijn opgesloten. Buitengewoon interessant en fraai is de wij; 
waarop deze ramen, die achter zware hekken hun plaatsin 
moesten vinden, in overeenstemming met deze hekken zijn g( 
componeerd. Ook van profileering zijn ze prachtig. 
Toen eenmaal deze ramen in de sokkel waren ontdekt, was hc 
aan de hand van andere gegevens in het gebouw mogelijk, va; : 
te stellen hoe de overige ramen waren uitgevoerd. Op de binner 
plaatsen worden namelijk nog verschillende ramen aangetro 
fen, die in constructie sterk aan de sokkelramen doen denkei . 
Ze zijn echter van houten, 18e-eeuwsche roeden voorzien. A1 • 
beelding 9 toont zulk een raam. Daaruit blijkt dat bij de krui: • 
kozijnen de bovenramen vast waren gehouden en alleen de 
onderramen naar binnen konden draaien. Opmerkelijk is dat b j 
het openen dezer ramen, de middenstijl mede wegdraaide en de 
kruisvorm dus verbroken werd. De breedte en profileering va i 
het houtwerk, in het bijzonder van het kalf en de middensti I 
konden er zuiver van worden afgeleid. De Rijkscommissie kree ; 
daarbij ook zekerheid dat de indeeling, die bij de houten, 18t-
eeuwsche roeden 3 X 6 ruiten bedroeg, oorspronkelijk bij het 
glas in lood in 5 X 8 ruiten moet zijn geweest, hetgeen over
eenstemt met de indeeling, die men op schilderijen van Pieter 
de Hoogh, Stork en anderen uit dien tijd aantreft. Terwijl af
beelding 3 den Damgevel toont met ramen uit het begin der 
19e eeuw, is afbeelding 1 een teekening van dezen gevel, waarin 
de oorspronkelijke vorm voor alle ramen is aangehouden. 
De Rijkscommissie kwam door deze teekening tot de overtui
ging, dat de gevels door de empireramen sterk aan schoonheid 
hadden ingeboet en nadat zij een tweetal proeframen in de oude 
vormgeving had doen aanbrengen, was het voor haar aan geen 
twijfel onderhevig, dat het oorspronkelijke schema met kruis
kozijnen voor de hoofdverdiepingen en tweelichtkozijnen voor 
de tusschenverdiepingen moest worden hersteld. Het stond 
daarbij echter voor haar ook vast dat de oorspronkelijke con
structie niet ongewijzigd moest worden aangehouden, omdat de 
tegenwoordige tijd andere eischen voor bewoonbaarheid stelt 
dan de 17e eeuw. Het wil haar voorkomen, dat reeds volgens de 
begrippen ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon de oude 
raamconstructie te hinderlijk tochtte, alsook een behoorlijke 
ventilatie werd gemist, en dat men daarin één van de redenen 
van de wijziging door Ziezenis mag zien. 

Bij het nader bepalen van den vorm voor de nieuwe ramen 
wachtte de Rijkscommissie zich er voor om te vervallen in de 
fout, die naar hare meening de stadsbouwmeester toentertijd 
had begaan, namelijk de gevels te verminken door ramen in 
een vormgeving van eigen tijd. De Commissie had niet ge
schroomd om de nieuwe portiek aan den achtergevel een heden-
daagsche allure te geven, maar haar respect zoowel voor den 
genialen schepper van het Raadhuis als voor het bouwwe k 
zelf, verbood haar met betrekking tot een zoo essentieel onder
deel dier schepping als de ramen zijn, een ingrijpende wijzigi g 
aan te brengen. Volkomen terecht en buitengewoon fraai is Ie 
spits van den toren te IJsselstein door wijlen architect de Kle k 
in hedendaagschen vorm gerestaureerd; even onjuist zou Ie 
Rijkscommissie het echter achten, in dezen 17e eeuwsch n 
gevel ramen van een hedendaagsche vormgeving te plaats i. 
De Commissie acht het door haar ingenomen standpunt all* r-
minst in strijd met den geest, die spreekt uit de Regelen n 
Grondbeginselen, die de Oudheidkundige Bond voor het rest; J -
reeren van oude bouwwerken in 1917 heeft opgesteld. Het I " 
nimmer de bedoeling van deze regelen zijn geweest, ze naai l e 

letter te volgen; ieder die ervaring bij restauraties heeft, w et 
hoe bijna elk gebouw zijn eigen vraagstukken ter oplossing s4 

En wanneer men in de Regelen een opvatting meent te Ie 2" 
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over intacte, in later tijd aangebrachte veranderingen, dan be
treft dit toch alleen veranderingen die waard zijn behouden te 
blijven, veranderingen die het bouwwerk in zijn architectonische 
schoonheid niet hebben geschaad. 
Bij de empireramen was dat naar het inzicht der Rijkscom
missie wel het geval en waar de oorspronkelijke constructie 
volgens de hedendaagsche begrippen onbruikbaar was, moest 
zij als opgave stellen een constructie te vinden, waarbij de 
gevels in hun oorspronkelijke karakter werden hersteld en 
toch een raam werd verkregen, dat voldeed aan de heden
daagsche eischen van tochtafsluiting, ventilatie, alsmede ge
luidswering, welke laatste eisch met het oog op de plaatsing 
van het gebouw in een zeer druk gedeelte van de stad, on
mogelijk over het hoofd kon worden gezien. 
Het is niet alleen uit eerbied tegenover de Hooge Bewoonster, 
dat de eischen van bruikbaarheid zeer hoog werden gesteld; in 
het algemeen kan onmogelijk een restauratie geslaagd worden 
genoemd, wanneer een gebouw wordt verkregen, waarin met 
de hedendaagsche eischen van bewoning onvoldoende reke
ning gehouden is. Laten wij er toch vooral naar streven, van 
onze oude monumenten geen museumstukken te maken, maar 
ze te doen herleven door ze goed bewoonbaar te maken. 
Vervanging der empireramen was ook met het oog op de 
practische bruikbaarheid noodzakelijk. In fig. 10 is een raam 
in de Troonzaal uit het begin der 19e eeuw afgebeeld, dat 
geen zeer voornamen indruk maakt en verschillende groote 
practische bezwaren heeft. Aan de buitenzijde is een schuif
raam aangebracht, terwijl aan de binnenzijde twee draairamen 
worden aangetroffen. In de ruimte daartusschen vormt zich 
natuurlijk veel stof. Omdat ventilatie boven in de zaal eerst 
niet mogelijk was, heeft men later in de buitenramen glas
jaloezieën aangebracht, welke niet alleen een zeer primitieve 
constructie vormen, maar tevens beletten dat het onderraam 
nu nog opgeschoven kan worden. Dit raam beantwoordt dan 
ook niet aan de eenvoudigste eischen. 

Beziet men nu in fig. 11 een raam zooals het thans wordt uit
gevoerd, dan heeft dat vrijwel zuiver het oorspronkelijke aan
zien; de onderste ramen zijn hierbij draaiend, de bovenramen 
werden kleppend gemaakt, zoodat natuurlijke ventilatie op 
geen betere wijze kan worden verkregen. Het geheel is vol
komen tochtvrij en de dubbele beglazing heeft niets hinderlijks. 
De constructie kan men bestudeeren in fig. 7, terwijl fig. 6 de 
reconstructieteekening laat zien van een kruisraam, zooals 
het oorspronkelijk moet zijn gemaakt. Het zou naar de mee
ning van de Rijkscommissie wel mogelijk zijn geweest, deze 
oude constructie eenigszins te wijzigen, zóó dat het raam 
minder tochtte; om echter een afdoende verbetering te krij
gen, was een ingrijpende verandering in de constructie ge
boden. De Rijkscommissie heeft nagegaan op welke wijze die 
kon worden verkregen, zonder dat aan het uiterlijk van het 
raam in zijn kenmerkende deelen als afmeting van stijlen, 
dorpels, kalf en dergelijke veel werd veranderd en zij is daarbij 
tot een overtuiging gekomen, dat dit niet moest geschieden 
door een constructie van houten kozijnen met houten ramen, 
maar dat de plaatsing van smalle stalen frames in houten 
kozijnen de voorkeur verdiende, omdat daarbij niet alleen de 
oude afmetingen der onderdeden konden worden aangehouden, 
maar tevens een oplossing werd verkregen die technisch aan 
de hooge eischen voldoet. De noodzakelijke eisch van dubbele 
beglazing zou bij een constructie geheel in hout, belangrijke 
wijziging van den hoofdvorm hebben gegeven. Het is gemak
kelijk in te zien dat hierbij onder andere de middenstijl en het 
kalf veel breeder zouden moeten worden, terwijl de oude maat 
juist de vereischte fijnheid aan het raam geeft. In staal daaren
tegen bestaat er een zeer beknopte constructie, die goed vol
doet. Bij de beoordeeling van fig. 7 mag bovendien niet over 
het hoofd worden gezien, dat de nieuwe ramen van buitenaf 
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in de gevels moesten worden geplaatst, omdat alle mogelijk 3 

betimmeringen plaatsing van binnen af niet wel moge li ; 
maakten. Hoewel gezegd kan worden, dat de gevels zuivrr 
zijn uitgevoerd, komt in de raamopeningen natuurlijk wel ee i 
speling van eenige millimeters voor; een tochtvrije opsluitii t 
van de teakhouten kozijnen in de zandsteen was bij deze a . 
wijkingen niet zoo eenvoudig te verkrijgen. 
Om een vergelijking mogelijk te maken van de gevels vóór e i 
na de restauratie, zijn de fig. 4 en 5 naast elkander afgebeel . 
De eerstgenoemde laat een hoekresaliet in de Paleisstraat b j 
den N.Z. Voorburgwal zien met de ramen in empire-vorm, waa -
bij voor de hoofdverdiepingen een verdeeling in 6 ruiten, voc r 
de tusschenverdiepingen in 4 ruiten werd aangehouden. Eenig > 
verhoudingen tusschen de twee verschillende afmetingen der 
ruiten bestaat niet, het smalle kozijnhout verdraagt zich slecl t 
in deze architectuur en de ramen zijn duidelijk „een vreemc > 
eend in de bijt". Daartegenover meent de Rijkscommissie m i t 
fig. 5 aan te toonen, dat door de nieuwe ramen in de ouda 
vormgeving de gevels hun oorspronkelijke nobele karakter 
herkrijgen. Het wil haar voorkomen dat geen beter bewijj 
voor de zooeven vermelde stelling, dat de indeeling der ramen 
een integreerend deel van een gevelcompositie vormt, kan 
worden geleverd dan door vergelijking van de nieuwe ramen 
met de bestaande, waarvan er nog een tweetal op afbeelding 
5 voorkomen. Het is bijna niet aan te nemen dat de muur
openingen in beide gevallen dezelfde afmeting hebben. De 
nieuwe ramen maken een rijziger indruk, die aan de geheele 
architectuur ongetwijfeld ten goede komt en door Jacob van 
Campen zoo moet zijn bedoeld. Zijn architectuur vraagt ramen 
met een sterk verticaal accent, dat de empireramen missen. 
Ook nog een andere belangrijke afmeting moet ter sprake 
komen. Hoewel de plaatsing van het glasvlak van een raam 
ten opzichte van het gevelvlak een zeer belangrijk element 
in een gevelcompositie vormt, heeft Ziezenis niet geschroomd 
bij zijn ramen het glaswerk ruim 13 cm. meer terug te zetten 
dan in de 17e eeuw was geschied. Thans is de oude maat weer 
zuiver aangehouden. En wanneer er nu enkele oudheidkun
digen zijn die den gerestaureerden gevel te vlak achten, dan is 
dat wel begrijpelijk, omdat men aan die diepe kantelaaf on
willekeurig gewend is geraakt. Bij veelvuldige beschouwing zal 
men echter de oorspronkelijke plaatsing van het glas ten op
zichte van het gevelvlak zeker gaan begrijpen en waardeeren. 
Het is alsof alle andere onderdeelen nu in een schoonere ver
houding tot het geheel komen te staan; het beeldhouwwerk 
heeft aan expressieve kracht en daarbij ook aan fijnheid ge
wonnen. 

Over de ramen van de beganegrondsverdieping kan het vol
gende worden vermeld. Het origineele raam had geleerd hoe 
Jacob van Campen deze ramen, volkomen wegvallend achter 
de zware hekken had ontworpen, waardoor de prachtige wer
king van deze hekken in den hoogen onderbouw der gevels 
zoo zuiver mogelijk werd verkregen. De Rijkscommissie twij
felde er niet aan of deze gedachte moest worden hersteld. Or k 
hier viel aan een reconstructie der oude houten ramen niet e 
denken. Wanneer men overweegt dat achter deze ramen ond r 
andere de keukenafdeeling, benevens de vertrekken voor i e 
militaire- en de politiewacht worden aangetroffen, is het di i-
delijk dat hier in het bijzonder ramen worden vereischt, waar ij 
men afdoende kan ventileeren. Ook hier bracht het stalen raa n 
uitkomst. Er was hier geen bepaalde reden aanwezig om de e 
stalen ramen in houten kozijnen te plaatsen; dus werd it 
nagelaten. 
De Rijkscommissie is van oordeel dat bij restauraties moder ie 
constructies en materialen principieel zeker niet moeten w r-
den vermeden, indien voor toepassing gewichtige reden n 
pleiten. Een ieder die met restauraties bekend is, weet hoev el 
profijt er reeds, om een voorbeeld te noemen, van gewapf id 



beton getrokken is, hoeveel herstellingen er met behulp van 
dit materiaal veel beter konden worden uitgevoerd, dan zonder 
dat mogelijk ware geweest. Niet alleen in ons land, maar ook 
in Frankrijk en Italië komt de toepassing van gewapend beton 
en andere hedendaagsche constructies en materialen bij res
tauraties veelvuldig voor. 
De toepassing van stalen ramen is allerminst voor het eerst bij 
de restauratie van het Paleis geschied. In het gebouw voor 
de Bouwkunde der Technische Hoogeschool te Delft, geres
taureerd onder leiding van Prof. van der Steur, in het tot 
Raadhuis ingerichte Kasteel van Helmond, dat wijlen architect 
Hanrath restaureerde, alsmede in het Kasteel Nyenrode bij 
Breukelen, waarvan de restauratie door het Rijksbureau voor 
Monumentenzorg geschiedde, zijn stalen ramen in houten 
kozijnen geplaatst. Aan de eischen van bewoonbaarheid werd 
ook daar de noodige aandacht besteed. 
Men heeft wel eens gevraagd of brons voor de ramen in dit 
gebouw niet meer geëigend was dan staal en daarom behoorde 
te worden gebruikt. Het antwoord daarop is heel eenvoudig, 
namelijk dat de middelen daartoe ontbraken. Aangezien de 
ramen moesten worden geschilderd, kon trouwens met ge-
schopeerd staal worden volstaan. 
Wat den brief betreft van de drie Amsterdamsche oudheidkun
dige vereenigingen die de aanleiding tot dit artikel is, zou de 
schrijver er van als zijn persoonlijke meening willen kenbaar 
maken, dat de beantwoording van de vraag of bij de recon
structie van een detail van een oud gebouw moderne construc
ties en materialen zullen worden toegepast, in de eerste plaats 
afhangt van de soort van het detail en de practische eischen. 
Een algemeene regel daaromtrent te stellen is zijns inziens 
zeker niet gewenscht. 
Het zichtbare of onzichtbare van moderne materialen en con
structies bij restauraties is een begrip dat niet in de Regelen 
van den Bond voorkomt. Kan men dit nu niet aan het inzicht 
overlaten van den architect, die de restauratie leidt?. Een 

bekwaam architect behoort zijn constructies en mater ia l * 
logisch toe te passen en voelt er niets voor om deze onlogisc 
weg te stoppen. Dit is bij de ramen van het Paleis ook nie 
geschied. Er zal wel verschil van meening zijn of men bij he 
Paleis van een zichtbare of onzichtbare toepassing kan spre 
ken. Van buiten zijn de stalen ramen niet zichtbaar, tenzij z 
open staan. Van binnen kan niet gezegd worden, dat ze ee 
modernen indruk maken. 
Tenslotte nog een opmerking van algemeenen aard. Er is i 
het bovenstaande een enkele maal gesproken over de inziet 
ten van de Rijkscommissie en deze zijn uiteraard individuee 
zoodat daartegenover anderen een afwijkend oordeel kunnei 
uitspreken. De schrijver van dit artikel heeft nog al een 
moeten hooren: ik vind dit niet mooi of ik vond dat storend 
Daarom meent hij erop te moeten wijzen, dat bij restauratie 
persoonlijk architectonisch inzicht niet op den voorgrond be 
hoort te worden gesteld. Voor de Rijkscommissie was he 
architectonisch inzicht van Jacob van Campen primair en he 
was haar streven, dit zoo goed mogelijk weer tot uiting te doei 
komen en dus zijn schepping recht te doen wedervaren. Zot 
iets behoort te geschieden zoowel met gevoel als met verstand 

Wanneer in den Damgevel alle ramen volgens de hierboven 
uiteengezette gedachte zullen zijn geplaatst en bovendien, zoo
als in het voornemen ligt, de open portiek in den middenbouw 
in den oorspronkelijken toestand zal zijn hersteld en het balcon 
tot een kleinere afmeting zal zijn teruggebracht, opdat dit de 
middenpartij in haar verhouding zoo min mogelijk schaadt, 
dan zal er, naar de Rijkscommissie verwacht, niet meer wor
den gedisputeerd over de toepassing daarbij van zichtbare of 
onzichtbare moderne materialen, maar zal de gevel zich weder 
in zijn vroegere waarde toonen en zullen ook de zalen in
wendig van vensters in het oorspronkelijke karakter zijn 
voorzien, die tevens voldoen aan de eischen van bewoonbaar
heid, welke een Koninklijk Paleis heden ten dage stelt. 

DE NIEUWE RAMEN IN HET PALEIS OP DEN DAM TE AMSTERDAM, DOOR IR. JAN GRATAMA B.l. 

Het is begrijpelijk, dat de restauratie van het Paleis op den 
Dam algemeen de aandacht trekt. Immers, het betreft hier 
het belangrijkste profane bouwwerk, dat Nederland uit zijn 
Gouden Eeuw bezit, en dat de trots is van Amsterdam en van 
ons vaderland. Men verwacht daarom dat deze restauratie 
aan de hoogste eischen zal voldoen en als voorbeeld zal kun
nen gelden voor het restaureeren in het algemeen. Ook de 
Regeering heeft blijkbaar dit standpunt ingenomen; zij heeft 
een speciale Restauratie-Commissie voor het Paleis ingesteld. 
De wijze nu, waarop de nieuwe ramen zijn ontworpen en ge
construeerd, is min of meer een novum in de restauratie
wereld, naar letter en geest afwijkend van de restauratie
methode, tot heden gevolgd en vastgelegd in de „Grondbe
ginselen en Voorschriften voor het Behoud, de Herstelling en 
de uitbreiding van oude Bouwwerken", opgesteld door den 
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond in 1917. 
Bij het beschouwen der nieuwe ramen hebben verschillende 
belangstellenden, zonder tot een definitief oordeel te komen, 
toch een gevoel van onbevredigdheid gekregen; en zij vroegen 
zich af, of de hier gevolgde restauratie-opvatting wel juist 
was. De besturen van het Koninklijk Oudheidkundig Genoot
schap, het Genootschap Amstellodanum en den Bond Heem
schut zijn te Amsterdam bijeengekomen om te trachten zoo
veel mogelijk in deze klaarheid te verkrijgen. Omdat deze ver
eenigingen op vrijwel algemeen oudheidkundig terrein werk
zaam zijn en zij geen bijzondere studie van het restauratie 
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vraagstuk hebben gemaakt, hebben de drie besturen den Ne
derlandschen Oudheidkundigen Bond, den vader der genoemde 
Grondbeginselen en daarmede de aangewezen autoriteit, ver
zocht in de eerstvolgende jaarvergadering van den Bond de 
volgende vraag ter behandeling te willen toelaten: „Is recon
structie van een oud gebouw of détail daarvan wel zooveel 
mogelijk in den oorspronkelijken vorm, doch met gebruik van 
zichtbaar moderne materialen en in zichtbaar gewijzigde 
constructie toelaatbaar?" 
„De vraag is ons ingegeven" schrijven zij, „toen wij in het 
Koninklijk Paleis te Amsterdam met machtiging van H.M. de 
Koningin, van naderbij de werkzaamheden ter vervanging van 
de bestaande Empire-ramen en kozijnen mochten in oogei -
schouw nemen. Daarbij en uit mededeelingen van de Restai -
ratie-Commissie is ons gebleken.dat de tegenwoordige Empin • 
ramen indertijd zijn aangebracht ter vervanging van de ooi -
spion k cl ijk (> houten ramen zonder kozijnen; dat deze oo; -
spronkelijke ramen (uit een nog bewaard gebleven exempla, ' 
bekend) door den aard van het materiaal niet kunnen vo -
doen aan de eischen van dezen tijd; dat men thans nieuv 9 
ramen aanbrengt, die naar den vorm wel gelijkenis vertoonc i 
met de oorspronkelijke, doch waarvoor als materiaal ijzer s 
gebruikt. 
Het wil ons voorkomen, dat deze oplossing indruischt teg< n 
de principiën van den Ned. Oudh. Bond, gelijk die zijn nee -
gelegd in zijn uitgaaf: „Grondbeginselen en Voorschrift n 

e iz." 1917. Wel-is-waar wordt daar niet met name gesproken 
c /er verandering van de constructie ter voorziening in mo-
c rne eischen, doch ook dergelijke veranderingen worden onzes 
i ziens beheerscht door de art. XIII, XVIII, XXIII. In ieder 
g val achten wij in overeenstemming met de algemeene ten-
c nties der Grondbeginselen: 
1 i dat intacte, in later tijd aangebrachte veranderingen niet 
1 ogen worden vervangen door vormen, die het origineel na-
t l O t s e n , uitsluitend met het doel om het gebouw weer te doen 
g ijken op zijn oorspronkelijken staat; 
2 dat, indien moderne eischen een wijziging noodzakelijk 
i aken, waarbij een handhaving of herschepping van den oor-
s ronkelijken toestand niet mogelijk is, niet oud worde nage-
i aakt, doch nieuw worde aangebracht. Dit nieuw moet natuur-
li k wel zooveel mogelijk in harmonie zijn met het oude, doch 
v rhele in geen geval zijn moderne herkomst". 
Ce Ned. Oudh. Bond heeft aan bovenstaand verzoek gevolg 
g geven, door op zijn vergadering van 2 Juli j.l. te Middelburg 
h a t verlangde onderwerp te doen bespreken. Ir. J. de Bie 
Leuveling Tjeenk heeft namens de Restauratie-Commissie de 
gevolgde methode en resultaten toegelicht en ondergeteekende 
heeft namens de drie genoemde vereenigingen de bezwaren 
tegen deze restauratie uiteengezet. Wegens gebrek aan tijd 
kon deze materie niet worden afgehandeld, zoodat besloten 
werd een extra vergadering van den Bond aan dit onderwerp 
te wijden, met prae-adviezen van beide sprekers. 
Wanneer men zijn meening over de nieuwe ramen van het 
Koninklijk Paleis wil vaststellen, komt men bij dieper be
schouwen op het restauratie-vraagstuk in het algemeen te
recht. En men bemerkt dan, dat deze materie eerst de laatste 
100 jaar een „vraagstuk" is geworden. In den bloeitijd van 
onze cultuur, dus tot omstreeks 1800, was er geen probleem. 
Men heeft toen weinig gerestaureerd, en als men werkelijk 
in den geest van het oude bijwerkte, deed men het veelal slecht 
en zonder goede historische kennis. Men had wel belangstelling 
voor het historische, maar zonder den bijna heiligen eerbied, 
dien wij er voor koesteren. Men voelde veel meer voor zijn eigen 
kunst, zijn eigen schoonheid, zijn eigen scheppend vermogen. 
Men ging „vrij" met de monumenten om; men brak, als het 
noodig was, stukken af, men completeerde of bouwde aan ge
heel naar eigen smaak, — niet geïnspireerd door den geest van 
het oude bouwwerk, maar door den geest van eigen tijd. 
Neem, als merkwaardige voorbeelden, de „peperbussen" op de 
kerken te Deventer en Zwolle. Van het stijgende en verticale 
in kerk en romp van toren is bij deze bekroningen weinig terug 
te vinden; zij zijn Renaissance-koepels met een sterken eigen
aard; een evenwichtig-aardsch gezinde vorm op een verticaal-
onaardsch gezind monument. Natuurlijk is deze koepel niet 
gelijkwaardig aan de schoonste bekroning: de, in harmonie 
met het hartstochtelijk-opstrevende en als hoogste en vurigste 
element werkende Gothische spits. Toch zullen wij er niet over 
denken, de koepels te vervangen door spitsen. Wij vinden het 
gf-heel aesthetisch en historisch goed; aesthetisch, omdat een 
ni uw kuntwerk aan een oud in goede harmonie wordt toege-

vi }gd, historisch omdat de verschillende bouwtijden zich 
k 'akteristiek uitspreken. 
D ouden hebben dus slecht gerestaureerd, maar hun verdere 
v je behandeling van het monument is bewonderenswaard. 
H a t voorgeslacht nam het standpunt in: het waardevolle oude 
0 tzien en bij nieuw-bouw geheel zich zelf zijn. Deze cultuur-
s 'eppende perioden hebben het prachtige vanzelfsprekende 
e het krachtige van een persoonlijkheid in zich; zij maakten 
n torie met het natuurlijke en trotsche gevoel, dat wat zij 
b i w d e n even goed, zoo niet beter was dan wat het voorge-
s :ht had gewrocht. Zij gingen van intuitief-scheppende krach-
' ( uit, argeloos en sterk, en niet gehinderd door „overwegin-
£ Ook in onderdeelen volgden zij eigen smaak; de ramen 

werden veranderd naar den geest van den tijd. En het is merk
waardig te zien, hoe, met weinig uitzonderingen, de verschil
lende schoonheden een goed geheel vormen. 
Maar dit alles geldt alleen voor krachtige cultuur-perioden; in 
zwakkere tijden, zooals de onze, komen de „problemen". Wij 
hebben wel een hooge ontwikkeling met veel kunstkennis, fijn 
gevoel en takt, maar wij hebben minder artistiek talent van 
beteeken is. 
In de voortreffelijke Inleiding van Dr. Jan Kalf voor genoemde 
Grondbeginselen van 1917 haalt deze schrijver Schinkel, den 
bekenden Duitschen architect uit het begin der 19de eeuw aan, 
wien het oordeel over het restauratie-plan van den Keulschen 
Dom was gevraagd. Hij schrijft: Schinkel beval het plan aan, 
maar duidelijk is in zijn advies te lezen, dat het gebrek aan 
scheppingskracht van zijn eigen tijd hem daarbij leidde. Schin
kel zegt, dat belangrijke opdrachten voor de bouwkunst ont
breken, en dat, indien zij er waren, „wij toch in den toestand, 
waarin wij ons bevinden, ons hoogstens goede en verstandige 
navolgers van het verleden kunnen toonen en nog geenszins 
waardig zijn bevonden begunstigd te worden door een genius, 
die ons waarlijk scheppend zou maken, zooals de Grieken het 
waren en de voorvaderen in ons vaderland. In zulk een toe
stand, vervolgt Schinkel, schijnt de waardige bestemming van 
den mensch met alle zorg te bewaren wat de kracht van een 
voorgeslacht ons naliet, en dat wij niet zonder eerbied kunnen 
beschouwen." En Kalf zegt ten slotte: „Zoo is uit het gevoel 
van eigen onmacht en onder den invloed van het romantische 
dweepen met de middeleeuwen, de theorie over het restau
reeren ontstaan, die, langzamerhand min of meer gewijzigd en 
uitgewerkt, nog tot in onzen tijd aanhangers zou vinden". 
De openhartigheid van Schinkel valt te bewonderen; maar is 
het niet merkwaardig, en een beetje besch amend, dat zijn eer
lijke erkenning van onmacht, nu, ruim 100 jaar later, nog vrij
wel precies zoo herhaald kan worden? Willen wij het restau-
ratievraagstuk trachten op te lossen voor onzen tijd, dan moeten 
wij den moed hebben te bekennen, dat onze huidige kunst in 
het algemeen, dus ook de bouwkunst, zwak, onzeker en ver
ward is, vergeleken bij de uitingen van onzen bloeitijd. 
Reeds in het begin der 19e eeuw begint de achteruitgang. De 
historische Romantiek, het niet-hebben van eigen levensgeluk 
en overtuiging, maar het vluchten in vroegere schoone cultuur
perioden, is hiervoor het bewijs. Het leven met zijn ondoorgron-
delijken, eeuwigen, mystischen scheppingsdrang is dan niet 
meer de bron van de kunst. Men greep naar iets anders, omdat 
men in zichzelf weinig was. Het zwak-menschelijke verlangen 
trad op in plaats van het krachtig-natuurlijke zijn der sterke 
perioden; men zocht steun bij het verleden voor zijn leegte. 
De Romantiek is te beschouwen als een wanhopig vastklampen 
der ziel aan oude schoonheid, teneinde zich niet mee te laten 
sleepen door de zegevierende verstandelijkheid van den tijd; 
een strijd van het irrationeele tegen het rationeele. Het laatste 
heeft bij zijn overwinning het kunstscheppen lamgeslagen, on
danks allerlei wilde en heftige pogingen van het gevoel in de 
laatste 30 jaar, om zich hieraan te ontworstelen. 
De kunstenaar werd meer en meer verdrongen door den kunst
historicus, later door den intellectueel. De spontaan bloeiende 
schoonheid verkwijnde door het heerschzuchtige positivisme, 
eerst van het historisch inzicht, daarna der nuttigheid. 
De formeel-historische restauratie-methode van Dr. Cuypers en 
de Stuers wordt veelal sterk bestreden; zeer zeker met recht, 
maar ook met eenig onrecht. Want deze mannen gingen met al 
hun historischen zin toch nog, min of meer onbewust, uit van 
een hoogst belangrijk element in het monumenten-vraagstuk: 
de schoonheid van het geheel. Ongetwijfeld is een gebouw in 
één stijl opgetrokken van grooter architectonische schoonheid 
dan een in verschillende stijlen uitgevoerd. Vandaar dat een 
talentvolle stijl-restauratie, ondanks het feit van imitatie en 
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van vaak slappe ornamentiek, toch een zekere schoonheid heeft 
verkregen. Men denke maar eens aan de Grand' Place te Brus
sel, die zwaar gerestaureerd is; en toch kan men deze markt 
niet betreden zonder een schoonheidsontroering te ondergaan. 
De tekortkoming der oude restaurateurs is een gevolg van de 
overheersching van het formeel historische en van een gebrek 
aan verdiept kunstgevoel. Zij blijkt uit copiëering van oud vrij-
beeldhouwwerk en uit het verwijderen van fraaie onderdeden, 
gemaakt in tijden, volgend op de periode van het monument 
zelf, en hunne vervanging door nieuw-oud in den gewenschten 
stijl. 
Op deze formeel-historische methode volgde in 1917 een ge
wijzigd inzicht, dat men het zuiver-historische zou kunnen noe
men. Men beschouwde het historische als iets, dat afgesloten 
is en dat men heeft te respecteeren in het monument; men mag 
het niet namaken, aangezien dit een historische leugen zou be-
teekenen. Daarenboven voelde men, dat een bepaalde kunst 
nooit door een volgend geslacht met gelijke kracht en schoon
heid herschapen kan worden. Iedere tijd is op zijn eigen wijze 
bezield, zoodat ontwerpen in stijl een zekere levenloosheid moet 
voortbrengen. Het nieuwe geslacht stelde het historische pro
bleem op zuiverder en gevoeliger grondslag. Men bepaalde, dat 
al het historisch-gegroeide, in zoover het van waarde was, zorg
vuldig moest worden bewaard. Hoogstens mag men met het 
oude materiaal en in de oude technieken door een bekwame 
hand laten bijwerken en herstellen. Copiëeren van oude vormen 
is uitgesloten. Moet iets aangevuld of bijgebouwd worden, dan 
moet dit geschieden door een kunstenaar in vrij ontwerp. Men 
bewonderde de wijze, waarop de ouden vóór 1800 gehandeld 
hadden in deze, en men wenschte ook nu weer een dergelijke 
methode te volgen. 

De opstellers van de nieuwe Grondbeginselen waren blijkbaar 
optimistisch en vol goed vertrouwen in het kunstvermogen van 
den eigen tijd. Men vergete niet, dat deze regelen van 1917 zijn, 
toen men vrij algemeen in een opbloei van de bouwkunst, 
speciaal in Nederland, geloofde. De 20 jaar, die sinds verstreken 
zijn, hebben ons wel anders geleerd. Het kunstvermogen is mis
schien niet verzwakt, maar het is wel versnipperd in allerlei 
kunstexperimenten, zonder eenheid en zonder blijvende waarde. 
De chaos is grooter geworden. Het kon ook niet anders. De 
noodzakelijke evolutie zette zich door: het wetenschappelijke, 
het intellectueele, in de 19de eeuw begonnen, beheerschte meer 
en meer de beschaving. Een tijd van mechanisatie en rationali
satie brak aan. Het verstandsleven werd oppermachtig. Niet de 
diepere waarden van het leven, maar de practische krijgen de 
overhand. Het typische verschijnsel van een verfijnde bescha
ving en van een verkommerde cultuur. Het zou hier te ver 
voeren, het groote onderscheid tusschen deze twee nader uit 
te werken. Genoeg zij er op te wijzen, dat het verstand met zijn 
vernuft en wetenschap de krachten der natuur door techniek 
en methode op ruime schaal vruchtbaar maakt voor het stoffe
lijk welzijn van den mensch en daardoor zijn leven verfijnder 
en gemakkelijker maakt (in welk opzicht wij een hooge be
schaving bezitten); maar dat cultuur de mystische, ondoorgron
delijke waarden van het leven beleeft en daarin zijn geluk en 
harmonie vindt. Het eene wordt geschapen door verstand, 
wetenschap, techniek, het andere door gevoel, intuïtie en zich-
één-voelen met het geschapene. Algemeen bekend zijn groote 
culturen met, vanaf ons niveau gezien, weinig beschaving 
(Egypte) en omgekeerd groote beschavingen met weinig cul
tuur (Amerikanisme). 

Nu is het aan geen twijfel onderhevig, dat kunst meer door 
cultuur dan door beschaving is bezield. 
En zoo zien wij dan ook in de restauraties der laatste 20 jaar het 
kunstvermogen, dat wil zeggen het schoonheidselement, zwak
ker worden. Mannen als Dr. Cuypers hadden, als na-bloeiers 
van de Romantiek, nog een element van kunst-willen in zich; 
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de moderne intellectueele tijd, fijn-gevoelig, veel wetend, ve< | 
overleggend, met een diepe kennis der schoonheid, maar bovei . 
al zeer critisch, mist, waarschijnlijk door deze samengestelr. 
heid, grootendeels de kracht tot kunstscheppen, dat wil zeggei 
tot een eenzijdige daad over te gaan. De vloek van het intellec 
verslapping van de spontaniteit van het leven, van de leven: 
kracht, doet zich hier gelden. De restauraties van dezen tij | 
zijn voortreffelijk, voor zoover zij het precies navolgen en he 
stellen van oude stukken betreffen; er is geen periode gewees 
die hierbij zoo gewetensvol en liefdevol te werk is gegaan. Mar 
wanneer men op de basis der Grondbeginselen van 1917 iel i 
zelfstandigs heeft ontworpen, hetzij een nieuw raam, hetzij ee 
nieuw gedeelte, is het beste wat bereikt is, veelal een weini 
zeggende, tamelijk armoedige en daardoor lichtelijk storenc 
neutraliteit; feitelijk een levenlooze plek in het bloeiendschoor 
oude geheel. Zij, die zich niet zuiver aan deze beginselen hebbe 
gehouden en zich meer vrijheid van beweging hebben verooi 
loofd, door bijvoorbeeld weer historische raamvormen toe 11 
passen, hebben vaak een schooner resultaat bereikt. 

Vastgeklonken aan menschelijk denken en redelijkheid worden 
regelen voor restauratie opgesteld. Noodzakelijk zullen dez i 
regelen den weg opgaan van alle wetenschap en menschelijk 
inzicht: zij zullen verouderen. Was er vroeger geen restauratie-
„vraagstuk", in de laatste 60 jaar is op het inzicht-Cuypers het 
inzicht van 1917 gevolgd, en het laat zich aanzien, dat weer 
nieuwe opvattingen zich spoedig zullen doen gelden. Is dit alles 
zonder gevaar voor de monumenten? Zeer zeker niet. Dr. Cuy
pers heeft verschillende gebouwen behandeld op een wijze, die 
veel van het echte heeft doen verloren gaan; maar ook het meer 
moderne begrip der rationaliteit, der eerlijkheid in de bouw
kunst, dat zich bij het restaureeren onder anderen uit in het 
zichtbaar maken van de bouwmaterialen, heeft eenige groote 
bedenkelijkheden op zijn geweten. 
In het Oudheid-kundig Jaarboek December 1934 heeft Dr. E. H. 
ter Kuile een belangwekkend artikel geschreven over „Afwer
king van gebouwen in vroeger tijd", dat voor het restauratie-
vraagstuk in het algemeen van het grootste belang is. Hij wijst 
er op, dat men oudtijds in Nederland de gewoonte had baksteen, 
voor zoover deze aan de muren in het zicht kwam, vlak te 
kappen en te slijpen; een methode, die men, naar zijn weten, 
nog nooit in Nederland bij restauratie heeft gevolgd. Verschil
lende oude voorbeelden noemt hij op: de Grafelijke Zalen in den 
Haag, de Academie te Leiden enz. Dat in de Middeleeuwen 
steeds de voeg onmiddellijk bij het leggen der steenen met de 
metselspecie werd afgewerkt, wordt door hem bestreden: aan 
het Koor van de Ned. Herv. Kerk van Naaldwijk is muurwerk 
met gesneden voegen, die onmiskenbaar oud en origineel moe
ten zijn. Ook bij het huis te Rumpt in 1553 zijn deze voegen 
toegepast. Schrijver wijst er op, dat tegenwoordig bij restau
ratie zwaar op het gebied van voegwerk wordt gezondigd. Maar 
ook op ander gebied. In alle perioden is gepleisterd en gewit en 
ernstig moet betwijfeld worden of het bij veel restauraties wel 
juist is geweest de pleister weg te nemen. Schrijver zegt ron< -
uit: „Ik geloof niet, dat de St. Laurenskerk te Alkmaar, r a 
Groote Kerk te Dordt, de Maria Magdalena Kerk te Goes ii -
wendig de baksteen behooren te toonen; ik ben overtuigd, d;t 
zij altijd gepleisterd en gewit zijn geweest, en dat alleen ! i 
Groningen en een aansluitend klein deel in Friesland een vas i 
gewoonte heeft geheerscht om baksteen inwendig in het ziel t 
te houden en dan als schoon werk te verzorgen". Ter Kui i 
constateert terecht, dat men vroeger met constructieve eerlij! -
heid het niet altijd zoo nauw nam: de baksteenwanden en oc ' 
de rondboogvensters met ronde-kraal omlijstingen en dagkant i 
in den 13den eeuwschen vleugel van de Abdij te Middelbu 
waren bepleisterd geweest en op deze pleisterlaag was een voe -
verdeeling geschilderd. Bij de restauratie van de kerk te Zui I-

l roek in 1917 zijn al de veldjes in de boogjes der boogfriezen 
i ntpleisterd, hoewel zij origineel waren. „Met de beste bedoe-
i ngen", zegt ter Kuile, „is hier dus een „Vandalen" werk ver

ent, louter gevolg van gebrek aan kennis". Baksteen en 
i atuursteen werden vroeger herhaaldelijk beschilderd. De berg-
: teenen gevel van het Utrechtsche Raadhuis van 1547 werd 
i irect na den bouw geheel met loodwit behandeld, uitgezonderd 
e pilasters, die een zwarte kleur kregen, en de ornamenten, die 

• apolychromeerd en verguld werden. In onzen nationalen Renais-
: ance-tijd was het een vaste gewoonte natuursteen-werk aan 
I evels, poortjes en dergelijke te verven. Ongetwijfeld hebben 
<e verflagen het behoud van de natuursteen bevorderd; bij de 

arwijdering der verf zijn niet te onderschatten historische, 
} esthetische en technische belangen gemoeid. 
I at deze opmerkingen van Ter Kuile van het hoogste belang 
i jn, zoowel ideëel als zakelijk, zal niet ontkend kunnen worden. 
Men denke eens aan de groote sommen besteed aan het ver
wijderen der pleisterlaag in de kerken, met als resultaat, dat 
t len historisch misschien een groote fout heeft gemaakt, ter
wijl het juist de bedoeling was, historisch te zijn! Daarenboven: 
is het resultaat aesthetisch een verbetering? Ik meen dit te 
moeten betwijfelen; onder anderen bij de kerk te Goes. Wordt 
de waarde van Ter Kuile's artikel goed doorvoeld, dan zal een 
wijziging in de huidige, min of meer rationeele restauratie-
methode moeten volgen. 
Dit rationeele, dit verstandelijk begrijpelijke, is een kenmerken
de uiting van onze beschaving; het is een houvast voor het 
zwakke gevoelsleven, dat niet krachtig op eigen beenen staat. 
In de 19de eeuw begonnen, heeft vooral Viollet Ie Due zijn 
bouwkundige denkbeelden op deze basis vastgelegd; en in na
volging hiervan wordt de Middeleeuwsche bouwkunst nog te 
veel als een schoone rationaliteit gezien. Hoewel één blik op de 
Fransche Kathedralen voldoende is, om alle theorieën ten spijt, 
van het tegenovergestelde overtuigd te zijn, namelijk dat zij 
veel meer monumenten zijn van een sublieme boven-rationa-
liteit. 
De opmerkingen van Ter Kuile stemmen tot dieper nadenken. 
Hij zegt, dat gebrek aan kennis de oorzaak is, dat soms „Van
dalen" werk wordt gedaan. Ongetwijfeld. Maar aangezien er 
nooit een absolute en volledige kennis is te verkrijgen, zal men 
dus steeds kans loopen te zondigen. Buiten onvolledigheid van 
kennis is er echter nog een belangrijke oorzaak, waardoor het 
restauratie-vraagstuk nooit definitief kan worden opgelost. Alle 
restaurateurs hebben natuurlijk naar hun kennis gewerkt, maar 
ook naar iets, dat veel dieper ligt en veel machtiger is, dat is: 
de geest van den tijd en de persoonlijke visie. 
Bijna elk wetenschappelijk inzicht heeft de ziel van zijn tijd in 
zich. Goethe merkt in zijn Farbenlehre terecht op: „lm Wissen 
wie im Handeln entscheidet das Vorurtheil alles, und das Vorur-
theil wie sein Name wohl bezeichnet, ist ein Urtheil vor der 
Untersuchung. Es ist eine Bejahung oder Verneinung dessen, 
was unsre Natur anspricht oder ihr widerspricht; es ist freu-
diger Trieb unsres lebendigen Wesens nach dem Wahren wie 
n ich dem Falschen, nach allem was wir mit uns im Einklang 
fi hlen" l ) . Kan langs wetenschappelijken weg nooit een abso-
li it geldende methode van restaureeren worden vastgesteld, 
o ïdat het feitenaantal zich voortdurend vermeerdert en daar-
t or andere inzichten ontstaan, ook het „vooroordeel" wijzigt 
2 -h steeds naar de mentaliteit der geslachten. Laten wij ons 
f en illusies omtrent een „waar" inzicht maken: iedere tijd 
h !ïft gerestaureerd op zijn wijze en zal dit in de toekomst ook 
z o doen. 

' er dan geen weg om uit de impasse te komen? Is er een 
r stauratie-basis, die niet veroudert, waarop geen „leugen" of 
v ""gissing mogelijk is en niet onbewust „Vandalen"-werk wordt 
v rricht? Ik geloof dat een dergelijke basis alleen kan zijn: het 
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streven naar schoonheid. Wanneer men bij het restaureeren, 
veranderen of aanbouwen de schoonheid meer vrijheid en meer 
beteekenis geeft naast het wetenschappelijk, historisch inzicht, 
zal de voortdurende strijd over waar of onwaar vermeden wor
den, aangezien dan het resultaat niet meer beheerscht wordt 
door de vraag: waar of onwaar, maar door mooi of leelijk. Een 
schoone of leelijke restauratie heeft niets te maken met de be
grippen: leugen of vergissing; zij staat daar geheel buiten en 
is in haar verwezenlijking zelf een historisch feit geworden. 
Men maakt op deze wijze historie, inplaats van, langs nooit 
geheel te vertrouwen wegen, historie te willen benaderen. 
Voorbeeld: Om historische redenen heeft men het interieur der 
kerk te Goes van zijn pleister ontdaan; dit is hoogstwaarschijn
lijk een belangrijke vergissing en daarmede een historische 
fout. Neemt men om aesthetische redenen de pleisterlaag weg, 
wel wetend dat dit onhistorisch is, dan is dit geen vergissing 
of leugen: het is mooi of leelijk, en als aesthetische daad een 
historisch feit. 
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat men het historische mag 
verwaarloozen; integendeel; met de uiterste zorgvuldigheid zal 
men het aanwezig-historische van beteekenis moeten bewaren; 
maar men zal bij historische onzekerheid omtrent geheel of 
onderdeelen niet uitsluitend de historische kennis maar veel eer 
het gevoelsoordeel van den bouwkunstenaar aan het woord 
moeten laten. De kunstenaar kent geen „historische waarheid 
of leugen"; hij kent alleen het schoone. Als hij oordeelt, dat 
de fraaiste oplossing is het weer aanbrengen van kruiskozijnen, 
dan staat hij op de basis der schoonheid. Zegt de kunsthistoricus: 
„dit beteekent een historische leugen", dan staat deze op de 
basis der wetenschap. 
Wij beleven een krachtigen opbloei van de mystische gevoels
waarden van het leven; er heeft een soort „Umwerthung aller 
Werthen'' plaats. De huidige diepe roerselen in Godsdienst, 
samenleving, kunst en wetenschap spreken hiervan. En ik ge
loof, dat het meer verstandelijk-historische in de monumenten
zorg van heden in de naaste toekomst een machtig schoon
heidsverlangen op nationalen grondslag naast zich zal vinden. 
In dit opzicht gaat de monumentenzorg een goede toekomst 
tegemoet. 

Het is mijns inziens onjuist, dat het historische in de Grond
beginselen van 1917 te veel op den voorgrond staat. Ik mag dit 
vrij-uit zeggen, want ik heb zelf aan de samenstelling dezer 
regelen medegewerkt. Nadere ervaring kan echter een inzicht 
doen wijzigen. 
Het belangrijkste motief, om de oude monumenten te bewaren 
is niet hun historie, maar hun karakteristieke schoonheid, hun 
kunstvolle expressie. En merkwaardig: de kunstwaarde geeft 
ook steeds den doorslag, zelfs bij de historisch-voelenden van 
1917. Immers als de historie de belangrijkste factor was, zou 
men alles aan een oud bouwwerk moeten bewaren, ook die 
stukken, welke uiteen hoogst onbelangrijken tijd (bijvoorbeeld: 
midden 19de eeuw) stammen. Want, zuiver als historie, is al 
het voorbije van beteekenis. Toch zien wij, dat onbelangrijke 
deelen weggebroken worden, omdat zij leelijk, ontsierend zijn, 
tenzij zij door omstandigheden bijzonder schilderachtig zijn ge
worden. Leelijke ramen uit de 19de eeuw vervangt men door 
nieuwe, die beter passen in het geheel; een stuk historie wordt 
hier vernietigd terwille van de schoonheid. Ja, zelfs groote 
bouwwerken uit een zwakken tijd zal men niet willen bewaren. 
Waarom? Zij hebben historie, maar zij zijn aesthetisch onbe
langrijk. 
Het kunstvolle is van primair belang, omdat het eeuwige waar
de heeft. Het is niet, zooals de wetenschap, opgenomen in een 
proces van verbetering, dat wil zeggen van veroudering. Kunst 
kan niet verouderen; zij is een „gebeurtenis", die zich nooit in 
denzelfden vorm herhaalt. Zij getuigt van het levensmysterie, 
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van schoonheid en kracht, zooats die in verschillende tijden op 
steeds verschillende wijzen zijn geopenbaard. Zij heeft het alge-
meen-menschelijke in zich, doordat zij telkens een deel weer
spiegelt van het oneindig schoone en op oneindig veel wijzen 
te beleven leven. 

De kunst heeft voor de menschheid meer opvoedende waarde 
dan het historische; zij spreekt zonder omwegen, zonder na
denken, direct tot den beschouwer. Gaande buiten het verstand 
om, is zij daarom primair van werking; het historische besef 
daarentegen is een door het weten afgeleide en heeft een secun
daire werking. Het belangrijkste van de kunsthistorie is nog 
altijd de kunst zelf. 
Ik meen daarom, dat het kunstelement een belangrijker functie 
moet bekleeden in de monumentenzorg dan het kunsthisto
rische. Goede voorschriften voor restaureeren zouden mijns 
inziens op deze basis moeten staan. Zij zouden dus restauree-
renden bouwmeesters meer vrijheid van beweging moeten 
geven. Ja, zij zouden juist deze vrijheid moeten a a n m o e d i -
g e n, omdat, al is onze tijd niet krachtig kunst-scheppend, toch 
alles in het werk gesteld moet worden, om de „doode" plekken 
van restauratie en aanbouw zooveel mogelijk tot „levende" te 
maken. Juist de kunstenaars voelen hun scheppingskracht het 
meest belemmerd door den drang van verstandelijke, kunst
historische overwegingen. Beschikt men bij voorkomende ge
vallen niet over scheppende krachten van voldoende beteekenis, 
dan, geloof ik, is een goede copie beter dan een slecht origineel, 
ondanks het feit dat deze meening uit kunsthistorisch oogpunt 
misschien wel bestreden kan worden. 
Tot de schoonheidselementen behooren: de architectonische 
waarde, waaronder begrepen materiaal, techniek, kleur, enz.; 
de schilderachtige waarde; en het mysterie van den tijd, waarin 
alle oude bouwwerken leven. Het zou mij echter te ver voeren, 
deze elementen hier nader te bespreken. 

Bovenstaand, misschien wat te uitvoerig overzicht was noodig 
om te doen begrijpen, waarop mijn meening over de nieuwe 
ramen is gefundeerd, welke meening geheel persoonlijk is en 
niet geacht moet worden door de genoemde drie vereenigingen 
te worden gedeeld. Trouwens, eenig overleg tot het bereiken 
van een vast standpunt heeft niet plaats gehad. Men heeft alleen 
in het algemeen bezwaren geuit tegen den geest dezer restau
ratie, als zijnde in strijd met de artt. XIII, XVIII en XXIII der 
Grondbeginselen. 
Art. XIII bepaalt: De strekking der herstellingswerken moet niet 
zijn de volledige herbouw van een vroegeren toestand, doch het 
behoud van hetgeen daarvan in den bestaanden toestand is 
overgebleven en van de latere wijzigingen en toevoegingen, die 
oudheidkundige, historische of kunstwaarde bezitten.(Men lette 
erop, dat kunstwaarde hier het laatst genoemd wordt. Gr.) Bij 
de toelichting wordt onder anderen gezegd: In de meeste 
Gothische gebouwen hebben de vensters hunne traceeringen 
verloren. Zijn er enkele, waarin deze bewaard bleven, dan kun
nen de andere in denzelfden geest worden bijgemaakt, voor 
zoover dit althans niet strijdt tegen den geest van art. XIX. 
Bestaan er in vensters of nissen geen sporen meer van de oude 
harnassen, dan worden de latere vensters behouden. Indien zij, 
naar het oordeel van den met de restauratie belasten bouw
meester, stellig misstaan, late men hem vrij in het zoeken der 
oplossing. 
De minderheid in de Commissie (de heeren Dr. Cuypers, de 
Stuers en v. Riemsdijk) merkt hierbij op: Alle reconstructie 
zonder onderscheid te verbieden, gaat te ver. Dit is de veroor
deeling van de herstelling van de kap der groote Hofzaal op 
het Binnenhof! (Ik denk, dat de meening dezer heeren nu meer 
gewaardeerd zal worden dan in 1917; want ik geloof niet. dat 
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men de vervanging van de ijzeren kap van Rose door de o 
copiëerd-Middeleeuwsche eiken kap zal betreuren). 
Art. XVIII bepaalt onder anderen: Als regel gelde, dat bij v -
nieuwingen in oude vormen dezelfde bouwstof wordt gebrui • 
waarin die oorspronkelijk waren uitgevoerd; dezelfde of zoov 
mogelijk overeenkomstige soort bergsteen, dezelfde grootte v i 
baksteen en handvorm, dezelfde dakbedekking (pannen, lei 
lood, koper). Indien echter een slechte grondstof is gebrui 
bijvoorbeeld een bergsteensoort die snel verweert, vervan » 
men die door eene van beter gehalte, doch zorge, dat zij i 
geaardheid en kleur zooveel mogelijk met de oorspronkelij 3 
overeenkome. 
Art. XIX bepaalt onder anderen: Wat de vormen betreft, hou e 
men — waar stellige gegevens dat toelaten — de oude zoi -
vuldig aan, voorzoover zij zich tot herhaling leenen, alleen c s 
vormen, die door af te schrijven vlakken worden begren I. 
Art. XXIII bepaalt: Nieuwe, door het gebruik geeischte wij i-
gingen make men zoo, dat de harmonie van het geheel z 0 
min mogelijk worde verstoord. Het navolgen der oude vorm n 
blijve daarbij echter uitgesloten. 
Ongetwijfeld zijn de nieuwe ramen voor het Paleis in strijd n 3t 
letter en geest van deze artikelen. De ramen op den began n 
grond zijn copieën — in getrokken staal met glas in lood dicn-
ting — van de 2 oorspronkelijke, eikenhouten kozijnramen 
eveneens met glas in lood, die aan de zijde van de Paleisstraat 
teruggevonden zijn. Dit is in strijd met art. XVIII en XXIII. 
Kan men hier nog wel van copieën spreken? De hoofdvorm en 
indeeling is getrouw nagevolgd; het staalmateriaal geeft echter 
een ander wezen aan het geheel. 
De groote ramen op de verdiepingen zijn copieën van kruis
kozijn-ramen, zooals die zeer waarschijnlijk vroeger geweest 
zijn; dat wil zeggen: men heeft zoo nauwkeurig mogelijk de 
houtzwaarten en profielen van de oude aangehouden, maar 
men heeft, voor modern gebruik, in de bovendeden tuimel
ramen van staal, in de onderdeden stalen ramen draaiend op 
speunen gezet. Verder heeft men als tweede beglazing aan de 
binnenzijde boven stalen kiepramen, beneden stalen draai
ramen gemaakt. Buitenzijde: dichting met glas in lood; bin
nenzijde met spiegelglas. 
Men maakt dus het oude kruiskozijn-raam na; dit is in strijd 
met art. XIII, dat geen volledigen herbouw van den vroegeren 
toestand toelaat. Het is misschien wel overeenkomstig art. 
XIX, als stellige gegevens de herstelling van den ouden toe
stand wettigen. Verder gebruikt men niet het oude materiaal, 
maar voor een belangrijk gedeelte staal, in strijd met den 
geest van art. XVIII en art. XXIII. Het nieuwe raam, zal de 
Rijkscommissie misschien ook hier zeggen, is uit den aard der 
zaak geen copie meer, want het staal en de functies van het 
raam geven aan het geheel een ander karakter. 
Het is alleszins begrijpelijk, dat de drie genoemde vereenigin
gen op deze principiëele afwijkingen van den geest der aan
gehaalde artikelen wijzen. Als de Grondbeginselen niet mfsr 
als grondslag voor de monumentenzorg kunnen gelden, als 
op belangrijke punten van wordt afgeweken, is het noodig d< e 
regelen te herzien. Want alle partijen bij deze zaak betrokk* 1. 
eigenaar, architect en Staatsbemoeiing, hebben belang bij e n 
vaststaande basis, waardoor willekeurige beslissingen en < >• 
vattingen worden uitgesloten. 

Ik geloof, dat men met woorden vrijwel alles kan bewijzen, n 
dat er niet veel juridische scherpzinnigheid vereischt wor t, 
om aan te toonen, dat deze ramen toch niet met de genoen Ie 
artikelen in strijd zijn. Het moeilijkste zal dit nog gaan »-
treffende het feit, dat men klaarblijkelijk het oude kruiskozi 1-
raam wil copiëeren (zie de nauwkeurig gevolgde maten > 11 

het oude raam) maar dat men daarbij niet of niet geheel et 
oude materiaal, eikenhout, heeft gebruikt (op den beganegr 'd 
geheel staal en op de bel-étage in belangrijke mate staal). 

|\ aar genoeg! Gelukkig is het niet de taak van den Ned. Oudh. 
{ ;iid een oordeel uit te spreken, gebaseerd op spitsvondig-
I ;den. Laten wij de kwestie in het algemeen beschouwen. Het 
i duidelijk dat de Restauratie-Commissie gestreefd heeft naar 
< n compromis: de oude vormen handhaven, en tegelijk aan 
< ; moderne eischen van ventilatie en geluidwering voldoen. 
r et valt niet te ontkennen, dat zij op vernuftige wijze hierin 
j geslaagd. Maar bij een restauratie gaat het er niet om, of 
1 en vernuftig is geweest, maar of men iets heeft gemaakt, 
I issend bij den geest van het oude bouwwerk. 
I isstaan deze ramen in het Paleis? Het antwoord wordt be-
1 >erscht door het onderzoek naar vorm, materiaal, kleur en 
1 ;t zichtbare functioneeren der ramen. 
I e kleur kan buiten bespreking blijven, want deze kan steeds 
g3makkelijk gewijzigd worden. 
te vorm dezer nieuwe ramen is goed, hij is nauwkeurig ont-
1 end aan den oude uit de 17de eeuw. De ramen beganen grond 
z et men van buiten niet; zij zijn vrijwel verborgen achter de 
zware ijzeren tralies. De ramen op de verdiepingen, bestaande 
uit groote kruisramen en kleine ramen met een middenstijl, 
staan voortreffelijk in de gevelwanden en zijn, uit een schoon
heidsoogpunt, een groote verbetering vergeleken met de oude 
Empire-ramen. Door het kruis in de groote en den verticalen 
stijl in de kleine ramen krijgt de architectuur een rijzigeren be
slister karakter; de onrust van de sterk sprekende Empire-
ruiten is omgezet in de eenvoudige statigheid van het kruis
kozijn. Het fijne glas in lood, van dichtbij gezien sprekend, 
geeft een schaal van grootheid aan de monumentale architec
tuur er omheen, precies zooals van Campen het bedoeld zal 
hebben. Daar alles in één kleur is geschilderd kan men bij ge
sloten toestand de stalen ramen in de kozijnen niet herkennen; 
het geheel maakt uiterlijk den indruk van het oude, geschil
derde, eiken kruiskozijn-raam. Alleen bij zeer nauwkeurige be
schouwing ziet men de fijne profielen van staal, die niet in het 
origineel aanwezig zijn geweest, maar die heel weinig storen. 
Het is te begrijpen, dat de Schoonheids-Commissie, die alleen 
het uiterlijk aanzicht van een bouwwerk beoordeelt, deze op
lossing heeft goedgekeurd. 

Waar ik, in het algemeen gesproken, de schoonheid van primair 
belang acht bij restauraties, vind ik de herstelling van de 
hoofdvormen der ramen niet alleen toelaatbaar, maar zelfs ge
wenscht. Een dergelijke herstelling betreft zuiver meetkundige 
vormen, waarvan voldoende origineele gegevens aanwezig zijn. 
Meetkundige vormen zijn van allen tijd en kunnen ook te 
allen tijde worden nagemaakt. Bij vrij, dus niet zuiver meet
kundig ornamentaal werk ligt de zaak anders: bezield door een 
persoonlijken scheppingsdrang is dit werk niet door anderen in 
lateren tijd opnieuw te scheppen. De Grondbeginselen zijn in 
deze duidelijk. 
Storend werken deze ramen, wanneer ze open staan; de boven
ste om een middenas tuimelend, de onderste op speunen 
draaiend. Niet alleen de duidelijk sprekende magerheid van het 
staal, ook de onrust van deze fabrieksachtige ramen in hun 
verschillende standen is hinderlijk, ja, bepaald schadelijk voor 

t prachtige, plechtstatige effect van de gevels, 
f zoo komen wij vanzelf bij het vraagstuk van het materiaal. 
' t klinkt vreemd, maar het is niet anders: hoewel bij ge-
s ten toestand de stalen ramen als zoodanig niet zichtbaar 
2 1, doet het bese f van hun aanwezigheid de schoonheid der 
r 'ien sterk verminderen. Hier spreekt het subtiele gevoel voor 
1 teriaal. Een paar voorbeelden kunnen dit toelichten. De 
s ts van den Haagschen Toren is een gegoten ijzeren copie van 
e 1 niet mooi en. zoogenaamd Middeleeuwschen vorm; gesteld 
£ 'iter dat in plaats van de ordinaire een schoone vorm was 
£ lomen, dan zouden wij toch (door het besef dat deze toren 

t van steen maar van gegoten ijzer is) hem minder schoon 
"v den, dan wanneer hij in steen was uitgevoerd. Ander voor

beeld: de massief eiken balk, vergeleken bij het met eikenhout 
omtimmerd stalen bint. Het is mogelijk, dit laatste zoo te 
maken, dat men het niet of alleen bij heel nauwkeurig be
kijken van een massief eiken balk kan onderscheiden. Toch 
zal ieder, die iets voor materiaal-schoonheid voelt, het met mij 
eens zijn: zoo spoedig men weet, dat de balk van staal is en 
omtimmerd, is de schoonheid veel minder. 
Niet hetzelfde maar iets dergelijks geldt voor deze nieuwe 
ramen in het Paleis. Kenmerkend voor de oorspronkelijke 
kruiskozijn-ramen zijn de massieve eikenhout-constructie en 
de eenvoudige functie: de twee bovenste openingen gedicht 
met glas in lood; de twee onderste openingen voorzien van 
naar binnen draaiende ramen, eveneens met glas in lood. Men 
heeft dit voor het gezicht in de nieuwe ramen nauwkeurig 
willen benaderen; maar de indruk van primitieve schoonheid 
en stoeren eenvoud wordt te niet gedaan door het besef, dat dit 
alles grootendeels schijn is, omdat het geheel voor een belang
rijk deel bestaat uit dunne stalen ramen, welker materiaal en 
functies in disharmonie met stoerheid en eenvoud zijn. 
Het bedoelde compromis tusschen behoud van ouden vorm en 
voldoen aan moderne gebruikseischen door middel van staal, 
is een hinderlijke aesthetische mislukking geworden. Het raam 
heeft nóch het karakteristieke van het massief houten kruis
kozijn-raam nóch het karakteristieke van het dunne stalen 
raam. Door het hinken op twee gedachten heeft men beide 
bedorven. 

De nieuwe ramen op den beganegrond zijn geheel van staal, 
met een goede, eigen staal-constructie; ook zij zijn, wat den 
vorm betreft, zooveel mogelijk naar de eikenhouten origineelen 
gecopieerd. Dit lijkt natuurlijk, op zich zelf beschouwd, vol
komen onwaardig. Toch zijn deze ramen, hoe vreemd het ook 
klinke, beter dan die op de verdiepingen. Want de origineele 
houten ramen zijn in dunne vormen opgebouwd; dit dunne nu 
past goed bij een karaktervol stalen raam. Ongetwijfeld heeft 
echter het oude eikenhouten raam een charme, die aan het 
harde, gevoellooze stalen raam geheel ontbreekt. 
Verder zij er op gewezen, dat glas in lood en stalen raam samen 
geen stijlvol geheel geven. Het primitieve van glas in lood past 
bij het in handenarbeid gemaakte, eenvoudige en wat boersche 
oude kruiskozijn-raam; het past echter niet bij het mechanisch-
gefabriceerde, geraffineerd-technische stalen raam. Hierin zijn 
alleen stalen roetjes op hun plaats. 

Maar bovenal: staal, en zeker het dunne staal, is geen waardig 
buitenmateriaal bij een zoo monumentaal bouwwerk als het 
Paleis. Het is te ijl, te onstoffelijk, en te veel aan vernieling 
door roest onderhevig. Het geeft niet het gevoel van eeuwen
durende degelijkheid, gelijk de oude materialen: steen en 
eikenhout, dit doen. leder weet, dat stalen ramen spoedig 
kunnen vergaan (vooral de stalen kozijnen in den muur). Zij 
vragen voortdurend nauwkeurig onderhoud. 
Al deze stalen ramen zijn storend in het Paleis; de algemeene 
geest van dit grootsche monument uit onze Gouden Eeuw 
verzet er zich tegen. Gebouwd van kloeke materialen: bak
steen, natuursteen, eikenhout, is alles aan dit gebouw van 
forsche afmeting en krachtig van werking. Het is bezield door 
de zelfbewustheid en de energie der grootscheeps handelende 
burgerij uit onzen Bloeitijd in de trotsche en machtige koop
mansstad Amsterdam. Sterker en directer dan hare roemrijke 
geschiedenis spreekt deze imposante achitectuur van de kracht 
van dien tijd. Dit bouwwerk is een symbool van onze toen
malige wereldbeteekenis, zooals ook onze 17de eeuwsche 
schilderkunst zou blijken een wereldroem waard te zijn. In de 
Gouden Eeuw is Holland's genie gestegen tot de hoogte van 
universeele beteekenis. Daarvan getuigt deze schepping van 
Jacob van Campen. Daarom is dit bouwwerk niet verfijnd of 
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overgecultiveerd: breedheid en volheid, levenskracht en levens
ernst stralen uit zijn wezen. 
De dunne technisch-verfijnde stalen ramen, mager en levens-
zwak, zijn een dissonant hierin. Door de tegenstelling met de 
stoere natuursteenen omgeving spreekt in dubbele mate hun 
schrielheid, hun teer leven en daarmede hun misplaatstheid. 
Zij krijgen iets belachelijks. 
Men zal mischien er op wijzen, dat de fijne Empire-meubelen 
in het Paleis niet misstaan. Zeker, maar dit zijn losse meube
len en geen onderdeel van het bouwwerk zelf. Zij hebben geen 
architectonische, maar losse, versierende functie. Daarenboven 
zouden meer massieve meubelen in het Paleis beter op hun 
plaats zijn; zooals vanzelfsprekend de Oud-Holandsche uit de 
17de eeuw. 

Mijns inziens voldoen dus de nieuwe ramen niet aan alle 
eischen, die men hier mag en moet stellen. Wat had men dan 
moeten doen? kan een billijke vraag der Restauratie-Commis
sie zijn, en die door mij beantwoord moet worden om den 
schijn te vermijden, dat ik alleen afbrekende kritiek heb willen 
geven. 
Het beste, wijl het door van Campen zelf gewilde, is de toe
passing van het origineele kruiskozijn-raam van eikenhout. 
Men behoeft dan het geheele kozijn-raam niet meer in den 
muur te laten draaien; men kan het als een kozijn vastzetten. 
De 2 bovenste openingen van het kozijn gedicht met glas in 
lood, de onderramen eveneens met glas in lood in naar binnen 
draaiende ramen. Het geheel is voldoende tochtdicht te maken 
(met moderne middelen), vooral als men centrale verwarming 
aanbrengt, wat zeker wel eens zal moeten gebeuren. Is kunst
matige ventilatie niet mogelijk, dan kan men in de bovenope-
ningen naar binnen vallende eiken ramen maken. Zoo noodig 
met eenige afwijking van de maten van het origineele kozijn. 
Dit is zeker waardiger dan het gebruik van stalen ramen. 
Wordt voor geluiddemping een dubbel raam verlangd (wat mij 
zeer overdreven lijkt) dan kan op eenigen afstand een derge
lijk maar dunner kozijn met raam ook in eikenhout gemaakt 
worden, voorzien van spiegelglas. 
Zijn tegen deze oplossing onoverkomelijke bezwaren (wat ik 
betwijfel), dan moet men de specifiek nieuwe gebruikseischen, 
die aan de nieuwe ramen gesteld worden, als basis nemen 
voor de vormgeving, en daarvoor een eigen, karakteristiek 
eikenhouten kozijn en idem raam ontwerpen, dat in voldoende 
harmonie is zoowel met exterieur als met interieur. Men kan 
hier denken, zonder te willen copiëeren, aan een in Frankrijk 
en België in de 18de eeuw gebruikt type, dat ook een kruisvorm 
heeft, maar fijner van opvatting is dan het gewone kruis
kozijn; het kruis wordt gevormd door naald en middenstijl in 
dezelfde profileering; gedicht met kleine ruiten in roeden; men 
kan natuurlijk ook glas in lood nemen. Onderramen draaiend, 
bovenramen vallend. 
Merkwaardig is, dat de kleine ruit met roede in het Paleis uit
stekend staat. Door enkele uit de 18de eeuw in het Paleis nog 
aanwezige voorbeelden kan men zich hiervan overtuigen. De 
verklaring van dit feit is mijns inziens, dat Jacob van Campen 
met zijn voor Holland nieuwe, monumentale architectuur zijn 
tijd vooruit was. Het schilderachtige, maar klein-burgerlijke 
kruiskozijn met glas in lood paste voortreffelijk bij de rijk 
gedetailleerde, levendige, op kleine schaal berekende trapgevel
architectuur. 
Was het niet Lodewijk XIV, die dit raam burgerlijk vond en 
Venetiaansche glasblazers liet komen, teneinde van het kleine 
glas in lood bevrijd te worden? 
In de ontwikkeling onzer bouwkunst (tot ongeveer 1830) valt 
het voortdurend aanwezige, natuurlijke gevoel voor schaal en 
verhouding te bewonderen. Hierdoor ontstaat het harmonische 
en het musikale in de bouwkunst. Dit talent hebben wij in 
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onzen verstandstijd voor een belangrijk deel verloren. Wij zif n 
in het verleden, dat zoo spoedig de bouwkunst monumentale • 
strakker, grootscher van aspect wordt, ook de schaal der ruit? i 
grooter wordt: ongeveer 1670 doet de kleine roede-ruit in Ar . 
sterdam zijn intrede. Jacob van Campen was echter met zi i 
forsche architectuur in 1650 nog aan het oude glas-in-lood g . 
bonden; toch doet hij al pogingen, het schilderachtige krui -
kozijn platter en strakker te maken. Het eigenaardige, vlak! -
kruiskozijn tegelijk raam, in zijn geheel draaiend in de steen< , 
neggen, een type dat weinig voorkomt en vermoedelijk allee i 
tusschen 1650 en 1670 is toegepast, is het resultaat. Maar oi • 
getwijfeld is, niet historisch maar aesthetisch gesproken, ( > 
roede-ruit en niet het kleine glas-in-lood de juiste schaal-gev -
voor de monumentale architectuur van het Paleis. Het bovei -
genoemde Fransche type zal zeker voortreffelijk voldoen. 
Er komt nog iets belangrijks bij: Was het Paleis vroeger Raac • 
huis, het is nu Paleis. Het is niet meer een administratiegebou • 
met vergaderzalen, het wordt bewoond. Van uit dit doel geziei , 
is de roede-ruit beter dan het glas-in-lood; want de eerste hee t 
zijn ontstaan aan paleis-architectuur te danken, de tweede nie . 
Zeer zeker is het aangenamer uitzien door roede-ruiten da.i 
door glas-in-lood. 
De bestaande Empire-raamindeeling van Zocher is te groot; 
door de forsche afmetingen der ruiten verminderen deze schatil 
en kracht der achitectuur. 
Het nieuwe kruiskozijn met glas-in-lood doet, afgezien van de 
bovengenoemde staal-bezwaren, in het interieur uitstekend. 
Verrassend is vergeleken bij de Zocher-ramen de grootere 
schoonheid aldaar, die èn door lichtwerking èn door vorm en 
schaal is ontstaan. Toch zou bij deze kloeke interieurs de kleine 
roere-ruit even goed, misschien zelfs beter passen; men be-
schouwe dergelijke ramen, aanwezig in de Groote Burgerzaal. 
Ten slotte: wil men beslist stalen ramen (wat mijns inziens 
even beslist moet worden afgekeurd), dan is de eenige juiste 
houding tegenover dit bouwwerk: een eigen ontwerp, karakte
ristiek het staal en de raamfuncties weergevend, zooveel moge
lijk in vorm en harmonie met het geheel. Maar natuurlijk zal 
het staal steeds een dissonant vormen in den geest van dit 
gebouw. 
Wat nu gebeurt is echter verwerpelijk: een verkracht en ver
minkt oud, eiken, kruiskozijn-raam, dat natuurlijk ook geen 
karakteristiek stalen raam is. 

Mijn conclusie is: De Restauratie-Commissie heeft zorgvuldig 
overwogen, welke oplossing hier de beste zou zijn. Toch voldoen 
deze ramen, wat hun architectonische waarde betreft, niet aan 
de hooge eischen, die men bij dit bouwwerk moet stellen. Zij 
zijn verder in strijd met letter en geest der Grondbeginselen 
van 1917; enkele bepalingen hierin zullen duidelijker omschre
ven moeten worden. 
De vraag van de drie vereenigingen: „Is reconstructie van een 
oud gebouw of détail daarvan wel zooveel mogelijk in den oor-
spronkelijken vorm, doch met gebruik van zichtbaar moderi e 
materialen en in zichtbaar gewijzigde constructie, toelaatbaar' " 
moet mijns inziens ontkennend beantwoord worden. 
Ten slotte: het verdient aanbeveling, de Grondbeginselen te he -
zien, zoodat de schoonheid meer tot haar recht komt, zooals i 
deze beschouwing nader is uiteengezet. 

Dr. Jan Kalf heeft op de vergadering van den Neder landseh 
Oudheidkundigen Bond te 's Hertogenbosch in 1933 uitgeroe
pen: „Er is in de bijeenkomsten te weinig oppositie. Wij moet n 
weer strijdlustige gedachtenwisselingen hebben zooals eertijds " 
Welnu, misschien kan op de eerstvolgende vergadering van d n 
Bond aan het verlangen van Kalf worden voldaan door bespi •• 
king van deze beschouwingen. 
Juli 1936. 

P O R T R E T B U S T E D R . J A C . P. T H I J S S E ( B R O N S ) D O O R T H E O V A N R E I J N . 

TENTOONSTELLING VAN DEN NEDERLANDSCHEN KRING VAN BEELDHOUWERS IN PULCHRI STUDIO. 

Bij het binnenkomen van de zalen van Pulchri Studio valt de 
zorgvuldigheid, waarmede de talrijke beeldhouwwerken bij 
nader inzien blijken te zijn opgesteld, niet dadelijk op. 
Men krijgt het gevoel van een wat volle étalage. De zalen van 
Pulchri zijn te klein voor hetgeen er in staat en zijn bovendien, 
hoe allicht ook te waardeeren voor het tentoonstellen van 
andere kunstwerken, voor beeldhouwwerken totaal ongeschikt. 
De werken staan los van hetgeen ze het meest noodig hebben: 
hun geëigend milieu, hun sfeer, of hun fond. Ze staan daar nu 
om „op hun voordeeligst" gezien te worden. Maar zelfs beelden 
van Michel Angelo zouden zoo te kort komen. 
Het wordt hoog tijd, dat er, althans in de drie groote steden 
van ons land, inrichtingen komen, die s p e c i a a l voor perio
dieke tentoonstellingen van beeldhouwwerken zijn ingericht. 
Dp.ar hebben onze beeldhouwers recht op. Die moeten maar 
*c >ben met hun exposities. Beeldhouwwerken vereischen nu 
eeimaal bijzondere opstellingen. Beeldhouwkunst is een kunst 
d nu eenmaal in dat opzicht wat pretentie heeft. Alleen al 
"aar het materiaal eischen beeldhouwwerken verschillend 
licht en omgeving. In een zaal, waarin onder een half diffuus 
b v/enlicht, beelden in brons, in steen en in hout zijn opgesteld, 
k nt vrijwel niets goed tot zijn recht. Hier is het materiaal te 
d I geworden, daar te glanzend, hier vervagen schaduwen tot 
g ezelige vlakken, ginds versmelten de lichten tot groote witte 
P «ken. En hoe is, naast het materiaal, de vorm van het beeld 
a ankelijk van zijn opstelling! 
r overwegingen, welke de opstelling van beeldhouwwerken 
b alen, zijn wel van grooter beteekenis, dan de overweging 
b beeld zóó te stellen dat het een ander niet hindert, zelf niet 

gehinderd wordt en niet omver geloopen kan worden. Toch 
krijgt men op onze tentoonstellingen van beeldhouwwerken, 
met hun beperkte en gebrekkige opstellingsmogelijkheden, 
vaak den indruk dat dit alleen de doorslaggevende factoren 
zijn geweest. 
Er moeten inrichtingen komen, waarin bij het gezamenlijk ten
toonstellen van beeldhouwwerken, ieder kunstwerk volledig 
tot zijn recht kan komen. Denk hier toch eens om, als het 
Stedelijk Museum wordt uitgebreid! 
Om nu op de tentoonstelling in Pulchri Studio terug te komen, 
de Ned. Kring van Beeldhouwers heeft, men wordt dat bij 
nader bezien gauw gewaar, met de uiterste zorg getracht, het 
groote aantal beelden harmonisch naast elkaar op te stellen. 
Het is waarlijk niet zijn schuld dat het effect ervan niet direct 
spreekt. 
Er is in deze eeuw over beeldhouwkunst méér geschreven, dan 
er in de eeuwen daarvóór gebeeldhouwd is. Wij zullen niet over 
de tentoonstelling schrijven. Wij kunnen trouwens niet volgens 
den gebruikelijken weg van de kunstcritiek voor de verschil
lende inzenders op de tentoonstelling een goedkeurend, een 
vermanend, een opbeurend en afkeurend woord vinden. Wat is 
het ergste? Voor den criticus en den kunstenaar? 
Wij noemen hier alleen de namen der exposeerende beeld
houwers, nl. M. Andriessen, G. Jacobs van den Hof, H.J.Jansen 
van Galen, J. Keller, S. Klinkenberg, Hubert van Lith, Mevr. 
Ch. van Pallandt, Theo van Reyn, B. J. Richters, Mej. G. J. W. 
Rueb, Kees Schrikker, F. Sieger, P. Starreveld, J. Trapman, 
Willem Valk, H. Wezelaar een Dirk Wolbers, terwijl de Kring 
van Ned. Beeldhouwers, om zijn nagedachtenis te eeren, eenige 
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werken heeft ondergebracht van den dit jaar overleden beeld
houwer Jac. de Graaff. 
Afzonderlijk willen wij alleen het werk van den beeldhouwer 
J. Altorff vermelden, die ter gelegenheid van zijn 60sten jaardag 
hier gehuldigd wordt met een expositie van een groot aantal 
werken. 
Zij zijn genoegzaam bekend, zijn gestyleerde dieren en nu men 
al die werken tezamen ziet, krijgt men eerbied voor de trouw 
en rechtschapen innerlijke overtuiging, waarmede zulk een 

kunstenaar in een tijdsgewricht, dat hem alle mogelijke grad< 1 
van vrijheid laat, zich bindt aan wat oprecht zijn ziel is. 
Verwar beginselvastheid niet met trouw aan je ziel. Begins . 
vastheid kan op den duur vervelend worden. Trouwens beginse -
onvastheid evengoed. Maar zijn eigen ziel is voor den kunst -
naar van oneindig grooter waarde dan welk beginsel oo . 
Huldigers van beginselen moeten hier niet van schrikken. Zc > 
erg is het op zichzelf niet. 

J. P. H . 

EEREN MET WOORDEN . . . . EN MET DADEN. 

Het verhevene is altijd ze ldzaam; dit geldt zeker óók voor onzen tijd. 
Een pijnlijk gevoel van leegheid wordt dan ook opgewekt wanneer wij dat 
zeldzame — en dan nog zoo kort na het ontstaan — verstooten zien. 
Het zal ongeveer dertig jaar geleden zijn, dat het Amsterdamsche electrici-
teitsbedrijf ons verraste met een tweetal objecten, waarvan het ontwerp 
aan niemand minder werd toevertrouwd dan aan wijlen Dr. H. P. Berlage, 
wiens nagedachtenis in zoovele woorden werd geëerd . 
Zeker, zij vul len in even grooten getale de stad, de door ons bedoelde 
electriciteitsmasten en t ransformatorzui len, maar hun verdwijning zou 
minder schri jnend zijn geweest dan de toestand waar in zij thans verkeeren. 
Het potloodachtige grauw der palen, waarmee het stedelijk zwart-rood der 
versierende ba.nden zoo voortreffel i jk harmonieerde, is door een groezelig 
grijsje vervangen en de banden zijn (wat in deze omstandigheid misschien 
nog het beste is) vaak geheel verdwenen. 
Erger lot dan alleen het niet eerbiedigen der oorspronkeli jke kleuren, trof 
de t ransformatorhuis jes, d i e . . . . zelf getransformeerd werden en wel in 
reclamezuilen. W i e herinnert zich niet hun glanzende, donkere kleur met 
het roode, haast primit ieve ornament? Nu zijn de gebouwtjes met aff iches 
beplakt en hun top werd gemenied! 

Hoe ondergeschikt de rol ook was die genoemde objecten in ons stadsbee i 
vervulden, zij droegen onmiskenbaar den stempel van den verheven gee 
van den ontwerper. 
Een andere vermink ing, die n i e t door overheidszorg goed te maken i . 
onderging een v i l la van denzelfden bouwmeester, nl. „ M e e r w i j c k " aan de r 
Middenweg. Zij werd tot café ingericht en wij behoeven slechts te verme • 
den, dat haar muren tot reclamevlakte voor een populaire biersoort werde i 
aangewend. 
Het fraaie Zondagmiddagweer voerde onze schreden langs het gebouwtje. 
Wij hielden even stil tusschen de voortwandelende menigte en dachte i 
terug aan de vervlogen jaren, waar in Meerwijck daar nog onaangetast 
prijkte . . . . 
De kreet: „Zes-één ver lo ren!" van een voorbijf ietsend jongmensch, tegen 
een hem passeerenden kennis, bracht ons afdoend terug in het heden; wij 
hernamen onze plaats in den stroom van wandelaars, wier gedachten van 
andere zorgen vervuld waren dan die voor verstooten schoonheid. 

v. O. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP. 

Het is de jury voor de prijsvragen 1936 van onze vereeniging noodig ge
bleken, wijziging te brengen in het antwoord op de ingekomen vragen en 
wel voor wat betreft het oppervlak van de zetterij. 
Het antwoord daarop zou nu moeten lu iden: 
Het oppervlak van de machinale zetterij en opmakeri j moet ten minste 

90 m2 zijn, terwijl het eerder — naar aanleiding van de gestelde vragen — 
opgegeven oppervlak van 300 m* als een maximum is te beschouwen. De 
jury neemt dus met alle tusschen deze twee maten gelegen oppervlakken 
genoegen. 

CURSUS H.B.O. 

Het Bestuur van den cursus deelt mede, dat de gelegenheid is opengesteld, 
bepaalde leergangen van den cursus als toehoorder bij te wonen. Hiervoor 
moet een vergoeding worden betaald ten bedrage van f 2.50 per lesavond 
(7 9 uur ) . Voor leden van de Vereeniging voor voortgezet en hooger 
bouwkunstonderr icht is deze vergoeding gesteld op f 1.50. 
Aangezien het noodig is, dat het Bestuur over een en ander een behoorlijk 
overzicht bekomt, ter voorkoming van overvul l ing van bepaalde cursus
avonden, hetgeen niet ten voordeele van de studie der eigenlijke cursisten 
zou strekken, moeten aanvragen voor toelating als toehoorder worden ge
richt aan het secretariaat der Vereenig ing: Vondelstraat 19, A m s t e r d a m - W . 
A ls docenten voor den cursus 1936—'37 zijn aangewezen. 
1e jaar : architectuur ontwerp : J . Berghoef en D. Greiner . 

handteekenen : N, J . van der Vecht . 
sterkteleer : Ir. G . J . Meyers. 
karakterist iek der stijlen : Prof . W . van der P l u y m en 

Jan de Meijer. 

aan- en afvoerleidingen, 
sanitaire installaties : E . P. Messer. 

l ichttechniek : R. Swierstra. 
l ichtarchitectuur : C . J . Fe i tkamp. 
de woonwijk : Ir. J . van Ti jen. 

Omtrent de aanwijzing van een docent in den stedebouw zijn n^g 

onderhandelingen gade. 

3e jaar : archi tectuur ontwerp 

: Prof . N. Lansdorp en 
Ir. S. van Ravesteyn. 

verband tusschen huis en tu in : A . P. Smits, 
sterkteleer : Ir. G . J . Meyers, 

verwarming en venti latie : Ir. P. W . Deerns. 

2e jaar : architectuur ontwerp 
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: Ir. A . van der Steur en 
Ir. J . B. van Loghem. 

interieur : F. A . Eschauzier . 

karakter ist iek der stijlen : Prof . W . van der P luym 
en Jan de Meijer. 

Omtrent de aanwijzing van een docent in de acoustiek zijn t >0 
onderhandelingen gaande. 

4e jaar : archi tectuur groot ontwerp : Ir. H . T . Zwiers. 
gedachten over bouwkunst : Ir. J . B. van Loghem. 
Omtrent de aanwijzing van een docent in het architectoni eb 
schetsen zijn nog onderhandel ingen gaande. 

Het Dag. Bestuur van den cursus H.B )- : 

Ir. A . J . V A N D E R S T E U R , Voorzitte 
B. T . B O E Y I N G A , Secretar is. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
3 R G A A N V A N DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER B O U W K U N S T , B O N D V A N N E D E R L A N D S C H E ARCHITECTEN 
EN HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

EDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. V A N H A R D E V E L D , V ICE-VOORZITTER IR J H V A N NR A f\ 
•EN BROEK, A. EIBINK, FR. H A U S B R A N D , T. H A A K M A W A G E N A A R . SECRETARIS i J. P. MIERAS. 3 O C T . 1936 4U 
EDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, A M S T E R D A M 

DE WIJZIGING DER GELDPOLITIEK. 

p verzoek van den Aannemersbond plaatsen we de volgende 
ïededeeling: 

naar aanleiding van het besluit der Regeering tot verbod van 
•zouduitvoer en der daaruit voortvloeiende wijziging in de 
waardeverhouding tusschen den gulden en de buitenlandsche 
I etaalmiddelen hebben de dagelijksche besturen van Ned. Aan
nemersbond en Patroonsbond v. d. Bouwbedr., Ned. R.K. Bond 
van Bouwpatroons en Ned. Chr. Aannemers- & Bouwvak
patroonsbond nagegaan welke gevolgen genoemde gebeurte
nissen kunnen hebben voor de bedrijven der leden en welke 
houding ten deze kan worden aangenomen. 
Vóór alles is het goed zijn kalmte te bewaren en geen overijlde 
stappen te doen. 
Het is nuttig den loop der dingen voorloopig rustig af te wachten. 
Intusschen hebben de dagelijksche besturen reeds overleg kun
nen plegen met de vertegenwoordigers van de bonden van han
delaren. 
Mede naar aanleiding hiervan is het voorloopig advies onzer 
bondsleiding als volgt: 
A. H a n d e l . 

1. Bestaande contracten worden afgewikkeld. 

2. Bij moeilijkheden stelle men zich in verbinding met zijn 
Bondsbureau. 

3. Indien bericht omtrent moeilijkheden binnen komt, zul
len de bureaux van onze bonden zich met die van den 
handel verstaan. 

B. O p d r a c h t g e v e r s . 
1. Bij aanbestedingen op korten termijn schrijve men in 

onder voorwaarde van verrekening bij prijsverhooging 
van de voornaamste artikelen en wel voornamelijk van 
die welke van het buitenland afhankelijk zijn. 

2. Bij verder afliggende bestedingen (dus waar de tijd zulks 
toelaat) dienen de gegadigden (nog liever de afdeelings-
besturen) zich met de directies in verbinding te stellen 
om te geraken tot basisprijzen van de voornaamste arti
kelen als bovenbedoeld voor de aanbesteding door de 
directies vast te stellen. 

3. Bij gunning van werken, waarvoor bereids vóór de ge
troffen regeeringsmaatregel was ingeschreven, versta 
men zich met de directie tot het vaststellen van basis
prijzen in onderling overleg. 

4. Bij moeilijkheden wende men zich tot zijn bondsbureau. 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G D O O R IR. F . G . U N G E R . 

(Vervolg van pag. 380.) 

C E N T R A L E W A R M T E T O E V O E R D O O R A A N S L U I T I N G O P W I J K V E R -
W A R M ING. 

Laat men zich leiden door de overweging, dat het, bij de hui
dige ontwikkeling der samenleving, meer en meer technisch 
mogelijk en ook economisch wenschelijk wordt het dagelijks 
voor het huishoudelijk bedrijf benoodigde zonder meer van 
buiten af toebedeeld te krijgen, men denke in dit verband aan 
de voorziening met electriciteit, gas, water, huisbrandolie en 
dergelijke, dan zal, uit een algemeen maatschappelijk oogpunt 
bezien, ook menigmaal de gedachte uitgaan naar centralisatie 
der warmtevoorziening van woningen en gebouwen, o.a. in ver
band met het daaraan verbonden voordeel van economische 
of, algemeener nog, efficiënte, d.i. alleszins doeltreffende 
w irmteopwekking. 
Ir plaats van tal van kleine stookgelegenheden met de zich 
Cl traan parende zorg en last van brandstof levering, (ondes
kundige) behandeling van het stookapparaat door personen 
v n allerlei rang en stand, getob met schoorsteentrek, een 
Z i <ere mate van gevaar voor brand of explosies enz. enz., 
t r adt dan een enkele warmtecentrale met geperfectioneerde 
stookinrichting en beperkte bediening onder vakkundig toe-
Z l 't, den gebruiker vrij makend van alle voornoemde zorgen 
e ' die, bij een goed georganiseerd bedrijf, hem ten allen tijde, 
0 ( in de seizoenovergangsperioden en op kille, vochtige 
2 0 ïerdagen warmte kan verzekeren. 
H gemak, dat aansluiting op een wijkverwarmingsleidingnet 

voor den gebruiker oplevert, springt dan ook direct in het oog, 
wanneer men zich daarvan rekenschap geeft, aangezien, zoo
als werd opgemerkt, alle zorg en moeite, welke toch altijd, zij 
het hier meer, daar minder, aan het gebruik van een eigen 
stookinrichting verbonden zijn, komen te vervallen, terwijl men 
de voor ketels en brandstofberging benoodigde ruimten be
spaart en slechts betrekkelijk weinig plaats voor de centrale 
aansluiting beschikbaar behoeft te stellen. 
Toch vindt, ondanks dergelijke voordeelen, wijkverwarming tot 
dusver hier te lande nog maar beperkte toepassing. Er bestaan 
daarvoor verschillende redenen, waarvan wel een der voor
naamste is, dat in menig geval het geldelijk voordeel, verkrijg
baar door de geperfectioneerde en gecentraliseerde warmte
ontwikkeling, sterk gereduceerd en ook wel overtroffen kan 
worden door de kosten, voortvloeiende uit den aanleg en de 
exploitatie van een (uitgebreid) leidingnet voor distributie van 
de warmte. Voorts kunnen zich m.b.t. het goede functioneeren 
in technisch opzicht overwegende moeilijkheden voordoen zoo
wel bij de warmteopwekking en distributie als bij de daar op 
aan te sluiten huisinstallaties. 

W a r m t e m e t i n g . 
Een verdere moeilijkheid is gelegen in de noodzaak de door de 
aangeslotenen gebruikte warmtehoeveelheden te meten. Hier 
en daar heeft men de ervaring opgedaan, dat verrekening vol
gens abonnement zonder nadere meting leidt tot groote warmte-
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verspilling, omdat dan elke aanleiding tot afsluiten van niet ge
bruikte resp. temperen van overmatig warmte-afgevende 
radiatoren enz. of andere verbruikende toestellen, bijv. voor 
warmwaterbereiding en dergelijke, ontbreekt. Na het aanbren
gen van warmtemeters bleek in dergelijke gevallen het totale 
warmteverbruik soms met 40 a 50 % te verminderen als gevolg 
van de meer zorgvuldige regeling, uitgeoefend door de ge
bruikers. 
Hieruit volgt, dat meting der verbruikte warmtehoeveelheden 
van groot belang is voor de economie van het bedrijf en daar
om in het algemeen niet gemist kan worden. Elke huisaanslui
ting moet derhalve van een meetinrichting voorzien worden, en 
wel van een zoodanige, dat de controle op het verbruik, daar
mede verkregen, in principe van een zelfde orde van nauwkeu
righeid is, als voor de meting van op dergelijke wijze gedistri
bueerde benoodigdheden, zooals electriciteit, gas en water ver
langd wordt. 
Toepassing van nauwkeurige, geheel automatisch werkende 
warmtemeters is echter wegens de hooge kosten dezer appara
ten slechts bij betrekkelijk groot warmteverbruik verantwoord. 
Voor eenvoudige huisaansluitingen van beperkte grootte kun
nen deze geperfectioneerde toestellen tot dusver niet in aan
merking komen en is men daarom aangewezen op minder kost
bare, zij het dan ook minder nauwkeurige, meetmethoden. 

Hoewel o.a. bovengenoemde bezwaren een uitgebreide toepas
sing van wijkverwarming vooralsnog in den weg plegen te tre
den, zoo bestaan er toch ondernemingen op dit gebied, waarbij 
men een bevredigenden gang van zaken heeft weten te ver
krijgen. 
Zorgvuldige bestudeering van de technische en economische 
factoren is derhalve voor elk geval een eerste vereischte, terwijl 
verdieping van ons inzicht in dergelijke problemen tevens de 
mogelijkheid vergroot binnen afzienbaren tijd deze wijze van 
verwarmen meer algemeen in toepassing te brengen. 

K o p p e l i n g v a n w a r m t e l e v e r i n g met e l e c t r i -
c i t e i t s o p w e k k i n g . 
Eventueel kan men aan de opwekking van kracht en electrici
teit het bedrijf eener wijkverwarming koppelen, hetwelk alles 
te zamen bijzondere voordeelen oplevert. Wil een dergelijke 
samenwerking echter het gewenschte resultaat zoowel voor het 
warmtebedrijf als voor den gebruiker geven, dan is het noodig 
die voordeelen op juiste wijze te interpreteeren. 
In den laatsten tijd treedt voormelde combinatie van electri-
citeits- en warmtevoorziening meermalen op den voorgrond 
en wel doordat zij de mogelijkheid biedt om voor de groote 
hoeveelheden afvalwarmte der electriciteitsopwekking een nut
tig emplooi te vinden. Zelfs bij de meest economisch werkende 
stoominstallaties voor electriciteitsopwekking wordt nog zeer 
veel, n.l. ca. 75 % van de door de steenkolen geproduceerde 
warmte niet in electrische energie omgezet en gaat derhalve 
het grootste gedeelte als zgn. afvalwarmte verloren. Voor ge
heel ons land is deze te schatten op de thermische waarde van 
een millioen ton kolen per jaar. Elk gedeelte dat dus van deze 
groote warmtehoeveelheid op rationeele wijze aan de huisver
warming dienstbaar gemaakt kan worden, beteekent evenzoo-
veel brandstofbesparing. Er komen bij deze problemen echter 
velerlei factoren in het geding, die het vinden van een bruik
bare oplossing, technisch en economisch gesproken, geenszins 
eenvoudig maken, omdat zij zoowel voor als tegen de verwach
ting van een gunstig resultaat kunnen pleiten. Een enkel voor
beeld moge hierbij tot toelichting dienen. 
Koppeling der wijkverwarming aan de electrische opwekking 
vindt o.a. een gunstige omstandigheid in het feit, dat beide 
producties in het winterseizoen het grootste zijn, terwijl voorts 
de technische perfectie van de electriciteitsopwekking i.e. van 
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het daaraan annex zijnde stookbedrijf het beter dan voorheen 
mogelijk maakt dit althans voor een gedeelte der productie in 
of nabij het centrum der steden uit te oefenen. Daarbij moet 
men dan tevens bedenken dat distributie van warmte kosl. 
baarder is en ook uit andere hoofde minder geschikt om ee* 
groot rayon te bestrijken dan de electriciteitsvoorziening, rede 
waarom, ingeval men combinatie van electriciteit- en warmte 
distributie beoogt, het samentrekken van de electriciteit^ 
opwekking tot enkele zeer groote productiecentra in den land 
voor bovenbedoelde koppeling niet het meest dienstig is. Doo 
een en ander krijgt de gedachte beteekenis om de bestaand 
groote centralen aan te vullen met stedelijke opwekkings 
bedrijven. 

T r a n s p o r t m e d i u m . 
Een punt, dat men uit den aard der zaak in de eerste plaats ii 
aanmerking moet nemen, betreft de warmtedistributie vanui: 
de centrale, n.l. of deze zal geschieden met stoom dan wel me: 
water en met welken toestand van druk en temperatuur dez 
daarbij zullen dienen te functioneeren; zoo zal men bijv. bij 
laatstgenoemd medium onderscheiden kunnen het gebruik van 
water onder verhoogden druk en aanmerkelijk verhit boven de 
kooktemperatuur bij atmosferischen druk, dan wel van nor
maal warm water, dat zonder meer onmiddellijk in de circula
tie van de huisinstallatie geleid kan worden. 
Hier te lande werken installaties voor centrale verwarming van 
gebouwen voor het meerendeel met circuleerend warm water, 
met het gevolg, dat bij wijkverwarming rechtstreeksche levering 
van het benoodigde warme water uit een straatleidingnet in de 
installatie een methode is, waarmede men op de meest een
voudige wijze in de warmtebehoefte voorziet. Weliswaar kan 
men de warmte ook door middel van stoom aanvoeren, doch 
dan vervalt de mogelijkheid tot rechtstreeksche aansluiting der 
huisinstallaties, welke voor circuleerend water zijn uitgerust. 
Met het oog op beperking van de aansluitingskosten verdient 
derhalve bedoelde rechtstreeksche warmtelevering in de huis
installatie de voorkeur. Bovendien is het verzamelen en terug
voeren van het condenswater bij stoomdistributie een minder 
eenvoudige zaak dan het terugvoeren van het afgekoelde 
water eener warmwaterdistributie. 

Ook pleit voor de keuze van water als warmtetransportmedium, 
dat het leggen van de distributieleidingen eenvoudiger is resp. 
op minder bezwaren stuit dan bij distributieleidingen voor stoom. 
Evenwel is aan eerstgenoemd medium toch een nadeel verbon
den, n.l. dat daar, waar stoom voor de verwarming verlangd 
wordt, geen aansluiting op het warmte-distributienet moge
lijk is, althans in de meeste gevallen. Daardoor vervalt bijv. voor 
industrieele bedrijven, ziekenhuizen en dergelijke, welke stoom 
voor allerlei doeleinden noodig kunnen hebben, de gelegenheid 
om aangesloten te worden, althans voor zoover deze zich niet 
zonder bezwaar daarnaast tevens op een geschikte wijze van 
stoom kunnen voorzien. 
Bij distributie van de warmte door water bestaat evenwel wear 
de mogelijkheid, in tegenstelling tot die door stoom, om in eer
ste instantie en centraal de hoeveelheid warmte, die aan eiken 
gebruiker wordt toegevoerd, in overeenstemming met de weers
omstandigheden, het uur van den dag enz. te regelen, voorn v 
melijk door verandering van de temperatuur van het in het 
leidingnet stroomende water. Hiermede verkrijgen de verbrui
kers derhalve zonder meer een zekere aanpassing aan de ie-
hoefte. Geheel afdoende kan deze regelwijze echter om verse! il-
lende redenen niet zijn. In de eerste plaats ontstaat bij gro- te 
lengte van het leidingnet een belangrijke, van den afstand af
hankelijke vertraging, voordat de wijziging van de temperat' ur 
bij de verbruikers merkbaar wordt. Voorts zijn de onderscheid ne 
gebouwen in zeer uiteenloopende mate onderhevig aan de we» rs-
omstandigheden, vooral met betrekking tot den invloed an 

^IG. 39. W A R M T E - U I T W I S S E L A A R O F T E G E N S T R O O M T O E S T E L . 
;. thermometer; 2. uittredend circulatiewater: 3. toevoer van stoom, resp. over-
•erhit water; 4. tusschenschot; 5. afvoer van condens- resp. afgekoeld water; 

7. ophangbeugels; 8. pijpenbundel; 9. tusschenschot: 10. aftap. 

zon en wind. Reeds voor de verschillende gevels en gedeelten 
van één zelfde gebouw loopt deze belangrijk uiteen, zoodat niet 
overal met gelijke regeling van den warmtetoevoer kan worden 
volstaan. 
Verder is daar, als punt van overweging, nog de warmwater
voorziening, voor welke de warmte met voordeel van de cen
trale kan worden betrokken, doch die daartoe steeds een zekere 
minimale temperatuur van het distributiewater en ook warmte
levering in het zomerseizoen vergt. 
Tenslotte spelen de gebruiksonderbrekingen, o.a. die voor den 
nacht, een rol. Daardoor moet voor elke installatie resp. voor 
elk vertrek op zich zelf aan- en afzetten der verwarming op uit
eenloopende tijdstippen kunnen geschieden, doch men dient dan 
tevens over de noodige extra warmte te kunnen beschikken, 
opdat na korten tijd het opgewarmde vertrek in gebruik geno
men kan worden. 
Wijkverwarming vormt dan ook uit hoofde van het boven
staande en om andere redenen een probleem, dat men, met name 
in het buitenland, op velerlei wijzen tot een oplossing heeft 
gebracht, zij het dan met vaak zeer verschillend resultaat; het 
bestek dezer verhandeling laat evenwel niet toe, op de bijzon
derheden hiervan nader in te gaan. 

A a n s l u i t i n g h u i s i n s t a l l a t i e s . 
Voor het juiste functioneeren van de huisinstallaties, en hierop 
doelt deze verhandeling in de eerste plaats, is het van belang, 
dat deze met in acht neming van het systeem waarop zij berus
ten, kunnen worden aangesloten op een wijze, die het verkrijgen 
van een alle eischen eener moderne verwarming bevredigend 
warmtebedrijf waarborgt. 
Daarvoor is het niet alleen voldoende, dat men bij wijkverwar
ming de warmte als zoodanig van buiten af toegevoerd krijgt, 
doch tevens een eerste eisch, dat de aanpassing van de huisver
warming aan de weersomstandigheden en den huishoudelijken 
!;ang van zaken geenerlei of althans een uiterst minimum aan 
bemoeiingen van den gebruiker vraagt. 
Zoowel bij toevoer van stoom als bij dien van heet water onder 
overdruk (zgn. oververhit water) pleegt men in den regel deze 
media niet direct in de huisinstallaties, welke, zooals gezegd, 
althans hier te lande meerendeels voor circulatie van warm 
water onder atmosferischen druk zijn ingericht, toe te laten, 
stcom en heet water dienen dan in zgn. warmte-uitwisselaars 
of tegenstroomtoestellen hun warmte af te geven aan het door 
e installatie circjleerende medium. 
•en korte vermelding moge daarom hier nog volgen van een 
ergelijke inrichting, welke het technisch ten volle mogelijk 
'aakt bij centralen toevoer van stoom of oververhit water naar 

FIG. 40 . P O M P E N , R E S E R V O I R E N H U L P T O E S T E L L E N IN H E T C E N -
T R A L E G E D E E L T E V A N H E T P E G U S W A R M T E D I S T R I B U T l E B E D R U F 
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den eisch aan bovenbedoelde aanpassing te voldoen, dus, vol
doende warmtetoevoer vooropgesteld, onafhankelijk te zijn van 
het distributiesysteem van het wijkverwarmingsbedrijf. Zij 
wordt dan ook in vele gevallen voor de aansluiting van huis
installaties op het warmtedistribueerend leidingnet toegepast. 
Voornoemde warmteuitwisselaars, welke slechts een vrij be
perkte ruimte in beslag behoeven te nemen, bestaan in het 
algemeen uit een gesloten cilindrischen ketel, meestal van lig
gend model, zooals in fig. 39 is voorgesteld. In den ketel bevindt 
zich een bundel pijpen waardoor de stoom of het heete water 
stroomt, terwijl de pijpen omspoeld worden door het te verwar
men circulatiewater. Voorts brengt men een automatisch wer
kend regeltoestel aan, hetwelk den toevoer van stoom of heet 
water zoodanig instelt, dat de temperatuur van het verwarmde 
water constant op de gewenschte hoogte blijft. 
Uiteraard dienen het apparaat en alle aansluitende leidingen 
tegen warmteverlies deugdelijk te zijn geïsoleerd. 
Bij huisverwarming door middel van stoom van lagen druk kan 
de centrale warmte, zoo deze als stoom van hoogen druk wordt 
toegevoerd, op eenvoudige wijze op den verlaagden druk wor
den gebracht en dan zonder meer in de huisinstallatie worden 
toegelaten. 
Directe aansluiting is in het algemeen ook mogelijk bij centra
len warmtetoevoer met water voor huisinstallaties met water
verwarming mits het distributiewater geen belangrijk hoogeren 
druk en temperatuur bezit dan voor de installaties toelaatbaar is. 

V o o r b e e l d v a n een w i j k v e r w a r m i n g . 
Een wijkverwarming, die zich in voortdurende uitbreiding mag 
verheugen en allengs een steeds omvangrijker wordend gebied 
van warmte gaat voorzien, vinden wij bij het Provinciaal en 
Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf, kortweg ge
noemd de Pegus, te Utrecht. Aanvankelijk begon deze instel
ling met stoomlevering aan nabij haar oude stedelijke electri
sche centrale gelegen ziekenhuizen en spoorweggebouwen, 
doch sinds 1927 heeft zij zich ook toegelegd op de warmte
distributie door middel van warm water via transport-leidingen 
in de straten van de stad, waarmede zij nu tal van huizen en 
andere gebouwen van warmte voorziet. 

C e n t r a l e . 

De opwekking der warmte vindt plaats in hoogedruk stoom
ketels en wel verwarmt men in de centrale het te distribueeren 
water door den afgewerkten stoom van de machines (turbines) 
voor de electriciteitsopwekking. Hier geschiedt dit, zooals ge
zegd, in de oude electrische centrale, welke als zoodanig te klein 
was geworden, doch als warmtecentrale bruikbaar bleek. Door 
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_ _ _ _ _ Warmte-distributieleidingen van het P«<*us-bedrijf. 
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f IG. 42. H E T L E G G E N V A N E E N Z I N K E R IN E E N D E R S I N G E L S . 

het aanbrengen van eenige hulptoestellen, waarvan fig. 40 een 
beeld geeft, kon zij dan ook voor de verlangde bereiding van het 
warme circulatiewater ingericht worden. 
In deze figuur ziet men twee hooggeplaatste voorraadketels, 
waarin steeds heet water voor aanvulling (suppletie) gereed 
wordt gehouden. Daaronder bevinden zich een drietal liggende 
tegenstroomtoestellen, in principe geheel overeenkomende met 
het in fig. 39 afgebeelde toestel. De afgewerkte stoom der tur
bines verhit het om de pijpen stroomende water, dat uit de stad 
terugkomt, en dat door een der links op de foto zichtbare 
pompen aangezogen wordt, die het, nadat het opnieuw ver
warmd is, in het straatleidingnet drukt. Het leidingnet bestaat 
dus behalve uit een aanvoer- tevens uit een terugvoerleiding. 
Enkel aanvoer van water in de huisinstallaties zou uiteraard 
groote water- en warmteverspilling beteekenen, te meer daar 
het noodzakelijk blijkt het water zorgvuldig zuiver en in zoo-
danigen toestand te houden, dat het materiaal der buizen er niet 
door wordt aangetast. Dit bereikt men bij de Pegus zoowel door 
het circulatiewater te filtreeren en te ontluchten (vooral vrij te 
houden van zuurstof), als door het steeds nauwkeurig op den 
vereischten minimalen graad van agressiviteit te houden en 
daarop zorgvuldig te controleeren. Zoodoende voorkomt men 
roestvorming in het uitgestrekte en een groote waarde ver
tegenwoordigende leidingnet. In verband met een en ander is 
aan de gebruikers de verplichting opgelegd om elke verontrei
niging naar mogelijkheid te vermijden, hetgeen overigens weinig 
moeite kost, omdat het ook in de warmte verbruikende instal
laties van de lucht blijft afgesloten. In tegenstelling nl. tot het 
bij centrale verwarming met circuleerend water gebruikelijke 
open expansie-reservoir is bij aansluiting op de wijkverwarming 
slechts een kleine tank met automatische ontluchting voor het 
verwijderen van eventueel nog sporadisch in het water aan
wezige lucht noodig, zoodat het geheele Peguswarmtebedrijf 
inclusief het verbruikende gedeelte een volkomen gesloten ge
heel vormt. De expansie wordt nl. opgenomen in de centrale. 
Hert resultaat is dan ook, dat leidinggedeelten, welke werden 
'osgenomen, na jaren in bedrijf te zijn geweest, praktisch ge
heel onaangetast bleken te zijn. De Pegus kan zoodoende de 
duurzaamheid van de aangesloten verwarmingsinstallaties, wat 
betreft het uitblijven van een nadeeligen invloed daarop van 
baar zijde, ten volle garandeeren. 

Le id ingnet . 
N ( leidingnet voor de warmtedistributie bestaat uit stalen 
b( en van 50 tot 300 mm inwendige wijdte. De aan- en terug-
V o rleidingen hebben uit den aard der zaak van het begin- naar 

FIG. 43A. G R O O T E H U I S A A N S L U I T I N G M E T W A R M T E M E T E R IN D E 
A F V O E R L E I D I N G V A N H E T D I S T R I B U T I E W A T E R D E R W A R M T E 
C E N T R A L E ( H E T S T A A N D E T O E S T E L IN H E T M I D D E N T E G E N D E N 

L I N K E R M U U R ) 

het eindpunt eenzelfde verloop in doorsnede omdat evenveel 
water heen- als teruggevoerd wordt. Aan- en terugvoerleiding 
zullen in het stookseizoen 1936—'37 elk een ontwikkelde lengte 
hebben van 21 km, terwijl de het verst van de centrale aange
sloten installatie op een afstand van 5,5 km, gemeten langs de 
leiding, van de centrale is gelegen. In fig. 41 is in den platte
grond van de stad Utrecht het distributienet ingeteekend, zoo
als dit na afloop van de onder handen zijnde uitbreidingen 
zal zijn. 
Op enkele plaatsen moest men bijzondere moeilijkheden over
winnen, o.a. bij de kruising met een der singels. Deze onder
waterkruising bestaat uit een zinker van 1,60 m middellijn, die 
1 m onder den bodem van het vaarwater in een zandlaag ligt en 
twee stellen aan- en terugvoerbuizen kan bevatten. Fig. 42 geeft 
een afbeelding van het leggen van den zinker. 
De straatleidingen zijn eenvoudig weg direct in den grond ge
legd, dus niet in tunnels of kanalen, en wel in gegraven sleuven 
op een laag zand, waarna de sleuven met zand zijn opgevuld en 
afgedekt en daarover tenslotte betonplaten zijn gelegd. De af
takkingen bevinden zich in gemetselde putten evenals de afslui
ters en compensatoren, terwijl zij gedeeltelijk door de kanalen 
loopen, nl. daar waar voor uitzetting gezorgd moest worden. 
Met name vindt de uitzetting plaats in bochten en zgn. compen
satoren. 
De wijde buizen zijn aan elkaar gelascht, waarna over de lasch-
plaats een overschuifmof is gebracht, aan de uiteinden op de 
buizen vastgelascht; de nauwere zijn gekoppeld met dicht ge-
laschte draadsokverbindingen, flensverbindingen komen slechts 
bij hulpstukken en dergelijke voor. 
Alvorens in den grond gebracht te worden, is elke pijplengte in 
de werkplaats geïsoleerd en van een isolatie-beschermmantel 
voorzien. Daarna zijn in de terreinsleuf de laschverbindingen 
uitgevoerd, waarna deze, evenals de buis, geïsoleerd en be
schermd worden door een isolatiemantel. 
Het leidingnet is aangelegd voor een hoogsten waterdruk van 
5 atmosferen en 120° C als hoogste temperatuur in de aanvoer-, 
resp. 70° C in de terugvoerleidingen. 

H u i s a a n s l u i t i n g . 
De verwarmingsinstallaties, warmwatervoorziening enz. in de 
aangesloten perceelen kunnen met het distributienet worden 
verbonden op een wijze als voor het systeem dier installaties en 
het gebruik daarvan, resp. voor de aan het gebruik te stellen 
eischen het beste past. Uit den aard der zaak zal men zoodoende, 
al naar het geval, dat zich voordoet, met vele factoren rekening 
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FIG. 4 3 B . K L E I N E H U I S A A N S L U I T I N G M E T W A R M - F I G . 44 . 
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D E V R O E G E R E K E T E L B A T T E R I J V O O R E I G E N W A R M T E -
O P W E K K I N G IN E E N G R O O T G E B O U W 

moeten houden, zoodat de wijze van uitvoeren zeer uiteenloo
pend kan zijn. 
Zonder nader op dit punt in te gaan, zij hier nog opgemerkt, 
dat, zooals reeds gezegd, alle installaties direct op het distribu
tienet zijn aangesloten, dat dus door alle het warme water van 
de centrale stroomt en dat het mogelijk is, dank zij de centrale 
warmteregeling door het Pegusbedrijf, desgewenscht een geheel 
automatisch en nauwkeurig regelende verwarming te verkrijgen 
mits daarvoor bij den aanleg der installatie de vereischte maat
regelen worden genomen. 
Een indruk van een groote huisaansluiting mèt en van een 
kleine zónder doorloopend tellenden warmtemeter geven fig. 
43a resp. b, terwijl men door vergelijking van de in fig. 44 af
gebeelde vroegere ketelbatterij voor eigen warmteopwekking 
van een groot gebouw met de in fig. 45 weergegeven tegen
woordige Pegusaansluiting een inzicht krijgt in de daardoor 
bereikte ruimtebesparing. 

W a r m t e m e t i n g . 
De warmtemeting voor weinig verbruikende klanten van het 
Pegusbedrijf heeft men aldus ingericht, dat een normale, daar
voor geschikte heetwatermeter de doorstroomende waterhoe-
veelheid aangeeft, terwijl in aan- en terugvoerleiding aange
brachte thermometers het temperatuurverschil tusschen aan
komend en terugkeerend water aanwijzen. Deze laatste worden 
eenige malen per maand door de meteropnemers afgelezen. In 
deze meetmethode meent men een voldoend betrouwbare basis 
voor de warmteverrekening te bezitten zonder in de hooge 
kosten van een geheel automatisch werkenden warmtemeter te 
vervallen. Uiteraard streeft men echter nog naar nauwkeuriger 
warmtemeting voor de kleine aansluitingen. 
De grootere aansluitingen voorziet men van nauwkeurig 
werkende warmtemeters, welke zoowel de doorstroomende 
waterhoeveelheid meten, als het op elk moment bijbehoorend 
temperatuurverschil tusschen aankomend en terugkeerend 
circulatiewater. Door middel van een telwerk worden de momen-
teele producten van warmtehoeveelheid en temperatuurverschil, 
welke den maatstaf voor de verbruikte warmtehoeveelheid vor
men, vastgelegd. 
De kosten, aan de aanschaffing en plaatsing der meters ver
bonden, zijn in het vastrecht begrepen. 

R e g e l i n g . 
Bij het Pegusbedrijf is gebleken, dat het warmteverbruik des 
nachts zeer gering is, althans bij matig winterweer, doch dat 
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tusschen 6 en 8 uur des morgens veel warmte wordt gevraagd 
voor het opwarmen der in den nacht afgekoelde woningen en 
andere gebouwen. Dit verminderde nachtelijke warmteverbruik 
is niet alleen voor den aangeslotene economisch, doch maakt 
het ook mogelijk dat een ieder zijn huis naar eigen behoefte een 
verlaagde nachttemperatuur kan geven, welke „verfrissching" 
de behagelijkheid van de woning ten goede komt! Zulks stelt 
echter aparte eischen aan de regelbaarheid der huisinstallatie. 
Slechts bij vorst is de opwarmperiode minder geprononceerd, 
omdat dan alle gebruikers de verwarmingsinstallatie des nachts 
eenigermate in circulatie houden teneinde bevriezen te voor
komen. 
In bovenvermelde behoefte aan extra warmte gedurende de 
opwarmperiode voorziet men bij het Utrechtsche warmteleve-
ringsbedrijf door, onder normale weersomstandigheden, gedu
rende de vroege morgenuren het water met 4° C hooger 
temperatuur af te leveren dan anders, d.w.z. dan gedurende het 
overige gedeelte van den dag op grond van de buitentemperatuur 
noodig is. Deze centrale regeling wordt nauwgezet door het 
bedienend personeel verricht volgens een tabel, welke bij ge
middelde wintertemperatuur van ca. 5C C een watertemperatuur 
van 66 C aangeeft, terwijl bij extreme vorst, n.l. 10° C onder 
nul, een watertemperatuur van 95° C behoort. Met wind en zon 
houdt men rekening door kleine afwijkingen van de tempera-
tuurtabel naar boven of naar beneden. Bij geringe warmte
behoefte, zooals in de overgangstijden voorkomt, laat men de 
watertemperatuur tot 60° C dalen, doch niet verder daaronc'er 
met het oog op het behouden van de mogelijkheid om met dit 
circulatiewater ook dan nog warm tapwater te kunnen berei
den. Aldus is men verzekerd van een tapwatertemperatuur van 
55° C, welke voor nagenoeg alle huishoudelijke doeleinden vol
doende gebleken is, zelfs voor reiniging van vaatwerk, mits men 
daarbij geschikte chemische reinigingsmiddelen gebruikt, zoo
als die tegenwoordig overal verkrijgbaar zijn. 
Terwijl de voormelde centrale warmteregeling het mogelijk 
maakt het verwarmend effect der huisinstallaties in hcofclzac' 
aan te passen aan de weersomstandigheden, blijft voorts de 
gelegenheid om elke installatie op zich zelf zoo in te richten.dat 
een nauwkeurige aanpassing aan de oogenblikkelijke warmte
behoefte, hetzij door hand-, hetzij door automatische rege' ng 
verkregen wordt. De centrale aanpassing van het Pegusbei rijf 
werkt de uitvoerbaarheid van goede individueele regeling l e r 

installaties in de hand, iets wat in den tegenwoordigen tijd an 
veel belang is, omdat men uit een oogpunt van een goed aan-

g pasten warmtetoestand in de verblijfsruimten, dus uit een 
0 gpunt van gezondheid en behaaglijkheid zoowel als van 
e onomie, in de lokaalverwarmingstechniek meer en meer prijs 
s alt op nauwkeurige, zoo mogelijk automatische regeling. Van 
t veel of te weinig warmte en te droge vertrekken is men niet 
n aer gediend en dit behoeft men ook niet meer te zijn. 
' : bedrijfszekerheid van de centrale warmtelevering kan ailes-
1 is voldoende zijn, indien, zooals bij het genoemde bedrijf, 
c araan de noodige aandacht wordt geschonken. Bovendien 
h Ipt de thermische traagheid van de installaties, die geheel 
g vuld zijn met warm water, er toe mede om kortstondige onder-
b ekingen van den warmtetoevoer slechts weinig merkbaar te 
d en zijn bij de verwarming van het huis. 
li aanmerking nemende, dat de geheele installatie van het 
F guswarmtebedrijf een hoeveelheid water van ca. 500 ton bevat, 
z I men begrijpen, dat hierin een groote hoeveelheid nuttige 
warmte kan worden geaccumuleerd. 
hiervan maakt men o.a. gebruik ten dienste van het dagelijks 
opwarmen der aangesloten perceelen, n.l. door in den nacht het 
water tijdig op verhoogde temperatuur te brengen. Voorts door 
in de overgangstijden op kille dagen bij vraag naar warmte, 
daaraan spoedig te voldoen, omdat het leidingnet nog lang de 
geaccumuleerde warmte behoudt en men het water slechts in 
circulatie behoeft te brengen om een matige warmteafgifte van 
de aangesloten installaties te bewerkstelligen. 
Het groote gemak, dat aan deze wijze van huisverwarming ver
bonden is, doet velen tot centrale verwarming met aansluiting 
op het straatleidingnet overgaan, hetgeen mede in de hand ge
werkt wordt door oordeelkundige samenwerking met de instal
lateurs. 

(Slot volgt.) 
F I G . 45. H E T T E G E N W O O R D I G E C E N T R A L E G E D E E L T E BIJ A A N 
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VERGADERING NEDERLANDSCHE OUDHEIDKUNDIGE BOND. 

De Nederlandsche Oudheidkundige Bond zal op Zaterdag 17 
October a.s. te Amsterdam een vergadering houden, waarin 
gesproken zal worden over de restauratie van de ramen in het 
Koninklijk Paleis te Amsterdam aan de hand van de artikelen 
van Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk en Ir. Jan Gratama, die 
verschenen zijn in het Oudheidkundig Jaarboek van Septem
ber 1936 en het Bouwkundig Weekblad Architectura van 26 
September j.l. 

Het Bestuur van den Oudheidkundigen Bond noodigt de leden 
van den B.N.A., die geen lid van den Bond zijn, uit deze ver
vergadering bij te wonen. Hun, die hiervan gebruik willen maken, 
wordt verzocht zulks aan het Bureau van den B.N.A. te be
richten. 
Plaats en uur van de vergadering zullen aan hen nader wor
den bekend gemaakt. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

B Y G G E K U N S T (Noorwegen) , No. 1. 

„Hoires H u s " is het nieuwe gebouw van de conservatieve staatsparti j in 
Oslo (arch. Magnus Poulsson) . Een 6 verdiepingen hoog vereenigings
gebouw, waarvan de beide bovenste etages worden ingenomen door de 
ka ito ren der partij met vergader- en feestzalen, de overige vier door 
w kels (beg. grond) , restaurant (1e etage) en kantoren. 
E> i vereenigingsgebouw in de tuinstad Gol ia (bij Oslo) (arch. Kl ingenberg 
* Kl ingenberg) . 

Een etage-woningblok te Oslo (arch. F r . L y k k e Enger) met een geheel 
iruebouwd trappenhuis met elkaar kruisende t rappen, 4 woningen per 
e* ge (voor en achter) . 
v "•rts art ikelen over geluidsisolatie in houtbouw, en een overzicht over 
d< < stand van woningmarkt en bouwbedrijf te Oslo. 

"M 1936, No. 2. 

^ tot heden nog maar ten deele uitgevoerde gebouw van het dagblad 
»' enposten" te Oslo (arch. Bryn & El lefsen) is het resultaat van een 
P' -vraag. 
I r i ressant zijn de woningcomplexen van „ l l l a d a l e n Bol igselskap" (arch. 

Ragnar Ni lsen) . De woningtypen zijn hier minder behept met de geweldige 
bezwaarl i jkheden, die men bij Zweedsche en F insche voorbeelden vaak 
ontmoet. Het is aardig om te zien, hoe men bij de uitvoering van dit bouw
plan kans heeft gezien, het verouderde ui tbreidingsplan met slecht ge
vormde gesloten bouwblokken te verbeteren. 

Een houten kerkje in het dorp Soknedal (arch. John Tverdah l te T rondhe im) . 

I D E M 1936, No. 3. 

Dit nummer is geheel gewijd aan de „ l i c h t a r c h i t e c t u u r " en geeft verschi l 
lende voorbeelden van moderne verl icht ing in en aan nieuwe gebouwen in 
Noorwegen. Onder de afbeeldingen vinden wij er ook een paar uit ons 
land, nl. interieurs van het indertijd in ons blad gereproduceerde landhuis 
te E indhoven van Ir. L. C . K a l f f ; hier worden deze nader toegelicht met 
schemateekeningen van de ver l icht ingssystemen. 
Indirect licht, kooflijsten en f loodlight, wat de klok slaat! 

I D E M 1936, No. 4. 

Dit nummer is geheel gewijd aan het woningvraagstuk. Wij vinden erin 
o.m. een saneer ingsplan voor het zeer dichtbebouwde krottenkwart ier 
. .Gr i iner lokken" te Oslo, waarvoor een bebouwing in „ S t r e i f e n b a u " is 
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ontworpen van ten deele 9, ten deele 4 etages hoog. Het woningschema van 
den 9-hoog-bouw is in zooverre merkwaardig , omdat het 3 beneden-etages 
heeft van een normaal type met gewone t rappenhuizen, terwijl de daar
boven liggende etages galeri jbouw zijn met l i f ten; echter komen de gale
rijen aan de toegangszijde maar om de 3 verdiepingen voor; elke galerij 
bedient dus weer 3 etages: die op zijn eigen niveau, een verdieping beneden 
en één boven. Een oplossing, die een van de bezwaren tegen den galerijbouw 
sterk vermindert , doordat niet alle, maar slechts een op de 3 etages het 
inconvenient van de onvri jheid heeft. Op de 5e en de 8e etage zijn crèches 
in het woningblok opgenomen. 
De leider van den Oslo'schen saneeringsdienst, arch. Hara ld Ha ls , voert in 
dit nummer een opgewekt debat met den architect Gunnar 0 v e r g a r d Jdrgen, 
die het plan op economische gronden heftig bekrit iseert. 

I D E M 1936, No. 5. 

Een interessant nummer over z iekenhuisbouw (arch. Ole Pvergaard) geeft 
vele mooie technische bijzonderheden. 

A R K I T E K T E N (F in land ) , 1936. No. 1. 
Wij vinden in dit nummer een interessant bibl iotheekgebouw van de univer
siteit te Abo, (arch. E r i k Bryggman) , in den eenigszins harden, maar 
klaren en zuiveren trant, dien men in F in land meer aantreft . De boeken-
magazijnen liggen in dit gebouw boven de leeszalen. Voorts een gemeente
lijk z iekenhuis te T a m m e r f ö r s (a rch: Bertel S t r ö m m e r ) en een serie prijs
vraagontwerpen voor een kerk te Varkaus . 
Kr i t iek op een, naar de afbeeldingen te oordeelen, inderdaad niet zeer ge
slaagde nieuwe brug te Hels ingfors . 

I D E M 1936, No. 2. 

T w e e zeer omvangri jke schoolgebouwen te Hels ingfors (arch. Gunnar 
T a u c h e r ) . Ook dit hard en kantig in zijn zeer eenvoudige naverwerking en 
uiterste regelmaat, maar van goed bestudeerde verhoudingen en detaillee
ring. De eene school is bestemd voor niet minder dan 2400 leerlingen. V a n 
denzelfden architect een brandweerkazerne met een heel typischen slangen
toren. 

I D E M 1936, No. 3. 
Wij vinden in dit nummer als aangename verrassing een zeer f raai kantoor
gebouw te Hels ingfors van de hand van prof. J . S. S i r é n , den architect van 

A R C H . P R O F . J . S. S I R É N . (U IT . . A R K I T E K T E N " ) 

het parlementsgebouw. Ik gewaag van een aangename verrassing, omdat 
het mij voorkomt, dat wij hier te doen hebben met een streng-zakelijk 
kantoorgebouw, dat in zijn geheelen opbouw zich als een zuiveren beton-
skeletbouw presenteert, maar daarbij is van een nobelheid van verhoudin
gen, die het mij doet rangschikken in een klasse op zichzelf . Zoo gewetens
vol bouwde indertijd bij ons misschien alleen Berlage, zoo afgewogen-zuiver 
van proporties en zoo gaaf in simpele detai l leering alleen de Bazel . 
Naast dit prachtige werk blijkt het pri jsvraagresultaat van een ander 
kantoorgebouw, dat wij in dit nummer v inden, het niet te kunnen uithouden. 

I D E M 1936, No. 5. 
Een spaarbank te Kotka (arch. P. E . Blomstedt ) , waarvan speciaal het 
interieur de aandacht verdient. Voor ts een belangrijk groot bankgebouw te 
Hels ingfors van de hand van a rch . Ole Gr ipenberg. In het interieur, dat 
van een min of meer pompeuse al lure is, is de menscheli jke schaal nogal 
zoekgeraakt. Dit is nogal merkwaard ig , want dat zien wij bij het werk van 
de F innen niet dikwijls. 
Een aardige studie van oude houten Empire-woningen, toegelicht met mooie 
strenge teekeningen, van Ni ls E r i k Wickberg , besluit dit nummer. 

I D E M 1936, No. 6. 
Het grootste deel van dit nummer is gewijd aan nieuwe woningblokken te 
Hels ingfors . De publicatie wordt voorafgegaan door een krit iek op de 
grondpoli t iek en het ui tbreidingsplan van de stad, welke naar de meening 
van den schr i jver: arch. H i ldung Eke lund , leidt tot geheel verkeerde 
woningtoestanden als gevolg van de te hooge grondpri jzen. Men moet ge
noegen nemen met een veel te groote bebouwingsdiepte, voor- en achter
woningen, slecht verl ichte tusschenkamers, ingebouwde keukens enz. De 
gereproduceerde plannen geven hiervan treffende voorbeelden, hoewel men 
op verschi l lende manieren getracht heeft, de bezwaren op te heffen. 
Juist zooals wij dat zoo nu en dan wel eens in onze eigen ti jdschriften 
v inden, treffen wij in dit nummer een kr i t ische beschouwing aan over veel 
voorkomende ondoordachte construct ies en materiaaltoepassingen bij 
moderne bouwwerken. 
A a r d i g is een hierachter volgende serie kleine c o ö p e r a t i e w i n k e l s op iet 
platteland, van verschi l lende architecten, verbonden aan het bouwbur au 
van de S .O .K . , de centrale F insche v e r b r u i k s c o ö p e r a t i e . 

v. d S. 

CURSUS H.B.O. 

In aanslui t ing op het in het vorige nummer voorkomende bericht, waar in 
de voorloopige docentenlijst was opgenomen, kan nog worden medegedeeld, 
dat Ir. A . van der Steur, die was aangewezen als docent voor het architec-
tuur-ontwerp-3e jaar , wegens onverwachte bijzondere omstandigheden deze 
funct ie niet heeft kunnen aanvaarden. Het Bestuur heeft den heer J . M. 
L u t h m a n n bereid gevonden, zijn plaats in te nemen. 

Voorts is het ons een genoegen, te kunnen mededeelen, dat de nog in gang 
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zijnde onderhandel ingen over de aanwijzing van docenten voor s tedebc w-
en acoustiek tot een gunstig resultaat hebben geleid. T o t docent in 
stedebouw is aangewezen Ir. P. Verhagen te Rotterdam, tot docent \r. 
acoustiek Prof . Dr . A . D. F o k k e r te H a a r l e m . 

Het Dagel i jksch Bestuur van den cursus H ' • ' 
Ir. A . J . V A N D E R S T E U R , Voorzi t ter . 
B. T . B O E Y I N G A , Secretar is . 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
)RGAAN V A N DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
N HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

f F A C T I E : IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. V A N HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. VAN N R ^ / | 
[ EN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
F -IDACTIE-ADRES:WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

10 OCT. 1936 
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DE NIEUWE A.V.R.O.-STUDIO TE HILVERSUM. 

Hoewel door de dagbladpers en in sommige technische tijd
schriften reeds vrij uitvoerig geschreven is over dit belangrijke 
nieuwe gebouw, achten wij het van belang in het Bouwkundig 
Weekblad Architectura, als voornaamste periodiek op dit ge
bied, aan onze lezers een meer gedetailleerd overzicht, toegelicht 
door een uitgebreid aantal afbeeldingen, van dit gebouw te kun
nen geven. Reeds uit een oogpunt van documentatie, doch niet 
om de documentatie alleen. 
De goede gewoonte getrouw is door onze Redactie aan het 
bouwwerk een uitvoerig bezoek gebracht en gaarne heb ik op 
mij genomen van dit bezoek enkele indrukken weer te geven 
en aan de kennisname van dezen nieuwbouw eenige beschou
wingen vast te knoopen. 
Het is bij deze studio, meer dan bij een ander gebouw ge-
wenscht, voor men tot een bezichtiging overgaat, kennis te 
nemen van de planindeeling en zich een beeld te vormen van de 
constructieve samenstelling. Want dit bouwwerk bestaat, be
halve uit de groote studio-schouwburgzaal, uit een menigte 
kleine vertrekken en ruimten waarin men, zonder voorafgaande 
oriënteering, spoedig de kluts kwijt raakt. 
Een studio, een werkgebouw dus ten dienste van een uiterst 
subtiele techniek, moet uiteraard voldoen aan hoog te stellen 
technische eischen, en te meer de AVRO-studio, die in tegen-
st Hing met de in het buitenland gevolgde gewoonte, waar 
ac ninistratie en omroep meestal in één gebouw vereenigd zijn, 
a ' en voor uitzending bestemd is. 
D' architecten de heeren Merkelbach en Karsten zijn zich 
da irvan, en dit is hun groote verdienste, van meet af bewust 
gf veest. Zij hebben zich tegenover hun opdracht gesteld in 
e t streng dienende functie, hun intellect gespannen om voor 
dt diverse gebruikseischen het hoogst mogelijke rendement te 
v ' len. 
u planindeeling en over het algemeen de functioneele samen

stelling van dit gebouw is dan ook het resultaat van ernstige 
studie en van veel overleg met speciaal deskundigen. Het is de 
resultante van, vaak tegenstrijdige, wetenschappelijke en prak
tische eischen, en men is er in geslaagd deze samen te voegen 
tot een uiterst bruikbaar geheel, waaraan de vormgeving in 
veel opzichten is ondergeschikt gemaakt. 
Aan dit bouwwerk is door een vrij groot aantal adviseurs mee
gewerkt onder de opperleiding van de architecten. Het was een 
goed ding, dat reeds in den allereersten opzet overleg met de 
adviseurs is gepleegd. Over het algemeen wordt de adviseur 
te laat ingeschakeld, b.v. na de aanbesteding van den hoofd
bouw. Dat is verkeerde zuinigheid, want eerstens kunnen dan 
de adviezen niet voldoende tot hun recht komen en tweedens 
blijken dan vaak allerlei wijzigingen noodig die den bouw kost
baar maken. 
Het AVRO-gebouw heeft een interessanten plattegrond. De 
eisch om de wanden der diverse studio's, uit acoustische over
wegingen, niet evenwijdig te laten loopen, heeft de typische, 
trapeziumvormige omgrenzing dezer vertrekken bepaald. 
Door het bijeenvoegen dezer trapeziums ontstond de karakte
ristieke waaiervormige plattegrond, die zich op heel aanneme
lijke wijze voegt in het beschikbare bouwterrein. De vorm van 
dezen plattegrond is verder sterk beïnvloed door het min of meer 
romantisch verlangen een tweetal fraaie beuken te sparen. 
De middenbouw is er eerbiedig voor opzij gegaan. Dit is onge
twijfeld een aardige noot in den overigens streng zakelijken op
zet van het heele geval. De plattegrond heeft veel aantrekkelijks 
en is sterk beïnvloed door den eisch om de groote studio ook als 
schouwburg, desgewenscht door derden geëxploiteerd, te kun
nen benutten, zonder dat de overige studio-ruimten daarvan 
hinder ondervinden. Daarom ligt deze zaal zoo sterk excentrisch 
aan den Hooge Naarderweg. Van deze ligging is tevens handig 
geprofiteerd door de schouwburgzaal met annexen door te 
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'sGRAVENLANDSCHE WEG 

1. Entree 26. 
2. Portier 27. 

3. Chasseurs 28. 
4. Hoofdentree hal 29. 
5. Hoofdtrappenhuis 30. 
6. Bestuurskamer 31. 
7. Gehoorzaaltje 32. 
8. Chef huishouding 33. 

9. Garderobe bestuur 34. 
10. Spreekkamer 35. 
11. Voorportaal 36. 

12. Geluidenkamer 37. 
13. Avro-klok 38. 
14. Werkkast 39. 
15. Mobiele versterker 4 0 . 
16. Garage 41. 
17. Kast 42. 
18. T o e g . bergplaats muziekinstrumenten 43. 
19. Lift 4 4 . 

20. Wachtkamers 45. 
21. Toegang keuken 46 . 
22. Garderobe portier 47 . 
23. Fietsenberging 48 . 
24. Entree groote studiozaal 49 . 
25. Garderobehal 50. 

Hal groote studiozaal 
Garderobe 

Toilet dames 
Toilet heeren 
Werkkast 
Groote sludiozaal 
Podium 
Orgelruimte 
Dirigentenkamer 
Solistenkamer 
Douche 
Tooneelberging 
Diensttrappenhuis 
Artisteningang 
Toegang rijwielberging artist en 
Nooduitgangen 
Bespiedingsruimte 
Hal 
Woonkamer 
Eethoek 
Keuken 
Plaatsje 
Schuurtje 
Slaapkamer dienstbode 
Terras 

S I T U A T I E S C H A A L 1 A 1000. 

1. Balcon groote studiozaal, 2. Vide groote studiozaal, 3. Vide orgelruimte, 
4. Koffiekamer, 5. Terras, 6. Plat, 7. Nooduitgang, 8. Douche, 9. Kleedkamers, 
10. Vide tooneelberging, 11. Keuken, 12. Koude keuken. 13. Spoelkeuken, 

14. Doorloop, 15. Buffet, 16. Voorraadkast, 17. Telefoon, 18. Hoofdtrap, 
19. Balcontrap, 

1. Vide groote studiozaal, 2. Vide podium, 3. Bezichtiging orgelruimte, 
4. Filmcabine, 5. Vide koffiekamer, 6. Recreatie orkest, 7. Garderobe. 
8. Douches, 9. Kleedkamers, 10. Toi letdames, 11. Telefoon, 12. Stemkamer 
orkest, 13. Diensttrap, 14. Balcontrap, 15. Hoofdtrap, 16. Hal omroep, 
17. OmroepcaBine, 18. Jazzband studio, 19. Studio A . B . C . , 20. Sprekers-
studio. 21. Apparatenkamer. 22. Experimenteerkamer, 23. Bespiedingsruimte, 
24. Controle kamers. 25. Gramotheek, 26. Wachtkamer, 27. Lift, 28. Toilet 
omroep, 29. Toilet heeren, 30. Toilet. 31. Berging, 32. Slaapkamer, 33. L o 

geerkamer. 34. Werkkamer, 35. Badkamer, 36. Berging, 37. Balcon. 

B E G A N E G R O N D P L A N S C H A A L A 4 0 0 . N I E U W E A . V . R . O . S T U D I O T E H I L V E R S U M . 
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G E V E L S G R O O T E S T U D I O Z A A L . 
N I E U W E A . V . R . O . S T U D I O G E B O U W T E H I L V E R S U M . 

trekken langs den weg, waardoor een eenigszins besloten 
binnenplaats ten behoeve van allerlei diensten is ontstaan. 
De gevel aan den drukken 's-Gravelandschen weg is zoover 
mogelijk naar achteren geschoven. Hierdoor kwam aan de 
breedste zijde van het terrein, tevens den Zuidkant, een flinke 
voortuin vrij, en kwam deze gevel hier op een overzichtelijken 
afstand van den weg te liggen. In dezen gevel, dien men zeker 
den hoofdgevel zou mogen noemen, bevindt zich de hoofdtoe
gang naar de studio met breede oprit voor voertuigen. 
De toegang naar de groote studio-schouwburgzaal is wel onder
scheiden vanaf den Hooge Naarderweg langs een overdekte 
galerij. Deze oplossing is nogal gedurfd. De trapeziumvorm is 
consequent doorgevoerd, ook voor de overige vertrekken, het
geen aan de plattegronden een sterke gerichtheid, ik zou bijna 
zeggen iets dynamisch, geeft. Zelfs voor de woning is dit 
beginsel doorgevoerd. 
De waaiervorm van den plattegrond geeft heel logisch het 
aanzijn aan de licht gebogen breede centrale gang op den 
beganen grond. Deze gang, waaraan de voornaamste vertrek
ken gelegen zijn, is van een mooie ruimtewerking. Zooals ik 
reeds boven aangaf is de uiterlijke vormgeving ondergeschikt 
gemaakt aan den praktisch-zakelijken opzet der inwendige 
ruimteverdeeling. Zoo is er eigenlijk geen domineerende massa 
die aan het geheele complex een zekere monumentaliteit geeft, 
een opmerking die niet als een verwijt bedoeld is. Teneinde 
contactgeluiden met de omgeving te vermijden hebben de 
studio's geen ramen. Waar deze bedoeling niet bestond, zooals 
voor het gehoorzaaltje, de garderobe en de koffiekamer, is 
daarentegen een groote openheid betracht, waardoor sterke 

H I E R O N D E R : D O O R K I J K I N D E G A R D E R O B E H A L . 
H I E R N A A S T : B O V E N : H O O F D E N T R E E H A L . 
M I D D E N : K O F F I E K A M E R . 
B E N E D E N : G R O O T E S T U D I O Z A A L . 

G E Z I C H T D O O R D E G A L E R I J . 
M E R K E L B A C H E N K A R S T E N . A R C H I T E C T E N . 

tegenstellingen zijn ontstaan. Zoo geeft het uitwendige streng 
eerlijk de inwendige dispositie weer. De vorm van den platte
grond met de geerende en gebogen muren leent zich alleen 
voor een oplossing met een plat dak. Het is niet zoo eenvoudig 
te bepalen hoe men zich tegenover deze architectuur moet 
stellen. Men kan moeilijk zeggen dat het mooi is in den gebrui-
kelen zin van het woord. Dat zou men alleen van fragmenten 
ervan kunnen zeggen, zooals de wand van de garderobe met 
de koffiekamer en de galerij welke toegang geeft naar den 
schouwburgingang. De uitbouw met de filmcabine doet erg 
hinderlijk op die ranke galerij, terwijl de geheele gevelwand 
aan den Hooge Naarderweg er wat bekaaid afgekomen is. Het 
wil er bij mij niet in, dat speciaal deze gevel zoo nuchter be
handeld moest worden. Inwendig heeft het gebouw allerlei ver
rassende momenten. Vooral en allereerst treft de impeccabele 
afwerking. Het materiaal is hier met een liefde verzorgd, die 
geen detail verwaarloost. Het is alles van een verbluffende 
gaafheid, het is af. Wat hier gepresteerd is, door deze jonge 
architecten, die, toen ze met dit belangrijk bouwwerk begonnen 
uiteraard nog weinig werk zelfstandig hadden gemaakt, moet 
m.i. hoog worden aangeslagen. 
Het smoort de critiek die men bij sommige onderdeelen zou 
voelen opkomen, en die misschien toch onjuist zou zijn omdat 
dit bouwwerk moet worden gemeten met een anderen maatstaf, 
dan dien wij gewoonlijk hanteeren. Wij wenschen de architecten 
en hun medewerkers gaarne geluk met het bereikte resultaat. 
Hierachter volgt een beknopte technische toelichting van het 
gebouw. 

J. M. v. H. 

TOELICHTING BIJ DE A.V.R.O.-STUDIO DOOR DE ARCHITECTEN. 

Gaarne maken wij van de gelegenheid, ons door de redactie van 
het Bouwkundig Weekblad Architectura gegeven, gebruik een 
toelichting bij de plannen voor de AVRO-studio te Hilversum 
te geven. Wij zullen slechts de bouwkundige problemen kun
nen aanstippen. Zooals bekend, werden wij bij het maken der 
plannen ter zijde gestaan door een aantal adviseurs, die elk 
voor zich een interessante toelichting over den bouw kunnen 
schrijven. Hetgeen hier dus volgt, is geenszins volledig. 
De opgave was, het bouwen van een radio-studio, d.w.z. een 
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aantal studio's met de daarbij behoorende ruimten voor den 
technischen dienst, terwijl één van de studio's n.l. de groo e 
concertzaal tevens gebruikt zou moeten kunnen worden als 
schouwburgzaal. 
Aan de studio's werd de eisch gesteld, dat de luidheidstand da r 

niet hooger dan 10 d.b. zou bedragen, hetgeen dus wil zegge , 
dat onderling en naar buiten een groote isolatie aanwe; g 
moest zijn, terwijl natuurlijk aan de acoustiek hooge eisch 
w e r d e n gesteld. Het uitwerken der plannen gebeurde in voo t* 
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O N G E V O E L I G E R U I M T E N . 

D O O R S N E D E M E T A A N G I F T E D E R V R I J E S T U D I O ' S . 

durende samenwerking met de adviseurs. Ongeveer een jaar 
werd geprojecteerd, terwijl de bouw zelf ruim 2 jaar vorderde. 
Bij het uitwerken der plannen is er door ons naar gestreefd de 
wenschen der verschillende adviseurs tot een bouwsysteem te 
verwerken, waarbij noch aan het bouwen, noch aan de weten
schap geweld werd aangedaan. 
De eisch der isolatie b.v. is van grooten invloed op de bouw
constructie geweest. Bouwtechnisch gesproken was betrekke
lijk weinig over isolatiematerialen bekend. Wij werden dan ook 
gelukkig in staat gesteld nabij het laboratorium van Prof. 
Zwikker te Delft een proefgebouwtje te bouwen, waaraan de 
zoo onontbeerlijke metingen konden worden verricht. 
Daar de bruikbaarheid van een radio-studio vooral in de toe
komst waarschijnlijk in hooge mate afhankelijk zal zijn van de 
mogelijkheid van isoleeren van de betreffende studio, kon er 
dus geen bouwsysteem worden toegepast, waarbij men niet de 
zekerheid had, dat het isolatie-vermogen na b.v. 40 jaar nog 
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gelijk is aan den dag van opening van het gebouw. Er is daar
om getracht deze geluids-isolatie te verkrijgen zonder gebruik
making van de vele aan de markt zijnde isolatie-materialen. 
Te meer, daar deze voor de eischen, die hier gesteld werden, 
veelal ontoereikend waren. Bij het proefgebouwtje te D -Ift 
waren wij in de gelegenheid na te gaan in hoeverre het mc e-
lijk was door een gescheiden bouwsysteem van twee elk ar 
omhullende ruimten de gewenschte isolatie te verkrijgen. 
Door dit bouwsysteem te kiezen verkrijgt men reeds dadc jk 
een belangrijke isolatie tegen contactgeluid. Het zwakke p ut 
blijft echter altijd de plaats, waar beide ruimten op den gr w 
rusten. 
Eén van de eerste metingen is geweest, na te gaan welken af
stand de fundeeringen van elkaar verwijderd moeten blij »nf 

opdat geen hinderlijke overbrenging via den grond meer pl l t s 

heeft. En een tweede, welke isolatie in den grond of tegei de 
muren zou zijn aan te brengen, die bevredigende result: ert 

leverde. Dit laatste bleek vrijwel onmogelijk, zoodat slechts de 
a stand tusschen de beide fundeeringen bruikbaar is om isolatie 
t. bepalen. De AVRO-studio is op staal gefundeerd. Een bouw-
technische eisch, die wij onzerzijds gesteld hebben, is dat beide 
f :ndeeringen op ongeroerden grond zouden worden geplaatst, 
en daar beide fundeeringen zoo dicht mogelijk bij elkaar zou-
d n moeten komen, wilde dit dus zeggen, het aanleggen der 
f, ndeeringen op eenzelfde niveau. De fundeeringen mochten 
e <aar in horizontalen zin niet dichter dan 50 cm benaderen, 
t< rwijl in den opbouw een afstand tusschen de beide muren van 
10 a 15 cm voldoende was. Dit wilde dus zeggen, dat, van de 
b nnenste fundeering uit, een uitkragende constructie moest 
vorden gemaakt, waardoor voor deze fundeering beton het 
a ngewezen materiaal was. Voor den opbouw zelve echter, n.l. 
h ;t bouwen van twee muren op betrekkelijk korten afstand, 
a htten wij beton niet zoo geschikt, doch was hier een stapelcon-
structie de aangewezen werkmethode, omdat men daarbij van 
laag tot laag controle op het in- en uitwendige der muren heeft. 
De groote isolatie bracht mede, dat de studio's zelve niet van 
ramen konden worden voorzien, daar deze nimmer dusdanig 
zijn te isoleeren, dat zij de isolatie-waarde van muurvlakken 
ook maar benaderen. De studio's moesten dus alle kunstmatig 
verlicht en geventileerd worden, hetgeen op een dusdanige 
wijze moest geschieden, dat men in de studio's zelve niets van 
het lawaai der motoren en ventilatoren zou bemerken, terwijl 
voorts belet moest worden, dat luchtkanalen als transportlei
ding voor geluid zouden dienen. 

De muren zelve moesten dus, nu contactgeluid-isolatie op vrij 
afdoende wijze was verkregen, nog bijzondere eigenschappen 
bezitten voor luchtgeluid-isolatie. Welke steensoort hiervoor het 
meest geschikt was, hebben wij door meting te Delft doen 
kunnen vaststellen. Luchtgeluid isoleeren wil eigenlijk zeggen, 
zoo luchtdicht mogelijk bouwen en daarom bleek dan ook dat 
zeer harde klinker in sterke specie het best isoleerde, op den 
voet gevolgd door kalkzandsteen met weinig wateropname. Om 
economische redenen werd voor de binnenmuren kalkzandsteen 
met een voorgeschreven wateropname van maximaal 25% van 
het volume met een drukvastheid van minstens 250 kg per cm-
gebruikt. De buitenmuren werden gemetseld in gele Friesche 
steen, de z.g. beste gele mop. Voor ruimten, waar aan de 
isolatie niet die hooge eischen werden gesteld, is een con
structie toegepast van op den ongevoeligen vloer (ongevoelig 
noemden wij den omhullenden bouw en gevoelig de studio's 
zelve) kurkblokjes te plaatsen op bepaalden afstand naar ge
lang der belasting, met daarover kurkplaten en daarop gestort 
een tweede gevoelige vloer met wanden en plafonds. 
De wanden van de studio's zelve waren dan ook weder met 
kurkplaten en kurkblokjes tegen de ongevoelige wanden aan
gebouwd. De resultaten met deze isolatie verkregen, zijn niet 
zoo bevredigend als die met het gescheiden bouwsysteem, ter
wijl het natuurlijk steeds een open vraag blijft, wat kurk na 
verloop van b.v. 50 jaar doet, hetgeen aanleiding is geweest 
het constructiesysteem zoo te kiezen, dat indien de kurk geheel 
mocht vergaan, er nog geen ernstige gevolgen te vreezen zijn. 
Eén der wenschen van de acoustische adviseurs was, de langs-
w.'.nden der studio's bij voorkeur niet evenwijdig te maken, 
wrardoor dus wigvormige ruimten ontstonden. 
Deze aaneenschakeling van wigvormige ruimten is van grooten 
'1 loed op den plattegrond geweest. De groote studio-zaal, 
W' ke dus tevens als schouwburg gebruikt moet kunnen wor-

i, ligt tegen den Hoogen Naarderweg aan en is ook van 
3n weg af separaat te bereiken. Een middenbouw, waarin 
uimten zijn ondergebracht die zoowel voor den linker- als 

V c r den rechter vleugel van belang zijn, ligt naar het Zuiden 
£c' riënteerd, terwijl hij aan dien kant wordt overschaduwd 

i" een prachtigen ouden beuk. 

gedeelte bij den 's-Gravelandscheweg bevat op den begane-
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F U N D E E R I N G V O O R D E D R I E S T U D I O ' S . 

m V O O R Z I E N I N G V A N V E N T I L A T I E K A N A L E N 
T E G E N C O N T A C T G E L U I D . 

V E N T I L A T I E K A N A L E N . 

grond de ontvangruimten, terwijl op de verdieping de overige 
studio's zijn ondergebracht. 
Behalve de maatregelen voor geluids-isolatie waren natuurlijk 
ook vele te nemen voor een goede electro-technische isolatie. 
Op den beganen grond b.v. stijgt de sterkstroom niet hooger 
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K E L D E R P L A N . N I E U W E A . V . R . O . S T U D I O T E H I L V E R S U M . 

A . Ketels voor anthracietnootjes IV, B. Olieketels, C . Boiler warmwatervoorziening, D. Olievoorraadreservoir, E . Toevoer
ventilator groote zaal, F. Recirculatieventilator groote zaal, G . Toevoerventilator omroepgedeelte, H. Recirculatieventilator 
omroepgedeelte, J . Luchtfilters, K. Luchtkoelers, L. Nawarmer groote zaal, M . Bronpompen, N. Circulatiepomp warmwater-
verwarming, O. Circulatiepomp luchtverwarming, P. Compressoren voor luchtbevochtiging, Q. Compressor voor automatische 
regeling, R. Vuilwaterreservoir, S . Vuilwaterpomp, T . Luchtverwarmer voor orgelruimte, U. Luchtverwarmers voortooneel-

toren, V . Luchtverwarmers voor zwaartekrachtverwarming studio's. 

dan ongeveer 2.75 m boven den vloer, terwijl hij op de verdie
ping niet lager zakt dan 2.50 boven den verdiepingvloer. 
Met een tusschenverdieping, die geheel in beslag genomen 
wordt door de luchttransportkanalen en andere leidingen, ver
kregen wij zoodoende een zóne van ruim 7 m hoog, welke vol
komen verstoken kan worden van sterkstroom. In deze zóne 
liggen de zoo gevoelige microfoonleidingen van de studio's 
naar de contróletafels. 
De beganegrondverdieping is dus indirect verlicht en de ver
dieping direct. Hieruit moge blijken, dat steeds overleg ge
pleegd moest worden, niet alleen tusschen de architecten en 
adviseurs, maar ook tusschen de adviseurs onderling. 
Wij willen dan ook niet nalaten hier te gewagen van de bijzon
der aangename samenwerking, die er steeds heeft bestaan 
tusschen de adviseurs en ons. 
Prof. Fokker en Prof. Zwikker adviseerden omtrent de 
acoustiek en de geluids-isolatie, daarbij terzijde gestaan door 
architect J. W. Janzen te den Haag. 
Prof. Bah Ier te den Haag adviseerde inzake de radio-technische 
installatie in samenwerking met den electro-technischen en 
radio-technischen adviseur Ir. F. R. Th. Kroner te Amsterdam. 
De Heer P. A. van der Weiden adviseerde betreffende de beton

en ijzerconstructie, de Heer J. A. Verhoeven te Amersfoort 
voor de verwarming en ventilatie-inrichting. De Heer D. van 
der Poel te Amsterdam de tooneelinstallatie, terwijl de kunst
schilder W. Schumacher te Amsterdam ons, zooals gewoonlijk, 
met zijn kleurenadvies terzijde stond. Tuinarchitect was Dr. Ir. 
J. T. P. Bijhouwer te IJmuiden, terwijl ten slotte de Heer 
W. J. Mannes te Rotterdam ons voor de keukeninstallatie van 
advies diende. 
Ten slotte stellen wij het nog op prijs mede te deelen, dat de 
Heer D. C. Engel hoofd-opzichter bij den bouw was, die even
als de Heer A. Bodon, chef der teekenkamer, zich op de meest 
concientieuse wijze van zijn taak gekweten heeft. 
Hoofdaannemer was de firma Gebr. van Heeswijk te Best, 
welke firma zelf ook het betonwerk maakte. 
Wij zijn ons bewust, dat het bovenstaande geenszins een vol
komen inzicht in de problemen, welke zich bij den studio-bouw 
hebben voorgedaan, zal geven, doch wij meenen, dat hierdoor 
wel een inzicht kan worden verkregen in de gestelde opgave. 

MERKELBACH EN KARSTEN, 

Amsterdam, October 1936. Architecten. 

DE GEWIJZIGDE MUNTWAARDE, HET BOUWBEDRIJF EN DE ARCHITECT. 

Het verbod tot gouduitvoer uit Nederland en de daaruit volgen
de wijziging in de waarde van de gulden tegenover buitenlandse 
valuta heeft ongetwijfeld bij ieder architect de vraag doen rijzen, 
wat van deze maatregel het gevolg zou kunnen zijn voor het 
bouwbedrijf in het algemeen en voor in uitvoering zijnde werken 
of op handen zijnde aanbestedingen in het bijzonder. 

1. M a t e r i a l e n , a r b e i d s l o n e n , b o u w k o s t e n . 
Deze invloed is tweeërlei: 
Ten eerste zullen in het buitenland nog te kopen materialen, 
zoals zonder meer duidelijk is, met meer guldens moeten worden 
betaald, tenzij daarvoor reeds in guldens was afgesloten (en 
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tenzij de buitenlandse leverancier zich daaraan hou 
In de tweede plaats echter zullen de materiaalprijzen zich k 
nen wijzigen als gevolg van conjunctuurwijzigingen: dit is al 
bleken bij de grote aanvragen in het begin dezer week tenei 
zich alsnog voor bepaalde materialen te dekken, die hier 
daar tot — zij het geringe — prijsverhogingen aanleiding I 
ben gegeven. 
Uit de aard der zaak zullen vooral de prijzen van buitenlai 
materialen: hout, metalen, en gedeeltelijk die van cemeiv 
sanitair, van de gewijzigde wisselkoersen de gevolgen on 
gaan. Dit zal voor hout en metalen vrijwel op een evenre 
verhoging neerkomen. Voor hout werden in de groothande 
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lurende de laatste maanden reeds alle zaken in ponden ge-
laan, zodat zich daarin onmiddellijk de gewijzigde koers doet 
roeien. Daarbij komt nog, dat daarvoor tengevolge van de tech-
ische positie van de markt(meer vraag dan aanbod )do prijzen 
inds een half jaar al belangrijk gestegen waren, voor binthout 
.v. van f 19.— tot f 23.—. Daarvoor is thans waarschijnlijk 
og op een verhoging van 25—40 % te rekenen, 
lok het ijzer was, trouwens reeds enige jaren, voortdurend 
tijgende tengevolge van de verminderde concurrentie, zodat de 
tellig niet-lonende prijs van ± f 2.75 tot thans reeds ± f 6.50 
as opgelopen. 
oor die materialen, die ook in Nederland worden geproduceerd, 
de toestand minder gemakkelijk te beoordelen, 

e cementprijs was door contingentering en prijsregeling ge-
xeerd op een massa-prijs van + f 10.50 per ton (Enci-cement). 

! e buitenlandse cement zal ongetwijfeld in prijs willen stijgen, 
i iaar verwacht mag worden, dat het regeringstoezicht op de 
i ederlandse cementproductie stijging van een prijs, die niet 
i ieer onredelijk laag kan worden genoemd, zal weten te voor
komen. 
Anders staat het met de tegels. Weliswaar was hiervan de in
voer gecontingenteerd, hetgeen tot hogere prijzen had kunnen 
leiden maar de afname was zo sterk gedaald — tot + 40 % — 
dat een moordende concurrentie de prijzen van de Nederlandse 
tegels had doen dalen tot beneden de — goedkope — buiten
landse. Het zal niet te misprijzen zijn, indien men zich aan de 
verhoogde buitenlandse prijzen thans een weinig „optrekt". 
Het sanitair noteerde tot voor een half jaar tengevolge van 
buitenlandse concurrentie bijzonder lage prijzen, ondanks het 
feit, dat door contingenteringsmaatregelen 80 % van het ver
handelde sanitair Nederlands fabrikaat was. Inmiddels was dit 
in het laatste halve jaar met 20 % gestegen. Daarbij komt dan 
nog een prijsverhooging van 5 ''/< voor ongeveer 3 maanden ten
gevolge van de verhoogde koperwarenprijs, terwijl men thans 
de verhoogde buitenlandse prijs volgt met een prijsverhoging 
van nog eens 10 %. 
Daarmede lijkt het ons echter welletjes en wij hopen dus, dat 
de bijeenkomst van aardewerk-fabrikanten, die, als wij goed 
zijn ingelicht, dezer dagen plaats heeft, tot hetzelfde inzicht zal 
komen! 
Ditzelfde geldt ook voor de ophanden zijnde bijeenkomst van het 
buizen-syndicaat! 
In het algemeen heeft bij deze materialen de regering het door 
een juiste contingenteringspolitiek in de hand, de buitenlandse 
concurrentie en daarmede in zekere mate het prijspeil te be
ïnvloeden. 
Bij het zuiver Nederlandse materiaal baksteen behoeft geen 
prijsstijging te worden verwacht, gezien de grote concurrentie 
hierin. Zelfs al zijn de lonen in deze industrie zeer laag, tot 
verhoging zal men daarin niet spoedig kunnen overgaan. Blijft 
alleen over een stijging van de kolenprijzen. 
De kalkzandsteen maakt in ruimere mate gebruik van buiten
landse grondstoffen, n.l. kalk. Waar de contracten hiervoor 
meestal in guldens werden afgesloten, zijn de gevolgen voor de 
Icpende contracten niet zo belangrijk. Niettemin zijn de prijzen 
tl ans met f 0.50 per duizend verhoogd, omdat deze industrie, 
waarin een zeer zware concurrentie bestaat, in de nieuwe om-
s uidigheden geen enkel risico wil nemen. 

v >or wat de arbeidslonen betreft, mag worden verwacht, dat 
d • voorlopig niet zullen stijgen. 
E rder is in sommige zeer beschutte groepen — de stucadoors 
b '. — verlaging te voorzien. 
' ! dien dus geen andere overwegingen in de inschrijvingscijfers 
v i'disconteerd worden kan men in verband met de geschatte 
11 tteriaalprijzen en de stand van de arbeidsmarkt aannemen, 
d t de totale bouwkosten slechts weinig zullen stijgen. Er is 

daarom ook geen reden voor de vrees, dat b.v. de woning-
aanbouw voorlopig wegens te hoge bouwkosten zou moeten 
worden stopgezet, waarop wij overigens in het volgende nog 
nader terugkomen. 

2. A l g e m e n e b o u w b e d r i j v i g h e i d . 
Het is zeer wel denkbaar, dat de genomen finantiële maatrege
len een verbetering van de algemene conjunctuur tengevolge 
hebben. Indien bedrijven en industrieën betere werkmogelijk-
heden verkrijgen, zal dat ongetwijfeld ook een verbetering van 
de gang van zaken in de bouwwereld tengevolge hebben. 
Daarbij komt nog het psychologisch begrijpelijke verschijnsel, 
dat gedurende de eerste stijging na het laagste punt ener markt 
gaarne gekocht wordt. 
In overeenstemming hiermede mag men verwachten, dat, nu de 
goedkoopste tijd voor bouwen absoluut voorbij is, de animo 
daarvoor toeneemt. 
Deze bouw-mogelijkheden zullen nog gesteund worden door het 
feit, dat thans kapitalen vrijkomen, die met het oog op de on
zekere tijden tot nu toe werkloos werden gehouden. 
Een belangrijke factor in de algemene bouwbedrijvigheid is nog 
de particuliere bouwnijverheid. Deze hangt in zeer sterke mate 
van de toestand van het huizen- en hypothekenbezit af. 
Dit nu kan van de gewijzigde guldenwaarde alleen maar voor
delen hebben. Men behoeft in diè kringen niet zo optimistisch 
te zijn om te verwachten, dat de huurprijzen zullen stijgen, 
maar dat de voortdurende afbrokkeling daarin tot staan is ge
komen, kan alleen maar gelukkig worden genoemd. Het is in 
dit verband te betreuren, dat de huurverlaging der woningwet
woningen zo spoedig — en door de algemene toepassing in 
vele gevallen zelfs onnodig — is doorgezet, dat de daardoor 
ontstane spanning in de verschillende woninghuren zich nog 
niet voldoende heeft kunnen zetten. 
Terloops moge men uit die maatregel alleen nog concluderen, 
dat de regering in haar pogingen tot handhaving van het gul-
denpeil althans tot het laatste moment oprecht is geweest. 
Maar het door haar bepaalde huurpeil van f 4.25 voor de grote 
steden zal zij weer op f 4.50 moeten brengen, ook al maakt zij 
de voorgeschreven huurverlaging niet ongedaan, wil zij de 
nieuwbouw, die om sociale redenen noodzakelijk blijft, niet vol
komen onmogelijk maken. 
Voor de particuliere bouwnijverheid maakt de verhoging van 
de bouwkosten de concurrentie met het bestaande huizenbezit, 
die geen gering aandeel had aan de steeds achteruitgaande op
brengst daarvan, nog iets moeilijker en zal daardoor bijdragen 
tot een stabilisatie van de waarden in dit bedrijf. 
Daarmede mag een verbetering in de algehele toestand voor 
het huizen- en hypothekenbezit worden verwacht, die tenslotte 
ook van invloed zal zijn op de bedrijvigheid in de nieuwbouw 
hiervoor. 
Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn, dat, al ge
loven wij op de duur in een verbeterde conjunctuur in het bouw
bedrijf en daarmede ook in een verdergaande verbetering der 
prijzen, de verhoging van de bouwkosten voorshands wel be
perkt zal blijven tot die, welke rechtstreeks het gevolg zijn van 
de gewijzigde wisselkoers. Daardoor behoeft dus nog geen prin
cipaal afgeschrikt te worden. 
Wij willen niet verhelen, dat wij enige „opstijving" van de prij
zen tengevolge van verbeterde conjunctuur eer in het voor- dan 
in het nadeel onzer principalen achten. 
Geen architect zal van mening zijn, dat de tengevolge van een 
ongebreidelde concurrentie en geringe werkmogelijkheid tot 
een minimum beknibbelde prijzen ten goede komen aan de 
kwaliteit van materiaal- en werkprestatie. Daarmede is noch 
de architect, noch de principaal uiteindelijk gediend. 

3. A a n b e s t e d i n g e n . 
Tenslotte rest ons de bespreking van een punt, dat van onmid-
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dellijk belang is voor die collega's, die werken in uitvoering of 
aanbestedingen in voorbereiding hebben. 
Verwacht mag worden, dat voor in uitvoering zijnde werken op 
de bereidheid vergoeding van schade tengevolge van devaluatie 
in overweging te nemen, hier en daar stellig een beroep zal 
worden gedaan. Daarbij kan men van mening verschillen over 
de vraag, of het indienen door den aannemer van een schade-
eis een geschil impliceert, dat zonder meer onder de bepalingen 
omtrent arbitrage valt, of dat hiervoor, als zijnde een aanspraak 
op wijziging van de aanneemsom, een bereidheid tot arbitrage 
nadrukkelijk moet worden vastgelegd. Wij nemen de vrijheid, 
ten aanzien van dit punt als onze mening te kennen te geven, 
dat wij geneigd zouden zijn, een aanneem-contract zonder meer 
te beschouwen als een contract, dat moet worden uitgevoerd, 
ook al zou dit voor een der partijen verlies meebrengen. 
Trouwens, ook bij de gunning van enige grote werken in het 
laatste jaar is deze vraag nadrukkelijk gesteld en in die geest 
beslist. Hierbij is dan ook nog overwogen, dat voordelen, ten
gevolge van eventuele loonsverlaging of van de prijsvermin
dering bij buitenlandse devaluatie, ook niet ten goede van den 
principaal zouden komen. 
Voor oudere werken mag dan ook worden aangenomen, dat de 
aannemer zich voor het nodige materiaal in guldens heeft ge
dekt bij zijn leveranciers en op naleving van de aangegane con
tracten zal staan. Dit is trouwens ook de houding die de aan
nemersorganisaties tegenover de handel aannemen en er is dus 
geen reden, waarom de architect als vertrouwensman van zijn 
principaal een andere zou aannemen. 

Er zijn echter gevallen denkbaar, dat öf de aannemer zich nc; 
niet voldoende heeft kunnen dekken, b.v. bij eerst onlang, 
plaats gehad hebbende opdrachten, öf dat het niet mogelijk i , 
van een (buitenlandse) leverancier naleving van een contrac : 
in guldens te forceren. In zo'n geval zouden wij persoonlijk o- , 
billijkheidsredenen tegemoetkoming in de schade in overwegin 
willen nemen. 

Na dit vraagstuk is dat van de nog niet-gegunde, maar wel aai 
bestede opdrachten nog maar eenvoudig. Het is immers duidt 
lijk, dat deze inschrijvers, zich baserende op oude prijzen e . 
zich daartegen niet meer kunnende dekken, desgewenst vai< 
hun inschrijving behoren te worden ontslagen. Deze werke 
behoren dus opnieuw te worden aanbesteed, of de inschrijvin 
gen in onderling overleg te worden herzien. 
Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat de onmiddellijk n . 
26 September uitgeschreven aanbestedingen het best ee, 
14 dagen kunnen worden uitgesteld, wil men niet de kan 
lopen, al te fantastische inschrijvingsbiljetten onder de oge 
te krijgen. Doch deze mening is na deze week al niet mee 
actueel. 
Men kan veilig aannemen, dat na die termijn de prijzen zich 
voldoende gestabiliseerd zullen hebben om inschrijvingen te 
kunnen eisen zonder enig voorbehoud omtrent basisprijzen e.d. 
En daarmede hopen wij dan, dat zowel voor bouwbedrijf als 
architect weer vredige toestanden zijn aangebroken. 

Ir. J. H. VAN DEN BROEK. 

DE WIJZIGING DER GELDPOLITIEK. 

Naar aanleiding van de in het vorige nummer van ons Weekblad 
verschenen mededeeling van de samenwerkende bonden van 
aannemers en bouwpatroons, waarin de, naar de meening van 
de besturen dezer bonden meest aaanbevelenswaardige gedrags
lijn voor aannemers wordt uiteengezet, geeft het Bestuur van 
den B.N.A. het volgende te kennen: 
Het gaat geheel accoord met de meening, dat „het goed is, zijn 
kalmte te bewaren en geen overijlde stappen te doen". 
Het gaat ook geheel accoord met de meening, dat als regel heeft 
te gelden, dat „bestaande contracten worden afgewikkeld". Het 
betreurt het echter, dat de aannemersbonden dezen juisten regel 
niet wat duidelijker hebben uitgewerkt, zoodat twijfel is uitge
sloten ten aanzien van de loopende contracten van aanbesteding. 
Het wil ons Bestuur voorkomen, dat de regel evenzeer behoort 
te gelden voor bestaande aannemingscontracten, en dat de 
architecten zich niet al te licht moeten laten overreden tot het 
toepassen van vergoedingen voor een risico, dat in den laatsten 
tijd ongetwijfeld bij de aannemers onder het oog moet zijn 
gezien. 
Beroep op overmacht kan naar onze meening in dit geval zeker 
niet altijd gelden. 
Het Bestuur is voorts van meening, dat het in de huidige om
standigheden vrijwel ondoenlijk moet worden geacht, onze op
drachtgevers te binden aan contracten op den grondslag van 
verrekenbare basisprijzen. Afgezien van het feit, dat dergelijke 
basisprijzen, zoolang de wisselkoersen nog geen duidelijk en min 
of meer rustig beeld vertoonen, onmogelijk zijn vast te stellen, 
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heeft bovendien dit systeem het principieele bezwaar, dat het 
alle risico's, die met de materiaalprijzen en arbeidsloonen in 
verband staan, zonder meer in hun geheel afwentelt op den rug 
van den opdrachtgever en zoodoende een van de meest typische 
eigenaardigheden van de aannemerij doet vervallen. 
De aannemers mogen dit op dit oogenblik, nu daaraan voor hen 
gevaren verbonden zijn, wenschen, zij zullen dit eigenaardige 
commercieele element van hun beroep in wezen niet kunnen of 
mogen opgeven, op straffe van verlies van hun bestaansrecht 
als bedrijfsfactor in het bouwvak. Immers, zoodra de opdracht
gever alle risico's van prijzen en loonen volledig zelf te dragen 
krijgt, heeft hij geen aannemers meer noodig en kan hij even 
goed zijn werk in eigen beheer gaan uitvoeren. Dat dit geen ijdel 
praatje is, bewijst de nog tamelijk recente ervaring uit de 
oorlogsjaren. 
Ons Bestuur meent dan ook, dat de opvatting, dat in de huidige 
omstandigheden de aannemers alle valuta-risico's maar zond r 
meer op de opdrachtgevers moeten laden, kortzichtig is, en I ij 
goede overweging zelfs niet in het belang van de aannemers ze f. 
Het vertrouwt, dat zulks door deze zelf zal worden erkend, zo> 
dat het mogelijk zal blijken, zeer binnenkort, zoodra de wiss I-
markt weer teekenen van stabiliteit zal gaan toonen, te 
komen tot aanbestedingen met bindende inschrijvingssommen, 
waarin de aannemer zélf zijn eventueele valuta-risico's zal ht > 
ben te verdisconteeren. 

HET BESTUUR VAN DEN B.N A. 
Amsterdam, 6 October 1936. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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SCHEMA'S BOUWKUNST EN MUZIEK. 
(Naar aanleiding van de artikelen van den heer Jan de Meijer). 

Hij heeft ieder ding schoon gemaakt 
op zijnen tijd, ook heeft Hij de eeuw 
in hun hart geleid, zonder dat de 
mensch het werk Gods kan ui tv inden 
van het begin tot het einde toe. 

( „ P r e d i k e r " ) 

I digheid zou bezitten om een autoriteit op het gebied van sche
ma's van architectuur — gezwegen nog van acoustiek — te 
verbeteren of zelfs te ontkennen dat de toon- en bouwkunst in 
principe op arithmethische verhoudingen berusten1) doch 
slechts om een poging te doen tot het constateeren en vast
stellen van de betrekkingen tuschen schema's, architectuur (en 
muziek), de waarde daarvan in vroeger en voor onzen tijd, en 
ten slotte, om de waarde van hetgeen door den heer de Meijer 
over muziek in het bijzonder geschreven is, vast te stellen. 

II 

Architectuur is een phaenomeen, dat nauw verband houdt met 
de geestelijke en materieele ontwikkeling der menschheid, en 
wel in meerdere mate dan andere kunsten de reflex hiervan 
genoemd mag worden. De gebondenheid aan de stof, de eischen 
van bruikbaarheid in het maatschappelijk leven geven haar een 
verband met de techniek, dat zij als spiegel daarvan mag gelden. 
Duidelijk waarneembaar is dit ook in de Bouwkunst der middel
eeuwen. De architectuur van de Xle eeuw werd o.a. door een 
groote beweging op het gebied der rekenkunst voorafgegaan. 
Paus Sylvester II die zelf een zonnewijzer vervaardigde en de 
arabische cijfers invoerde was zeer ervaren in de astronomie 
e.d. en werd de vader der nieuwe bouwkunst genaamd, die zich 
hoofdzakelijk manifesteerde in den kathedralenbouw. 
Het verlangen naar zulk een groot domineerend bouwwerk is 
een van de religieus-cultuur-historische verschijnselen van alle 
tijden geweest. 
Het was de religieuze en maatschappelijke eenheiden bezieling, 
het op eeuwige waarden gerichte leven, die dergelijke bouw
werken mogelijk, ja, noodzakelijk maakte. Het geestelijk leven 
had zijn basis gevonden waaruit het groeide, en kon een systeem 
opbouwen van evenwicht tusschen het logische en het mys
tieke, het materialistische en het ideëele, en van de verwant
schap der menschelijke en der Goddelijke rede, waaraan het 
zich kon binden. Een systeem, dat later door gewijzigde over
tuiging zijn geldigheid verloor en dus verworpen werd. 
(Het verschil in systeem tusschen een kathedraal en bijv. een 
Griekschen tempel, met zijn voor elke afmeting gelijkblijvende 
onderlinge verhoudingen, is natuurlijk bekend genoeg, en de
monstreert, en komt voort uit, de andersoortige cultuur van de 
desbetreffende volken.) 

Ill 
Welk systeem zal nu onze hedendaagsche cultuur eigen zijn, om 
ons als schema voor onze kunst te dienen? 
Zou uit de stijlloosheid en tuchteloosheid van het wetenschap-

') waarvan het „Godde l i j k reglementeerende" (J . de M.) nog niet op schri f t 

is gesteld. 
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Het is buiten zijn wil dat de mensch ter wereld komt. Normaal, 
is zijn afscheid van de wereld een gedwongen afscheid en even
eens buiten zijn wil. 
Wat is dit raadsel des levens, dit mysterie? 
Volgens welk schema geschiedt dit ontstaan en verzinken? 
Oeroude vragen, waarover vele wijze hoofden peinsden. Hoof
den met een tulband, met een zwarte baret, en duizenden 
andere arme zweetende menschenhoofden. 

Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel 
Es wehte der Wind, es fliehen die Wolken, 
Es blinken die Steme gleichgültig und kalt, 

Und ein Narr wartet auf Antwort. 
schreef Heinrich Heine. 

De kunst, in haar oorsprong even geheimzinnig als het leven, 
een passie, een bezwering, een magie der vormen, kleuren en 
klanken, kunnen wij haar wezen verklaren? 
Kunnen wij dit diepzinnig probleem ontraadselen en wel zoo
danig, dat wij hieraan wetten kunnen ontdekken of vastknoo-
pen die ons in staat stellen „de openbaring van het innerlijkste 
wezen des heelals en de diepste wijsheid in haar ontstaan" 
(Schopenhauer) te kunnen regelen en hiervan een wetenschap 
maken? 
Is het weten hiermede nog niet even ver als met het leven zelf? 

Wanneer het gaat over de mysterieuze wetenschap van het ont
werpen, van het componeeren dan, zeide Schopenhauer, spreekt 
de kunstenaar „in einer Sprache die seine Vernunft nicht ver-
steht". Dan klimt heden nog Pfitzner op zijn strijdros om te 
kampen voor het absolute primaat van den compositorischen in
val, en Willem Pijper, de aanvoerder van onze jonge componis
tengeneratie zegt „de muziek, als ontroeringsobject, staat vol
komen buiten de invloedssferen der ordenende rede". 
Het komt mij echter voor, dat de heer de Meijer, gezien zijne 
i cente publicaties, het stadium van het mysterie reeds lang 
voorbij is en, althans inzake het ontstaan en wezen van archi-
1 ctuur en muziek, tot de wetenden behoort. 
I ij betreurt het vermoedelijk daarom in Weekblad no. 31 dat 
c er dit belangrijke onderwerp niets in ons blad te lezen was 
( t zweemde naar een discussie en stelt er prijs op daarover 
V M gedachten te wisselen. 
f ^ wel wat onsystematische behandeling van de stof en de vele 
i tweidingen over bijzaken zullen echter wel belemmerend ge-
* •-rkt hebben, en waar tot nog toe van bevoegder zijde eenig 
; twoord is uitgebleven ben ik zoo vrij op deze uitnoodiging in 

gaan. Het is dan ook niet om te verklaren dat ik de deskun-



pel ijk leven, uit de stoffelijke en geestelijke versplintering onzer 
samenleving, waarin doel is geworden wat middel moest zijn, 
zou hieruit een bruikbaar schema groeien, dan is dat toch nog 
slechts in de kiem aanwezig en meer een voorzien dan een 
weten, meer een weten dan toepassen. 
Zijn niet onze dagelijksche ervaringen dermate Spaansch, dat 
hierbij vergeleken, de zwartste perioden der Middeleeuwen met 
een goudglans gekleurd worden? 
Voordat wij een meer geestelijke eenheid gevonden hebben zal 
clan ook de spiegel waarin wij onszelf zien, wel een zeer ver
brokkeld beeld toonen, met een chaos van schema's. 
Bernard Shaw laat Bisschop Cauchon in 1431 zeggen: 
„Want de Katholieke kerk erkent slechts één domein, en dat is 
het domein van het Koninkrijk van Christus. Verdeel dat 
Koninkrijk in volkeren en staten, en gij onttroont den Christus. 
Onttroon den Christus, en wie zal er dan waken over onze 
lichamen tegen het zwaard. De wereld zal ten onder gaan in 
een tumult van oorlogen". 
Indien het niet zoo laat gezegd was zou het als een profetie 
kunnen gelden; het demonstreert in elk geval den afgrond die 
ons scheidt van het middeleeuwsche denken en derzelver 
cultuur. 

Hiermede wil echter niet gezegd zijn dat alle Middeleeuwsche 
of andere bouwwerken, door het schema voor fouten in de con
ceptie bewaard, of zelfs kunstwerken zouden zijn, omdat de 
bouwers den „steen der wijzen" gevonden zouden hebben, even
als Schopenhauer meende, en zijne filosofie, „Die Welt als Wille 
und Vorstellung" daarvoor hield. 
Want inderdaad is, in muziek zoowel als in architectuur, de 
invloed van schema's (welke dan ook) maar al te dikwijls, zeer 
duidelijk. Vakmanschap kan ons over veel zwakke plaatsen 
heenhelpen, imbeciliteit echter wordt niet door een schema 
gered. 
Wanneer wij bijvoorbeeld bij de oude grachthuizen zich z.g. 
aanpassende, nieuw vervaardigde gevels zien !), gevels die in
derdaad op de reguleerende werking van het schema zijn ont
worpen, dan bemerken wij dat vele, oppervlakkig gezien, be-
driegelijk op de oude lijken, doch dat de inspiratie er aan ont
breekt en het een huisbakken, muffe, vertooning wordt. 
De ervaring leert dan ook, dat tusschen de beide gegevens, de 
minderwaardigheid eener architectuur of compositie en het toe
passen van de z.g. strenge desbetreffende regels (ons bekende 
schema's), hoegenaamd geen verband bestaat, dat zij zich in
tegendeel vaak in omgekeerde rede verhouden. 
Bouwwerken zoowel als muziekstukken kunnen constructies 
zijn, in evenwicht, in goede verhoudingen, indien het dan maar 
waarlijk architectonische of muzikale constructies zijn. Dat is 
waar het op aan komt. 

Alle culturen blijken slechts afschaduwingen van de ware cul
tuur geweest te zijn. „Wij weten ten deele en wij kennen ten 
deele" geldt ook nu nog, en het zien van slechts ééne zijde of 
wellicht slechts één facet van den zoo begeerden „steen", ver
klaart de doodende, nivelleerende werking van een vermolmd 
schema in een uitgeholde cultuurperiode. 
Levende uit de wet en wetenschap van oorzaak en gevolg, 
waaraan slechts de begenadigde (geïnspireerde) zich onttrok
ken weet en zich vermag te onttrekken, zoo vermogen slechts 
de begenadigden onder de kunstenaars zich te onttrekken aan 
de op den duur doodende wetten van het systeem, om ons 
daardoor diepere en ongekende waarheden te onthullen. 
Zoo ontstaan dan de rhythmische vrijheden, de onmathemati
sche „Schwingungen" (Nietsche) der tempels van Paëstum, 
de eurhytmie van de „Prélude a l'après midi d'un faune" van 
Debussy, en zij verblijden ons door hun geniale juistheid. 

•) Zie het grapje „ B e h o u d van Stadssschoon" van J . P. M. in B . W . A . 

no. 31, 1 A u g . '36. 
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IV 

Van de meening die Ie Corbusier in 1923 was toegedaan, en d ; 

de heer de Meijer reeds in 1911 propageerde (zie B.W.A. no. 31 
moge ik één volzin, wellicht den belangrijkste, aldus variëerei : 
„Le moment décisif de l'inspiration, fixe l'une des opératioi ; 
capitale d'architecture par le choix d'un tracé regulateur". 
Van uit dezen gedachtengang bepaalt het schema niet den aai I 
van het gebouw, doch wordt (het schema) juist door het karat 
ter bepaald, niet als levenwekkende inspiratie, doch als coi 
tröle-middel. 
De heer de Meijer schrijft dan ook terecht: „De visie waaru . 
het ontwerp wordt geboren blijft primair". 
Doch, waarom heeft hij dan het ontwerp van le Corbusie 
(waarvan hij kan aannemen dat hij een talent is) op een Pre 
crustusbed gelegd? Waarom moest dit plan in een schema va i 
J. de M. worden gewrongen? 
Aristoteles gispte het reeds in de Pythagoreërs dat zij alles i i 
hun systeem persten, ook dat, wat er in 't geheel niet mede 1 1 
maken had. 
De schrijver doet ietst dergelijks. 
Dat het ontwerp van le Corbusier op de teekening B. juist in 
zijn eigenaardige verhoudingen geweld is aangedaan is dan 
geen wonder. Een verschil van 46 cm op 9.50 m hoogte, dus 
ongeveer V20 o f 5 %, is voor een schema, dat ons juist 
de fijne eurhithmische verhoudingen moet waarborgen, wel 
een grove inbreuk op het ontwerp te noemen, en dit, even
als het veranderen der onderlinge proporties, noemt de schrij
ver, een „tot in de kleinste bijzonderheden aanhouden" van 
ontwerp en karakteristiek! 
Wanneer het inderdaad in bouwkunst en muziek er zoo weinig 
op aan komt, is het nut van schema's wel zeer problematisch, 
en is het zuchten onder „Dur en Mol" (zooals de schrijver de 
getemperde stemming gelieft te noemen) ') wel een wat over
dreven gevoeligheid en waar wij de „Goddelijk reglementeeren-
de" verhoudingen als iets „subtiels, diaphaan's" ervaren 
komen wij tot de conclusie: Beter géén schema dan een ver
keerd gekozen schema. 
Mogelijk is de schrijver zelf reeds tot dit inzicht gekomen, maar 
hij gaat geheel overstag, als hij in B.W.A. no. 36 zegt: 
„Boven de dooie optelling van absorptie-coëfficienten gaat uit 
„de levende, op architectonisch a a n v o e l e n berustende vast
stelling der soort materialen en hunne aanbrenging". 
Juist op een terrein waar men zijn hersens kan gebruiken en 
wetenschappelijk — op grond van cijfers — materiaal en be
werking kan vaststellen, spreekt de heer de Meijer van aan
voelen! Dat is niet het equivalent van „een bezonnenheid, ge
grond op een diep weten", en lijkt bedenkelijk veel op, in het
zelfde artikel gegispte, „architecten, drijvende op hun goede 
smaak". 

V 

De spreekwoordelijke geneigdheid van schoenmakers, zich niet 
bij hunne leesten te houden, bracht filosofen, dichters en zei s 
architecten er toe, zich op het gebied der muziektheorie te 
gaan bewegen, en hoewel met schroom, (gezien de indrukwel -
kende reeks van publicaties, opgesomd in B.W.A. no. 36) waf 
ik het eenige luttele opmerkingen te maken bij de innovati s 
van den heer de Meijer. 

Ofschoon de mystieke verbondenheid van alle kunsten wel 0 -
twijfelbaar is, zoo is nog niet vastgesteld in welke betrekki % 
toonkunst en bouwkunst, in concreto, tot elkaar staan. 
Professor Roland Holst zeide (ongeveer) dat het hem onl -
grijpelijk is, hoe men van architectuur, zóó aan de materie s •• 
bonden zijnde, als van een schepping kan spreken. 
De heer de Meijer wenscht nu de meest immaterieele a r 

i ) met een verschi l bij de kwint van 1/53 of minder dan 2 % . 

'<unsten, de muziek, in principe in hetzelfde vlak te plaatsen 
ils architectuur, en evenzoo gebonden aan het „Goddelijk regle-
nenteerende" (dat niet voor elke generatie hetzelfde betee-
cent), en noemde in B.W.A. no. 22, in dit verband, „de vijf
teek", welke inderdaad merkwaardige driehoek, verhoudingen 
ou hebben (n.l. 3 , 4, 5 ) overeenkomende met de trillingsver-
oudingen van den moldrieklank, welke den grondslag zou 
ormen van onze accoordenleer. 
/oorts lezen wij „Het is op het getallengebied dat beide (muziek 
n bouwkunst) elkaar ontmoeten. Zoo zijn de trillingsgetallen 
i hun verhoudingen de controle op de verhoudingen in de 
chema's der bouwkunst." 
/erder nog „De muziek bestrijkt alleen het getal-gebied, de 
neetkunde is slechts in abstractie vertegenwoordigd, n.l. in 
len bol (geluidsuitbreiding, de acoustiek)." 
/ermoedelijk zal er wel meer dan één „bol" zijn, die het ver-

Land van een en ander niet kan vatten. Indien deze woorden 
vat de muziek aangaat al beteekenis hebben, dan is dat alleen 
op het gebied der toonkunde. 
Muziek wordt echter altijd nog gerekend het „klanken-gebied" 
te bestrijken. 
Bovendien is een schema voor de muziekcompositie nog wel 
iets anders dan de door den heer de Meijer bedoelde trillings
verhoudingen 3 : 4 : 5 . Zij bepalen n.l. niet den moldrieklank 
doch het kwart-sextaccoord van den grooten drieklank, n.l., 
kwint, octaaf en groote terts. 
De z.g. drie, vier en vijfsteek van de bouwkunde gaat dus niet 
parallel met den moldrieklank, daar hiervan de trillingsverhou
dingen 3 7 3 : 4 : 5 zijn, wat voor een schema wel een wat 
groot verschil oplevert. 

Wat beteekenen de trillingsgetallen, die voor de toonkunde 
inderdaad van de grootste beteekenis zijn, echter voor de 
muziek? 
Zooals in een toon alle mogelijke tonen in kiem ondersteld 
zijn, en in een op dien toon gebouwd accoord, in principe, alle 
accoorden begrepen, zoo zegt dit toch niets voor het mysterie 
van de opeenvolging der accoorden en het rhythme. 
Nog minder zegt dit voor de opeenvolging van tonen, n.l. de 
melodie. 
De melodie is primair, zij bepaalt de harmonie-opvolging, en 
niet omgekeerd. Sem Dresden zegt dan ook: „nimmer ontstond 
een melodie (op) secundair(e wijze) uit een opeenvolging van 
harmonieën". De harmonie — het bedoelde schema — is dan 
ook secundair. 

Dat harmonisch en melodisch de twee factoren zijn, waaruit 
een muziekstuk, met voorbijzien van rhythme en maat, zou 
zijn opgebouwd, is een zeer onvolledige definitie, en ofschoon 
iedere vergelijking mank gaat, zou men dan evenzoo kunnen 
verklaren dat een gebouw slechts uit lijn en kleur bestaat. 
Architectuur zonder volume is echter geen bouwwerk, en 
klanken zonder rhythme is een chaos. 
De twee primaire elementen in de muziek zijn dan ook toons-
hoogte en duur. 

Wat de trillingsverhoudingen t.a. van den hoofdvorm, het 
n ido, den liedvorm, de fuga enz. moet beteekenen, is wel 
g neel in het duister. Bij de toepassing der trillingsverhou-
d igen verwart de schrijver dan ook blijkbaar harmonieleer (met 
n ar werkelijke schema's) en becijferde bas, met compositie. 

>t schema der accoordopvolgingen gaat dan ook in 't geheel 
n t parallel met dat der trillingsverhoudingen, en wanneer de 
[' de muziekleer klassiek genoemde romantici, geheel opgaand 
" hun schema, I — IV — V — I (tonica, dominant, tonica), 
e st door Wagner, en daarna door Debussy verlost worden 
V 1 het gehos der cadensen (zooals bijv. Cuypers, en daarna 
t rlage, ons verlosten van de stijlcopieën) dan is dit de over-

v nning van den geest op het systeem. 

In B.W.A. no. 31 staat dat het in de muziek gaat om valsch of 
niet valsch. Dit zijn echter relatieve begrippen. 
Kwarttonenmuziek, Indische en Chineesche muzieken, klinken 
voor onze ooren zeer onwelluidend, doch zijn voor verwante 
geesten een verrukking als voor ons de klassieke muziek. 
Wat de „a-tonaal" componeerende musici betreft: Schönberg 
„was" niet, hij leeft nog. De door den heer de Meijer bedoelde 
componisten componeerden niet bewust a-tonaal zooals die 
zinsnede zou doen vermoeden. Men gaf het dien naam omdat 
men muziektheoretisch (toonkundig) zoover nog niet was. 
De tegenstelling „a-tonaal : poly-tonaal" is bovendien foutief, 
daar tegenover het (fictieve) begrip a-tonaal staat tonaal, 
en tegenover poly-tonaal : mono-tonaal. 

De in no. 36 op muziek-acoustisch gebied gemaakte opmer
kingen zouden, inzooverre men er bij het bouwen rekening 
mede hield, door hare pulverachtige samenstelling, inderdaad 
ongelukken kunnen veroorzaken. 
De sferische klank is de eigenlijke muziek (zegt J. de M.), als 
de bijtonen niet hoorbaar zijn, ontbreekt dus de muziek. In de 
volgende kolom lezen wij echter, dat de bijtonen zonder een 
bijzondere inrichting niet hoorbaar zijn. Mijn hemel, wat is 
dan muziek die men wel hoort, doch zonder sferischen klank? 
In verband hiermede moet ik er ook op wijzen dat een goede 
klankkast niet de bijtonen hoorbaarder maakt, zeker niet van 
een stemvork, die geen bijtonen heeft! De klankkast moet de 
bijtonen ook niet hoorbaarder maken, daar men, door onjuiste 
verhouding van boventonen en grondtoon, een verdraaid 
klankbeeld verkrijgt. De bijtonen bepalen het timbre van het 
instrument, wat heel iets anders is. De klankkast echter ver
sterkt den toon. 
De klankkast, de ruimte onder het podium, de zaal, enz. „kleu
ren" dus niet „den toon door haar eigen toon", bezitten geen 
timbre, gaan géén „eigen leven leven", doch versterken of 
verzwakken bepaalde kwaliteiten van den toon, van het timbre, 
van den samenklank, wat weer heel iets anders is, ofschoon 
voor den bouw van zalen e.d. van (even) groot belang. 
Wat Ir. J. B. van Lochem schrijft is dus niet zoo gek als de 
heer de Meijer wil doen voorkomen. 

Deze reeks zoude nog te vermeerderen zijn (zooals het verwar
ren van monodie en melodie, in no. 31), het zij voldoende om 
hiermede te constateeren dat de heer de Meijer, hoezeer wij 
het wellicht over schema's en architectuur eens zijn, het phae-
nomeen muziek, blijkbaar nog niet in de vereischte gemoeds
stemming genaderd is, om haar meer dan uiterlijk, als een 
zaak van theorie en verstand te verstaan, en dat hij de toon
kunde, vermoedelijk uit eenigszins verouderde bron (1862) 
heeft opgedaan. 
Toon en wiskunst mogen als psychisch proces voor den schrij
ver verwant zijn, doch moeten niet verward worden met 
muziek en wiskunde, daar muziek (in tegenstelling met de 
toonkunde) ligt op het gebied der persoonlijke ontroering en 
der woordelooze redelijkheid, terwijl toon- en wiskunde, psysi-
sche en arithmetische observaties en constructies zijn. 

VI 

Muziek op schema's vervaardigen is nog iets anders dan com-
poneeren, en met werkelijk „buitenmenschelijke, onaardsche" 
of steriele muziek, zal men ons, aan de stof gebonden sterve
lingen niet vermogen te ontroeren, evenmin als „een dooie 
optelling van coëfficiënten", een exercitium arithmeticae zon
der inspiratiem kunst voortbrengt. 
Om een systeem op te bouwen tot het verkrijgen van een 
waarlijk muzikale architectuur, of van architecturale muziek, 
daartoe zijn deze innovaties, en blijkbaar ook deze tijden voor
alsnog niet rijp. 
September 1936. H. W. VAN KEMPEN. 
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CENTRALE VERWARMING DOOR IR. F. G. UNGER. 

(Vervolg van pag. 423) (Slot) 

S T O O K P L A A T S I N R I C H T I N G . 

S i t u a t i e : 

Indien het mogelijk is de verwarmingsketels in een als stook
plaats in te richten afzonderlijke ruimte op te stellen, verdient 
dit de voorkeur met het oog op de zindelijkheid en veiligheid. 
Van dezen regel wijke men niet af, tenzij de ketel zelf dienst 
moet doen voor verwarming van een vertrek of bijv. in een 
keukenfornuis is ondergebracht; dit geval doet zich dus ge
woonlijk slechts voor bij de kleinere installaties. Ook worden 
tegenwoordig voor oliestoken kleine ketels met branders en 
alle hulpapparaten compact gecombineerd en door een cilin-
drischen of rechthoekigen metalen mantel of kast omgeven, zoo
dat het geheel zonder meer geschikt is voor opstelling in bij
keuken, keuken of zelfs in hal of kamer. 
Vooral bij het stoken van vaste brandstof kan men, in het bij
zonder tijdens het ontslakken en aanmaken van het vuur, ver
spreiding van stof, rook enz. in de stookruimte niet geheel 
voorkomen. Bovendien gaat het transport van deze brandstof 
steeds met eenige verontreiniging gepaard, zoodat men goed 
doet de brandstofberging zooveel mogelijk nabij de(n) ketel(s) 
onder te brengen. Stookt men olie of gas, dan kan het even
eens gewenscht zijn om over een afzonderlijke ketelruimte te 
beschikken met het oog op het daarbij benoodigde min of meer 
uitgebreide complex hulpapparaten (regeltoestellen met scha
kelinrichtingen, ventilatoren, oliereservoir enz.). In den regel 
is het 't beste deze geheele inrichting afzonderlijk op te stellen, 
vooral indien er toestellen bij zijn, waarvan de werking niet 
voldoende geruischloos is of die niet reukeloos zijn. Bovendien 
bestaat bij eiken zonder doorloopend toezicht brandenden vuur
haard de kans op ontsnapping van schadelijke of gevaarlijke 
gassen, ook al neemt men zooveel mogelijk voorzorgen daar
tegen. 

Uit den aard der zaak zijn er zoodoende tal van mogelijkheden, 
waarvan men het meer of minder belang van geval tot geval 
in aanmerking moet nemen en waarbij de grootte en inrichting 
van den ketel en het stookbedrijf een hoofdrol spelen. 
Voorts dient men rekening te houden met de ligging van de 
stookplaats. De keuze daarvan houdt verband met systeem en 
aanleg van de installatie en met allerlei andere omstandig
heden. Hetzelfde geldt voor het bepalen van het peil van den 
vloer, waarop de ketel of stookinrichting wordt opgesteld. 
Voor huisverwarming zal men steeds zoo weinig mogelijk 
mechanische hulpmiddelen t.b.v. de circulatie van het verwar
mend medium willen toepassen, zoodat men ook daarmede bij 
het bepalen van de plaats van den ketel rekening moet houden. 
Bij nieuwen bouw kan men dit gemakkelijker dan bij aanleg 
van centrale verwarming in een bestaand huis. 
Bij waterverwarming is opstelling van den ketel beneden de 
laagst geplaatste radiatoren een vereischte, doch alleen in
dien het horizontale distributienet van de toevoerleidingen ook 
onder die toestellen is gelegd, dus bij zgn. onderverdeeling. Dit 
kan bijv. noodzakelijk zijn indien bovenverdeeling, dus een 
distributienet boven de hoogst geplaatste radiatoren, niet 
mogelijk is in verband met het plan van het gebouw. Overigens 
geldt altijd bij dit systeem van verwarming, dat hoe grooter het 
hoogteverschil is tusschen ketel en verwarmingstoestellen in 
de vertrekken, des te nauwer de leidingen kunnen zijn. 
Bij normale lagedrukstoomverwarming zal steeds, wil men 
complicaties als ketelvoedingpomp en dergelijke vermijden, de 
ketel zoo laag opgesteld moeten worden, dat het van de radia
toren komende condenswater vanzelf naar en in den ketel kan 
terugvloeien. Indien echter dit water door middel van een 
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pompje wordt opgepompt, hetgeen geheel automatisch kan ge 
schieden, dan is lage plaatsing van den ketel niet noodig. He 
verwarmingssysteem als zoodanig kan evenwel meebrengen 
dat het condenswater in den ketel moet worden gepompt; di 
is bijv. bij vacuumstoomverwarming het geval. Echter trachti 
men als regel, ook bij het gebruik maken van een condens 
waterpomp, den ketel zoo laag op te stellen, dat het condens 
water er van zelf in kan terugvloeien. 
Overigens verdient het aanbeveling de stookinrichting zoovee 
mogelijk centraal in het huis te plaatsen, o.a. omdat dan df 
warmte, die deze aan haar omgeving afgeeft nog zooveel moge 
lijk aan de verblijfsruimten ten goede komt en ook omdat dan ii 
het algemeen de distributie van de warmte zoo economiscr 
mogelijk geschiedt. 

B r a n d s t o f o p s l a g . 
Vooral bij het stoken van vaste brandstof zal de gebruiker er 
prijs op stellen, indien hij dit losse, zwarte en stuivende mate
riaal op een zoo eenvoudige en zindelijk mogelijke wijze in de 
opslagplaats krijgt en vandaar uit in de vuurruimte kan bren
gen. Eenerzijds dient men dus te trachten het zoo in te richten, 
dat de bergplaats (bunker) van buitenaf gemakkelijk gevuld 
kan worden zonder het huis te betreden. Anderzijds moet ook 
het transport van den bunker naar de stookgelegenheid zoo 
kort en eenvoudig mogelijk zijn. 
Een situatie van kolenberging en stookinrichtingen, waarbij 
met bovenbedoelde voorwaarden rekening werd gehouden, is 
in fig. 46 weergegeven. De kolenbunker kan van buitenaf ge
vuld worden door de brandstof in zakken langs een ladder om
hoog te dragen, of wel op te hijschen en door de deur in de be
treffende afdeeling van den bunker te storten. 
In de figuur is zoowel een centrale-verwarmingsketel in den 
kelder voorgesteld als een fornuis in de keuken, welk laat
ste men zich ook kan denken dienst te doen voor de centrale 
verwarming of warmwatervoorziening. Het ketelvuur kan 
direct uit den bunker bijgevuld worden door middel van een 
stortpijp (eventueel kan deze toevoer continue geschieden), 
terwijl de stookhaard in het keukenfornuis door middel van een 
schop uit de hand gevuld wordt vanuit een, door een luikje of 
deurtje afsluitbare, opening in den bunkerwand. Hier achter 
bevindt zich een dekstuk dat de kolen tegenhoudt en het uit
scheppen gemakkelijk maakt, terwijl het gruis naar onder door 
een rooster kan wegvallen. 
Indien het fornuis tevens voor de centrale verwarming dienst 
doet en daartoe ook van de op de teekening aangegeven leiding
aansluiting is voorzien, komt natuurlijk de voorgestelde cen
trale-verwarmingsketel te vervallen. 
Bij kleine ketels kan men ook van plaatijzeren bunkers gebruik 
maken en eventueel de brandstof daaruit naar de stookgel -
genheid transporteeren met behulp van kolenkitten. In fig. "1 
is een dergelijke bunker voorgesteld in tweelinguitvoering. Hit 
is dan mogelijk een bunker geheel leeg te stoken en vervolgei s 
den voorraad daarin te doen aanvullen. Zoodoende is de lev -
rantie goed te controleeren. In vele gevallen is dit niet vrn 
ondergeschikt belang. 
Over den opslag van vloeibare brandstof (olie) is reeds bij e 
behandeling van de daarvoor bestemde stookinrichtingen r ; t 

een en ander medegedeeld. 

I n r i c h t i n g v a n de s t o o k r u i m t e . . 
Willen de ketels en stookinrichtingen lang meegaan en < 11 

minimum aan onderhoud geven, zoo eischt dit doelmat 'fi 
inrichting en goede uitvoering van de stookplaats, d.w.z. go ie 

FIG. 46 . S I T U A T I E V A N K O L E N B E R G I N G E N S T O O K I N R I C H T I N G E N IN E E N W O O N H U I S . 
C V K = centrale verwarmingsketel: F = fornuis: K B = kolenbrander met 2 afdeelingen: L S = leidingschacht; S = schoorsteenkanalen; B = Boiler; E R = expan
siereservoir: V S = ventilatieschacht: T = bunkertrechter met regelschuif en vrije uitloop boven kolentrechter (met wegneembaar deksel).op ketel; V = electrische 

ventilator van motorstoker. 

ventilatie en verlichting, een ruim vloeroppervlak, flinke 
hoogte en een vlakken afwaterenden vloer met goede drainage; 
voorts gevoel voor orde en netheid van den bedienenden 
persoon. 
De ruimte, waarin men een stookinrichting opstelt, moet zoo
danige afmetingen hebben, dat deze inrichting met haar toe-
behooren voldoende toegankelijk en goed bedienbaar is. Som
mige typen van centrale verwarmingsketels moeten aan één 
of beide zijden toegankelijk zijn voor het reinigen van de in
wendige rookgaskanalen door daarvoor bestemde openingen 
in den ketelwand. Ook geschiedt bij vele keteltypen de reini
ging uitsluitend van boven af, zoodat er dan bovenop vol
doende ruimte moet wezen om het reinigingsgereedschap te 
kunnen hanteeren. De zoldering mag dus niet te laag boven 
dergelijke ketels liggen. 
Uiteraard is daglicht in de stookruimte gewenscht, doch niet 
noodzakelijk en men stelt bij voorkeur het front van de stook
inrichting daar naar toe gericht op. 
Aan de stookzijde dient de noodige vrije ruimte te zijn voor 
he': hanteeren van het gereedschap, resp. voor opstelling van 
het stookapparaat. Vooral bij het stoken van vaste brandstof 
's ruimte voor de bediening van veel belang. Voorts make 
m 11, zooals gezegd, den aanvoer van de brandstof uit de 
be gplaats naar den ketel zoo kort mogelijk. Eventueel rekene 
1 1 1 n op het storten van een tijdelijke kolen hoop nabij de vuur-
deur. Ook zorge men voor geschikte berging van asch en 
si ;:els. 
A; i de achterzijde van de stookinrichting bevinden zich in den 
r £ el de schoorsteen- en leidingaansluitingen zoodat ook deze 
l l . e voldoende toegankelijk moet zijn, zoo noodig tevens voor 
n < bedienen van schoorsteenschuiven en eventueele afsluiters, 

r̂ts moet op het aanbrengen en het goed bereikbaar zijn van 

veegluiken voor het reinigen van den schoorsteen en het even
tueel aanleggen van een lokvuur in den voet gerekend worden. 
Vanzelfsprekend is het voor een vlotte bediening noodzakelijk, 
dat de stookplaats overal daar een voldoende vrije hoogte heeft 
waar geloopen moet worden en te meer als daar ter plaatse 
tevens pijpleidingen langs de zoldering liggen. Bij installaties 
met mechanische toestellen (ventilatoren, pompen enz.) en 
automatische regelapparaten, zooals deze bijv. bij olie- en motor
stokers in allerlei soort toepassing vinden, dient de stookruimte 
ook voorde opstelling daarvan voldoende gelegenheid te bieden. 
Dikwijls moet ook een boiler in de ruimte plaatsing vinden. Op
stelling van gasmeters, groote oliereservoirs en dergelijke in de 
stookruimte dient men echter met het oog op het brandgevaar 
te vermijden, zoo het al niet bij overheidsvoorschrift verboden is. 
De stookplaats moet goed afsluitbaar zijn teneinde rook, stof, 
reuk enz. uit de overige vertrekken weg te houden. Behalve 
deuren, ramen en speciale ventilatiekanalen moeten alle overige 
openingen in de wanden, zooals bijv. leidingkokers, zorgvuldig 
worden afgedicht. 
De deur van de stookplaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn 
en snel naar buiten geopend kunnen worden opdat in geval 
van nood de bedienende persoon zich vlug verwijderen kan. 
De deur moet bij voorkeur vanzelf sluiten en van brandveilig 
materiaal worden gemaakt. 
Wil men rekening houden met de mogelijkheid, dat zich in 
de stookruimte explosieve gassen ophoopen, hetgeen bij het 
stoken van alle soorten brandstof denkbaar is, dan zijn groote 
ramen, welke gemakkelijk naar buiten open gaan of door de 
ontploffing verbrijzeld kunnen worden als voorzorgsmaatregel 
gewenscht, omdat dan de druk van de ontploffing op de 
overige wanden gering zal blijven. Derhalve plaatse men geen 
draadglas in de ramen. 
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FIG. 47. K L E I N E K O L E N B U N K E R ( V O O R 
H U I S H O U D E L I J K G E B R U I K ) 

1. kolenbunkers; 2. scheidingswand; 3. onder
steuning; 4. kolenschuiven: 5. uitloopkokers. 

De vloer onder en vóór de stookinrichting moet door een 
brandveilige en warmte-isoleerende laag beschermd worden, 
en speciaal als onder tegen den vloer het grondwater staat. 
Zooals bij de bespreking van de ketels is aangegeven, voldoet 
daarvoor een gemetselde verhooging, waarin open kanalen 
voor luchtcirculatie zijn gespaard, geheel aan den eisch. Vóór 
een stookinrichting met vaste brandstof moet deze verhooging 
tevens voldoende uitsteken en van een hitte bestendige slijt
laag, bijv. gietijzeren tegels, zijn voorzien, zulks met het oog 
op het uithalen en daarop storten van vuur en slakken. 
De wanden en zoldering moeten, althans in de nabijheid van 
de stookinrichting, van brandveilig materiaal, of in ieder ge
val daarmede bekleed zijn. Metselwerk en beton, eventueel 
van een pleisterlaag voorzien, zijn met het oog hierop uiter
aard het meest doelmatig. Gepleisterde (zg. stuc) plafonds 
zijn voldoende brandveilig, doch brandbare materialen, zoo
als hout, bescherme men door asbest-cementplaten of der
gelijke. 

V e n t i l a t i e . 

In elke stookplaats moet een ruime toevoer van versche 
buitenlucht zijn, zoowel ter aanvulling van de lucht voor het 
onderhouden van de verbranding als voor ventilatie. Daartoe 
zijn behalve een flink raam ook één of meer niet afsluitbare 
ruime toevoerluchtkanalen noodig. Deze laatste moeten nabij 
den vloer uitmonden, en voorts koel en zoodanig gelegen zijn, 
dat daarin geen trekwerking, welke den schoorsteentrek zou 
tegenwerken, kan optreden. 
Voor afvoer van de warme verontreinigde lucht uit de stook
plaats moet er nabij of in de zoldering een ruime opening 
zijn, zoo ver mogelijk van den luchttoevoer verwijderd en die 
evenmin afgesloten mag kunnen worden als laatstgenoemde. 
Men sluite haar zoo mogelijk aan op een warm gelegen op
gaand ventilatiekanaal, bijv. op een kanaal dat naast den 
schoorsteen is opgetrokken en dat in de buitenlucht uitmondt. 

V e r l i c h t i n g . 

Al heeft de stookplaats flinke ramen, zoo moet men er toch 
ook over een heldere kunstverlichting beschikken daar 's win
ters de dagen kort en somber kunnen wezen. Hierdoor moeten 
de eigenlijke stookplaats en de toegang tot vuur- en asch
ruimte goed verlicht worden, waarbij men in aanmerking 
neme, dat bij het stoken van vaste brandstof op alle voorwer
pen een grauw gekleurde stoflaag komt, die veel licht absor-
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beert. In den regel gebruikt men voor verlichting een of mei r 
vaste electrische lampen, welke van een hermetisch s lu i ten 
armatuur moeten voorzien zijn, vanwege het electrische g , . 
leidingsvermogen van kolenstof. 
Voor verlichting van de overige gedeelten van de stookplaa s 
bedient men zich van een looplamp waartoe dus gelegenhe 
tot aansluiting aanwezig moet zijn. Met het oog op leven -
gevaar gebruike men geen sterkstroom (110 a 220 V) voor ce 
looplamp, doch door middel van een kleinen transformator c > 
lage spanning (20 a 40 V) gebrachten stroom. 

S c h o o r s t e e n . 
De taak van een schoorsteen bestaat in het ontwikkelen va t 
voldoenden trek om de verbranding op te wekken en te onde -
houden en voorts in het afvoeren van de gasvormige verbrai -
dingsproducten naar buiten zonder overlast voor de omgeving 
en zonder mechanische hulpmiddelen. Hij kan deze alleen narr 
behooren verrichten, indien de temperatuur van de rookga;-
kolom hooger is dan die van de buitenlucht en wel zooove. I 
als noodig is om den aan de strooming van de gassen geboden 
weerstand te overwinnen. 
Het rendement van den ketel is des te hooger naarmate cie 
warmte van de rookgassen daarin meer wordt uitgebuit, even
wel met het gevolg, dat deze dan met te lager temperatuur in 
den schoorsteen komen. Hoe beter derhalve het ketelrende
ment is en hoe meer trek de ketel noodig heeft, des te hooger 
eischen men aan den schoorsteen moet stellen. 
Het is derhalve in dat geval van groot belang, dat de rook
gassen in het verbindingskanaal naar den schoorsteen en in 
den schoorsteen zelf zoo weinig mogelijk in temperatuur dalen 
en stroomingsweerstanden ondervinden. Bij schoorsteenen voor 
huisverwarming is dit van te meer beteekenis, omdat bij weinig 
koud weer en in den nacht slechts zwak wordt gestookt, zoo
dat dan de rookgassen wel is waar gering in hoeveelheid zijn, 
doch mede daardoor hun warmte, i.e. hun temperatuur spoedig 
hebben verloren. 
Men late daarom, als dit kan, den schoorsteen binnen door het 
gebouw en niet buiten om hoog gaan en den schoorsteenwand 
als spouwwand optrekken. In elkaar geschoven Grèsbuizen, 
opgehangen in een vierkante ommetseling, leveren een zeer 
glad schoorsteenkanaal, omgeven door een goed isoleerenden 
mantel. 
De schoorsteen moet voldoende hoog zijn en niet wijder dan 
strikt noodig is. De monding moet ca. 2 m vrij uitsteken boven 
de hoogste nok van het dak resp. boven de hoogste daken van 
de belendende perceelen en andere belemmeringen in de naaste 
omgeving. De verbindingspijpen en -kanalen tusschen stook
inrichting en schoorsteen make men zoo kort mogelijk, met 
flauwe bochten en niet wijder dan noodig. Zij moeten, zooals 
gezegd, goed warmteisoleerend zijn opdat de rookgassen htm 
temperatuur behouden en niet hinderlijk warmte afgeven aan 
de omgeving, bijv. wanneer zich een provisiekelder in de nar j-
heid bevindt. 
Plaatst men een aantal ketels naast elkaar, dan kunnen deze 
in den regel wel op een gezamenlijk opgaand schoorsteenkam al 
worden aangesloten, doch men houde de verbindingskanal m 
van eiken ketel met den schoorsteen zoo goed mogelijk ond r-
ling gescheiden. In het bijzonder geldt dit laatste voor met ( ie 
of gas gestookte ketels vanwege het gevaar, dat bij weiger ig 
van de ontsteking in één dier ketels, het door dezen ketel str< • 

mende lichtgas of oliemengsel ontstoken zou worden door Je 
verbrandingsproducten van een der andere in werking zij Je 
ketels. 
Roetluiken moeten in voldoend aantal en zoodanig aangebra ht 
worden, dat men de gemetselde kanalen goed op alle plaat en 
reinigen kan en het roet gemakkelijk verwijderen. De lui e"1 

moeten dubbelwandig zijn en deugdelijk afsluiten om het in k-

| en van lucht te vermijden. Uiteraard moeten zij van onbrand-
I aar en warmtebestendig materiaal zijn vervaardigd. 

an den voet van het verticale schoorsteenkanaal moet zich 
(3n roetluik bevinden opdat men daardoor bij slechten trek zoo 
i oodig een lokvuur in de opgaande schacht kan aanleggen. 
I ookschuiven voor het regelen van den trek moeten goed naar 
l liten afsluiten, dus zoo min mogelijk lucht door de sleuf, 

waarin zij bewegen, toelaten in het schoorsteenkanaal, terwijl 
zij gemakkelijk bediend moeten kunnen worden. Zij mogen den 
afvoer van de rookgassen nooit volkomen kunnen afsluiten; 
bij het stoken van vaste brandstoffen moeten zij derhalve in 
gesloten stand nog ca. 5 % doorlaten, bijv. door een opening in 
de schuif zelf. Bij stoken van gas of olie moet ca. 20 % van den 
doorgang vrij blijven. 

JURY PRIJSVRAAG RAADHUIS AMSTERDAM. 

E. en W. hebben op 9 October j.l. de jury benoemd, die het 
( ameentebestuur van Amsterdam zal adviseeren omtrent de 
r sultaten van de prijsvraag, welke zal worden uitgeschreven 
v >or den bouw van het nieuwe Raadhuis van Amsterdam, 
t jze jury is als volgt samengesteld: 
Vjorzitter: de Burgemeester van Amsterdam, Dr. W. de Vlugt. 
Vice-Voorzitter: de Wethouder voor Publieke Werken, S. Rodri-
g.ies de Miranda. Leden: de Directeur van den Dienst der Publieke 

Werken Ir. W. A. de Graaff; de stadsarchitect van Amsterdam, 
Ir. A. R. Hulshoff; de architecten Prof. Ir. M. J. Granpré Molière, 
H. van der Kloot Meijburg, Ir. S. van Ravesteyn, Ir. A. van der 
Steur en P. Vorkink. 
Als secretaresse der jury is aangewezen mej. Ir. J. H. Mulder, 
architect bij de afdeeling Stadsontwikkeling en -uitbreiding van 
den Dienst der Publieke Werken, en als adjunct-secretaris A. B. 
Takkenberg, adjunct-commies. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

A R K I T E K T E N , ( D E N E M A R K E N ) , 1936, No. 1. 

Dit nummer is geheel gewijd aan den nieuwen woningbouw te Kopenhagen. 
Stedebouwkundig van belang zijn de zeer goed bekeken oplossingen van 
de verkavel ing in „ Z e i l e n b a u " . Eenvoudige, bescheiden, maar zeer goed 
bestudeerde woningtypen; voor het meerendeel naar een iets lagere norm 
dan de onze, wat betreft het aantal ver t rekken. De archi tectuur is zeer 
eenvoudig en zonder eenige pretentie, maar van goede kwaliteit. 

I D E M , 1936, No. 2. 

Een nummer, dat geheel gewijd is aan part icul iere landhuizen van ver
schillende architecten. Wij noemen o.m. het huis van Stanning, den Deen-
schen minister-president, gebouwd door Hans Hansen , en het eigen huis 
van den architect T h o m a s Havning . 

I D E M , 1936, No. 3. 

Dit nummer is geheel gewijd aan een aantal grootere en kleinere buiten
hotels en restaurants, ook alweer van verschi l lende architecten. Een hoogst 
genoegelijk nummer ; er zit in al dit werk een zekere eenvoudige ongedwon
genheid, die van zeer goeden huize is. 

IDEM, 1936, No. 4. 

Dit nummer is geheel gewijd aan de moderne archi tectuur in Ts jecho-
Slowakije. Behalve een uitgebreide publicatie van het Bat 'a- fabriekscen-
trum Z l in , dat wij ook reeds aantroffen in Byggmastaren, verschi l lende 
en minder bekende gebouwen uit den laatsten tijd. Men werkt hard en 
men bouwt veel groote gebouwen in Tsjechoslowaki je en het Nieuwe Bouwen 
heeft er bl i jkbaar secuur wortel geschoten. W a t men maakt, getuigt van 
ernst en van degelijk kunnen, maar gezellig ziet het er niet bepaald uit. 
Ik hoop, dat men deze opmerking niet verkeerd begrijpt. 

ID' M, 1936, No. 5. 

interessant nummer, geheel gewijd aan de ontwikkel ing van de Kopen-
ha. ische stadswoning vanaf de 18e eeuw tot 1914. Een hoogst leerzaam 
en nteressant overzicht, waar in o.m. opvalt, dat de in sommige publicaties 
V a het Nieuwe Bouwen aanbevolen corr idor-woning (waarvan bij de A m -

s t * lamsche woningbouw-pri jsvraag een paar opvallende voorbeelden waren) 
"> et midden van de 19e eeuw in Kopenhagen voorkwam. Een hoogst be
de' elijk woningtype, dat in 1889 verboden werd. E r is niets nieuws onder 
d e on; het is te hopen, dat onze autoriteiten dit bedenksel geen kansen 
z u l " geven. 

I D VI, 1936, No. 6, 7. 

V o tzetting van het vorige nummer, geeft een overzicht over de periode 

keling van het woningtype als van de verkavel ing (van het regelmatige 
gesloten bouwblok naar de vrije groepeering in „ Z e i l e n b a u " , en het voort
gezette streven naar breedere en ondiepe woningen) als van de architec
tonische opvatt ing. Het is zeer merkwaardig om te zien, dat deze ontwik
kelingslijn in al zijn phasen en aspecten vrij regelmatig schijnt te zijn en 
geen njroote schokken vertoont. E n toch komt men, ook langs dezen weg, 
tot de aanvaarding van heel wat gerechtvaardigde desiderata van het 
Nieuwe Bouwen, maar met behoud van het nationale karakter. Men moet 
dit mooie nummer zien, het is zéér de moeite w a a r d ! 

B Y G G E K U N S T ( N O O R W E G E N ) , No. 7. 

Ook dit nummer is geheel gewijd aan z iekenhuisbouw in den vorm van een 
volledige publicat ie van den uitslag van een samengestelde pri jsvraag voor 
een Ri jksziekenhuis te Oslo. Behalve dat het gereproduceerde werk opzich-
zelf interessant is, mag er wel eens op gewezen worden, dat in Noorwegen 
bli jkbaar de vrije krachten in het architectenberoep voor belangrijke op
drachten van het Rijk een eerlijke kans op medewerking krijgen. De 
redactie teekent in haar inleiding het volgende aan, dat ik zooveel mogelijk 
woordelijk ver taa l : 

„Gezonde pri jsvragen zijn het beste middel tot ontwikkel ing. Bij openbare 
bouwkunstpri jsvragen wordt de opgave zoo veelzijdig belicht als het moge
lijk is, omdat de deelnemers in een openbare pri jsvraag vaak een f r isschen 
kijk blijken te hebben op het vraagstuk, dat door de pri jsvraag moet 

191 _ - 3 6 . H oogst interessant, zoowel in zijn duideli jk beeld van de ontwik-

- • - i i t f Ü U l i ! . 

W O N I N G B O U W T E K O P E N H A G E N 1935. 

A R C H . P O O L B A U M A N N E N K N U D H A N S E N (U IT „ A R K I T E K T E N " ) 
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W O N I N G B O U W T E K O P E N H A G E N . 
A R C H . A. S K J O T - P E D E R S E N 1934-1935. 

W O N I N G B O U W T E K O P E N H A G E N 1934 (IN H A L V E V I E R K A N T E I I ) . 
A R C H I T E C T H E N N I N G J0RGEN8EN. 

, Z E I L E N B A U " T E K O P E N H A G E N 1935. „ Z E I L E N B A U " T E K O P E N H A G E N 1935. 

(UIT „ A R K I T E K T E N " ) 

worden opgelost. E lke prijsvraag brengt nieuwe waardevolle bijdragen aan 
de oplossing der opgave. 
Menige bekwame architect zou zijn leven doorgaan als een „onbekende 
soldaat" als niet de prijsvragen hem in de voorste rijen hadden gebracht. 
De openbare bouwkunstpri jsvragen zijn daarom van de grootste beteekenis 
voor al le partijen en wij moeten ervoor waken dat ons pri jsvraagwezen op 
geen enkele wijze in miskrediet kan komen." 

als er niettemin vaak krit iek komt na een pri jsvraag, beteekent dit 
niet, dat het systeem niet deugt, maar dat er fouten zijn in de toepassing." 

„B i j een openbare pri jsvraag staat of valt de zaak met de jury , haar pro
gramma en haar beoordeeling. A l s de jury geen gezag heeft is de discipline 
onder de deelnemers ook slecht. In dat geval bewegen de deelnemers zich 
over de grenzen van het toelaatbare en hooren wij de jury beschuldigen 
van oppervlakkige behandeling en favori t isme." 
Dit zijn gulden woorden, die in deze dagen, nu in ons land een heel belang
rijke pri jsvraag voor de deur staat, ter overweging aan de Amsterdamsche 
overheid en aan de Neder landsche architecten mogen worden aanbevolen. 

v. d. S. 

BOEKBESPREKING. 
D E S T E I G E R M A K E R . Handle id ing voor het maken van een staande met-
selsteiger van rondhout door H. Corns . Jongepier , technisch-ambtenaar bij 
de Arbeids- lnspect ie . 

De schri jver is, naar hij mededeelt, op herhaaldeli jk verzoek van de zijde 
van werkgevers en werknemers er toe overgegaan dit werkje samen te stel
len; de drie bouwvakarbeidersbonden, de A lg . Nederlandsche, de R .K . en 
de Ned. Chr . Bond hebben tezamen de uitgave verzorgd. Dat de organisa
ties een technisch vraagstuk als vakbelang binnen de sfeer van hun activi
teit hebben getrokken, kan niet anders dan verbli jdend heeten. Ik heb den 
indruk dat vele organisaties juist aan de technische zijde van het vak, waar
toe haar leden behooren, wel eens te weinig aandacht besteden. De bouw
vakarbeidersbonden mogen, niettegenstaande de crit iek op dit geschrif t , in 
hun eigen belang en tot voorbeeld van anderen, op dezen weg doorgaan. 
Dit kweekt de belangstell ing voor het v a k ; is die aanwezig, dan komt het 
met de interesse voor den vakbond ook wel in orde. 

De schri jver, die ambtenaar is bij de Arbeids- inspect ie, benadert het onder
werp van zijn eigen zijde. „ D e Steigermaker" is feitelijk een commentaar 
op het door de inspectie vastgestelde „ S t e i g e r v o o r s c h r i f t " , verlucht met veel 
vlotte teekeningen en, voor een deel, slechte foto's. Juist het aanvatten van 
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dit onderwerp van deze zijde voel ik als een bezwaar. Het „ v o o r s c h r f t ' 
wordt in dit boekje pr imai r gesteld; niet de steiger zelf. In de practijl is 
het juist andersom. 

Omdat het voorschr i f t gevolgd moest worden, was schi jnbaar ook de be
handeling van dien bepaalden steiger slechts mogelijk, die uitsluitend op ie' 
voorschri f t past. Dat is mijn tweede bezwaar. E r zijn toch waar l i jk n eer 
steiger-mogeli jkheden dan deze eene, al is de beschrevene dan de meesl ge
bruikte. Door zulk een behandeling wordt dit boekje ongeschikt voor ! « r -
lingen van M.T.- en Ni jverheidsscholen voor wie een gereduceerde an-
schaff ingspri js van ƒ 0.60 werd vastgesteld. (Het boekje kost voor „p rtl-
cu l ieren" ƒ 1.—). Het kan toch niet de bedoeling zijn deze leerlingen oor 
het x aantal steigers die in het bouwvak gekend en toegepast wo 1'" 
x x ƒ °-60 te laten betülen? 

Een en ander neemt niet weg, dat er in dit boekje nuttige wenken s a"' 
die ter harte genomen zullen moeten worden om het veil ig werken or d e n 

steiger te bevorderen. De Directeur-Generaal van den Arbe id , die e l " 
voorwoord schreef, onderstreept terecht deze verdienste: de bijdrage ' o 0 

de bevordering van de bouwvei l igheid. 
D E C US. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
<:N HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

i EDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, IR. J. H. VAN NR A Q 
[>EN BROEK, A. EIBINK, FR. HAUSBRAND, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 24 OCT. 1936 *\ J 

F EDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

ONTWERP STUDIE No. 8. GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. 

In het volgende nummer van ons blad — van 31 October — zal 
het volledige programma worden gepubliceerd van deze nieuwe 

ontwerpstudie. De opgaaf is eenvoudiger dan meestal het geval 
is; ingezonden kan worden tot Dinsdag 10 November a.s. 

„MOOI-LAND" TEHUIS VOOR DOOPSGEZINDEN EN GEESTVERWANTEN T E HEELSUM. 

In 1932 werd door de Doopsgezinde Gemeente te Arnhem be
sloten tot het stichten van een tehuis voor Doopsgezinde Ouden 
van Dagen en hunne geestverwanten. 
Ondergeteekende ontving de opdracht tot het maken van een 
plan, dat tot uitvoering zou worden gebracht op een daarvoor 
aangekocht terrein, gelegen aan de Zuidzijde van den Rijks
straatweg Arnhem-Wageningen in de Gemeente Renkum. 
Het ongeveer 5 H.A. groote terrein was voor de helft met fraai 
dennenhout beplant, het overige bestond uit heidebeplanting. 
De terreinbreedte a/d weg = 150 in. Verschil in grondslag bij 
voor- en achtergevels bedroeg ongeveer 3 m. 
Moeilijkheden van finantieelen aard waren redenen, dat eerst 
op 31 Juli 1935 de eerste steenlegging plaats vond door Dr. F. 
E. Posthuma, Oud-Minister van Landbouw, Handel en Nijver
heid. 
Het Bestuur had o.a. als eisch gesteld, dat alle inwonenden de 
maaltijden zouden nuttigen op hunne eigen appartementen. 
Dus geen gemeenschappelijke eetzaal. De distributie van de 
maaltijden door middel van dienwagentjes (naar de 1e verdie
ping per lift) gaat vlot. 
Behalve de lokaliteiten voor algemeen gebruik als: Conver
satie-gehoorzaal, 4 gezelschapskamers, 2 serres en de biljart
kamer, bevat het gebouw: 30 tweepersoonskamers, 15 een
persoonskamers, 8 badkamers, 1 ziekenkamer, 2 linnenkamers, 
15 logeerkamers en 6 dienstbodenkamers. De beide laatsten 
zijn gelegen op de zolderverdieping (zie doorsn. B en C). 
De inrichting heeft een eigen waterleiding. Op een diepte van 
3 4 m werd uitmuntend water gevonden. Twee Sihi pompen 
(1>2 P-K.) zorgen voor de rest. 
C ntrale verwarming met versnelde circulatie, gestookt met 
cckes. 3 ketels. Radiatoren in alle vertrekken, in alle gangen 
*n de serres. Warmwatervoorziening, boiler en leidingen van 
T o d koper. Electrische verlichting. Noodverlichting^ kaarsen. 
In de keuken 2 stuks A.G.A. fornuizen met boilers voor afwasch-
w ter in het keukencomplex. Het klaarmaken der spijzen op deze 
*c nuizen (geperfectioneerde hooikisten!) wordt door het per-
S f leel zeer geprezen. Het cokesverbruik is miniem te noemen 
( sr jaar ongeveer ƒ 60.—). 
E n radio-installatie is aangebracht in de Conversatie-gehoor-
2 ' il, gezelschapskamers en de kamer van het personeel. 

C o n s t r u c t i e . Fundeering op staal. Gewapend beton voor 
de hoofdtrap, de gangvloer beg.grond, een doorgaande ringbalk 
boven alle ramen, de balcons en eenige lokaliteiten, waar de 
constructie zulks heeft geëischt. 
De buitenmuren in hoofdzaak 22 -f- 11 met spouw. 
De gevels zijn opgetrokken van geel genuanceerde Waalklinker 
in iets donkerder plint. Raamdorpelsteenen, paarsbruin-ijzer
klinkers, evenals de gevelafdekkingen. 
Hier en daar zijn eenige leipannetjes verwerkt. De dakvlakken 
gedekt met roode machinale pannen. De klokketoren gedekt 
met rood koper. 
In hoofdzaak houten kozijnen en ramen. Stalen ramen en 
deuren zijn toegepast in de gangen, de serres, de toiletten, het 
geheele keuken-complex en in de kelders. 
Over alle houten vloeren is een laag Treetex aangebracht, 
waarover een preswood-bekleeding. Dit laatste is een pracht 
materiaal om het linoleum daarover te „kitten". Het linoleum 
dat in hoofdzaak de vloerbedekking vormt, werd op de beton -
vloeren aangebracht op een estrich-vloer. Parketvloer in con
versatiezaal. In de vestibule, garderobe en de terrassen een 
vloerbedekking van geel blonde chamotte-tegels (10/2o)-
In keukencomplex en badkamers terrazzovloeren. De wanden 
voorzien van tegels 1 S / 1 5 . Vensterbanken van petit granit. 
Op de trappen teakhouten treden. De stootborden voorzien van 
dofzwarte tegels (10/io)-
De wanden in het trappenhuis/vestibule ter hoogte van 1.20 m 
werden behandeld met muurplastiek. 
De kamers der bewoners kregen een plafond van schuurwerk, 
terwijl de gangen en conversatie-gehoorzaal een balkjesplafond 
kregen, waartusschen donna-cona platen. De conversatie
gehoorzaal in eiken-uitvoering. De wanden der gangen in 
schuurwerk met muurverfbehandeling. Het schilderwerk werd 
in het algemeen licht gehouden. De kamers zijn behangen. 
De uitvoering geschiedde door de N.V. Ned. Aannemingmaat
schappij voorheen H. F. Boersma te 's-Gravenhage. 
De officieele opening had plaats op 13 Juni 1936. 
De gebrandschilderde ramen in het trappenhuis zijn een ont
werp van den jongen kunstschilder Johan Mekkink te Velp. 

J. W. FRANKEN Jzn. 
Architekt B.N.A. 
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A R C H . J . W . F R A N K E N J Z N . B . N . A 

„ M O O I - L A N D " . T E H U I S V O O R D O O P S G E Z I N D E N E N 
3 E E S T V E R W A N T E N T E H E E L S U M . 

A R C H . J . W . F R A N K E N J Z N . B . N . A . 

V O O R G E V E L . A C H T E R G E V E L H O E K Z I J V L E U G E L . 

A C H T E R G E V E L . 

V O O R P L E I N . 
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WEDERWOORD OP DE BESCHOUWING VAN DEN HEER VAN KEMPEN. 

Wil, bij het bespreken van een zaak, de zaak zelve worden ge
diend, dan is het goed te beginnen met vast te stellen, waarin 
de inzichten samentreffen. 
De heer van Kempen schrijft onder III: „Want inderdaad is in 
muziek, zoowel als in architectuur de invloed van schema's 
(welke dan ook) maar al te dikwijls zeer duidelijk." En aan 
het eind van IV komt ook de heer v. K. tot de conclusie: „Beter 
geen schema, dan een verkeerd gekozen schema." Dit stemt 
overeen met wat ik aan het slot van mijn voorbeeld aan de 
Beurs van Berlage concludeer (blz. 337): „Missen wij in het 
schema (het zoo moeilijk op te bouwen ruimtelijke schema in 
de architectuur) dien leidsman, laat dan in hemelsnaam het 
kunstenaarsgevoel zoolang de leidsman blijven!" Maar: „Vak-
m mschap kan ons over veel zwakke plaatsen heenhelpen, im-
beciliteit echter, wordt niet door een schema gered", lijkt mij 
set eigenaardige tegenovergesteldheid. Is het niet juister „im-
be ;iliteit" (geesteszwakte) tegenover „geestessterkte" — waar
de )r het ware inzicht wordt verkregen — te stellen? Vak-
m schap is een factor van tweede orde; zij treedt op bij de 
V e wezenlijking van een ontwerp, als zij uit de „visie" treedt. 
•A sie". Dit wonderbaar, dit verrukkend vermogen van den 
1 1 1 nsch alles te schouwen, wat met de oogen niet op de gewone 
w J e is te zien; de openbarende macht die voert tot zuiverder 
w ten, die ons inwijdt in de verborgenheden, de „musteria" 
(mysteriën). 

Door mijn verklaring — welke de heer v. K. ook „terecht" 
vindt —: „de visie, waaruit het ontwerp wordt geboren, blijft 
primair," eer ik vol overgave het mysterie, waarin het Socrati
sche „niet weten" hooger staat, dan het „weten" alleenlijk uit 
het verstand. Ik wijs dan ook den schamperen toon in den zin: 
„Het komt mij echter voor, dat de heer de M„ gezien zijn 
„recente publicaties, het stadium van mysterie reeds lang voor-
„bij is en, althans inzake het ontstaan en wezen van architec
tuur en muziek, tot de wetenden behoort," als onbillijk terug. 
Ik weet n ie t (in hoogeren zin). Wel weet ik, hoe uit dit 
niet-weten een weten wordt geboren, dat zich op de verhevenste 
wijze kristalliseert in de wiskunst, die van alle tijden is. Ja, ik 
stel deze zóó hoog, dat ik niet aarzel te verklaren: de essence, 
de kern der wiskunst zal voor de komende tijden de schoonste 
ritueele (geordende) vorm zijn voor het ware geloof, het ware 
inzicht. 
Het „ontroeringsobject" van Willem Pijper is daarin volledig 
aanwezig, want de geestelijke ontroering, de s p o n t a n i t e i t 
van den g e e s t wordt in „visie" voorondersteld en is innig 
verbonden aan de cosmische orde; niet op de op analyse steu
nende orde van het verstand (de „ordenende rede") die Pijper 
zoo juist er tegenover stelt. 
Onze tijd is belangwekkend door het chemisch proces, waar
aan hij in de retort van het Leven alle waarden onderwerpt; 
gezuiverd zullen zij eruit komen. 
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In dit verband is de „Philosophie der Technik" van Dessauer 
(uitgave Cohen te Bonn) minstens zoo belangwekkend als de 
philosophie van Schopenhauer. 
Zoo hebben mijn essays slechts de bedoeling voorloopige rich
tingwijzers te zijn; zij sturen aan op de zuivering van troebel 
geworden waarden; zij zijn religieus georiënteerd. Te spreken, 
zooals v. K. aan het begin van III doet, van: „stijlloosheid 
en tuchtloosheid van het wetenschappelijk leven," is het waar
devolle, 't welk in de Wetenschap is gelegen, loochenen. 
Ook is drijfveer tot deze essays, mede te helpen, al ware het 
nog zoo weinig, aan wat overmijdelijk moet komen: de innige 
versmelting, de Eenwording van Religie (in haar oorspronke
lijke beteekenis: bekommering van het geweten in de nauw
keurige uitvoering der aangegane verbintenis met God), Kunst 
en Wetenschap. Wij moeten ons gaan heroriënteeren, preci
seeren waar het op aankomt. Zinnen als: „Bouwwerken, zoo-
„wel als muziekstukken kunnen constructies zijn in evenwicht, 
„in goede verhoudingen, indien het dan maar waarlijk architec
tonische of muzikale constructies zijn, dat is het waar het op 
„aankomt," (v. K.) zweven in de ruimte. Laten zij zich toch kris-
talliseeren op het oriënteerende assenkruis. Dit ligt ook in de aan
gehaalde woorden van Le Corbusier (blz. 336 B.W.A. No. 31) 
met de culminatie: „Pure creation de l'esprit". Duidt daarom 
mijn verkennende pogingen: wat „evenwicht", wat „goede ver
houdingen" zijn, niet euvel. 

Nu vraagt de heer v. K.: „Waarom heeft de heer de M. het 
„ontwerp van Le Corbusier op een Procrustusbed gelegd? 
„Waarom moest dit plan in een schema van J. de M. worden 
„gewrongen?" Dit is wel heel sterk! Teekening B op blz. 250 is 
noch een ontwerp, noch een schema van mij, doch slechts een 
correcte toepassing van het door Le Corbusier zelf in hoofd
zaak toegepaste doch niet goed doorgevoerde gelijkzijdige drie
hoekschema; dat echter wel door hem op correcte wijze is 
toegepast in zijn ontwerp afgebeeld op blz. 338 en waarvan hij 
zelf getuigt: „A qui determine une diagonale dont de multiples 
„parallèles et leurs perpendiculaires fourniront les mesures cor
rectives des elements secondaires: portes, fenêtres, panneaux, 
„etc. jusque dans les moindres détails" (2e kolom blz. 336). 
Ik bewonder het gelijkzijdige driehoekschema niet. Uit mijn 
artikelen moge voldoende blijken de diepere waarde van het 
zich op de vijfpuntige ster grondende schema. 

Hoe is het mogelijk mijn woorden zóó uit hun verband te ruk
ken, als de heer v. K. het doet aan het slot van IV! Aan de, 
aan de muziek te ontleenen getalverhoudingen of hare con
trole-mogelijkheid, koppelt hij vast mijn uitspraak over de 
t o e p a s s i n g van m a t e r i a l e n (2e kolom blz. 373). Dit 
toch zijn in een architectuurschepping twee op zichzelf staande 
factoren, al werken zij samen tot de Eenheid. De heer v. K. zal 
toch niet ontkennen hoe — acoustisch gesproken — het een 
groot verschil maakt, of, als een houten labrizeering wordt 
gekozen, deze beneden aan den wand met acoustic plaster 
erboven, of omgekeerd (al zij dit absurd) wordt aangebracht. 
In beide gevallen blijven in de nuchtere formule de hoeveel
heden gelijk, doch de uitslag der onderscheiden toepassing zal 
heel wat verschillen. 
Materiaalkeuze in 't algemeen is, evenals het aanbrengen van 
kleur, van lyrischen aard, dus behoorende tot het gebied van 
het gemoed, het aanvoelen; het is een gemoedsfactor, die aan 
de hand wordt geleid door den geestelijken factor: visie. 
Verder is de tegendeeligheid „weergalm" — „weerklank" ge
heel aan hem voorbijgegaan. 

En dan het „problematisch nut van schema's" en mijn wel wat 
overdreven gevoeligheid inzake „het zuchten onder Dur en 
Mol". Muziek is nu eenmaal de kunst, waarin de uiterste ge-
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voeligheid in verhoudingen heerscht. Ik wijs slechts op de i 
eeuwen lang gevoerden strijd over de „komma", d.i. de subtie 3 
afwijking in de trillingsverhouding van een accoord in een dt r 
vele systemen, soms niet meer dan Vio van een geheelen too , 
en welke heeft geleid tot de gelijkzwevende temperatuur. W 3 
mijn woorden in de 1ste kolom blz. 337 nog eens goed ove -
leest, erkent, dat ik het Dur en Mol systeem niet de „geten -
perde stemming gelief te noemen", zooals de heer v. K. c t 
uitdrukt. Ik breng dit systeem en de pianostemming slechts 1 
verband met elkaar. 
En dan onder V. Laat mij den heer v. K. geruststellen tt 1 
opzichte van „bollen". Een bekend knap bruggenbouwingeniei r 
sprak ongevraagd juist zijn waardeering uit over de mathem -
tische beschouwing, de gebieden, welke muziek en bouwkun t 
bestrijken, wat hen bindt en wat hen scheidt (2e kolom bl:. 
376). Zoo ook schreef mij de heer Dr. Frans Vermeulen (schri -
ver van het Handboek de Geschiedenis der Ned. Bouwkunst : 
„Met meer dan gewone belangstelling heb ik uw opmerkeli < 
„artikel (B.W. No. 31) gelezen. U zult dit begrijpen, wanne< r 
„U weet, dat ik reeds sinds ongeveer 1920 de onbetwijfelbai e 
„parallelliteit tusschen bouwkunst en muziek bestudeer". En 
verder: „Er zijn er, helaas, ook in ons land, maar weinigen, die 
„zich voor dit zoo allergewichtigste vraagstuk interesseeren. 
„Het is toch het eenige, dat een oplossing behoeft om tot metr 
„klaarheid van begrip te komen en: om de kunstgeschiedenis 
„te verlossen uit de impasse, waarin zij bezig is vast te loopen, 
„met de eeuwige casuïstiek over toevallige vormen in steen, 
„enz." In zulk gezelschap voel ik mij prettig. 

Ik schrijf hierboven: „wat de muziek en bouwkunst bindt en 
scheidt". Mijn heele leven heb ik aan muziek gewijd, niet alleen 
beoefend, doch over het gansche gebied bestudeerd. Vooral het 
„rhythme" heeft mijn liefde gehad, 't Is het moeilijkste onder
werp uit de muziek, doch het fundamenteelste. Ik stip het ook 
op blz. 376 aan. Daaruit moge voldoende blijken, dat de zuster
kunsten: muziek en bouwkunst — let wel, be ide immate-
r i e e l e k u n s t e n ! — toch verschillend zijn. Ik geef geen 
verhandeling over de muziekcompositie, behoef dus niet te 
spreken over „maat", de dienaresse van het rhythme, noch over 
toonshoogte, noch over duur, noch over tempo (de bewerker 
van het rhythme). Mozart schrijft 23 October 1777 zoo goed 
aan zijn Vader: „tempo is het noodzakelijkste, het moeilijkste 
en de hoofdzaak in de muziek". 
Als de heer v. K. nog eens „der Welt als Wille und Vorstellung" 
van Schopenhauer leest, zal hij daarin vinden: „der Grundbass 
ist uns in der Harmonie, was in der Welt die „unorganische 
Natur, die roheste Massa, auf der Alles ruht und aus der sich 
Alles erhebt und entwickelt". In een waarachtige bas hoor je 
de melodie reeds zingen. Van door elkaar haspelen, is dus geen 
sprake. 
De „tonica-dominant-tonica" der Romantici wordt er met de 
haren bijgesleept. Het spreken hierover, heeft tegen mijn verhan
deling geen nut. Ik heb het over de wijdere beteekenis van 
„klassiek". 
Ook het „valsch of niet valsch" heeft de heer v. K. niet )e-
grepen. Dit blijkt uit zijn koppelen aan de Oostersche mu: ie
ken. Lees slechts, wat ik schrijf aan het eind van blz. 337. 
Het kwart-sext accoord is afgeleid van een grondaccoc'd: 
octaaftoon, quint en kleine terts, dat is een moldrieklank ie* 
snaarlengtedeeling 4 / Ó - 5/«. (afgeleid uit ' / 2 , 2 / 3 . SU)< d u s : 4' 
5. Zie, naast muziektheoretische werken, Albert Eichhom, , l«r 

Akustische Maszstab" en Dr. Naber, „das Theorem des Pytha
goras". Van drie- en viersteek heb ik nooit gehoord. 
Het „was" van Schonberg, slaat niet op levend of dood, d >ch 

op zijn verminderd fanatische houding. 
Wat tonaal, a-tonaal, poly-tonaal, mono-tonaal betreft, w or
den, die in mijn aanhaling van Charles Koechlin's artikel „i v 0 ' 

|-ition de l'harmonie" voorkomen, de heer v. K. bestrijdt dan 
I oechlin, niet mij. Dit artikel is een onderdeel van het groote 
i ransche handboek over muziek. Het is bekend als het beste, 
i lodernste werk. Ik houd mij daar voorloopig aan. De kinder-
! ;htige sneer: „dat hij de toonkunde vermoedelijk uit een 
( migszins verouderde bron (1862) heeft opgedaan," wordt 
I erdoor teruggewezen. Of meent de heer v. K.: Helmholtz's 
, .ehrbuch der Tonempfindungen"? Heusch, die houdt zijn 
; itoriteit nog wel een tijdje, al is de uitgave uit 1890. 
f ijn indruk is, dat de heer v. K. nog op het mentale standpunt 
( r traditioneele vorige periode staat. Dit slaat op den slotzin 
\ in V. 
I wat de heer v. K. over de functie der klankkast ver-
t It, is hij absoluut ernaast. Vooral dat „verdraaide klank-
r eld" is humoristisch. 

VERSLAG VERGADERING 
r et was eigenlijk heelemaal geen leuke vergadering. We heb
ban sinistere dingen gehoord. De schellen zijn ons van de oogen 
gevallen. Een heele stofzuiger vol. Wat zijn we tegenover de 
kunst toch goegeloovig geweest. En hoe zijn we bedot! En nu 
kunnen we het niet meer mooi vinden. Eigenlijk niks niet. Of 
het moet echt zijn. En als het niet echt kan zijn, moet het in 
de sfeer zijn. En als het niet in de sfeer kan zijn, geeft het 
echt zijn ook al niet. En als het eindelijk in de sfeer is en weer 
niet echt, dan zit je weer. Triest, hè. 
Toen dacht ik: Als het misschien in de echte sfeer is, maar 
niet echt. Maar dat gaat ook niet. Ook niet als het in een niet 
echte sfeer is, maar wel echt. Echt echt. Maar dan kan je het 
toch niet meer mooi vinden. Moet je nooit gelooven. Wat een 
desillusie! Weg mijn vreugde in mijn mooie marmeren schoor
steenmanteltjes. En dat op Zaterdagmiddag. Was 't nou nog 
maar Vrijdag geweest 
Als een houten raam van brons is, en je weet het, dan is het 
niet mooi meer. Als een bronzen raam van hout is, en je weet 
het niet, dan denk je dat het van hout is, en dan vind je het 
weer mooi. Als een houten raam van brons is en je weet het 
niet, dan denk je dat het van hout is, en dan loop je er natuur
lijk weer in. Als een bronzen raam van brons is, en je weet 
het niet, kan je het voor een houten raam verslijten, dan vind 
je het mooi omdat het een houten raam is, maar omdat het 

OVERZICHT VAN 
B Y G G M A S T A R E N . No. 10. 1936. 
Wij vinden in dit nummer een polemisch art ikel van Torsten Frend in naar 
aanleiding van een krit iek, door Gotthard Johansson in zijn boek: 
„ F u n k t i o n a l i s m e n s f r a m t i d " (de toekomst var, het Nieuwe bouwen) geuit 
met betrekking tot bepaalde aspecten van deze in de Skandinav ische landen 
sterke beweging. 

I D E M . No. 11. 1936. 

Ir aansluit ing aan een resolutie, door het Oeensche social ist ische partij
congres aangenomen, den arbeiderswoningbouw met kracht te bevorderen 
onder verbetering van het woningtype, vinden wij hier een beschouwing 
van Ingeborg W a e r n Buggc over de voor- en nadeelen van twee- en drie-
k merwoningen en een pleidooi voor de centrale warmwatervoorz iening. 
V rder een g e ï l l u s t r e e r d e technische uiteenzetting van „ K a t a r i n a h i s s e n " , 
oi in een van de vorige nummers vermelde lifttoren met verkeersbrug voor 
v ^gangers, die in het centrum van Stockholm voorziet in de verbinding 
v 1 „S lussen" , het nieuwe verkeersplein, met een nabijgelegen stadsdeel 
0 hooger niveau. De brug heeft als bijzondere attractie een op een spoor-
* gen gelijkend restaurant, dat er onderaan hangt, en waar men een ruim 
u i icht geniet over de stad. Het geval is een van de nieuwe merkwaardig-
h len van Stockholm. 

'I ^ M . No. 12. 1936. 
E n art ikel (van Prof . H. Kreuger en Ir. J . H. Sager) over moderne 
n 'hoden voor het meten van tr i l l ingen. 
1 eressant, zoowel uit stedebouwkundig als uit economisch en sociaal 

0 punt, is de fabr ieksstad Z l in in Tsjecho-Slowaki je , een industriecen-
*' 'n, dat, uitsluitend door de st ichting van de bekende Bat 'a-schoenfabrie-

' \ van 3500 inwoners in 1914 groeide tot 40000 inwoners in 1934. Een 

„Monodie" — „melodie", beide Grieksche woorden, beteekenen: 
„eenstemmig gezang". Al zou ik ten opzichte der klassieke 
muziek die woorden niet gelijkluidend gebruiken, ten opzichte 
der moderne lineaire muziek is de gelijkstelling zeer op haar 
plaats. 
„Melodie" als primair te beschouwen, behoort niet tot de ko
mende muziekopvatting. 
Ik hoop, dat naar aanleiding dezer bespreking velen nog eens 
weder met aandacht mijne artikelen willen herlezen, daar zij 
dan zullen opmerken, hoe mijn gedachtengang niet geheel juist 
door den heer v. K. is geïnterpreteerd. 
Toch ben ik hem dankbaar voor zijn artikel, want het spoort 
mij aan enkele punten in mijn boek zeker uitvoeriger en daar
door duidelijker te behandelen. 
October 1936. JAN DE MEIJER. 

OUDHEIDKUNDIGE BOND 
niet echt is, vind je het weer niet mooi. Is het niet akelig? 
Maar met de sfeer erbij doe je het beste als volgt te werk 
te gaan. Als het een bronzen raam van hout is, maar wel in de 
sfeer, dan denk je — dat is natuurlijk zelfbedrog, maar dat 
doet er niet toe — dat het hout eigenlijk brons is, en dan vind 
je het niet mooi. Maar dit was zelfbedrog, je hebt maar gedacht 
dat hout brons is, dus in werkelijkheid vind je het mooi. Als 
het een bronzen raam van hout is, is het precies andersom. 
Toen stond er iemand op, die manmoedig verklaarde, dat hij 
in het Paleis houten ramen in hout, in stalen kozijnen zou 
hebben gemaakt. Dat getuigde van een persoonlijke visie op de 
zaak. Een eigen kijk. 
Deze in haar soort eenigszins transcendente wijze van ingrij
pen in het debat mislukte echter, want er volgde weer een 
jeremiade over onze gerestaureerde oude bouwwerken, en in de 
begrafenisstemming als we al waren achter de gesloten gor
dijnen, hoorden wij uitleggen, dat het zoo leelijk was dat de 
Scheeve Toren van Pisa naar den eenen kant overhelt en niet 
naar den anderen kant. Omdat je het nu eenmaal weet. 
Nee, de vergadering was niet geëigend om je gemoed in deze 
tijden van geestelijke onrust de rustige bekoring van het zalige 
niet-weten te doen behouden. Het eenige wat in dezen ruste-
loozen tijd rustig doorgaat, is de restauratie van de ramen van 
het Paleis. j . p. |\/|_ 

TIJDSCHRIFTEN. 
uit den grond gestampte stad van strenge systematiek en een tot het 
uiterste doorgevoerde normal isat ie . Een geheele stad, bestaande uit gelijk
en gel i jkvormige v ierkante woningblokjes, elk bestaande uit 4 rug-aan rug 
geplaatste woningen met één verdieping. Een stad met strenge organische 
indeeling van industrie- en woonwijken. Een stad, die, te oordeelen naar 
de foto's, tamelijk hard en naakt in het landschap ligt, en natuurl i jk alles 
mist, wat bij oudere centra door den tijd milder en warmer gemaakt , 
charmeert . Deze stad is geschikt om ons aan het denken te zetten over de 
waarden en onwaarden van onzen t i j d . . . . 

I D E M . No. 13. 1936. 

opent met een protest van vier vooraanstaande Zweedsche architecten 
(w.o. Sven Maekel ius) tegen den toon van de krit iek, op verschi l lende 
praestaties op woninggebied geuit in het art ikel van Ingeborg W a e r n - B u q q c 
in No. 11. Hierop volgt het g e ï l l u s t r e e r d verslag van een lezing van H. 
C a r l h e i m - G y l l e n s k ö l d voor de „ S t o c k h o l m s B y g g n a d s f ö r e n i n g " , waar in hij 
aan de hand van plattegronden de moderne woningproduct ie in de Zweed
sche hoofdstad aan zeer scherpe krit iek onderwerpt en demonstreert , dat 
men sinds een eeuw geleden zeer veel achteruit is gegaan. Ik heb in 
vroegere t i jdschri f toverzichten al eens eerder gewezen OD kleine woning
typen, rug-aan-rug-bouw, en veel te groote bebouwingsdiepte. De door den 
schri jver gereproduceerde plannen spreken voor zich zelf. Het blijkt, uit 
een naschrif t , waar in de schri jver een aantal instemmende uitingen van 
pers en burgerij aanhaalt , dat de lezing in Stockholm veel beweging heeft 
verwekt. De schuld wordt gegeven aan de grondpoli t iek van de stad, die 
de gronden toewijst aan den meestbiedende bij inschr i jv ing! 
Interessant is het hierna volgende project van prof. A s c l u n d voor het 
nieuwe Stockholmsche cremator ium. 
Voorts vinden wij een electrische centrale te M a l m ö . 
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I D E M . No. 15. 1936. 
In een klein artikelt je wijst John L indberg op een mededeeling in „d ie 
Bautechnik" van 16 Augustus 1935, (Magistratsbaurat K. M u l l e r — K ö n i g s -
berg) dat geconstateerd is, dat grenen heipalen, zelfs bij gebruik onder het 
grondwaterpei l , niet vrij zijn van rott ingsverschijnselen, terwijl dit bij 
vuren palen niet het geval is. Schri jver vraagt zich af, of men in Zweden 
(en bij ons? v. d. S.) dezelfde ervar ing wel eens heeft opgedaan, en maant 
in elk geval tot eenige voorzicht igheid bij het gebruik van grenen palen. 
W i e zich voor zonnediagrammen interesseert, v indt in dit nummer een 
interessant art ikel van Gunnar Pleyel met beschrijving van een fotogra
f isch apparaat, waarmee zonnediagrammen kunnen worden opgenomen. 

I D E M . No. 16. 1936. 
is hoofdzakeli jk gevuld met een ge ï l lus t ree rd verslag van een propagan
distische tentoonstell ing, getiteld „Bo battre!" (woon beter) te G ö t e b o r g : 
in den trant van de ook in ons land eenige jaren geleden nogal veel voor
komende tentoonstell ingen van het Nieuwe Bouwen; evenwel schijnt deze 
Zweedsche actie iet of wat minder agressief in zijn ui t ingsvorm. 

I D E M . No. 17. 1936. 
is geheel gewijd aan de akoustische problemen en de daarvoor gekozen 
oplossingen in eenige nieuwe studio's van den Zweedschen radio-omroep. 
Interessante werkteekeningen van de isoleerende constructies. 

I D E M . No. 18. 1936. 
Dit nummer is hoofdzakeli jk gewijd aan een groot ge ï l lus t ree rd art ikel 
over het bouwen in de Sovjet -Unie. Een aardige overzichteli jke uiteen
zetting over de praktische moeil i jkheden, gezichtspunten en ontwikkel ingen 
van het bouwen in Rusland, dat een verk lar ing geeft van veel verschijnse
len in het architectonische beeld van dit land, die ons onbegrijpelijk voor
komen. Zeer lezenswaardig! 

I D E M . No. 19. 1936. 
is geheel gewijd aan het streekplan in dienst van het behoud van het 

natuurschoon. 

I D E M . No. 20. 1936. 

behandelt het streekplan voor het Stockholmsche Scherengebied. 

I D E M . No. 21. 1936. 

is gewijd aan quaesties van aanneming van werk, die voor onze Neder
landsche verhoudingen niet van het eerste belang z i jn; voorts aan Stock
holmsche handvei l igheidsvoorschri f ten. 
I D E M . No. 22. 1936. 
Behalve een genoegelijk verslag van de in Denemarken gehouden „ N o r d i s k a 
A r k i t e k t m ö t e t " een beknopt verslag van de tentoonstell ing „ F r i t i d e n " 
(de vrije tijd) te Ys tad , een tentoonstell ing betreffende de wijze, waarop 
men in Zweden zijn vrijen tijd besteedt (of behoort te besteden). 

I D E M . No. 23. 1936. 
Nog meer beschouwingen over aanneming van werk in verband met een 
Zweedsch ontwerp voor A . V . en A . A . V . ; voorts een art ikel , waar in betoogd 
wordt, dat in vele gevallen bij goede bestudeering een betonvloer in den 
woningbouw goedkooper is dan houten balklagen (ik zou wel eens wi l len 
weten, hoe de Nederlandsche doorsnée-e igenbouwer hierover denkt) , en 
voorts een art ikel over cement- en betonwerken. 

Uit de kleine weekbladen van het Deensche „ A r k i t e k t e n " vermelden wij 

het volgende: 

In No. 3, een clubgebouw voor vrouwen te Kopenhagen (arch. : Ragna 

Grubb) . 

In No. 4, het bekroonde pri jsvraagontwerp voor een gemeentelijk admii 
stratiegebouw te Freder iksberg, (arch. Henning Hansen) . 

In No. 6, een tweetal aardige pri jsvraagontwerpjes voor een bibliothe • 
te N y b o r g ; de eerste prijs is van E r i k Moller en F lemming Lassen, ( 2 

tweede prijs van Hans Chr . Hansen en Viggo Jorgensen. 

In No. 7, het met den 3en prijs bekroonde ontwerp in dezelfde pri jsvra; 
van Johs. E. Mikkelsen Kjaer en T y g c Ho lm. 

In No. 12, interessante gegevens over de twee Amer ikaansche tuindorp, n 
Radburn en Chatham vil lage. Speciaal de stedebouwkundige zijde van de e 
publicatie is van belang: zij toont een hoogst origineelen kijk op het vra. 
stuk van de verkavel ing met vri jstaande woningen die zonder uitzonderi i 

van den hoofdweg af volkomen gescheiden toegangen hebben voor wie p.r 
auto komt en wie te voet gaat. Men woont niet aan den hoofdweg, ma r 
aan doodloopende zijtakken van den hoofdweg, en merkt dus niets van h*t 
doorgaande verkeer. 

In No. 15, een pleizierig project voor een vacantiehuis voor de gemeent 
ambtenaren en -werklieden van A a r h u s (arch. N. Chr . Skjoth) . 

In No. 17, een met teekeningen ge ï l lus t reerde toelichting van Steen E i lo -
Rasmussen bij zijn project voor een raadhuis te Ringsted. 

In No. 19, een geestig geval : een vacantiehuis voor de studenten in archite ,-
tuur aan de Academie, een gevalletje, dat plaats biedt aan 5 vrouwelijk.-
en 14 manneli jke studenten, dat door henzelf zal worden gebouwd met 
gebruik van materiaal , dat men goedkoop, voor het goede doel (en voor 
de reclame?) hoopt te krijgen van den bouwmaterialenhandel . Bij een 
pri jsvraag werd het ontwerpje van de twee studenten E j n a r Graae en 
Hemming Helger bekroond, dat zal worden uitgevoerd. 

In No. 21, een strak en gedistingeerd ontwerp voor een gemeentelijk ad
ministrat iegebouw te Gladsaxc, van V i lhe lm Laur i tsen, dat in een prijs
vraag bekroond werd. Mooie strakke en klare plattegrond. 

In No. 22, nog twee andere ontwerpen van dezelfde pr i jsvraag: de tweede 
prijs van Bennet Wiedinge, de derde van H. E. Langki lde en Ib Martin 
Jensen. 

In No. 25, behalve de ook in ons blad gegeven vl ieghaven Bromma bij 
Stockholm, een paar afbeeldingen van de Engelsche luchthavens Gatwick 
en Jersey, en een paar plattegronden van het stationsgebouw van de lucht
haven te Hannover. 

In No. 33, lezen wij van een zonderl ing geval. In een plaatsje in Dene
marken is op zeker bouwterrein een bouwblok verrezen van drie ver
diepingen, met 12 woningen, zulks niettegenstaande voor dit terrein een, 
naar het schijnt, rechtsgeldig bouwvoorschri f t bestond, dat alleen toestond: 
„v i l l a 's , niet hooger dan 2 etages, behalve kelder en zolder, welke laatste 
niet mogen worden ingericht als afzonderli jke woningen." C i r c a 60 villa
bewoners in de buurt hebben den eisch gesteld, dat het blok, als zijnde in 
strijd met de bebouwingsvoorschri f ten, geheel zal worden afgebroken. Het 
schijnt, dat deze eisch zal worden toegewezen. 
De redactie spreekt haar verbazing uit over het feit, dat er ooit bouw
vergunning voor dit gebouw verleend is, en dat de geldschieters: naar het 
schijnt welbekende en soliede hypotheekbanken, zich in deze zaak begeven 
hebben zonder zich te overtuigen van de bebouwingsvoorschrif ten. Een 
leuk zaakje! 

In No. 35, een paar aantrekkeli jke foto's van interieurs van het nieuwe 
motorschip „ H a m m e r s h u s " , dat de verbinding onderhoudt met het eiland 
Bornholm. Het geldt hier natuurli jk geen „ N o r m a n d i e " , maar deze omstan
digheid heeft misschien het gelukkige gevolg, dat de interieurs inderdaad 
scheepsinterieurs zijn gebleven. De architecten Kay F isker en C . F. Moller 
zijn er de auteurs van. v. d. S. 

HET BOEKBINDEN OMHOOG. 
De belangstell ing voor de aesthetische verzorging van het boek is ook in 
ons land groeiende. De i l lustratie is van oudsher populair geweest; het 
interesse voor letter en typographischen opbouw van het boek is in den laat
sten tijd gewekt, maar slechts een klein deel van ons publiek is ver t rouwd 
met de charme, die goede bindkunst kan uitoefenen. Deze vr ienden van het 
boek weten echter meestal niet, dat zij, om goed te laten binden, hun 
boeken niet naar het buitenland behoeven te sturen. 

De vakgroep voor boekbinden en leerbewerking van de Nederlandsche Ver
eeniging voor Ambachts- en Ni jverheidskunst ( V . A . N . K . ) heeft zich tot 
taak gesteld, de vakbeoefening te bevorderen en meer bekendheid te geven 
aan de bindkunst in het algemeen en de Nederlandsche bindkunst in het 
byzonder. Zij zoekt daartoe den steun, zoowel van de vakbeoefenaren als 
van belangstellenden. 
H a a r werkwijze zal zijn, het organiseeren v a n : lezingen, demonstrat ies met 
besprekingen, kleine tentoonstell ingen met toel ichtingen, excursies naar 
byzondere verzamelingen, tentoonstell ingen of werkplaatsen, enz. 
Zij houdt 5 Nov. te 8 uur, in het Stedelijk Museum te Amsterdam, een pro-
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paganda avond, waar alle belangstellenden hartelijk welkom zijn. liet 
streven zal daar nader worden toegelicht en er zal aan de hand van v< or-
beelden en werkstadia, iets over boekband en bindkunst worden vert ld. 
Daarna wordt gelegenheid gegeven tot gedachtenwisseling. 

Vertegenwoordigers der vakgroepen voor b< 9k-
binden en leerbewerking der V . A . N . K . 

F. F E Y . 
F. M E S M A N . 
E L I S A B E T H M E N A L D A , Sscr. 

P. Lastmankade 33, Amsterc :m. 

Het bestuur van de V . A . N . K . beveelt de aangekondigde werkzaamhede.: 
de byzondere belangstell ing van het publiek aan. 

J . F. V A N R O Y E N , voorz <*• 
N. P. D E K O O , secretaris 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, A. EIBINK NR A A 
R. HAUSBRAND, IR. H .G .J . SCHELLING, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS : J . P. MIERAS. 31 OCT. 1936 44 
'EDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

WIJZIGING IN DE COMMISSIE VAN REDACTIE. 

Zooals men aan den kop van het blad zal zien, heeft er een 
wijziging plaats gevonden in de samenstelling van de Commis
sie van Redactie. 

De Heer Ir. J. H. v. d. Broek, aangewezen door den B.N.A., is 
afgetreden en vervangen door den Heer Ir. H. G. J. Schelling. 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. ONTWERPSTUDIE NR. 8. 

S I T U A T I E T E K E N I N G 
O N T W E R P S T U D I E N 2 8 
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GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. ONTWERPSTUDIE NR. 8. 

D e e l n e m i n g staat een ieder vrij. 

O n d e r w e r p : een vacantie- en weekendhuis aan de Vecht — 
uit bescheiden beurs te bouwen voor een Amsterdams echt
paar (intellectuelen) met twee zoons— dat later zonder ingrij
pende verandering tot permanente bewoning kan dienen. 

S i t u a t i e . Zie de tekening met bijschriften. 
Het terrein ligt op 0.60 m, de kruin van de weg op 1 m boven de 
normale waterstand van de Vecht. 
Er mag gebouwd worden tot op de erfscheidingen. De oeverlijn 
mag niet worden overschreden; toegelaten worden steigertjes, 
die ten hoogste 1 m voorspringen. De oever is beschoeid. 
Herinnerd wordt aan Nr. 38 van ons blad, gewijd aan de Vecht
streek. 

I n d e l i n g . Verlangd worden: een ruime woonkamer, een kleine 
keuken, een koele provisieberging, een slaapkamer voor de 
ouders, een slaapkamer voor de jongens (later logeerkamer), 
een één-persoons logeerkamertje (later ev. dienstbodenkamer) 
en toiletgelegenheid. Verder bergruimte o.a. voor rijwielen, een 
wherry (lang 7.50 m) en twee kano's. 
Het huis zonder de bergruimten, maar inclusief eventuele zolder
ruimte, mag geen grotere inhoud hebben dan 325 m3, gemeten 
buitenwerks en boven de beganegrond-vloer. 

T e k e n i n g . Gevraagd wordt een inkt-tekening (eventueel een 
witte lichtdruk), groot 50 X 75 cm, omvattende de plattegron
den met meubilair, gevels, doorsnede(n), tuinaanleg en- tuin-
afscheiding(en) op schaal 1 :100. 
De constructie moet voldoende duidelijk worden aangegeven. 
Toe te passen materialen en kleuren op de tekening vermelden 
en een schemaatje van de inhoudsmeting erop aangeven (even
tueel in potlood). 
De tekening moet opgezet zijn op carton en gereed om opge
hangen te worden. 

I n z e n d i n g . De inzending geschiedt anoniem. Het handschrift 
van den inzender mag op de inzending niet voorkomen. Onge
vraagde stukken zoals perspectieven en scheve projecties of 
stukken van andere behandeling dan de gevraagde, blijven bui

ten beoordeling. De tekeningen in de rechter-bovenhoek voor 
zien van een nummer van vier cijfers. 
Bij de inzending moeten twee gesloten enveloppen worden g( 
voegd, voorzien van datzelfde nummer. In de ene — waaro 
„Naambrief" te vermelden — sluit de inzender zijn naam e 
adres, in de andere — waarop „Correspondentie-adres" te ver 
melden — sluit hij een adres, door middel waarvan de commissi 
van beoordeling zich met hem in verbinding kan stellen. 
Vragen zullen niet beantwoord worden. 
Bovengenoemde stukken inleveren of verzenden aan het Ge 
nootschap Architectura et Amicitia, p/a Gebouw Heystee, Hee 
rengracht 545 te Amsterdam, uiterlijk op 10 November 1936 t< 
14 uur (eventueel blijkens poststempel). 

B e o o r d e l i n g . De inzendingen, welke voldoen aan de bepa 
lingen van dit programma, worden alle beoordeeld door onder 
staande commissie van beoordeling. De beoordeling wordt ge 
publiceerd vóór 31 December a.s. in het B.W.A., eventueel voor 
zien van afbeeldingen van enige ontwerpen. 
De commissie heeft het recht de naambrieven van die inzen
dingen te openen, teneinde de namen der ontwerpers te kunnen 
publiceren. 
Aan de ontwerpers van wie de inzending geheel of ten dele ge
publiceerd wordt in het B.W.A., zal een exemplaar van het num
mer gratis worden toegezonden. 
In verband met het karakter van ontwerp-studie worden geen 
prijzen uitgeloofd. Het Genootschap heeft echter ƒ 25.— ter 
beschikking gesteld ter beloning van de beste inzending, ingeval 
de ontwerper daarvan lid van A. et A. blijkt te zijn. 
Alle ontwerpen worden op een Genootschaps-vergadering en zo 
mogelijk in het openbaar tentoongesteld. 
De inzendingen kunnen daarna afgehaald worden. Zie te zijner 
tijd de mededelingen hierover in het B.W.A. De inzenders, die 
hun inzending aan hun correspondentie-adres teruggezonden 
wensen, sluiten daartoe een adresstrook in de enveloppe met 
„Correspondentie-adres" plus de portokosten in postzegels. 

De Commissie van beoordeling: 

Prof. N. LANSDORP. 
F. LENSVELT. 
WIEGER BRUIN. 

Voor het Bestuur: 
WIEGER BRUIN, Voorzitter. 
A. EIBINK, Secretaris. 

REDE VAN BURGEMEESTER Dr. W. DE VLUGT BIJ DE INSTALLATIE VAN DE JURY VOOR DE PRIJSVRAA3 
VAN HET NIEUWE RAADHUIS T E AMSTERDAM 

Op Woensdag 21 October j.l. heeft ten Stadhuize, in tegenwoor
digheid van enkele leden van het college van Burgemeester en 
Wethouders, de installatie van de jury voor de prijsvraag van het 
nieuwe Raadhuis plaats gehad. De burgemeester heeft daarbij 
de volgende rede uitgesproken: 
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Het is mij een voorrecht en een bijzonder genoegen u hier w I-
kom te heeten. Het feit, dat de leden van het college van B. 
W.. voor zoover niet door andere ambtsbezigheden verhinde d« 
er prijs op stelden deze installatievergadering der jury voor Ie 
beoordeeling der ontwerpen voor een nieuw Raadhuis van A n* 

sterdam bij te wonen, waardeer ik buitengewoon, overmits hier-
nede de beteekenis van den te verrichten arbeid reeds aanstonds 
wordt onderstreept en dezen het relief wordt gegeven, dat daar-
ian dient te worden geschonken. Dat gij, mijne heeren, leden der 
ury, uwe benoeming wel hebt willen aanvaarden, dat gij, sterk 
loor het vertrouwen uit eigen kring, u bereid verklaarde de 
/erantwoordelijkheid te dragen voor zoo belangrijk een op-
Iracht, geeft u reeds bij voorbaat aanspraak op den dank, dien 
k u, namens het gemeentebestuur gaarne breng. 
/Iet den aanvang van uw werkzaamheden zal een nieuwe en 
lelangrijke schrede worden gezet op den weg, welke thans bin-
len afzienbaren tijd moge voeren tot verwezenlijking van den 
vensch naar een nieuw en schoon Raadhuis, een wensch, dien 
Amsterdam gedurende een reeks van jaren heeft gekoesterd. 
^an deze verwezenlijking heeft langen tijd in den weg gestaan 
iet welhaast vermaarde Paleis-Raadhuisvraagstuk, dat sinds 
1873 de gemoederen hier ter stede vooral, maar ook daarbuiten 
neeft bewogen en dat in de laatste decennia opnieuw aan de orde 
gesteld, een kwestie werd, die bijkans onafgebroken in het 
brandpunt van de publieke belangstelling heeft gestaan. 
Dit vraagstuk heeft uiteindelijk zijn volledige oplossing gevon
den in de overeenkomst, welke op 18 Maart 1936 tusschen den 
Staat der Nederlanden en de gemeente Amsterdam werd geslo
ten en waarbij de Gemeente ten behoeve van den Staat afstand 
deed van den eigendom van het voormalig Raadhuis, het 
Koninklijk Paleis op den Dam en de Staat zich verplichtte aan 
Amsterdam voor den bouw van een nieuw Raadhuis een bedrag 
van ƒ 10.000.000 uit te keeren. 

Deze overeenkomst, welke tot stand kwam dank zij vooral de 
zeer welwillende houding van de regeering en de zoo goed als 
algeheele instemming van de Staten-Generaal en den Raad dezer 
gemeente, maakte definitief een einde aan het bestaan van het 
vraagstuk van het Paleis-Raadhuis. Op een wijze, welke met de 
waardigheid èn van den Staat èn van Amsterdam strookte, werd 
dit belangrijke hoofdstuk der geschiedenis van den bouw van 
het nieuwe Raadhuis afgesloten. 
En zoo staan wij thans op den drempel van een nieuwe periode, 
die van den Raadhuisbouw. 
Ik herinner aan het feit, dat de tusschen den Staat en de ge
meente gesloten overeenkomst werd goedgekeurd bij de wet van 
18 Juli 1936. Bij raadsbesluit van 22 Juli 1936 werden B. en W. 
gemachtigd, ter voorbereiding van het opmaken van de plannen 
voor den bouw van het raadhuis, de maatregelen te nemen, 
welke noodig zijn voor het uitschrijven van een samengestelde 
prijsvraag ter zake van dezen bouw. Onbekend is het u niet, dat 
met de vertegenwoordigers der architectenvereenigingen en met 
de Permanente Prijsvraag-commissie besprekingen zijn gevoerd 
ten aanzien van het ontwerp-reglement voor de prijsvraag en 
dat hun advies is gevraagd ten aanzien van de samenstelling der 
jury. B. en W. stellen er prijs op, bij deze gelegenheid uitdruk
king te geven aan hun waardeering voor den geest, waarin deze 
b isprekingen konden worden gevoerd. 
r- a deze voorbereidingen hebben B. en W. op 9 October j.l. kun-
i 'n overgaan tot de benoeming van de leden der jury, welke in 
d samenstelling, die zij heeft verkregen, het vertrouwen zoowel 
v n het gemeentebestuur als van de Nederlandsche architecten 
£ niet. 

Mijne Heeren, leden jury, gij staat thans aan het begin van uw 
taak. Straks gaat de oproep tot onze Nederlandsche architecten 
uit om van hun kennen en kunnen te getuigen en plannen te 
ontwerpen om onze stad te verrijken met een Raadhuis, dat een 
grootsche manifestatie moet zijn van hetgeen onze 20e-eeuwsche 
bouwkunst vermag, van een Raadhuis, dat tot in lengte van 
dagen moge getuigen van het krachtige leven van Nederland's 
hoofdstad en van haar eerbiedig en rotsvast vertrouwen in de 
toekomst. Aan dien eisch, mijne heeren, zult gij de ingediende 
ontwerpen mede dienen te toetsen. Welnu, moge uw arbeid het 
resultaat hebben, dat dien eisch volkomen dekt. 
Ik verklaar thans de jury geïnstalleerd. 

De Burgemeester vervolgde nu zijn rede: 

En thans nog een enkel woord. De dubbele kwaliteit, waarin ik 
hier zit, moge dit rechtvaardigen. 
Als voorzitter der jury betuig ik reeds aanstonds onze erkente
lijkheid aan B. en W. voor het in ons gestelde vertrouwen. Dat 
de jury dit vertrouwen ook geniet van de Architectenvereeni
gingen heeft niet minder aanspraak op onze waardeering. Ook 
ons, als jury stemt het besluit, voor de hoofdstad des Rijks een 
nieuw Raadhuis te bouwen, om verschillende redenen tot ver
heugenis. In de eerste plaats bewijst dit, waar toch Amsterdam 
zich een nieuw middelpunt schept voor zijn gemeentelijk leven, 
dat men hier met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat en den 
onwrikbaren wil bezit om, voor zooverre dit in het menschelijk 
vermogen ligt, de moeilijkheden van het oogenblik, al mogen die 
ook nog zoo zwaar zijn, zegevierend te boven te komen. 
Uit dit besluit spreekt bovendien een sterk vertrouwen in het 
scheppingsvermogen van de Nederlandsche bouwkunst van dit 
oogenblik. Hetgeen velen onzer architecten, ook in de latere 
jaren, in ons land tot stand wisten te brengen, rechtvaardigt 
onzen trots op onze nationale bouwkunst en wettigt de verwach
ting, dat bij deze prijsvraag voor het Raadhuis van Amsterdam 
stellig bruikbare, waarschijnlijk goede en wellicht uitnemende 
ontwerpen zullen worden ingediend. 

De voortreffelijke samenwerking tusschen de gemeentelijke 
autoriteiten en de vertegenwoordigers der Architectenvereeni
gingen, welke bij de voorbereiding van deze prijsvraag tot dusver 
zulke goede vruchten heeft afgeworpen, moge een gunstig voor
teeken zijn voor den geest van eendracht en samenwerking, 
welke dit werk verder moge kenmerken. 
In dezen geest en geschraagd door het vertrouwen van het 
Stadsbestuur en van hen, die aan deze prijsvraag zullen deel
nemen, aanvaardt de jury haar taak. 
Zij het haar gegeven, uiteindelijk bij het Gemeentebestuur een 
ontwerp te kunnen aanbevelen, dat, tot uitvoering gebracht, aan 
Amsterdam's bouwschatten een nieuwe zal toevoegen, een ont
werp, dat niet alleen de instemming zal verwerven van het be
stuur en de burgerij van de hoofdstad, maar getoetst aan het 
nationaal karakter van de met den Staat getroffen overeen
komst, ook die van geheel ons volk. 

Na de installatie heeft de jury aanstonds met haar werkzaam
heden een aanvang gemaakt. 
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KERK TE UBACH OVER WORM (L). ARCHITECT IR.F. P. J. PEUTZ. 

Het kerkje is gebouwd in 1935, op een terrein waar voor betrek
kelijk korten tijd nog uitgestrekte bosschen stonden, maar dat 
in kuituur gebracht is door o.m. invaliede mijnwerkers, die er 
nu hun eigen haard hebben. Het terrein is oorspronkelijk het 
eigendom geweest van de abdij van Thorn. In den Napoleon-
tischen tijd is het overgegaan aan de gemeente Ubach over 
Worm, die het heeft verkaveld en aan de kleine luiden voor heel 
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weinig geld verkoopt. De naam van de streek herinnert alle n 
nog maar aan de oorspronkelijke eigenaars. 
De kerk is van buiten baksteen, van binnen mergel. Het priest 
koor heeft mergelgewelven. Het interieur wijkt af van het o 
spronkelijk ontwerp evenals enkele details (o.m. het plinten I 1 

gat in den toren boven den ingang). 
Ir. F. P.J. PEU" Z. 

K E R K T E U B A C H O V E R W O R M (L.). A R C H I T E C T IR. F. P. J . P E U T Z . 

C IJ F E R S. 

Van een leverancier van bouwmaterialen ontvingen wij onder
staande brief en hoewel het niet in zijn bedoeling lag deze te 
doen publiceren, menen wij dat hij daartegen toch geen be
zwaar kan hebben terwijl wij het voor de duidelijkheid wel ge
wenst achten. 

Bij alle mogelijke gelegenheden worden van ons als leverancier over de 
m.iterialen die wij verkoopen objectieve cijfers gevraagd. 
Verschil lende instell ingen, zooals Koning & Bienfait , Technisch Bureau 
i .^cousta", de Geluidsst icht ing te Delft, de Warmtest icht ing te Utrecht en 
ai leren, maken hun werk van het opstellen van wetenschappeli jke normen 
e r wil men als reëele leverancier geaccepteerd worden, dan wordt men 

vaak gedwongen, zich de zeer groote kosten te getroosten, die deze 
bi.' eaux voor hun onderzoekingen vragen. 

VV t moet men echter als leverancier denken van een architect van naam, 
d i wanneer hem de vraag wordt voorgelegd of hij de uitkomst van een 
d e gelijk wetenschappeli jk onderzoek als f inaal wil aanvaarden, daarop 
w 'rdelijk antwoordt: „deel ik U mede, dat ik, indien U dit onderzoek 
w enschappelijk laat verr ichten, gaarne daarvan het resultaat zal ver-
n t ' ien, doch in de eerste plaats mijn meening zal richten naar het resul-
* a t van onze leeken-onderzoekingen". 

0 vraag wat men van deze uitlating denken moet, rijst te eerder wanneer 
w daaraan toevoegen, dat hetzelfde onderzoek dat wij wisten dat de 
a ' hitect deed, met precies hetzelfde materiaal gelijktijdig over precies de

zelfde tijd ook door ons werd verricht. De uitkomst van den architect was 
evenwel precies tegenovergesteld aan die van ons. 
Juist naar aanleiding van dat feit deden wij de vraag, die wij aan het begin 
van deze brief releveerden. 

Het is niet onze bedoeling dat U deze brief in Uw blad publiceert, maar 
w è l , dat U ons Uw meening eens zegt, resp. dat U in Uw blad eens aan 
de waarde van de cijfers van wetenschappeli jke instell ingen vergeleken met 
die van leeken-onderzoekingen, een art ikel wijdt. 

Ja, het klinkt niet aardig. Die architect heeft m.i. een beetje 
kort en haastig geantwoord en speciaal het feit dat hij zijn 
eigen onderzoek een lekenonderzoek noemt is verwarring stich
tend. Want over de vraag betreffende „de waarde van de cijfers 
van wetenschappelijke instellingen vergeleken met die van 
leeken-onderzoekingen," zouden we meen ik, kort kunnen zijn. 
Het spreekt m.i. vanzelf dat slechts de eerstgenoemde cijfers 
voor erkenning in aanmerking kunnen komen. Maar ik ver
moed dat er achter het antwoord van onzen collega wel iets 
anders zit. En omdat ik in bepaalde gevallen ook wel eens een 
soortgelijk antwoord heb gegeven wil ik trachten dat „iets" nu 
wat nauwkeuriger te omschrijven. 
Allereerst dan de waarde van de in cijfers vastgelegde resul
taten van materiaal-onderzoek. Men noemt dit onderzoek al 
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heel gauw wetenschappelijk. Maar om elkaar goed te verstaan 
moeten we wel onderscheid maken tussen wetenschappelijk-
en proefonderzoek van bouwmaterialen. Het wetenschappelijk 
onderzoek richt zich op het geheel, op het causaal verband tus
sen ontstaan, structuur, eigenschappen van het onverwerkte
en verwerkte materiaal, de vergankelijkheid onder allerlei in
vloeden, enz. 
Het proefonderzoek echter richt zich op de direct uiterlijk 
waarneembare eigenschappen. 
Het wetenschappelijk onderzoek vordert veel tijd, meestal vele 
jaren, voor en aleer onaantasbare resultaten kunnen worden 
te boek gesteld. Het proefonderzoek gaat snel, is meestal een 
kwestie van door middel van instrumenten verrichte metingen. 
Het is m.i. duidelijk, dat verreweg de meeste door fabrikanten 
of leveranciers verstrekte cijfers resultaten zijn van proefonder
zoek en dat wij dus in verband met de ons gestelde vraag hoofd
zakelijk met proefonderzoek te maken hebben. 
Hoe komt het nu dat sedert enige jaren, sterker dan vroeger, 
behoefte wordt gevoeld aan door proefonderzoek verkregen 
gegevens over bouwmaterialen. 
Kort samengevat is m.i. de vraag naar deze gegevens ontstaan 
door het geweldig aantal fabriekmatig vervaardigde materialen 
dat op de markt is verschenen, terwijl de door verschillende 
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factoren veroorzaakte veranderingen in de constructiemetho
den de architecten er toe brachten het gebruik van die nieuwe 
materialen te overwegen. De architect kon bij zijn keuze in 
deze moeilijk afgaan op hetgeen de fabrikant in zijn reclame-
geschriften over de eigenschappen van zijn product vertelde. 
Tijd voor geleidelijk te vergaren ervaringen was er niet en zo 
bleef er niet anders over dan de in aanmerking komende ma
terialen aan proeven te onderwerpen om althans enig hou
vast te hebben. 
Het proefonderzoek hebben we m.i. dan ook te beschouw n 
als een haastig surrogaat van het wetenschappelijk onderzo k 
of van de ondervinding. Het proefonderzoek, hoe geraffine <d 
ook verricht, kan nooit geheel een van deze beide vervang' 
Men kan alle mogelijke stoot-, slijt-, trek-, breuk-, gelu 
vocht-, licht- en warmteproeven nemen. Men kan daarbij 
veel mogelijk de werkelijkheid imiteren, maar er blijven al" A 
factoren die bij de beproeving niet ingevoerd kunnen word n. 
Een van de voornaamste daarvan is b.v. de tijd. Nu wil ik r * 
dit alles vooral niet gezegd hebben dat ik geen waarde £ 11 

proefonderzoek hecht. Integendeel ik acht het een noodzal̂  9-
lijkheid en een algemeen belang, dat door betrouwbare pro f-
stations zo nauwkeurig mogelijke gegevens verzameld wore n 
van de verkrijgbare materialen. Maar men zal goed moe n 

K E R K T E U B A C H O V E R W O R M (L.). A R C H I T E C T IR. F. P. J . P E U T Z . 

begrijpen, dat de aldus verkregen cijfers voor een architect 
nooit de enige of zelfs maar de voornaamste factor zullen kun
nen en mogen uitmaken bij de keuze van een materiaal. De 
cijfers van een proefonderzoek geven evenmin de hele waar
heid weer als die van het examenrapport van een scholier. 
De fabrikant met goede cijfers voor zijn product verliest dit, 
evenals de ouders met goede cijfers van hun kind, gaarne uit 
het oog. Daardoor zijn de cijfers van het proefonderzoek lang
zamerhand een rol gaan spelen in de reclame. Met deze cijfers 
trachten vele fabrikanten, leveranciers of vertegenwoordigers, 
druk uit te oefenen bij architect en principaal om de keuze ten 
' iste van hun materiaal te doen vallen. Iets in deze zin meen 
ik ook te bespeuren in de vraag aan onze collega of hij de 
v< rstrekte cijfers als „finaal" wil aanvaarden, 
li het hierboven omschreven gebruik nu is de prikkel gelegen 
die, mij althans, wel eens een soortgelijke uitlating als van 
%' noemden architect ontlokte. 
W int, geeft een zo volledig mogelijk, betrouwbaar en deskun-
di ; proefonderzoek al niet de hele waarheid, concurrentie en 
r f l̂arne, benevens het feit, dat meestal de fabrikant het 
o derzoek voor zijn rekening doet geschieden, zijn allerminst 
11 staat het streven naar zo groot mogelijke volledigheid van 
°' derzoek en te verstrekken gegevens te stimuleren. 

Ik zal hier niet nader over uitweiden, maar ik neem aan dat vele 
collega's eens ervaren zullen hebben dat een materiaal behalve 
de eigenschappen waarvan hij overigens betrouwbare gegevens 
in cijfers ontving, na toepassing ook nog andere eigenschappen 
bleek te bezitten die hem deden wensen dat hij dat materiaal 
nooit gezien had. 
Resumeer ik nu dan luidt mijn antwoord naar aanleiding van 
bedoelde brief: 
1e. dat de uitkomsten van lekenonderzoek van bouwmaterialen 

voor algemeen gebruik waardeloos geacht moeten worden; 
2e. dat het zeer gewenst en noodzakelijk is dat door betrouw

bare deskundigen op speciaal daarvoor ingerichte proef
stations de verkrijgbare materialen onderzocht en beproefd 
worden; 

3e. dat de uitkomsten van dat onderzoek aan de praktijk ge
toetst en onafhankelijk van fabrikant of handelaar gepu
bliceerd worden; 

4e. dat deze gegevens geen rol in de reclame moet worden 
toegedacht; 

en ten slotte dat wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan 
de verkregen cijfers voor den architect nog niet automatisch 
kunnen bepalen welk materiaal hij in een gegeven geval ge
bruiken moet. A. E. 
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I N G A N G P A S T O R I E K E R K T E U B A C H O V E R W O R M ( L . ) . A R C H I T E C T IR. F. P . J . P E U T Z . 

PROGRAMMA VOOR „MASCOTTE" PRIJSVRAAG 

U I T G E S C H R E V E N D O O R N.V. P. F. V. V L I S S I N G E N & Co 's K A T O E N -

F A B R I E K E N T E H E L M O N D . 

De Vl iscofabr ieken (N.V. P. F. v. Vl issingen & Co's Katoenfabr ieken te Hel 
mond) schrijven een pri jsvraag uit voor een mascotte, waaraan de deel
neming voor ontwerpers, woonachtig in Nederland en Nederlandsche ont
werpers wonende binnen Europa , open staat op de volgende voorwaarden. 
H E T G E V R A A G D E . Gevraagd wordt een mascotte voor de nader volgende, 
in het programma aangegeven stoffen, die op aantrekkel i jke wijze de aan
dacht van het publiek richt op de fabr ikaten(zaken) waarvoor deze mascotte 
als reclame-middel en als handelsmerk is bedoeld. Deze mascotte is bestemd 
om a l s s y m b o o l v a n h e t f a b r i k a a t zooveel mogelijk alle reclame
uitingen der fabr ieken te vergezellen. 

T E R M I J N V A N I N Z E N D I N G , De mededingers zenden voor 30 December 1936 
(12 uur 's midd.) hun ontwerpen in aan N.V. Verkoopkantoor P. F. van 

Vl issingen & Co's Katoenfabr ieken, Heerengracht No. 235, A m s t e r d a m . 

De J u r y is als volgt samengesteld: 
1. M. Aronson , Dir . N.V. A r c ' s Adv. - en Uitg.-bedrijf „ D e Resident ie". 
2. P. Fentener van V l iss ingen, Dir . N.V. P. F. van Vl iss ingen & Co's Katoen

fabr ieken. 
3. S. Kol thoff , Commercieel adviseur. 
4. J h r . W . J . H. B. Sandberg, Bestuursl id van het Genootschap voor Reclame. 
5. Ir. H . J . W . T h u n n i s s e n , Archi tect B .N .A . 
Uitgeloofd worden: Een eerste prijs van f 250.—; een tweede prijs van f 100—; 
een derde prijs van f 75.—; drie premies van f 25.— elk. 
I N L I C H T I N G E N . Vragen om nadere verk lar ing van programma-punten kan 
men tot 15 November 1936 schriftel i jk zenden aan S. Kol thof f , Harte\elt-
straat 22, Scheveningen, a lwaar het v o I I e d i g e programma verkr i jgbaa 1 ' is. 
Voor zoover dit reeds niet uit bovenstaande bepalingen blijkt, zijn op ceze 
pri jsvraag van toepassing de Algemeene Neder landsche Pri jsvraagrege en. 

KLIMAATREGELING IN GEBOUWEN. 

S T U D I E - C O M M I S S I E I N G E S T E L D . 

De afdeel ing voor Gezondheidstechniek van het Koninkl i jk Instituut van 
Ingenieurs heeft een studie-commissie inzake kl imaatregel ing in gebouwen 
ingesteld, welke op 30 September j . l . door den voorzitter der afdeel ing is 
g e ï n s t a l l e e r d . 

Deze commissie zal , onder leiding van prof. ir. T e r L inden , hoogleeraar 

aan de T . H . S . te Delft, een studie maken van de invloeden, die het „ k l i m a a t " 

in woon- en werkvertrekken heeft op den mensch, alsmede van de ver-
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beteringen, die men in dat „ k l i m a a t " moet aanbrengen, opdat de werk i d e 

zoo goed als de rustende mensch zich daar in zoo behagelijk mogelijk be

vindt. 
In deze commissie hebben deskundigen op medisch, bouwkundig en v 
tu igkundig gebied zit t ing. Het secretar iaat is gevestigd in het laborato 
van de afdeel ing voor Werktu ig - en Scheepsbouwkunde van de T e c h m 
Hoogeschool, waar ook onderzoekingen zul len worden verr icht , het 
mede ten goede komt aan de opleiding van de a.s. ingenieurs. 

rk-
jm 
he 

en 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

JEDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, A. EIBINK, NR jk r -
R. HAUSBRAND, IR. H. G. J. SCHELLING, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 7 NOV. 1936 

JEDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

DE MANNEN VAN DE PEN EN DE MANNEN VAN DE TEEKENTAFEL. 

De Theorie der Architectuur van Leon Battista Alberti tot Le Corbusier. 

DOOR ARNOLDUS NOACH. 

III. 

PHIL IBERT D E L O R M E EN J A C Q U E S A N D R O U E T D U C E R C E A U 

Tot nu toe hebben wij ons in deze reeks alleen beziggehouden 
met die baanbrekers onder de Italianen, voor wie de bouwkunst 
peen andere problemen schiep dan dit eene: „hoe construeer ik 
vier muren en een dak zoo goed, zoo mooi en zoo duurzaam 
nogelijk!" Alberti en zijn tijdgenooten, Palladio en zijn navol
g e r s , werkten voor hun land en voor de wereld. De elementen 
an de Antieke cultuur, die zij opnieuw vruchtbaar maakten, 

• erschiepen zij niet voor Italië alleen, maar voor alle landen van 
I uropa. Het Romeinsche Italië was middelpunt der wereld ge-
1 'eest, het Italië der Renaissance moest het opnieuw worden. 
• oo werd in deze periode een artistiek imperialisme geboren; en 
^gelijkertijd (voor de landen buiten Italië) het probleem van 
en strijd tusschen de kunst van eigen bodem en de invloeden 
it den vreemde, een strijd, die sindsdien bewust is gevoerd en 
immer uitgevochten. 

In de 16de eeuw is het F r a n k r ij k, waar deze strijd het eerst 
tot uiting komt. Frankrijk had een eigen, groote traditie in de 
bouwkunst der Middeleeuwen. Het had in die periode zijn eigen 
invloedsferen bezeten en was zich zijn Romeinsche verleden 
minder bewust dan Italië. De Renaissance houdt haar veelge
roemde intree in Frankrijk niet als een door heel het volk „lang
verbeide gast'', zooals men het wel eens lyrisch heeft uitgedrukt; 
zij wordt door slechts enkele, leidende kringen, den koning en 
zijn omgeving, ingehaald en als Francaise genaturaliseerd. 
Zoo staan de zaken in de eerste helft van de 16de eeuw. De 
koningen zijn hof propageeren het nieuwe. De architecten moe
ten meedoen, of het hun gelukt of niet. Tot een werkelijke Re-
naissancebouwkunst kan het echter nog niet komen. Te sterk 
is nog de Gotiek, dan dat de nieuwe kunst voorloopig meer zou 
kunnen brengen dan een vernieuwing van het ornament. Het 
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beeld van het „Gotische lichaam onder een Antiek gewaad" is 
waar, wat betreft de bouwkunst ten Noorden van de Alpen in den 
tijd waarvan wij thans spreken. 
De vroege Renaissance brengt in Frankrijk verwarring bij het 
streven naar moderniteit. Woorden en papier worden gebruikt, 
waar het bouwen alleen niet helpt: de theorie houdt haar intocht. 
Zij brengt een stroom van inkt mee, die niet zal opdrogen vóór 
het einde der 18de eeuw. Er is in geen land ter wereld zooveel 
over de bouwkunst getheoretiseerd als juist in Frankrijk. 
Het eerste groote werk verschijnt in 1553: een vertaling van 
A l b e r t i ' s „Tien Boeken". J e h a n M a r t i n , een beroemde 
jurist en dilettant-architect (de combinatie teekent het land en 
den tijd), vertaalt het bijna honderd jaar oude werk van den 
Florentijnschen meester. Of het de Fransche architectuur wer
kelijk grootere eenheid heeft gebracht, zooals de vertaler be
oogde, is uit de bouwwerken van dien tijd niet te zien. Zij toonen 
nog niets van Klassieke rust en Florentijnsche harmonie. 
Alberti was echter niet de eerste Italiaan, wiens werk in Frankrijk 
werd vereerd en bestudeerd. Over S e r I i o's invloed door mid
del van zijn leerboek spraken wij reeds. Er was bovendien van 
Italië uit een menigte l e v e n d e kunstenaars naar Frankrijk 
geimporteerd. De S c h o o l v a n F o n t a i n e b l e a u , het eer
ste koninklijke atelier, bezat als leiders Italianen; de Franschen 
bekleedden er gedurende bijna de geheele eerste helft van de 
16e eeuw een ondergeschikte positie. De kunst der vroege 
Renaissance was in Frankrijk een h o f k u n s t bij uitnemend
heid. Het zou lang duren, eer zij een deel werd van de cultuur 
van het geheele volk. 
De door den koning geprotegeerde Italianen nestelden zich stevig 
in het vreemde land. Men behoeft slechts de mémoires van Ben-
venuto Cellini te lezen, om te weten, dat zij zich tegenover hun 
Fransche collega's gedroegen als kolonisten tegenover inboor
lingen. Dit gaf concurrentienijd, maar nog niet een zich verzet
ten tegen de vreemde invloeden als zoodanig. D i t verzet zou niet 
in de werkplaatsen der kunstenaar worden uitgevochten, maar 
zooals altijd en overal: achter de schrijftafel. 
Daarom hebben wij als titel boven dit opstel de namen geplaatst 
van de twee eerste groote theoretici, die Frankrijk heeft voort
gebracht. De figuren van D e l o r m e e n D u c e r c e a u vormen 
de twee polen, waartusschen de Fransche bouwkunst zich 
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eeuwenlang zou bewegen: tusschen de eigen, Fransche Klassi-
citeit en den invloed van Italië. D e l o r m e is de kampioen van 
de architectuur van eigen bodem. Furieus gaat hij te keer tegen 
de aanbidding van alles wat uit het Zuiden komt. Fel strijdt hij 
tegen de verslapping en verarming, die de nieuwe tijd aan het 
goede vakmanschap toebrengt. Delorme is in de eerste plaats de 
bouwer, de man, die weet hoe men een muur optrekt en een dak 
bestand maakt tegen weersinvloeden. 
Geheel anders is J a c q u e s A n d r o u e t D u c e r c e a u ( + 
1511—1584). Zijn streven is minder op het goede handwerk 
gericht. Hij zoekt de nieuwe vormen en propageert ze, zooveel 
hij kan. Ducerceau schrijft 19 groote en kleine werken over ar
chitectuur, excusez du peu! Opmetingen van Romeinsche gebou
wen publiceert hij naast eigen ontwerpen. Kerken, paleizen, 
woonhuizen, triumfbogen, tempels, ornamenten, meubels en 
kleine gebruiksvoorwerpen, kortom, alles wat voor de nieuwe 
kunst terrein van werkzaamheid kan zijn, is voor hem onderwerp 
van studie. Hijgeefttientallen van prenten uit, waardoor het groote 
publiek en de kunstenaars met de nieuwe vormen vertrouwd 
worden gemaakt; en alles illustreert hij met zijn geleerde, belee-
rende woorden. Ducerceau is waarlijk de theoreticus bij uitne
mendheid; in deze qualiteit leeft hij nog meer voor ons dan als 
practiseerend bouwmeester. 
Wanneer wij echter nagaan, hoe groot de invloed van Duce^-
ceau's theoretisch werk is geweest, dan stelt het resultaat 
teleur, vergeleken met den ontzagwekkenden omvang van dit 
oeuvre. Hiervoor is een verklaring te vinden: Ducerceau mist dm 
hartstocht, die den grooten Italiaanschen theoretici eigen was, 
Hij propageert de moderniteit ook tezeer als kunst van omameat 
en schoone bouwvormen, te weinig als ruimtekunst. Te weing 
bovendien geeft hij het e i g e n werk, de e i g e n ideeën e n 
plaats; de meeste van zijn prentwerken en theorieboeken z n 
niet meer dan opsommingen van hetgeen „a la mode" is. Na< >t 
zijn opmetingen naar Antieke gebouwen geeft hij b.v. de orn L-
mentgravures van den Nederlander V r e d e m a n de V r i s 
in een eigen bewerking uit; dat Vredeman's fantasieën teg -
over de bouwkunst van de Oudheid barbarismen vormen, nege t 
hij. Ducerceau stelt zichzelf geen grenzen. Er is geen vaste I n 

te bespeuren in de wijze, waarop hij eigen en andermans iele 11 

propageert. 

De meesten van Ducerceau's theorieboeken zijn thans vergeten. 
Het werk, dat de eeuwen heeft doorstaan en hem ook thans nog 
bij velen beroemd doet zijn, is geen theoretisch werk in den 
eigenlijken zin. Het is een verzameling prenten, getiteld: „Les 
plus excellent bastiments de France" en in de jaren 1576—'79 
uitgegeven. 
Ducerceau geeft hierin een overzicht van het belangrijkste, dat 
in zijn tijd in Frankrijk is gebouwd. De roem van dit werk is 
groot geweest; het heeft de Fransche architectuur, beter gezegd 
de architectuur in Frankrijk, gepropageerd op een wijze als nooit 
tevoren had plaats gehad. 
Voor onzen tijd hebben de „Bastiments de France" een bijzon
dere beteekenis. Zij zijn het eenige, dat nog getuigt van de Fran
sche bouwkunst der 16de eeuw. Behalve Fontainebleau en enkele 
resten hier en daar, is in Frankrijk bijna alles verdwenen, wat 
in die eeuw gebouwd werd. Om ons een voorstelling te kunnen 
maken van kasteelen zooals Verneuil, Anet, enz. is Ducerceau 
in de meeste gevallen onze eenige bron. Voor de kunstgeschiede
nis en haar beoefenaars is hij van groote waarde. 
Het belang van de „Bastiments" is echter niet alleen groot voor 
de kunsthistorici. De l e v e n d e b o u w k u n s t heeft Ducerceau 
er mee gediend. Er is bijna geen architect van zijn tijd en later 
geweest, die het niet in zijn bezit heeft gehad. Het exemplaar 
dat wij van dit werk hebben bestudeerd, draagt de handteeke-
ning van den 17de eeuwschen Amsterdammer P h i l i p V i n g 
b o o n s . Een sterker bewijs voor de populariteit van dit werk 
behoeven wij niet te geven. Dat de Renaissancebouwkunst van 
Frankrijk zulk een invloed in de Nederlanden heeft kunnen heb
ben, is voor een groot deel aan dit boek te danken, al is die 
invloed dan ook niet zoo sterk geweest als sommigen het voor
stellen. 
Zoo is dan in het kort het theoretisch werk van Jacques Androuet 
Ducerceau. Het is belangrijk, het is groot, maar het geeft nau
welijks een persoonlijke visie op de bouwkunst. Persoonlijke op
vattingen zijn slechts terug te vinden in de resten, die nog van 
Ducerceau's bouwwerken bewaard zijn gebleven en in de afbeel
dingen, die hij er zelf van geeft. 
Die bouwwerken vertoonen een sterk Italiaansch karakter, ster
ker dan het werk van de meeste Franschen in de 16de eeuw. Wel 
springt Ducerceau op een voor Italië ongewone wijze met de 

Klassieke motieven om, maar toch is zijn werk Klassieker en 
Zuidelijker van karakter dan dat van zijn landgenooten. Bijzon
der sterk spreekt deze tegenstelling, wanneer men zijn oeuvre 
vergelijkt met dat van Delorme. 
P h i l i b e r t D e l o r m e (1512—1570) was de kunstenaar, die 
tegenover Ducerceau's Italianisme de nationale Fransche bouw
kunst stelt. Zijn werken in steen en op papier vormen een voort
durend protest tegen de invloeden uit het Zuiden. Het spreekt 
vanzelf, dat ook hij het ideaal van een herleving der Klassieken 
als de eenige mogelijkheid tot het scheppen van goede en schoone 
kunstwerken ziet. Het is echter alleen het u n i v e r s e e l e ka
rakter van de Antieke cultuur, dat hij aanvaardt; hij wil het ver
werken tot een eigen F r a n s c h e moderniteit en slechts de 
algemeene trekken van de Zuidelijke bouwkunst overnemen. 
Delorme's nationalisme uit zich voor een groot deel in negatieven 
zin, in het verwerpen van het vreemde. Hij protesteert veel en 
graag: tegen de vreemde werkkrachten, tegen den smaak van 
de rijken; zelfs verheft hij zijn stem (het klinkt heel modern) 
t e g e n h e t g e b r u i k v a n v r e e m d e m a t e r i a l e n ! 
Delorme's leven, de tegenwerking, die hij van de Italianen en de 
Italiaanschgezinde kringen aan het hof heeft moeten ondervin
den, zullen ongetwijfeld hun invloed op zijn artistieke overwe
gingen niet hebben gemist. Na een verblijf te Rome en een tien
tal jaren van minder belangrijk werk in het vaderland had hij in 
1548 den grooten post van i n s p e c t e u r d e r k on i n k I ijke 
g e b o u w e n gekregen. Tien jaar later bracht hij het zelfs tot 
r ij k s b o u w m e e s t e r . Eén jaar slechts heeft hij deze hooge 
positie bekleed; na den dood van Hendrik II, zijn beschermheer, 
werd hij er langs den meer en meer gebruikelijken weg der intri
gue uitgewerkt. De koninklijke weduwe, Catharina de Medici, 
omgaf zich met Italianen en wilde ook het dienen van de kunst 
in de handen van haar landgenooten laten. Er volgde nu voor 
Philibert Delorme een sombere tijd, waarin hij bijna geen enkele 
opdracht kreeg. Vijf jaar later echter gelukte het hem zich te 
rehabiliteeren. De Koningin-weduwe benoemde hem tot bouw
meester van het Tuillerieënpaleis, een opdracht waar hij tot zijn 
dood aan heeft gewerkt. 

Deze feiten nu moet men kennen om den bitteren toon te kun
nen begrijpen, die uit zijn theoretisch werk tegenover de Italianen 
spreekt. Behalve die persoonlijke motieven is de tegenstelling 
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tusschen Delorme en Italië echter in de eerste plaats uit de kunst 
zelf voortgekomen. Delorme geeft zich niet zonder slag of stoot 
aan het Zuiden over; integendeel, hij blijft het contact bewaren 
met alles wat de Fransche kunst in de late Middeleeuwen aan 
goede dingen had voortgebracht. 
Toch is er in zijn werk, ondanks dezen zin voor traditie, geen 
zweem van conservatisme te bespeuren. Hij staat open voor al 
wat nieuw is; een groot deel van de vernieuwingen, die in de 
Fransche bouwkunst van de tweede helft der 16de eeuw plaats
grijpen, zijn zelfs het werk van dezen architect. Hij wil de moder
niteit niet uit Italië halen, wanneer zij thuis te vinden is. 
In de jaren, waarin het hof voor hem gesloten was, publiceerde 
Delorme zijn eerste theoretische werk: „N o u v e 11 e s i n v e n 
t i o n s pour b ien b a t i r et a p e t i t s f r a i z " (Parijs, 
1561). De titel en het onderwerp karakteriseeren den schrijver. 
Uit de construct ie zelf komt het „bien batir" voort. Delorme's 
uitvindingen, kunststukjes van den metselaar en den timmer
man, geven de mogelijkheid tot het scheppen van nieuwe, nooit 
geziene ruimten. Wanneer er in het verleden één architect ge
weest is, dien wij naar onze begrippen m o d e r n zouden kun
nen noemen, dan was het Philibert Delorme. 
Het hout , dat door de Italianen slechts als een noodzakelijk 
en poover hulpmiddel werd beschouwd, vormt voor Philibert 
Delorme als materiaal het voornaamste element van zijn stijl. 
Hout verkrijgt in zijn handen onbegrensde mogelijkheden. De 
grootste en meest grootsche ruimten weet hij er mee te schep
pen. De nadeelen van dit materiaal, de in vergelijking met 
natuursteen geringere duurzaamheid, de kleinere draagkracht, 
al deze factoren weet hij te ondervangen door de toepassing van 
een juiste constructie. 

Delorme's houten gewelven vormen werkelijk het laatste woord 
in de houtconstructie. Zonder trekbalken, vrij de ruimte over
spannend, vormen zij in artistiek opzicht een volkomen equiva
lent van steenen gewelven, zonder daarvan nochtans een imitatie 
te zijn. Evenals bij de steenconstructie berust de kracht van dit 
houten gewelf op de r i b b e n . Het is pleizierig om te zien, hoe 
hij de ribben construeert; hoe hij ze in en op de muren vastzet; 
hoe hij de planken tot gebogen balken samenvoegt op een ma
nier, die aan het baksteenverband doet denken. 
Helaas heeft Delorme weinig gelegenheid gekregen om zijn vin
ding in practijk te brengen. Het eenige gebouw, waar hij die mo
gelijkheid heeft gehad, is in de 18de eeuw door verwaarloozing 
geheel vervallen: het P a v i l i o n de la M u e t t e . Hier had 
Delorme een reusachtigen koepel op vierkanten grondslag ge
bouwd. Het was, voorzoover wij weten, de eerste z.g. Fransche 
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koepel, die in de practijk is uitgevoerd. Toen het gebouw klaar 
was, schreef de bouwmeester: „Deze houten koepel zal eeuwig 
blijven staan". Het heeft niet zoo mogen zijn. 
Er is in de „Nouvelles Inventions" een ontwerp voor een groote 
feestzaal, met een tongewelf bedekt en door zuilengaanderijen 
omgeven. Het gebouw is lang en gedrukt in zijn verhoudingen 
als een stationshal. De zuilengalerijen zijn er als een ornament, 
dat gemist zou kunnen worden, omheen gedrapeerd. De ruimte 
is Delorme hoofdzaak. De versieringsvormen zijn geen dingen, 
waaraan hij zich kan vergapen. Hierin vormt hij wel een groote 
tegenstelling met Ducerceau's kunst, die zonder de ruimte te 
verwaarloozen toch het ornament zoozeer op den voorgrond 
plaatst. 
De z u i I is voor Delorme een dragelijk, niet een dragend orna
ment. Hij springt er wild mee om en geeft er vormen aan, die 
zijn Italiaanschen vakgenooten ongetwijfeld de haren te berge 
hebben doen rijzen. Delorme zegt dit zelf in zijn voornaamste 
theoretische werk, dat onder den titel „L'A r c h i t e c t u r e de 
P h i l i b e r t D e l o r m e " in 1567 te Parijs verscheen. 
In dit leerboek worden de ideeën uitgewerkt, die de schrijver in 
zijn „Nouvelles Inventions" reeds had aangegeven. Nu echter 
onderwerpt hij elk onderdeel van de bouwkunst aan een bespre
king; hij bespaart den lezer niets. Wij hooren den critischen 
toon in alle registers; van breed en beschouwend tot scherp en 
venijnig. Bijzonder fel wordt hij, wanneer hij begint over de 
onkunde van zijn vakgenooten, of wie zich zoo noemen. Voor 
de in Frankrijk werkende Italianen heeft hij geen goed woord 
over. 
Toch had Delorme dit werk onmogelijk kunnen schrijven, als hij 
niet het werk van tenminste één Italiaan gekend had: van L e o r 
B a t t i s t a A l b e r t i . De overeenkomst tusschen Delorme'? 
„Architecture" en Alberti's „Tien Boeken" is te groot, dan da 
zij door een toeval kan zijn ontstaan. Allereerst de indeeling: 
Delorme's werk was oorspronkelijk evenals dat van Alberti ii 
t i en hoofdstukken verdeeld. Later heeft hij er de „Nouvelle 
Inventions" als elfde hoofdstuk aan toegevoegd. Ook in ziji 
behandeling van de uiterlijke omstandigheden, die een gebou\ 
beïnvloeden, b.v. de invloeden van het klimaat, en in de keu 
van het materiaal naar verhouding van de maatschappelijk 
positie van den opdrachtgever, toont hij Alberti's invloed. Oo 
Delorme geeft in zijn boek een belangrijke plaats aan de plicl 
ten, die een architect heeft tegenover zijn roeping. Hierin wijl 
hij echter in zooverre van Alberti af, dat hij dit vraagstuk naiev( ' 
en minder bespiegelend behandelt dan zijn 15de eeuwsche voo -
ganger. 

De goede en de slechte architect worden bij Delorme tot fabel
wezens, tot engel en duivel. Den man, die zich tegenover zijn 
beroep verantwoord voelt, beeldt hij af als een wezen, dat overal 
handen en oogen heeft; het wandelt in een tuin vol bloemen, 
omringd door gebouwen van (voor Delorme tenminste) klas
sieke schoonheid. Men vergelijke hierbij Alberti's uitspraak om
trent den kunstenaar, die alles moet zien, alles zelf moet ont
werpen, zonder iets te verwaarloozen; hierbij vergeleken werkt 
Delorme's afbeelding als de vertaling van een klassiek ge
dicht in een primitieve taal. Nog naiever is het beeld van den 
slechten architect. Deze heeft handen noch oogen, hij rent als 
opgejaagd wild door een woestenij, waar Gotische kasteelen als 
huizen der verschrikking in paradeeren. 
In het eerste hoofdstuk wijdt Delorme vele bladzijden aan de 
sociale positie van den bouwmeester. Het is opmerkelijk, hierbij 
te constateeren, dat pas in zijn tijd de architect in de landen 
benoorden de Alpen zich uit het handwerk tot de vrije kunst 
weet te verheffen. Delorme geeft zijn collega's dan ook den raad, 
de zuurverdiende verbetering in hun positie niet te verspelen 
door het waarnemen van functies, die beneden hun waardig
heid zijn. Zoo mogen zij nimmer zelf als aannemer optreden. De 
noodige voorschriften omtrent waardige levenshouding enz. ont
breken natuurlijk evenmin. 
Ook de opdrachtgevers spaart Delorme niet. Hij fulmineert tegen 
het feit, dat zij maar al te vaak een gebouw laten ontwerpen 
door menschen, „die nog niet eens in staat zijn om een muurtje 
te metselen", zooals hij zelf zegt. „Wanneer men een schilder, 
die op een muurschildering wel eens een stuk architectuur heeft 
afgebeeld, opdraagt een gebouw te ontwerpen, dan moet men 
zelf maarden last van zijn vergissing dragen." Ongetwijfeld slaan 
deze woorden van Delorme op het feit, dat zoovele Italianen, 
waaronder vooral zijn grootste tegenstander P r i m a t i c c i o , 
als s c h i l d e r s Frankrijk waren binnengekomen en als bouw
meesters weer hadden verlaten. 
Bij de bespreking van het m a t e r i a a l in het eerste hoofdstuk 
van zijn werk komt Delorme's nationale gezindheid reeds om 
den hoek kijken. „Fransch marmer is even goed als Italiaansch," 
zegt hij apodictisch. Nog sterker blijkt die gezindheid bij de be
handeling van de zuilorden. Delorme propageert als eerste een 
F r a n s c h e o r d o n n a n t i e , waardoor hij de Fransche bouw
kunst geheel wil losmaken van de vreemde invloeden. „Wij 
hoeven thans de zuilvormen niet meer uit het Zuiden te halen." 
Deze zelfde idee bleef tot in de 18de eeuw in de architectuur
theorie van Frankrijk rondspoken. Delorme en zijn navolgers 
wilden of konden niet zien, dat alleen reeds het systeem der 
zuilorden uit den vreemde was gekomen; door het toepassen 
van eigen versieringsvormen heeft men dit feit niet teniet kun
nen doen. 
Sterker nog dan uit deze punten van ondergeschikt belang blijkt 
echter het nationale in Delorme's kunst uit hetgeen hij schrijft 
over vormen, die met de kunst der Italianen geheel in strijd zijn, 
en tot de eigen traditie der Fransche architectuur behooren. Het 
is opmerkelijk, dat hij hierbij niet, gelijk bij de zooeven bespro
ken punten, de tegenstelling tot het Zuidelijke kunstbesef naar 
'oren haalt. Als voorbeeld noemen wij de ronde kamer, die hij 
'oor den koning bouwde in A n e t , het slot van de „maitresse en 
itre" Diane de Poitiers. Hier was een vrij groot vertrek tegen 
«et gebouw aangehangen; het rustte op uitgekraagde nissen, 
vaardoor het a.h.w. vrij in de lucht zweefde. Delorme, de bouw-
leester van het slot, roemt het kunststuk zeer. Hij werkt de 
logelijkheden van deze constructie verder uit en schrijft, dat 
et hem eveneens zou gelukken, een ruimte van elke gewenschte 
fmeting zelfs op vierkanten grondslag te bouwen, 
r is geen grootere tegenstelling tot het Italiaansche en Klas-
eke schoonheidsideaal mogelijk dan zulk een vorm van vrij 
i de lucht zwevende ruimten. Er is ook in de geheele Italiaan
se bouwkunst geen meester, die zoozeer als Delorme de 

t e c h n i e k en de c o n s t r u c t i e tot uitgangspunt heeft ge
maakt van een vernieuwing aan de hand van de traditie. Men 
denkt bij het lezen van de „Architecture de Philibert Delorme" 
aan geschriften uit de jaren 1930—1940. Het zal den historicus 
van het jaar 2000 goeddoen zooveel continuïteit te bespeuren 
tusschen een periode, die zich van alle Middeleeuwsche tradities 
heette te hebben losgemaakt, en een periode, die voorgaf van 
geen enkele traditie hoe dan ook meer te willen weten. 
Intusschen hebben wij nog niets gezegd van de vele andere be
langwekkende punten in Delorme's boek; van de wijze, waarop 
hij de stee nsn ede voor het bouwen van nissen en gewelven 
zuiver berekent; van zijn v e n s t e r c o n s t r u c t i e s . Aan de 
proporties wijdt hij vele hoofdstukken; zij bezitten voor hem een 
gevoelswaarde. Voor den koning gebruikt hij andere, plechtiger 
proporties, zooals hij het zelf noemt, dan voor den burger. Ook 
stoute stukjes worden door Delorme vertoont: hoe men een 
koepel den vorm van een doorgesneden slakkehuis kan geven, 
of hoe men op driehoekigen grondslag een kloostergewelf con
strueert. Het heeft echter geen zin, alls wat Delorme heeft 
geschreven, hier te herhalen. Genoeg zij, dat wij hier enkele 
voorbeelden hebben aangehaald van zijn hartstocht voor het 
bouwen. 

Zoo belichamen Delorme en Ducerceau de twee stroomingen, 
die eeuwen na hun dood het Fransche kunstleven zullen blijven 
beheerschen: de Italiaansch-Klassieke en de Fransch-traditio-
neele. Als kinderen van denzelfden tijd zijn zij natuurlijk onder
ling niet volkomen gescheiden; Delorme kijkt naar Italië en 
leert er veel van; daarentegen zou men Ducerceau's kunst nim
mer voor Italiaansch werk verslijten. De tegenstelling bestaat 
echter. Wij zouden haar na deze bespreking van het g e s c h r e 
ven werk der twee meesters nog eens willen aantoonen door 
twee van hun g e b o u w d e werken met elkander te vergelijken, 
n.l. De lo rme 's T u i l l e r i e ë n p a l e i s en D u c e r c e a u ' s 
k a s t e e l V e r n e u i l . 
De Tuillerieën vormen een geheel van paviljoenen, die los om 
binnenplaatsen zijn gegroepeerd en onderling door galerijen zijn 
verbonden. Het zijn zelfstandige organismen naast elkaar, die 
elk een zelfstandig bestaan zouden kunnen leiden. De zuilen 
zijn verwilderde planten in vergelijking met de klassieke voor
beelden, waar ze van zijn afgeleid. 
Verneuil is eveneens volgens het geliefde Fransche paviljoen
schema gebouwd. Hier echter zou geen enkel onderdeel zelfstan
dig kunnen bestaan. Het geheel vormt een onverbreekbare een
heid, die een sterke verwantschap met Italiaansche voorbeelden 
vertoont. Doorgaande pilasters, een z.g. kolossale orde, versie
ren de muren. 
Nog duidelijker blijkt de tegenstelling tusschen de beide mees
ters, wanneer men de d a k e n van deze paleizen met elkaar 
vergelijkt. Bij Delorme's schepping ziet men steile overkappin
gen, die bijna de helft van de geheele hoogte van het gebouw 
innemen. Dit zijn typisch Noordelijke daken, half Gotisch nog 
in hun verbinding met de lucames. Verneuil daarentegen ver
toont bijna vlakke dakbedekkingen, zoo vlak, dat zij aan Ita
liaansche terrassen doen denken. Ducerceau bewaarde hierin 
de illusie van het Zuiden. Delorme echter offerde de eischen van 
het Noordelijke klimaat zelfs niet aan een zoo schoone illusie op. 
Zoo drukt het dak de gezindheid van zijn ontwerpen uit. 
Het is te betreuren, dat de beruchte tand des tijds het op de 
Fransche 16de eeuwsche bouwkunst zoo sterk gemunt had. Er 
is in werkelijkheid bijna niets meer van over. Gelukkig is het 
echter, dat onze tijd tenminste op papier nog getuigenissen van 
die periode bezit. In de geschriften van Philibert Delorme en 
Jacques Androuet Ducerceau is een belangrijk tijdperk van de 
geschiedenis der Europeesche bouwkunst vastgelegd. 

Noot. De i l lustrat ies in dit art ikel zijn uit: C h a u d i è r e : „ O e u v r e s de Phi l ibert 
Delorme", 1626, en overgenomen uit „ S t u d i e s of Arch i tec ture" by Reginald 
Blomf ie ld . 
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B E S A N C G C O N D V C D Dien Ne 

W O O N H U I S T E L O C H E M . 

S C H A A L 1 A 200. 
A R C H I T E C T G J . P O S T E L H * N . B . N . A . 

BEGANE. G P O N d V E Q D I E P I N G 

L A N D H U I S T E G O R S S E L . S C H A A L 1 A 2 0 0 
A R C H I T E C T G . J . P O S T E L H Z N . B . N . A . 

EEN LANDHUIS TE GORSSEL EN EEN WOONHUIS TE LOCHEM DOOR ARCHITECT G.J. POSTEL B.N.A. 

Deze bouwwerkjes zijn voor een gering bedrag gebouwd. Het 
landhuis te Lochem kost ƒ 6000 -|- f 1000 voor centrale verwar
ming en warmwatervoorziening, en dat te Gorssel respectievelijk 
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ƒ 8600 + ƒ 1200. De huizen zijn eenvoudig doch behoorlijk af; B -
werkt. Ze voldoen in eerste instantie als „woonmachines". " 3 r 

beoordeeling van het voldoen in volgende instanties zij mee; J " 

leeld, dat het huis te Lochem gepleisterd is met simili-carrara 
>ver een cement beraping, terwijl de ijzeren ramen ervan groen 
'everfd zijn. 
Het huis te Gorssel is gekeimd. Voor nog verdere instanties zij 

opgemerkt, dat beide werkjes niet het resultaat zijn van droomen 
en fantaseeren, en het halletje in het landhuis te Gorssel ruimer 
van werking aandoet dan men zoo denken zou. Het loopt door 
de 2 verdiepingen heen en is bijna wit gesausd. G. J. P. 
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DEPOT VAN DE BIBLIOTHEQUE NATIONALE TE VERSAILLES 

In verschillende Fransche bladen stonden afbeeldingen van dit 
bouwwerk, een der laatste créaties van den bekenden Parijschen 
architect Roux-Spitz, o.a. in L'Architecture d'aujourd'hui en in 
L'Amour de L'Art. Het is uit het eerstgenoemde tijdschrift, dat 
wij een paar afbeeldingen van dit bouwwerk overnemen. Over 
het gebouw zelf lazen wij het volgende. 
Van de 3 boekenmagazijnen, die zooals men uit de maquette 
kan opmaken, evenwijdig aan elkaar op het trapeziumvormige 
bouwterrein zijn geplaatst, is het voorste, dat ook nog eenige 
administratielokaliteiten bevat, alleen voltooid. De fabelachtige 
wijze, waarop de boekenschat van de Bibliothèque Nationale 
vermeerdert, zal de voltooiing van het heele werk zeker niet 
naar een verre toekomst verschuiven. De gebouwen staan 
rondom vrij en verdiept ten opzichte van de omliggende straten. 
Naast het gebouw bevindt zich de centrale verwarming (voor 
stookolie of voor kolen), een garage, een conciërgewoning, etc. 

In tegenstelling met de gebruikelijke constructies in ijzer voor 
dergelijke boekenmagazijnen, is het Depót te Versailles geheel 
van gewapend beton (onbrandbaar), met een tweezijdige ver
lichtingvan glazen bouwsteenen in een raamwerk van gewapend 
beton. Voor het geraamte is een bijzonder systeem gekozen. 
De belastingen zijn gecentraliseerd in strooken, die samenvallen 
met de boekenrekken. De strooken zijn berekend op de zware 
belasting der boeken. De tusschen deze strooken gelegen loop
gangen zijn berekend op een nuttige belasting van 300 kg/m'-'. 
Deze vloeren worden gedragen door pijlers, die juist zoo breed 
zijn als de boekenkasten. Door dit systeem is het mogelijk 
gebleken de vloeren zonder onderslagbalken uit te voeren, 
waarbij nergens een dikte van 0.17 m wordt overschreden. Door 
een en ander komt het maximum aan licht tusschen de boeken
rekken. 

J. P. M. 
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OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

D U I V E N T O R E N IN S P O L E T O . (UIT R A S S E G N A Dl A R C H I T E T T U R A . ) 

H U I S M E T B U I T E N T R A P T E P I E N Z A (UIT R A S S E G N A Dl A R C H I T E T T U RA. ) 
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L ' A R C H I T E C T U R E D ' A U J O U R D ' H U I . Het Jun i -nummer van dit mooie 
maandschri f t , dat er ondanks zijn zeven-jarig bestaan in slaagt, steeds be
langwekkend te blijven, is vrijwel geheel gewijd aan universitei tsgebouwen. 
Het behandelt, na een historisch overzicht der „c i té 's universi ta i res" van 
de hand van Alexandre Persitz, achtereenvolgens de universiteits-complexen 
te Rome, Montreal , Athene, Madr id , Oslo en Pari js. 

Indrukwekkend is vooral de „ u n i v e r s i t e i t - s t a d " te Rome, een grandioos 
gebouwencomplex, omvattende de faculteiten rechten, letteren, medici jnen, 
wis- en natuurkunde met de diverse daarbij behoorende laboratoria. Een 
kazerne voor de mil i taire scholing der studenten ontbreekt niet. De gebou
wen zijn van de hand van diverse architecten, doch vertoonen een groote 
sti j leenheid. 

Het universitei tscentrum te Athene, ook grootsch opgezet en reeds voor een 
belangrijk gedeelte uitgevoerd, is van de hand van den architect M. Kr ies is . 
Van de andere genoemde universiteiten zijn de meeste nog in ui tvoering. 
Van de gereedgekomen gebouwen worden uitvoerige foto's en plannen gere
produceerd. 

Een afzonderli jk hoofdstuk is gewijd aan diverse moderne pharmaceut ische 
laboratoria, zooals die te Midy door Louis Boi leau, te Issy les Moul ineaux 
van Jacques Delaire, een gebouw dat wel een afzonderli jke beschri jving 
waard is, en verder een aantal kleinere laboratoria te Pari js. 
Het nummer sluit met een overzicht van een aantal moderne gebouwen te 
Pari js en geeft verder een uitvoerig verslag van de op 17 Juni van dit jaar 
opgerichte „ U n i o n pour l 'Art", een vereeniging van architecten, schi lders en 
beeldhouwers. Het bestuur van deze Union is als volgt samengesteld: 
Voorz i t ter : Auguste Perret (archi tect ) ; V ice-Voorz i t ters : Henr i Matisse 

(schi lder) , Ar is t ide Mai l lol (beeldhouwer) , Le Corbusier (archi tect ) ; Secre
ta r issen: A n d r é Bloc (directeur van l 'Architecture d'aujourdhui) en Pierre 
Vago (architect) en verder nog O. Zadk ine (beeldhouwer) , A n d r é Lhote 
(schi lder) , A n d r é Hermant (archi tect ) , J . Debot Ponsan (architect) en 
F e r n . Leger (schi lder) . 

Een uitvoerig program van actie is opgesteld doch dit is te uitgebreid om 
het hier te publ iceeren. 

R A S S E G N A Dl A R C H I T E T T U R A geeft een dubbel nummer voor de maan
den Augustus en September en is gewijd aan allerlei onderwerpen van zeer 
uiteenloopende aard . Zoo is er een historische verhandel ing over het boeren
huis in I t a l i ë , een beschri jving van de nieuwe kerk Santo Vol to te Mi laan , 
geheel opgezet naar gemoderniseerde klassieke principes. 
De kerk is van het basil icale type en aan drie zijden ingebouwd. De ver l ich
t ing geschiedt door het hooger opgehaalde middenschip, 't welk gedragen 
wordt door mooie ranke kolommen. 

Verder zijn er een tweetal moderne lagere scholen of schoolcomplexen te 
Rome gepubliceerd en een aantal f latgebouwen eveneens te Rome, alles van 
een zeer sobere behandeling in v lakke muren en met platte daken, soms in 
baksteen doch meerendeels gepleisterd. 
Een uitvoerige beschouwing wijdt R iccardo Rotschi ld aan het nieuwe uitbrei
dingsplan van Amste rdam. 
Het nummer besluit als gewoonlijk met een uitvoerige beschri jving van 
allerlei binnen- en buitenlandsche bouwkundige t i jdschrif ten, ver lucht met 
veel reproducties op kleine schaal . J . M. v. H . 

BOEKBESPREKING 

Berl in S W 68 — 
B A U - E N T W U R F S L E H R E door Prof . Ernst Neufert . 
300 bladzijden en 3667 teekeningen. Bauwelt — Ver lag 
1936. Pr i js : 19,80 Marken — voor Nederland ƒ 8.95. 

Prof. Ernst Neufert heeft met dit boek een paradijs voor architecten ge
schapen: een boek met duizenden wetenschappeli jke gegevens, grond
slagen, normen en afmetingen voor gebouwen, verschaft in de vorm van 
kleine tekeningen met maat-aanduidingen en uiterst beknopte schriftel i jke 
aanwijzingen. 
Men vindt in dit boek zowel gegevens voor de inr icht ing van een bank
gebouw als de maten van een kip . . . 
Het is ongetwijfeld een boek waarop sedert jaren in het bouwvak gewacht 
werd; het voorziet in een sterk gevoelde behoefte. 

In verschi l lende landen werd reeds vroeger getracht soortgelijke uitgaven 
te verschaf fen. Het Poolse t i jdschrift der groep P r e a s e n s ') publiceerde 
jaren geleden bladzijden met kleine matenschetsjes van dagelijkse ge 
bruiks-art ikelen. In Engeland verschenen in het t i jdschrift . „ T h e Archi tects ' 
J o u r n a l " losse inlegbladen met matenschetsen, technische gegevens en 
tabellen van alle denkbare onderwerpen die architecten bij hun arbeid van 
nut zouden kunnen zijn. „ T h e Archi tects ' J o u r n a l " verzamelde deze blad
zijden in 1934 tot een boek, getiteld: „ T h e Information Book of S i r John 
Burnet, Ta i t and L o m e " J ) . Deze uitgave bleek in Engeland een geweldig 
succes te beleven, zodat reeds één jaar later een tweede uitgebreider deel 
kon verschi jnen, get i teld: „ T h e Archi tects ' Journal L i b r a r y of P lanned 
Information" : ! ) . Dat dit volgende boek reeds één jaar later kon verschi jnen, 
bewijst dat hiervoor alle denkbare middelen beschikbaar werden gesteld. 
Als merkwaardigheid mag hier vermeld worden dat voor de samenstel l ing 
van deze beide engelse uitgaven gebruik gemaakt werd van gegevens der 
architecten S i r John Burnet , T a i t and Lorne, die voor eigen gebruik op 
hun bureau reeds op zeer conscentieuze wijze een uitgebreide systematisch 

ordende verzameling van technische gegevens en tabellen hadden bijeen
gebracht, welke als basis der bladzijden van het verzamelwerk konden 

•nen. A l le in deze uitgave verschafte gegevens waren echter gebaseerd 
cp engelse eenheden (maten), zoodat dit boek niet voor „ t h e continent" 
H n dienen. 
1 nslotte mag worden gewezen op de Deense en Nederlandse Bouwcatalogi 
v sarin op overeenkomstige wijze bladzijden met kleine matenschetsen en 
t chnische gegevens voor het bouwvak verschaft werden, 
f wenstaande uitgaven zijn echter slechts p o g i n g e n , zeer bescheiden 
F gingen zelfs, nu wij daarnaast het standaardwerk van Prof. Ernst 
f :ufert: „ B a u-E n t w u r f s I e h r e" kunnen leggen. Het is niet verwon-

c rlljk, dat de eerstgenoemde uitgaven alle in zekere mate onvolledig 
> -.esten blijven, want het behoeft geen betoog dat een dergelijk (volledig) 
v rk een ongekende hoeveelheid arbeid vertegenwoordigt. Prof . Neufert 
£ rijft zelf in zijn voorwoord dat hij reeds 10 jaar geleden begonnen is met 

1 Poolse Groep der Internationale Congressen voor het Nieuwe Bouwen. 
. „ T h e Archi tectura l Press — 9 Queen Anne 's Gate, Westminster S W 1 

1 ndon. 
8 Uitgave als -) echter in 1935. 

het verzamelen der gegevens voor zijn boek. Deze arbeid kan vanzelf 
sprekend niet door één persoon volvoerd worden, maar hiervoor is een ge
hele staf van medewerkers noodzakeli jk. Een allereerste verdienste van het 
werk van Prof . Neufert is dan ook, dat hij een aantal gelijk gerichte bouw
kundigen bijeen heeft weten te brengen, die de zeer uiteenlopende tech
nische onderwerpen van het bouwvak op geli jksoortige wijze hebben weten 
te verwerken. Hiertoe heeft Prof . Neufert 5 medewerkers gevonden: 
G u s t a v H a s s e n p f l u g , R i c h a r d M a c h n o w , W i l l y V o i g t , 
F r i t z R u t z e n K o n r a d S a g e , allen architecten. Zijn positie als hoog
leraar aan de T . H . school te Berl i jn zal deze niet onbelangri jke organisat ie 
ongetwijfeld mogelijk gemaakt hebben. 

De wijze waarop de beeldjes in het boek getekend zijn dwingt bewondering 
af. De samenstel ler heeft één systeem van tekenwerk uitgezocht hetwelk 
over het gehele boek kon worden doorgevoerd — ondanks de talr i jke uit
eenlopende onderwerpen en ondanks het feit dat verschi l lende handen dit 
werk hebben moeten verr ichten. De beeldjes, die op zich zelf zéé r duideli jk 
zijn, konden door het gebezigde systeem op eenvoudige wijze gereproduceerd 
worden in l i jnc l iché , hier en daar slechts met puntraster aangevuld , doch 
nergens behoefde van autotype gebruik gemaakt te worden. De wijze waarop 
de maten-getallen en de toel ichtingen bij de schetsen zijn ingepast is ver
bluf fend. De typograf ie van dit boek is dan ook speciaal verzorgd, met name 
door a r c h i t e c t A d a l b e r t D u n a i s k i . 

Beschouwen wij thans de waarde der verschafte gegevens in het boek. Stel 
len wij vooi'oi) dat het doel der uitgave is: om architecten een aantal grond
slagen, normen en afmet ingen te verschaf fen die voor de eerste opzet van 
een project nodig zijn. In dit geval zal de gebruiker het boek zelden tever
geefs opslaan, hoe uiteenlopend de gezochte onderwerpen ook mogen zi jn. 
Ta l r i j ke onderwerpen zullen evenwel naar de ver langens van den bezitter 
van het boek tè beknopt zijn uitgewerkt — hoe kan het anders — vele 
architecten zul len het als een kookboek voor hun werk wil len beschouwen, 
velen zul len er naar grijpen omdat zij niet voldoende fantasie bij hun arbeid 
bezitten en andere zullen het uit gemakzucht opslaan omdat zij niet ge
negen zijn om het wezen der vraagstukken te bestuderen en door te dr in
gen tot de elementen van een bouwopgave. 

Het is intussen n i e t denkbaar dat een architect bij de opzet van een pro
ject voor een z iekenhuis, een stadion of een vl iegtuigloods zal kunnen vol
staan met de gegevens uit het boek. Het zijn — zoals gezegd — algemene 
doch essent ië le gegevens ter o r i ë n t a t i e van den architect. 
Zó beschouwd, zal de gebruiker van het boek versteld staan over de uitge
breidheid en de documentat ie van het verschaf te mater iaal . 
Onjuist zou het zijn indien men deze klakkeloos zou overnemen; men dient 
ze steeds kr i t isch te gebruiken en ze te beschouwen als een basis voor ver
gelijking met eigen opmetingen en eigen ervar ingen, l e d e r a r c h i t e c t 
m o e t d e r g e l ij k r e s e a r c h-w e r k i m m e r b l i j v e n v e r r i c h t e n . 
Het is ongetwijfeld zéér oneconomisch indien elk archi tectenbureau op de
zelfde wijze als de architecten S i r John Burnet , Tai te and Lorne of zoals 
Prof . Neufert een zó uitgebreide collectie van fundamentele gegevens voor 
het bouwvak zou moeten verzamelen — in tekening brengen — op schri f t 
stellen en catalogiseren. H ie raan zijn dezelfde bezwaren verbonden als bij 
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de materialenkast van den architect, n.l. veel arbeid en belangrijke kosten, 
terwijl de vol ledigheid steeds te wensen overlaat. 
O m de waarde der gegevens in het boek van Prof. Neufert nauwkeurig te 
kunnen beoordelen, moet men specialist zijn op elk gebied. Slechts enkele 
onderwerpen vermag de recencent nauwkeur ig te beoordelen. Het valt dan 
op, dat de gegevens over de diverse onderwerpen steeds zéér systematisch 
ontwikkeld zijn, zonder dat het werk het karakter draagt van een droge 
systemat iker; integendeel, door alles heen ziet men tal van verrassende 
voorstellen en ideeën, waarui t blijkt dat de samenstel ler een zeer reële en 
tevens levendige kijk op het bouwwerk heeft. Dit is een tweede niet minder 
belangrijke verdienste van het werk. 

Ta l r i jke gegevens in het boek verraden dat de samenstel ler relaties onder
houdt met vakgenoten van sommige landelijke groepen der Int. Congressen 
voor het Nieuwe Bouwen. 
O m het karakter van dit boek volledig aan te duiden is het interessant om 
tenslotte enkele zinsneden te laten volgen die Prof. Neufert in het voor
woord van zijn boek heeft neergeschreven: 
Blz. 5: „ D e r Mensch gestaltet seine Umgebung. In Ihr bewegt er sich als 
„körper l i ches Wesen. Sie muss deshalb seinen Massen angepasst sein. 
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„ D a s Ideal ware, jedem einzelnen Menschen eine Umgebung zuzuordnr , 
„d ie seinem K ö r p e r angepasst i s t . . . . " 
Blz. 6 : ,Wer das Bauen lernt, sollte damit beginnen, sich die GrösF i 
„ d e r Raume und der Gegenstande in ihnen mögl ichst anschaul ich vor -
„s te l len und sich hierin dauernd üben, so dass ihm bei jedem Str ich i d 
„ j e d e r Massangabe die Grosse der zu „ e n t w e r f e n d e n Möbels , Raumes c f 
„ B a u e s bi ldhaft vor Augen steht." . . . . 

Es ist bezeichnend f ü r unsere Zeit, dass auf den Bi ldern un re 
„ F a c h z e i t s c h r i f t e n Bauten und Raume gar zu oft ohne die Menschen ie-
„ze ig t werden" I c h s e h e d a r i n m i t d e n G r u n d f ü r 
„ n i c h t s e l t e n e B e z i e h u n g s l o s i g k e i t d e r B a u t e n u n 
„ e i n a n d e r , w e i l d i e E n t w e r f e n d e n e b e n v o n v e r s c h i 
„ n e n , z u f a l l i g e n M a s s s t a b e n u n d n i c h t v o n d e m e i ' 
„ r i c h t i g e n , v o r n M e n s c h e n , a u s g e h e n." 
Volstaan wij met bovenstaande om een ieder die in het bouwvak werk 
is — ook docenten en s tuderenden! ! — op te wekken om nauwkeurig 
nis te nemen van de inhoud van dit boek. Het is een der belangi 
werken die ooit voor het bouwvak geschreven neen getekend zijr 
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S C H O O L T E H E E R L E N . A R C H I T E C T E N A . E I B I N K E N J . A . S N E L L E B R A N D . 

SCHOLEN T E HEERLEN EN HOENSBROEK. 

Beide hierbij afgebeelde schoolgebouwen zijn in de jaren 1931 en 
1932 gebouwd voor de stichting „De Neutrale Volksschool te 
Heerlen". De school te Hoensbroek is gebouwd op een eigen
aardig gesitueerd terrein, dat aan de Noordzijde grenst aan de 
terreinen van de mijnspoor en dat in de richting Oost-West 
tussen twee wijken is gelegen, welke op verschillend niveau ge-
>ouwd zijn. Dit bracht ons er toe, de school en het speelterrein 
an twee zijden toegankelijk te maken. 
>e plattegronden spreken overigens voor zich zelf. De school 
e Hoensbroek is uitgevoerd in lichtgele verblendsteen en zwart-
erglaasde pannen terwijl de school te Heerlen is opgetrokken 
an geelgrijze veldovensteen en gedekt is met donkerrode 
annen. 
ieide gebouwen zijn op „staal" gefundeerd op een raamwerk 
an gewapend beton, waarvoor, zoals in de mijnstreek gebrui-
elijk, de Mijndirectie de bewapening verschaft heeft, 
ntussen is dat „staal" door de er onder liggende mijnen niet erg 
etrouwbaar. Het is een erg onprettig gevoel, een bouwwerk tot 
tand te moeten brengen, terwijl voor 90",; vaststaat, dat mis

schien reeds tijdens de bouw verzakkingen zullen optreden. Deze 
zekerheid bestond vooral bij de bouw van de school te Hoens
broek. De bodem boven een mijn maakt een soort rupsbeweging 
en in verband hiermede werd deze school op de gebruikelijke 
wijze in een aantal delen verdeeld (dit staat niet op de platte
grond aangegeven), welke evenals de wagons van een trein 
onafhankelijk van elkaar de beweging van de bodem kunnen 
volgen 
Zo luidt de theorie, maar de praktijk is, dat alle meer of minder 
kostbare maatregelen ten spijt, de zetscheuren ook op de meest 
ongewenste plaatsen optreden, omdat men de afzonderlijke 
delen nu eenmaal nooit klein genoeg, of als een onbreekbaar 
geheel kan bouwen. En scheuren in een gebouw hebben vooral 
op ons Noorderlingen een desillusionerende invloed. 
Wij hebben ons echter zoveel mogelijk tegen deze invloed verzet 
en getracht een zo licht en vrolijk mogelijk geheel te verkrijgen, 
waaraan althans voor de kinderen, naar wij hopen, de onder
gronds werkende en op vernietiging en verval gerichte krachten 
niet zichtbaar zullen zijn. A. E. 
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Door de Commissie voor het opstellen van Regelen voor Stede
bouwkundig Werk, ingesteld door cle Vereeniging van Neder
landsche Gemeenten, het Nederlanclsch Instituut voor Volks
huisvesting en Stedebouw en de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten, zijn 
Regelen opgemaakt, betreffende de honoreering van den 
stedebouwkundige en de verdere rechtsverhouding tusschen 
opdrachtgever en stedebouwkundige, R.S. 1936. 

De Commissie bestond uit de Heeren: H. De Bordes, Burge
meester van Bussum, Voorzitter, Mr. Dr. F. L. G. Z. M. Vonk 
de Both, Burgemeester van Tilburg, Ir. B. A. Verhey, Raad
gevend Ingenieur, afgevaardigden van de Vereeniging van Ned. 
Gemeenten, Ir. L. S. P. Scheffer, Hoofd van de afdeeling Stads
ontwikkeling en Stadsuitbreiding van den Dienst der Publieke 
Werken te Amsterdam, Ir. G. J. P. M. Bolsius, Inspecteur van 
de Volksgezondheid in Noord-Brabant, afgevaardigden van het 
Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Ir. J. De 
Bie Leuveling Tjeenk, H. van der Kloot Meijburg, architecten 
B.N.A., Ir. P. Verhagen, afgevaardigden B.N.A., Mej. Ir. J. H. 
Mulder, Secretaresse. 

In 1922 werden door den Bond van Nederlandsche Architecten 
„Algemeene Regelen, betreffende de rechtsverhouding tusschen 
architect en opdrachtgever en de honoreering van den archi
tect" vastgesteld, waarbij tevens Algemeene Regelen voor 
Uitbreidingsplannen werden opgenomen. Toen de Algemeene 
Regelen voor den architect in 1932 door den B.N.A. werden 
herzien, werden de Regelen voor Uitbreidingsplannen hier niet 
meer bij opgenomen, daar het wel gebleken was, dat voor deze 
naterie een afzonderlijke regeling getroffen moest worden. 
De oorspronkelijke regeling van 1922 bleef dus voorloopig van 
<racht, hoewel een herziening hiervan zeer dringend noodig was 
gebleken. Zij voldeed niet meer aan de bepalingen van Woning-
vet en Woningbesluit; voor de berekening van het honorarium 
can het aantal in het plan begrepen ha. geen juiste grondslag 
:ijn. 
Dp initiatief van den B.N.A. werd daarop door de voornoemde 
Vereenigingen de bovengenoemde Commissie benoemd, welke 

tot taak kreeg te onderzoeken of het mogelijk is voor de ver
schillende stedebouwkundige opdrachten algemeene regelen 
met een honorariumtabel vast te stellen en zoo ja, een ontwerp 
daarvoor op te maken. De Commissie slaagde erin een regeling 
te ontwerpen, welke meer op de stedebouwkundige opvattingen 
en praktijk van dezen tijd is gegrond en welke thans, nadat zij 
door de bevoegde instanties der drie vereenigingen werd goed
gekeurd, in druk is verschenen en voor toepassing wordt aan
bevolen. 
Zooals uit de bij de Regelen afgedrukte toelichting blijkt, heeft 
de Commissie allereerst getracht tot een schikking van de 
stedebouwkundige werkzaamheden overeenkomstig cle Woning
wet te komen. Voor de samenstelling van cle honorarium
tabellen ging ï i j verder uit van den gedachtegang, dat het 
honorarium als regel een billijke vergoeding behoort te zijn 
van den gemiddelden tijd, welke door een terzake deskundig 
ontwerper met zijn medewerkers aan de uit een opdracht voort
vloeiende werkzaamheden in werkelijkheid zal moeten worden 
besteed. De omvang van deze werkzaamheden is naar haar oor
deel, dat zij aan verschillende voorbeelden uit de praktijk heeft 
kunnen toetsen, veel meer afhankelijk van de belangrijkheid 
der bij het plan betrokken gemeente dan van de oppervlakte 
van haar grondgebied. De belangrijkheid van een gemeente, 
m.a.w. het aantal en de aard der bemoeiingen van verschillende 
soort, waarmede bij het opmaken van het uitbreidingsplan reke
ning dient te worden gehouden, nemen als regel toe naarmate 
het aantal inwoners grooter is. De Commissie heeft dan ook als 
basis voor de honorariumberekening het z i e l e n t a l der ge
meente aanvaard in plaats van het aantal ha. in het op te maken 
plan begrepen. 

Nadat hiermede de voornaamste verschillen tusschen de grond
slagen van de oude en de nieuwe regeling zijn aangeduid, moge 
een kort overzicht van de bepalingen der nieuwe regeling volgen. 
De eerste artikelen behelzen definities en bepalingen van alge-
meenen aard over cle verhouding van opdrachtgever en stede
bouwkundige. De Commissie vestigt hierbij de aandacht van 
opdrachtgevers op de wenschelijkheid om den stedebouwkun
dige, wiens opdracht als regel beperkt blijft tot het ontwerpen 
van plannen, ook bij cle uitvoering daarvan zooveel mogelijk in 
het werk te betrekken en in het bijzonder bij noodig gebleken 
afwijkingen of wel uitbreiding van die plannen zijn medewer
king in te roepen. Hierdoor wordt immers een waarborg ver
kregen, dat de beginselen in het plan neergelegd, bij de totstand
koming daarvan op de juiste wijze tot hun recht komen. Verder 
dan het geven van een suggestie in deze richting is de Com
missie niet gegaan, omdat zij het aan den anderen kant juist 
acht, dat het verband tusschen opdrachtgever en stedebouw
kundige op natuurlijke wijze kan eindigen op het tijdstip, dat 
aan de opdracht, in casu het opmaken van een plan, is voldaan. 
De stedebouwkundige werkzaamheden worden daarna in vier 
hoofdrubrieken ingedeeld en wel: 

A. het ontwerpen van een Plan van Uitbreiding (hieronder 
vallen het ontwerpen van een plan in hoofdzaak en van een 
plan in onderdeelen, het ontwerpen van een plan tot her
ziening van een plan in hoofdzaak of tot herziening van 
een plan in onderdeelen en voorts het ontwerpen van een 
bebouwingsplan in een bestaand plan van uitbreiding); 

B. het ontwerpen van stedebouwkundige regelingen binnen de 
bebouwde kom; 

C. het ontwerpen van een Streekplan en 
D. het geven van adviezen en verdere werkzaamheden op 

stedebouwkundig gebied. 

Voor de groepen A, B en C wordt telkens voor ieder plan in 
verschillende artikelen omschreven, welke verrichtingen cle 
opdrachtgever van den stedebouwkundige mag verwachten. 
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A. Voor het bepalen van het honorarium voor de werkzaam
heden voor p l a n n e n in h o o f d z a a k of in o n derde e-
I e n, werden de gemeenten, gelijk reeds werd opgemerkt, naar 
haar zielental in grootte-klassen ingedeeld. Deze indeeling 
maakte het mogelijk voor de verschillende gevallen een schat
ting van den aan een plan te besteden tijd op te maken, waar
door het honorarium op grond van een billijke vergoeding voor 
dezen tijd bepaald kon worden. Zooals reeds medegedeeld, was 
de Commissie in de gelegenheid haar schattingen aan verschil
lende gevallen uit de praktijk te toetsen, hetgeen haar de over
tuiging heeft gegeven, dat de tabel voor practisch gebruik ge
schikt zal blijken te zijn. 
Daar de mate, waarin een gemeente groeit, tevens van grooten 
invloed is op den omvang en den aard van het voor haar plan 
van uitbreiding te verrichten werk, werd deze invloed van den 
„groeifactor" in rekening gebracht door het honorarium te ver-
hoogen met een bepaald percentage, indien de percentsgewijze 
toeneming van de bevolking boven een zeker gemiddelde uit
gaat. 
Indien gelijktijdig opdracht wordt verstrekt tot het maken van 
een plan in hoofdzaak en een plan in onderdeelen wordt een 
reductie op het gezamenlijk honorarium toegepast. Door deze 
bepaling heeft de Commissie willen bevorderen, dat als regel 
eerst een plan in hoofdzaak wordt opgesteld, alvorens een plan 
in onderdeelen wordt ontworpen. 
Een apart artikel wordt gewijd aan de bepaling van het hono
rarium voor die plannen in onderdeelen, welke volgens de 
Woningwet uitsluitend het doel hebben de bebouwing langs een 
of meer bestaande of ontworpen wegen te regelen. De grootte 
van het zielental van de betrokken gemeente vormt voor de 
berekening in deze gevallen geen bruikbaren maatstaf, zoodat 
hierbij van de l e n g t e van den in de opdracht begrepen weg 
wordt uitgegaan. 
Bij het berekenen van het honorarium voor het ontwerpen van 
een b e b o u w i n g s p l a n in een goedgekeurd plan in onder
deelen, moet in aanmerking genomen worden, dat de groote 
lijnen van ontwikkeling van de uitbreiding in dit geval reeds 
vast staan. De omvang der werkzaamheden voor deze plannen 
houdt in tegenstelling met die voor het plan van uitbreiding 
zelve wel degelijk verband met de oppervlakte van het te ver
kavelen gebied, zoodat ook het honorarium naar de oppervlakte 
kan worden bepaald. 
De werkzaamheden voor een h e r z i e n i n g van een p lan 
in h o o f d z a a k / o n d e r d e e l e n zullen in het algemeen niet 
van dien omvang zijn als die voor een nieuw plan op maagdelijk 
gebied. Om echter willekeur bij het declareeren van een lager 
honorarium uit te sluiten en om op den duur tot een algemeene 
gedragslijn te kunnen komen, ook in verband met de nog vol
gende gevallen, achtte de Commissie het gewenscht te bepalen, 
dat een neutraal lichaam op de hoogte blijft van de tusschen 
opdrachtgever en stedebouwkundige te treffen regelingen voor 
zoover deze afwijken van de in de Regelen vastgestelde normen. 
Zij heeft hiertoe de instelling bepleit van een „ H o n o r a r i u m 
c o m m i s s i e voor S t e d e b o u w k u n d i g Werk" , welke 
o.a. over de berekening van het honorarium adviezen zal kun
nen verstrekken en tevens eventueele geschillen zal kunnen 
oplossen. Door de ervaring, die deze Commissie zal opdoen bij 
al de verschillende kwesties, waarvoor haar hulp zal worden 
ingeroepen, zal zij bij later noodig blijkende wijziging of aan
vulling van de Regelen van zeer groote steun kunnen zijn. 

B. De te verrichten werkzaamheden van rubriek B werden in 
een afzonderlijk artikel (15) omschreven. Het betreft hier het 
voorbereiden van stedebouwkundige voorzieningen binnen de 
bebouwde kom, zooals bijvoorbeeld verkeersverbeteringen met 
of zonder wijziging der rooilijnen, voorschriften ex. art. 43 der 
Woningwet enz., terwijl eventueel ook denkbaar is een opdracht 
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tot het samenstellen van een monumentenverordening. Uit deze 
opsomming zal het duidelijk zijn, dat de Commissie hier geer 
bruikbare normen heeft kunnen vinden om het honorarium tt 
bepalen. Naar haar meening dient het honorarium telkens voo 
ieder geval in onderling overleg tusschen opdrachtgever ei 
stedebouwkundige te worden bepaald, ervan uitgaande, dat di 
aan het te verrichten werk bestede tijd naar billijkheid dient t 
worden vergoed. Zoo noodig kan de Honorariumcommissie hier 
bij van advies dienen. Zijn partijen zelve tot overeenstemmin 
geraakt, dan zal de Honorariumcommissie van de getroffe 
regeling in kennis moeten worden gesteld, opdat het te zijne 
tijd mogelijk wordt op grond van de aldus verkregen ervaringe 
algemeene normen op te maken voor werkzaamheden van deze. 
aard. 

C. Volgens de Woningwet behooren s t r e e k p l a n n e n doo 
een Commissie te worden voorbereid, die zich in het algemeei 
voor het opmaken van het ontwerp-plan van de hulp van e e i 
stedebouwkundige zal voorzien. De Regelen voorzien in dit 
geval, waarbij tevens aan de mogelijkheid wordt gedacht, dat d( 
stedebouwkundige voor werkzaamheden, die een speciale kennis 
vereischen, na goedkeuring van de streekplancommissie, de 
medewerking van deskundigen inroept. De nog slechts spaar
zame gevallen, waarin tot nu toe in ons land een streekplan 
werd opgemaakt, lieten niet toe van de berekening van het 
honorarium algemeene normen op te stellen. De Commissie 
moest zich dus wel tevreden stellen met een regeling als voor 
werkzaamheden binnen de bebouwde kom is aangegeven. Zoo 
ooit, dan is het hier gewenscht de Honorariumcommissie op de 
hoogte te houden van de getroffen overeenkomsten. 

D. Voor a d v i e z e n en w e r k z a a m h e d e n op stede
bouwkundig gebied, die niet onder de vorige rubrieken behoo
ren, kan het honorarium worden bepaald in verhouding tot het 
verrichte werk. Daar onder deze adviezen veelal die begrepen 
zullen zijn, welke de stedebouwkundige geeft ten behoeve van 
de goede verwezenlijking van zijn plan, zal zijn honoreering 
volgens een vooraf vast te stellen bedrag kunnen geschieden, 
tenzij de gemeente zich van een geregeld contact met den stede
bouwkundige voorziet, waarbij het honorarium in den vorm van 
een jaarlijksche vergoeding zal kunnen worden geregeld. 

Na de regeling van het honorarium van de in den aanvang ge
noemde opdrachten volgt voorts een reeks aanvullende artike
len van administratieven aard. Zoo zal de stedebouwkundige, 
indien de opdracht door bijzondere omstandigheden wordt ver
zwaard, voor de meerdere werkzaamheden afzonderlijk gehono
reerd kunnen worden. Worden tijdens het maken van het defi
nitieve ontwerp door den opdrachtgever ingrijpende wijzigingen 
verlangd, of ontstaan deze tijdens of na de behandeling doo 
den Gemeenteraad of Gedeputeerde Staten, dan kunnen de 
hiervoor door den stedebouwkundige gemaakte onkosten of 
verrichte werkzaamheden afzonderlijk worden vergoed. 
Daarna worden in een vijftal artikelen de verplichtingen van 
den stedebouwkundige vastgelegd en in vier daarop volgen? i 
artikelen het eventueel bijzonder verloop van een opdracht g 
regeld (herroeping van een opdracht, sterfte, enz.). 
Twee artikelen regelen voorts het eigendoms- en auteursrec! . 
waarna tenslotte samenstelling en functie van de eerder e -
noemde Honorariumcommissie voor Stedebouwkundig We k 
worden vastgelegd. 
Deze Commissie zal zetelen in het gebouw van de Vereenigi % 
van Nederlandsche Gemeenten, Paleisstraat 1, Den Haag. 

Exemplaren van de Regelen zullen aan dit adres verkrijgb; r 

zijn en aan het Bureau van den B.N.A., Weteringschans 1 « 
Amsterdam. Prijs ƒ 1.—. J. H 

, D E D A N S " . K L E I M O D E L V A N E E N R E L I E F D O O R H . A . v. o. E U N D E . 

PRIJSVRAAG VOOR EEN NIEUW RAADHUIS T E AMSTERDAM. 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam deelen mede, dat 
binnenkort het programma voor de prijsvraag, welke voor den 
bouw van het nieuwe Raadhuis van Amsterdam wordt uitge
schreven, te verkrijgen zal zijn. 
Zij noodigen hierbij de Nederlandsche architecten, die wenschen 
mede te dingen, uit, vóór 30 November a.s. hun aanvrage voor 
de toezending van het programma met de daarbij behoorende 

bijlagen te richten tot de secretaresse van de jury, Raadhuis, 
kamer 200, Amsterdam (C), onder vermelding van hun naam, 
adres, kwaliteit en eventueel de bouwkundige vereeniging, waar
van zij lid zijn. 
Aan de Nederlandsche architecten, die een aanvrage hebben 
ingediend, zullen de desbetreffende stukken zoo spoedig moge
lijk na genoemden datum gratis en franco worden toegezonden. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN ONTWERP VOOR EEN WANDSCHILDERING IN HET NIEUWE GYMNASIUM 
ERASMIANUM T E ROTTERDAM, UITGESCHREVEN DOOR DE STICHTING TER BEHARTIGING VAN 

DE BELANGEN VAN ROTTERDAMSCHE BEELDENDE KUNSTENAARS. 
Het bestuur van de St icht ing „ E r a s m u s " , gevestigd te Rotterdam, stelt zich 
voor aan het G y m n a s i u m E r a s m i a n u m aan te bieden een schi lder ing in het 
t appenhuis van het nieuwe gebouw, uit te voeren door een Rotterdamsch 
I Jnstenaar. 

Tot het verkri jgen van een ontwerp schri j f t de St icht ing ter behartiging van 
< J belangen van Rotterdamsche Beeldende Kunstenaars een pri jsvraag uit, 
1 aaraan kan worden medegewerkt door kunstenaars, woonachtig niet verder 
< m 1 2 K . M . hemelsbreed van den St. Laurenstoren . 
1 e t g e v r a a g d e . 
1 -vraagd wordt een ontwerp voor een schi lder ing, waaraan ter keuze van 
' 'n inzender, hetzij bijgaande gedeelten uit den Ilias, hetzij de beschreven 

'mbolische voorstel l ing ten grondslag ligt (bijlage I), terwijl tevens de strek-
ng zooals die in deze bijlage wordt vertolkt , in het ontwerp tot u i tdrukking 

• *l moeten komen. 

De mededingers zenden hun ontwerpen in vóór 15 December 1936, (12 uur 
's middags) . 
De J u r y is als volgt samengesteld: 
D. H a n n e m a , Directeur van het Museum B o y m a n s ; Mr. H. C . H intzen, 
Bestuursl id der St icht ing „ E r a s m u s " : Dr. M. J . Pattist. Rector van het 
G y m n a s i u m E r a s m i a n u m ; Prof . R. N. Roland Ho ls t ; Ir. A . van der Steur, 
Stadsarchi tect van Rotterdam. 

P r ij z e n. 

Uitgeloofd worden: Een eerste prijs van f 250.—. 
Een tweede prijs van ƒ 100.—. 
Een derde prijs van ƒ 50.—. 

Het volledige programma is kosteloos verkr i jgbaar bij den stadsarchitect , 
Ir. A . van der Steur, Har ingvl ie t 4, Rotterdam. 
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B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, A. EIBINK, NR A -7 
FR. HAUSBRAND, IR. H .G .J . SCHELLING, T. HAAKMA WAGENAAR, SECRETARIS : J . P. MIERAS. 21 NOV. 1936 / 

REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 

IN O V E R L E G M E T D E N D I R E C T E U R V A N O P E N B A R E W E R K E N T E H E E M S T E D E 
IS O P É É N D E R V I E R K O L O M M E N V A N D E B R O N S T E E B R U G A L D A A R E E N B R O N 
F I G U U R O N T W O R P E N E N IN R O O D E M A U L B R O N N E R Z A N D S T E E N U I T G E V O E R D 

D O O R D E N B E E L D H O U W E R H . A . v. D. E I J N D E N . 

VERLOTING VAN DEN TENTOONSTELLINGSRAAD. HET STADION FEYENOORD T E ROTTERDAM. ARCHITECTENBUREAU IR. A. J . BRINKMAN EN L C v . d. VLUGTf. 

In de laatste vergadering van den Tentoonstellingsraad is thans 
besloten de trekking definitief vast te stellen op 9 Januari a.s. 
des namiddags 3y 2 uur. 
Alle loten zijn nog niet geplaatst. Laat ieder nog eens nagaan 
of hij nog loten gebruiken kan! Een mooi geschenk voor 
St. Nicolaas of Kerstmis! 

Onafhankelijk van het feit of alle loten geplaatst zijn, zal d 
trekking toch plaatsvinden. Koopt dus nog, wanneer je er get 
hebt of neem er nog één bij. De prijzen zijn waardevol. 
Prijzen der loten / 1.60, te storten op de postrekening van de 
T.R. 240000. 

GENOOTSCHAP A. ET A. ONTWERPSTUDIE No. 8. 

Hierbij berichten wij, dat op de Ontwerpstudie No. 8, door het Gen. A. et A. uitgeschreven, 62 ontwerpen zijn binnengekoir n. 

480 

Het Stadion Feyenoord is gelegen onmiddellijk tegenover het 
nieuwe Station Zuid, waarvan het gedeelte, speciaal bestemd 
voor het Stadion, zich reeds in aanbouw bevindt. Voorts ligt het 
Stadion onmiddellijk bij de groote rijkswegen naar het Zuiden 
en Noorden des lands. Voorloopig, zoolang de brug nabij IJssel-
monde nog niet gebouwd is, zal het verkeer naar het Noorden 
noeten plaats vinden over de bestaande bruggen. Deze zijn 
;chter ruimschoots voldoende, rekening houdende met het feit, 
lat wedstrijden meestal op Zondag of Zaterdagmiddag plaats 
'inden en dan het verkeer in Zuidelijke richting tijdens het uit
gaan van het Stadion over 1 baan geleid kan worden, zoodat in 
Ie andere richting 3 verkeersbanen plus fietspaden en voet
aden beschikbaar zijn. 
o n d o m het Stadion bevindt zich een weg van 25 m, waarop alle 

rappen van de tribunes uitkomen. Deze trappen zijn aan de 
land van proefnemingen en gegevens uit de literatuur zoodanig 
)epaald, dat het Stadion in 6 minuten leeg kan zijn. 
^et stadion biedt plaats aan 65000 personen, waarvoor 43000 
uitplaatsen en 22000 staanplaatsen. 

De lange as van het gebouw is 197.38 m, de korte as 161.38 m. 
De bouw en constructie van een dergelijk stadion worden be-
heerscht door de volgende factoren en eischen: 
A. De gezichtslijn, of het gezichtsveld. 
B. Het vullen en ledigen van de tribunes. 
C. Een voetbalveld van internationale afmetingen. 
D. Een sintelbaan met vlakke bochten. 
Vervolgens zijn de volgende punten te overwegen: 
a. De toeschouwers zoo dicht mogelijk om het veld, zoodat 

de afstand niet te groot wordt. 
b. Nergens een hindernis in het gezichtsveld. 
c. Elke plaats, zonder uitzondering, moet het geheele veld met 

uitloopen kunnen overzien. 
Uit een en ander blijkt, dat de bepaling van de doorsneden het 
belangrijkste vraagstuk is bij een Stadionbouw. 
Om aan de bovengenoemde eischen te kunnen voldoen, werd een 
tribune met 2 dekken ontworpen, waarbij het bovendek geheel 
vrij over het onderste uitkraagt. De draagconstructie, daarvoor 
noodig, is van ijzer. De vloeren van gewapend beton. Als bijzon-
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doorsnede I 

P L A T T E G R O N D , D W A R S D O O R S N E D E O V E R D E T R I B U N E S E N G E Z I C H T O P D E T R I B U N E S V A N H E T S T A D I O N F E Y E N O O R D T E R O T T E R D A P 
A R C H I T E C T E N B U R E A U IR. J . A . B R I N K M A N E N L . C . », D. V L U G T t . 

derheid kan hierbij vermeld worden, dat de gewapend betonnen 
vloer, door zijn eigen aard igen vorm, tevens als dragend element 
in de constructie fungeert en dat dus het draagvermogen niet 
alleen door de ijzeren gordingen, die de 120 spanten verbinden, 
geleverd wordt. 
Om voorts mogelijk te maken dat men van iedere plaats een 
goed en vrij uitzicht heeft over de voor zittende personen heen, 
is de tribunevloer hol geconstrueerd, dat wil dus zeggen, dat hij 
naar achteren toe stijler wordt. Het boven elkaar leggen van 
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2 dekken heeft ook het voordeel, dat de achterste plaatsen ni t 
te ver van het veld komen te liggen. 
Voorts zijn de rijen plaatsen onmiddellijk om het veld 80 cm di• p 
ingegraven, waardoor het verloop van de gezichtslijn aanmerk -
lijk gunstiger wordt en de tribune veel minder stijl wordt. 
Vanzelfsprekend bracht de geheele vrijdragende construci e 
haar eigenaardige constructieve moeilijkheden met zich mee ». 
Ook gaf de vorm van het gebouw aanleiding tot het aanbreng n 
van vele verstijvingsbanden, die hoofdzakelijk in en naast ie H E T S T A D I O N F E Y E N O O R D T E R O T T E R D A M . A R C H I T E C T E N B U R E A U IR. J . A . B R I N K M A N E N L . C v . D. V L U G T t . 
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trappenhuizen geplaatst zijn. Om te kunnen voldoen aan het 
hierboven genoemde, n.l. het vullen en ledigen der tribunes, zijn 
rondom het gebouw 22 trappenhuizen geconstrueerd en de af
metingen daarvan bepaald, zooals boven reeds aangeduid. 
Voorts is er nog een gelegenheid voor de onderste tribuut om 
aan de binnenzijde, door middel van trappen, op de z.g. prome
nade rondom het veld te komen, en, hetzij daar in de rust te 
wandelen, hetzij na afloop door groote poorten het gebouw te 
verlaten. 
Langs deze promenade, die wederom door een overkragenden 
vorm van het laagste gedeelte van de onderste tribune gedeelte
lijk overdekt is, bevinden zich langgerekte buffetten, toiletten, 
enz. 
De ruimte onder de tribunes is verder gedeeltelijk gebruikt voor 
restaurants, kleedkamers, clublokalen e.d. en het overige ge
deelte staat ter beschikking. 
Door het aanbrengen van glaspuien achter de eerste tribune en 
tusschen de eerste tribune en het terrein en tochtdeuren bij alle 
trappenhuizen, zal het gebouw inwendig geheel tochtvrij zijn 
afgesloten. 

Voor de bezoekers der hoogste tribune bevinden zich nog pro 
menades en buffetten ter hoogte van deze tribune, zoodat zij i; 
de rust niet naar beneden behoeven te gaan. 
Doordat ook het laagste punt van de 1e tribune zich reeds ± 3p 
boven het terrein bevindt, was het mogelijk tusschen tribune e; 
veld nog een groot aantal plaatsen te maken, die het gezichts 
veld niet belemmeren. Men kan zeggen, dat absoluut ieder 
plaats van dit Stadion een geheel vrij uitzicht heeft, terwi 
bovendien een zeer groot aantal overdekte plaatsen ontstaan i 
onder de 2e tribune. 
Als bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat dit het eersl 
gebouw op deze schaal in Nederland is, waar de z.g. verhoogd 
spanningen, volgens de normaalbladen, in de ijzerconstructi 
zijn toegelaten. De verbindingen zijn in hoofdzaak klinkverbii 
dingen. Ondergeschikte verbindingen werden echter ook ge 
lascht. 
De constructie is hoofdzakelijk statisch bepaald. 
De windkrachten zijn aangenomen volgens normaalbladen. 
Fundeering: gewapend betonnen palen, 3 soorten, 301, 451—65 . 
per paal. Ir. J. A. BRINKMAN 

HET OLYMPISCH STADION TE BERLIJN. ARCHITECT REGIERUNGSBAUMEISTER WERNER MARCH. 

Het Olympische Stadion te Berlijn ligt op een prachtig terrein 
in het Westen van Berlijn, dat men als de noordelijkste uitlooper 
van het Grünewald beschouwen kan. Reeds in 1906 werd hier 
door den bekenden Berlijnschen architect Otto March het eerste 
Stadion gebouwd voor de rensport. Toen in 1926 besloten werd 
dit Stadion uit te breiden tot een „Deutsches Sportforum", ver
wierven de zonen van March, Werner en Walter March, den 
eersten prijs in de daarvoor uitgeschreven prijsvraag. 
Ook voor de gebouwen ten dienste van de Xle Olympiade viel 
weer uiteindelijk de keuze op hetzelfde terrein, met zijn prach
tige grasvlakten en beplantingen èn met zijn uitstekende ligging 
en verbindingen met de stad. 
Van het Rijkssportveld is het Stadion de kern. Het heeft 100000 
zitplaatsen. Men bereikt het Stadion langs een 500 m lang voor
plein, dat 11 m stijgt. De bezoekersstroom gaat door 52 ingangs-
kassen het gebouw binnen en door de 15 m breede middenpoort 
er weer uit. Zooals de doorsnede laat zien, bestaat het Stadion 
uit 2 van elkaar onafhankelijk ellipsvormige ringen. De onderste 
ring met 40 rijen zitplaatsen is 12 m in den grond uitgediept. 
Tusschen den ondersten en bovensten ring zijn 16 doorgangen, 

van waaruit men een blik kan werpen over het enorme sport
gebouw. De bovenste ring heeft 31 rijen zitplaatsen en is 16 m 
hoog met 18 trappen. Onder de bovenste rijen is een ruime open 
wandelgang. Aan den omgang tusschen den ondersten en den 
bovensten ring liggen tallooze ruimten, ten dienste van de be
zoekers. 
Het Stadion is geconstrueerd van gewapend beton, vooral 
deelen die op trek belast zijn, en muschelkalksteen voor de 
dragende peilers. De vloeren zijn van platen muschelkalksteen 
of graniet. 
Voor de kroonlijst is, om de architectonische werking te ver-
hoogen, lichte travertin gekozen. 
Het voetbalveld is 105 X 70 m. Tusschen het terrein en de 
toeschouwers is een verdiepte gang voor scheidsrechters, ver
slaggevers en photografen. De hoogten der banken loopen op 
van 21 m beneden tot 50 boven. Uit den aard der zaak is alles, 
wat met de olympische ceremoniën te maken had, grootsch 
aangelegd, zooals uit de hierbijgaande afbeeldingen blijkt. 

J. P. M. 

D O O R S N E D E O V E R D E T R I B U N E S V A N H E T O L Y M P I S C H S T A D I O N 
T E B E R L I J N . A R C H I T E C T W E R N E R M A R C H . 

(U IT M O D E R N E B A U F O R M E N 1 
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H E T O L Y M P I S C H S T A D I O N T E B E R L I J N . P L A T T E G R O N D S C H A A L 1 A 3000 . 
A R C H I T E C T W E R N E R M A R C H . ( U I T M O D E R N E B A U F O R M E N ) . 

485 



7 

/..l'././7..I.V 

Porketati \ ^ Oast]tgttt /MfMimhm I 
5 Dietrich [tkart-
9fteriichfbuhK 

S I T U A T I E V A N H E T R E I C H S S P O R T F E L D T E B E R L I J N . 

4 8 6 

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

H E T O L Y M P I S C H S T A D I O N T E B E R L I J N . A R C H I T E C T W E R N E R M A R C H . 
(U IT M O D E R N E B A U F O R M E N ) 

DE B.N.S. 

De jonge Bond der Nederlandsche Stedebouwkundigen heeft 
zich niet te beklagen over gebrek aan belangstelling bij zijn 
ontstaan. Het heeft er eigenlijk weieens op geleken, dat het 
jonge wicht zou bezwijken onder de goede wenken, die bij zijn 
geboorte hem door de meer ervarenen der vereenigingen met 
meer of minder klem werden voorgehouden of geschonken; 
maar behalve dat zijn behoud achteraf pleiten kan voor zijn 
gezond gestel, heeft het hem ook voor goed, hopen wij, van 
alle eenkennigheid genezen. 
Die belangstelling gold natuurlijk het vak, dat populair is en 
zijn vrienden heeft op velerlei verwant of aangrenzend gebied. 
In die wijde vertakkingen ligt veel aantrekkelijks maar ook een 
gevaar voor het vak: de grenzen verflauwen; het dreigt in 
diepte te verliezen wat het in breedte wint. 
De Stedebouwkundige Raad, afdeeling van het Instituut voor 
Volkshuisvesting, illustreert dit. Opgericht in de dagen toen 
reeds een levendige belangstelling voor den stedebouw en zijn 
problemen van allerlei aard bestond, maar de praktische uit
werkers nog „few and far between" waren, bracht dit lichaam 
bijeen allerlei personen die op de zoo wijd verspreide betrokken 
gebieden werkzaam waren, in allerlei qualiteiten. Het was een 
besloten gezelschap, waar werkers openhartig inzichten wis
selden en vaak bruikbare synthesen voor uiteenloopende mee
ningen werden gevonden. 
Maar in den loop der jaren verbreedde zich de Raad en richtte 
zich meer en meer tot hen, waarvan kon worden aangenomen 
dat een nauwer contact ten goede van den stedebouw of van 
den stedebouwkundigen invloed in ons land zou kunnen 
komen. 
Daarnaast nam het aantal der praktische beoefenaars toe, die 
natuurlijk niet allen in den Raad konden worden opgenomen 
en die steeds sterker behoefte hadden door aaneensluiting 
onderling hun inzichten in het eigen vak te toetsen en te ver
sterken en daarnaast de erkenning van het vak in de maat
schappij te doen doordringen. Deze behoefte bleek heel alge
meen te bestaan en zoo kon op zeer korten termijn besloten 
worden tot de oprichting van een vakvereeniging der Neder
landsche Stedebouwkundigen. 
Op te korten termijn. Want hoe zeker wij ook konden zijn van 
de algemeene onderlinge instemming, onze plaats naar buiten, 
tegenover andere vereenigingen en instellingen, was nog niet 
zoo eenvoudig bepaald. Er dreigden misverstanden. 
Niet over het woord „vak"vereeniging. Van den beginne af 
stond het vast, dat het belang van het vak vóór zou gaan voor 
dat der beoefenaren; ja, dat dit laatste belang alleen mee zou 
gelden voorzoover het gedekt werd door een algemeen vak
belang. 
Daarover is nooit misverstand geweest. Maar — was een 
speciale vereeniging wel noodig? Maatschappelijk gezien, (en 
dat moeten wij stedebouwers niet licht tellen) vermeerdert elke 
nieuwe vereeniging de overlading die wij daaraan reeds be
ieven; en al zou de werking naar buiten erdoor verzwakken, 
moet het speciale vakbelang dan toch niet terugtreden voor dit 
maatschappelijk bezwaar, temeer omdat er gelegenheid zou 
zijn, elders een onderkomen en behoorlijke verzorging te 
/inden. 
Zoowel de B.N.A. als het Instituut voor Volkshuisvesting en 
Stedebouw boden aan, te onderzoeken of men door wijziging 
n statuten of reglementen niet kon komen tot een onder-
'ereeniging met behoorlijke zelfstandigheid. In het geval van 
iet Instituut was dit aanbod bijzonder pijnlijk, omdat ons stede-
>ouwers jarenlange banden van dankbaarheid aan het Instituut 
'inden en zullen blijven binden. Zelfs had even voor de oprich-
ing van den Bond, het Instituut den stoot gegeven tot het 

samenstellen van een bruikbare honorariumtabel; een werk 
dat zeker geheel binnen de eigenlijke vakbelangen valt. 
Toch is welbeschouwd de naar zijn aard veelzijdige oriëntatie 
van het Instituut, zelfs in zijn Raad van Stedebouw, moeilijk te 
vereenigen met het speciaal op den voorgrond stellen van de 
engere vakbelangen en het nauwe exclusieve contact zooals 
wij ons dat voorstellen. Al wil dit niet zeggen dat wij daarnaast 
blind zijn voor de wijdere belangen van den stedebouw die in het 
Instituut gediend worden en blijven gediend worden. Wij ver
trouwen op een aangeven en doorgeven van inzichten en 
suggesties over en weer. 
Met den B.N.A. bond ons juist wat ons van het Instituut 
scheidde: de B.N.A. is ook een vakvereeniging. Maar dit is 
evenzeer de oorzaak, dat wij niet daarin thuishooren. Niet 
omdat de structuur van onzen bond anders is, maar omdat het 
vak zelf anders is en er onder onze leden te velen zijn, die 
volkomen los zijn van het vak der bouwkunde. Een onder
brengen in den B.N.A. zou onwillekeurig het accent op de 
architecten-zijde leggen; en dit wordt door het verleden noch 
ook door de samenstelling onzer leden gemotiveerd. 
Natuurlijk, voor een groot deel wordt ons werk voortgezet 
door de architecten, voor wie wij als een soort kwartiermakers 
optreden; een nauw verband ligt voor de hand. Trouwens, het 
eenige nauwe verband is dit niet, gezien de uiteenloopende 
draden, die in het stedebouwkundig weefsel worden verwerkt. 
Dus toch een eigen vereeniging; en een vakvereeniging. En 
hierin loopen wij met den B.N.A. parallel; reeds in onze 
initialen komt dit tot uitdrukking. Ook in de statuten, de 
samenstelling van het Bestuur e.d. zullen leden van den B.N.A. 
veel bekends terugvinden. 

Toch zijn er ook weer groote interne verschillen. Allereerst 
dwingt de positie van den stedebouwer, zoowel als de praktijk 
van den stedebouw, tot een scherpe selectie bij het toelaten 
van nieuwe leden, zij het, dat door hst instellen van aspirant
leden deze scherpte iets is verzacht. Naast vakbekwaamheid 
zal op betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel nog 
meer nadruk moeten vallen dan bij het vak der bouwkunde. 
Dit kwam al dadelijk bij de oprichting als een der belangrijkste 
factoren naast de boven reeds genoemde naar voren. De 
criteria der eigenlijke vakbekwamen daarentegen zijn voor-
loopig nog moeilijk vast te stellen; wij rekenen daaronder allen 
die hun werkkracht en werktijd geheel of gedeeltelijk besteden 
aan zelfstandig stedebouwkundig werk, onverschillig of dit 
meer wetenschappelijk ordenend, dan wel scheppend werk is, 
en onverschillig of dit in ambtelijk verband, dan wel in eigen 
praktijk gebeurt. 
Maar ook als vakvereeniging heeft de B.N.S. zich in zijn op
treden naar buiten vrijwillig aan banden gelegd; eensdeels om 
daardoor in het onderlinge verkeer meer vrijheid te winnen en 
anderdeels om naar buiten allen indruk van eigengerechtigheid 
in ons vak ten eenenmale uit te sluiten. Geen vak hoe scherp 
ook begrensd, bestaat alleen, op zichzelf; naar de maat
schappij, die erdoor gediend moet worden, zou in vele gevallen 
een brug moeten worden geslagen. Maar hoeveel te sterker 
geldt dit voor den B.N.S. waarvan het werk zoo aan alle kanten 
met het maatschappelijke leven samenhangt, eruit is opge
bouwd. Wij hebben deze brug trachten te vinden in een Raad 
van Leiding, die alle gebaren naar buiten van onzen bond con
troleert en daarover een veto kan uitspreken. Het al te een
zijdige vakbelang wordt naar buiten toe door dezen Raad 
geweerd en binnenshuis gehouden. Omgekeerd wordt verwacht 
dat deze Raad ook zal opvangen en doorgeven wat in andere 
kringen groeit en voor ons vak van belang is. In dezen Raad 
zien wij als leden vertegenwoordigers van de Vereeniging van 
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Nederlandsche Gemeenten; van het Instituut voor Volkshuis
vesting en Stedebouw, van den B.N.A. en van de Inspectie der 
Volkshuisvesting; men ziet: het verlangen naar een praktisch 
contact is aan deze samenstelling niet vreemd. 
Ik heb dezen terugblik gekozen als de makkelijkste kennis
making met onzen Bond. Veel zou hier nog aan kunnen wor
den toegevoegd over de moeilijkheden bij het vlotbrengen 
ondervonden. Daarnaast kan dankbaar van steun worden ge
waagd. Zoo kregen wij het gebruik van een prettig vergader
zaaltje in de Technische Hoogeschool voor onze bijeenkomsten, 
wat niet alleen direct, maar ook indirect, als natuurlijk verband 
met deze hoogeschool, door ons zeer wordt gewaardeerd. Ik 
moet het echter bij deze summiere en terloopsche vermeldingen 
laten. In dit weekblad missen dergelijke berichten voor de 
lezers — niet-leden van den B.N.S. — teveel aan pointe en 
lezers-leden hebben recht op een uitvoeriger voorlichting. Liever 
constateer ik nog de prettige samenwerking onzer leden en 

het groote geduld dat zij bij de onvermijdelijke taaie oprich
tingsprocedures hebben getoond. Ik mag dit wel toeschrijven 
aan den diepen geestdrift, dien ons vak nog steeds bij zijn be
oefenaren weet op te wekken en die ons over allerlei moeilijk
heden heeft heen geholpen en heen zal helpen, naar ik hoop. 
En om nu geheel actueel te eindigen: op dit oogenblik zijn ei 
32 leden; onze voorzitter is de architect Dudok, terwij: 
Ir. Siebers als secretaris optreedt, daarbij geassisteerd doo> 
Jhr. Ir. De Ranitz. Ik mag zeggen, dat vooral de laatste tijden 
de oprichting een ongelooflijke hoeveelheid dor werk verze 
heeft. 
Aangaande den Raad van Leiding heeft een der samenstellend! 
lichamen (de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten) ziji 
medewerking nog in beraad gehouden; de overige hebben hui 
medewerking toegezegd. 

P. VERHAGEN Lz 

SCHEMA'S BOUWKUNST EN MUZIEK? 

Dat de heer de Meijer dankbaar is voor mijn antwoord, stemt 
tot wederkeerige erkentelijkheid. Wanneer men er niet op staat 
in elk geval gelijk te hebben, leert men altijd weer. 
Jammer is echter dat dit wederwoord niet meer licht over ons 
onderwerp deed schijnen en zich veelal op zijpaden bewoog. 
Het was toch de bedoeling door discussie een inzicht te verkrij
gen in de paralleliteit van verhoudingen en ontstaan van bouw
kunst en muziek '), wat nu geheel op den achtergrond is 
geraakt. 
Wel verre van den heer de Meijer zijn „verkennende pogingen" 
euvel te duiden, heeft het toch geen zin hem op al deze speur
tochten te volgen en betreuren wij dan ook het (met wel wat 
groote woorden) langs elkaar heenpraten, zooals het in het 
concrete willen trekken van mijn z.g. „in de ruimte zwevende 
zinnen" door middel van „kristallisatie(!) op het oriënteerende 
assen kruis". 
Dergelijke wel eenigszins hoogdravende zinnen leiden de aan
dacht van ons onderwerp af, zij verklaren niets en voeren licht 
tot geheel verkeerde gevolgtrekkingen, zooals verschillende 
misverstane uitdrukkingen demonstreeren. 
Vakmanschap bijv. is inderdaad een factor van de 2e orde, doch 
niet bedoeld als parallel van imbeciliteit doch natuurlijk van de 
schema's welke eveneens van de 2e orde zijn. 
Daarom (werd gezegd) wordt geesteszwakte (imbeciliteit) niet 
door een schema gered (blz. 438). 
Ook werd het waardevolle van de wetenschap niet door mij 
geloochend, doch de toepassing werd tuchteloos genoemd 
(blz. 437—438). Vindt de heer de M. de stijlloosheid van het 
wetenschappelijk leven, wijl het zich hoe langer hoe meer richt 
op vernielen en zich blijkbaar zonder de gave des onderscheids 
in dienst stelt van het geweld, vindt hij deze geestelijke ont
reddering zoo waardevol? -) 
Een discussie betreffende „de aangegane(!) verbintenis met 
God", behoort o.i. minder in een Bouwkundig Weekblad dan 
wel in een Kerkbode thuis en zou voor ons onderwerp dan ook 
weinig verhelderend werken. En zoo is er meer. 

') Op blz. 337, kolom 1, zegt de heer de M. „het pract ische en theoretische 
studeeren der muziekcomposit ies (is) noodzakelijk voor den bouwmeester". 
Vandaar mijn vragen op blz. 439 naar het verband met de schema's. 
-) Zie de „ i n l e i d i n g " van Prof. G r a n p r é M o l i è r e in B .W.A . 1935, no. 52. 
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Door de bouwkunst even immaterieel te stellen als muziek 
komen wij welhaast in de materie der luchtkasteelen! 
Dan, bijv. over de door mij niet genoemde „drie- en viersteek" 
te schrijven als „nooit van gehoord", terwijl de kwestie kenne
lijk „de vijfsteek" aanging1), en, door anderen (Koechlin, 
Naber e.a.) na te schrijven zonder iets te bewijzen, krijgen wij 
wel den indruk dat dieper op deze zaken ingaan, geen zin heeft. 
Aangaande de opmerkingen over opmerkingen, het terrein der 
muziek betreffende, die voor ingewijden inderdaad belangrijk 
genoeg zijn om nog eens te overdenken en over te discus
sieeren -), wordt, zoolang men het niet over de grondbeginselen 
eens is, een gedachtenwisseling dienaangaande, voor lezers van 
een bouwkundig blad ongenietbaar, en behoort dan ook meer 
in een tijdschrift voor muziek thuis. 
De heer de M. heeft, vermoedelijk niet zoozeer geleid door 
schema's dan wel door zijn fantasierijken, veelomvattenden en 
beweeglijken geest, de zaken veelal te uitgebreid en daardoor 
vaak onduidelijk, en soms ook te eenzijdig belicht, in welken 
trant ook de voor een architect wel merkwaardige mededee-
ling „Mijn geheele leven heb ik aan de muziek gewijd" enz., 
te verstaan zal zijn (blz. 450, kolom 2). 
Den heer de M. zij dan ook de vriendschappelijke raad ge
geven, althans vóór het drukken van zijn boek, dat hij blijkbaar 
in voorbereiding heeft, de ideeën over muziek (die hij in een 
bouwkundig blad in 't algemeen zonder gevaar kan lanceeren) 
te herzien, en een weinig rekening te houden met de gemaakte 
opmerkingen, — ook de z.g. weerlegde, — anders is het werke 
lijk voor hem te hopen, dat geen musicoloog het onder ooge" 
krijgt. De met enthousiasme geschreven beschouwingen zulle 
dan natuurlijk wat zakelijker bezien worden dan door een leel* 
Wat ons betreft is dit onderwerp op deze plaats voldoend 
belicht. 
November 1936. H. W. VAN KEMPEr 

O De heer de M. schreef i.v. met „de vijfsteek" op blz. 251 bijna 
kolommen. 
-) Zooals de z.g. tegenstell ing, a—tonaal : polytonaal. De Middeleeuwscl 
(z.g.) kortweg polyphonc muziek. De z.g. Griekshe toon-a a r d e n. De z. 
niet pr imaire functie van de melodie. Het k lankkast probleem. Het timb 
probleem en, last not least: d e r e l a t i e v a n s c h e m a ' s (3—4—5, va 
tonica-dominant-tonica, van de nog steeds foutieve interpretatie van h 
kwartextaccoord en van den moldrieklank t.o.v. de tri l l ingsverhoudinc 
enz. ) e n w e r k e l ij k e m u z i e k ! 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND V A N NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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HET SANATORIUM „KONINGSHEIDE" TE ARNHEM. 

Architecten Posthumus Meyjes en van der Linden. 
Ontwerp en bouwleiding C. B. Posthumus Meyjes B.N.A. 

S i t u a t i e . 
In het najaar van 1934 werden in de omgeving van Arnhem 
met den heer L. F. C. van Erp Taalman Kip, geneesheer
directeur van „Koningsheide", verschillende terreinen in oogen-
schouw genomen, die geschikt geacht konden worden om 
daarop een sanatorium voor zenuwzieken te bouwen. 
De aard van deze patiënten vraagt een rustig gelegen terrein, 
niet aan een drukken verkeersweg gelegen, maar, met het 
oog op bezoek en opname, niettemin gemakkelijk bereikbaar 
van uit het stadscentrum. 
Aan den Koningsweg in de Gemeente Arnhem, zij het aan de 
uiterste grens daarvan, werd een prachtig heideterrein aange
kocht, dat mede door zijn mooie ligging en vergezichten, aan 
alle eischen voldeed. 
De oppervlakte bedraagt ruim 10 H.A., zoodat er ruimschoots 
gelegenheid was tot den aanleg van een arbeidstherapieterrein, 
wandelpaden en van een voetbal- en een tennisveld. De aan
wezigheid van gas-, water- en electrische aanvoerleidingen in 
den Koningsweg vormde mede een beslissenden factor. 
Het complex bestaat uit een hoofdgebouw, dat patiënten en 
personeel herbergt; een therapiegebouw met aangebouwde 
plantenkas, ter uitoefening van arbeidstherapie; tevens een 
garage, fietsenstalling, hoogspanningsruimte e.d. bevattende, 
zoomede een dubbele beambtenwoning voor den machinist en 
voor den tuinman, waarbij iedere woning voorzien is van een 
logeerkamer voor eventueel extra mannelijk verplegend per
soneel. 
In den Noord-Oosthoek van het terrein is een gedeelte gere
serveerd voor een later eventueel te bouwen villa voor den 
eersten geneesheer. 
De oprit is schuin gelegd ten opzichte van de as van den 
Koningsweg. Niet alleen is het verloop daarvan aantrekkelijker 
ten aanzien van de nadering van het hoofdgebouw, doordat 
dit zich aldus perspectivisch voordoet, maar mede heeft deze 
ligging het practische voordeel, dat het ingangshek hierdoor 
dichter bij de naastbijzijnde autobus-halte kwam te liggen. 

P l a n - in d e e l i n g van het h o o f d g e b o u w . 
Het gebouw is ingericht voor 16 vrouwelijke en 15 mannelijke 
patiënten. Het bevat verder lokaliteiten voor een inwonend 
nedicus, twee slaapkamers voor verplegers, voorts 1 zitkamer 
3 n 1 slaapkamer voor de adjunct-directrice, 6 zit-slaapkamers 
/oor dienstboden en tenslotte 23 zit-slaapkamers voor de ver
pleegsters en de huishoudster. 
3e plan-indeeling werd beheerscht door de medische eischen, 
Jat de hoofdgangen in eikaars verlengde moesten liggen, dat 
Je isoleer-afdeeling, hoewel binnendoor bereikbaar, zoo afge
donderd mogelijk moest komen, terwijl alle patiëntenverblijven 
Jich gelijkvloers moesten bevinden, met mogelijkheid om deze 

vleugels door lateren opbouw eventueel te kunnen uitbreiden. 
Zooals uit de plan-indeeling blijkt, liggen de meeste patiënten-
vertrekken op het Zuiden; niettemin werd het noodig geacht 
om eenige vertrekken aan de Noordzijde te situeeren, waar het 
daglicht minder intensief is. 
Aldus ontstond het kruisvormige plan met den vrouwen-vleugel 
aan de Oost- en den mannen-vleugel aan de Westzijde, terwijl 
de isoleer-afdeeling geheel naar de Zuidzijde werd ontworpen, 
met een circa 20 m lange verbindingsgang, waaraan ter weers
zijden op uitbreidingsmogelijkheid ten behoeve van physische 
therapie-ruimten en van vertrekjes voor slaapkuren is reke
ning gehouden. 
In den Noord-Zuid gesitueerden middenvleugel bevinden zich de 
vertrekken voor den algemeenen dienst met kamers van den 
geneesheer-directeur, adjunct-directrice, administratie, wacht
kamer, laboratorium enz. De algemeene onderzoekkamer be
vindt zich naast de centrale hall op het kruispunt der gangen. 
Aan de Westzijde is de keuken uitgebouwd en voorloopig plat 
afgedekt, opdat hierop later eventueel een algemeene voor
drachtszaal kan worden gebouwd, waartoe trapbordes en dak-
aanzet reeds aanwezig zijn. 
Geheel ten Noorden is een aanbouw gemaakt, die beneden 
twee slaapkamers met gemeenschappelijke zitkamer en een 
badkamer voor mannelijk verplegend personeel bevat en op de 
eerste verdieping een kleine „flat" voor een inwonend assistent
geneesheer, die weliswaar geheel afzonderlijk moest zijn gele
gen, maar niettemin binnenshuis verbinding diende te hebben 
met de patiënten-afdeelingen, in verband met nachtelijk alarm. 
De beide vleugels, waarvan alle bouwmuren, in verband met de 
latere uitbreidingsmogelijkheid, reeds direct tot twee lagen 
boven den zoldervloer zijn doorgetrokken, gaan thans niet 
hooger op dan de begane grond, terwijl de Noord-Zuid ge
richte middenbouw van een eerste en tweede verdieping is 
voorzien. Op de eerste verdieping bevinden zich, grenzend aan 
een ruime hall, de eet- en de recreatiekamers voor de ver
pleegsters en verder slaap-zitkamers voor het vrouwelijk per
soneel. De tweede verdieping bevat uitsluitend slaap-zitkamers 
voor verpleegsters en, afzonderlijk gesitueerd, de dienstboden
kamers. 

U i t - en i n w e n d i g e v o r m g e v i n g . 
Daar de aard der patiënten dezen buitengewoon gevoelig maakt 
voor hun omgeving, is er vóór alles naar gestreefd om het 
gebouw een vriendelijk en huiselijk karakter te geven, waaraan 
de deprimeerende „gestichtssfeer" geheel ontbreekt. Uitwendig 
is het plint dof zwart geschilderd en zijn de gevels daarboven 
in gebroken-witte kleur gesilicaat. Het met dof zwart ver
glaasde pannen gedekte dak schiet ver over de muren heen, 
teneinde het landelijke karakter te versterken. 
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I S O L E E R K A M E R M E T P L A F O N D V E R W A R M I N G . 
S A N A T O R I U M ., K O N I N G S H E I D E " T E A R N H E M . 

Mijns inziens doet een „wit" gebouw het in een boschrijk heide
landschap nu eenmaal beter dan een gebouw, waarvan de 
bizondere kleur van den baksteen de natuurkleuren dikwijls 
schade aandoet. Voorts is de ruitverdeeling der in hout gevatte 
stalen ramen en deuren, behoudens in enkele ruimten met 
speciale bestemming, zoo groot mogelijk gehouden. 
Alle houtwerken buitenshuis zijn donker resedagroen geschil
derd, terwijl de hemelwaterpijpen aluminium grijs gehouden 
zijn. De lekdorpels der ramen in het zwarte plint zijn van dof 
zwart verglaasde ijzerklinker, terwijl in het witte opgaande 
werk, zoowel de lekdorpels als de ver-uitstekende lateiluifels 
van groene „articon" zijn gemaakt. Met dit materiaal was het 
mogelijk om de lateien en raamdorpels geheel in dezelfde be
werking uit te voeren, waardoor een eenheid in materiaal ont
staat, die mijns inziens het uiterlijk altijd ten goede komt. De 
lekdorpels zijn op de fabriek vervaardigd, de betonlateien zijn 
in het werk gepleisterd. Laatstgenoemde steken tevens zoover 
uit, dat de markiezen hier geheel onder vallen, waardoor de 
nare houten kappen tot twee kleine zijschermen konden wor
den teruggebracht en de markiezen zoowel des zomers als des 
winters kunnen worden gebruikt. Bij dit werk zijn n.l. de 
normale, in vier sprongen uitvallende, markiezen toegepast, 
met het oog op een doeltreffende luchtverversching via de 
achterovervallende bovenramen. 

De gangen zijn voorzien van verlaagde balkzolderingen (waar-
ooven leiding-ruimte), waardoor een huiselijke sfeer ontstaat, 
terwijl de kleuren en behangels in nauw contact met de bouw
commissie, bestaande uit Dr. G. J. van Thienen te Zwolle, 
Dr. G. Kraus te Santpoort en den Geneesheer-Directeur, zijn 
vastgesteld. In de patiëntenkamers is veelal groen en blauw 

K A M E R G E N E E S H E E R - D I R E C T E U R . 

A R C H I T E C T E N P O S T H U M U S M E Y J E S E N V A N D E R L I N D E N B . N . A . 

gekozen, terwijl de recreatie-, tevens eetzalen der patiënten, 
in terra-rood zijn geschilderd. 
C o n s t r u c t i e v e d e t a i l s . 
Het gebouw is uitgevoerd zonder skelet, aangezien de hoogte 
zulks niet vereischte en de sterk aan weers-invloeden bloot
gestelde situatie het maken van anderhalfsteens buitenmuren, 
met spouw bewerkt, noodzakelijk maakte, hetgeen tevens een 
brandstof-besparing ten gevolge heeft. Waar de buitenmantel 
dus uit dien hoofde voldoende draagkrachtig was, zoude skelet-
bouw de kosten noodeloos verhoogen. De vloeren van den 
Noord-Zuid-vleugel en de meeste vloeren van den beganen 
grond zijn van gewapend-beton vervaardigd, met het oog op 
brandgevaar, terwijl de vleugels om economische redenen thans 
met een normale houten balklaag-constructie zijn afgedekt, 
waaroverheen later een betonvloer van losse balken gelegd kan 
worden, waartoe in de buitenmuren de sponning reeds ge
spaard is. (Zie detail kap-overstek). 
De leidingruimten, onder de gangvloeren van den beganen 
grond, zijn van uit den verwarmingskelder toegankelijk en zijn 
overal waar buitenstoepen zijn, onder de voetschraaproosters 
in verbinding met de buitenlucht gebracht; zulks ter vermij
ding van de zwoele atmospheer, die anders in die ruimten 
dikwijls heerscht en die de isolatie der verwarmingsleidingen 
doet verstikken. 
Ten behoeve van de talrijke leidingen zijn, waar noodig, ver
ticale stijgkokers aangebracht, die als schoon metselwerk, 
evenals de reeds thans gemaakte personen-liftschacht, zijn 
uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een strakke leiding-montage, die 
niet door stucadoors-specie en dergelijke ontsierd en veront
reinigd wordt. 
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Als vloerbedekking is in alle gangen linoleum, dik 3.2 mm toege
past, geplakt op kurkestrich, die op een ondervloer van bims-
beton aangebracht is. Ook in de, aan het einde van iederen vleu
gel gelegen ruimten voor gemeenschappelijke nachtverpleging, 
hierachter „zaal" genoemd, met de vier aangrenzende kamers, 
werd op gelijke wijze linoleum aangebracht. Rondom is het lino 
omsloten door zwarte granitobanden, opgesloten met L koper. 
In Bestuurs- en recreatiezalen werden eikenhouten parket
vloeren aangebracht en in alle personeelkamers en diverse 
patiëntenkamers riftvloeren met Beol behandeld. Alle parket
en riftvloeren zijn aangebracht op vurenhouten ondervloeren, 
afgedekt met 3 mm dik triplex als tusschenlaag. Het aan
brengen van vurenhouten ondervloeren is de eenige mogelijk
heid om de dekvloeren behoorlijk schoon en vlekvrij te kunnen 
opleveren, aangezien het aanbrengen hiervan dan uitgesteld 
kan worden tot vóór het afschilderen, zoodat de vloeren niet 
te lijden hebben van stucadoors- en monteurswerkzaamheden. 
De triplex tusschenlaag voorkomt het kraken en opent voorts 
de mogelijkheid om dekvloer en ondervloer in dezelfde richting 
aan te brengen, daar ze onafhankelijk van elkaar kunnen 
werken. Rondom alle houten vloeren is een verhoogde vloerlat 
aangebracht, teneinde te voorkomen, dat stoel- en bed-leunin-
gen het muurwerk beschadigen, terwijl hierdoor tevens de 
mogelijkheid ontstond, om de dekvloeren goed vrij te houden 
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van de muren, zoodat bol-staan bij uitzetting voorkomen wordt. 
De isoleerkamers hebben teakhouten strookenvloeren. 
Behoudens de deuren der leiding-, afwerp- en liftschachten, 
zijn alle kamer- en kastdeuren in hout uitgevoerd. Het in de 
mode zijnde stalen binnendeurkozijn heeft geen neuten, waar
door het gevaar van roestvorming door herhaald dweilen, zeker 
niet denkbeeldig is te achten. Bovendien geven vlakke deuren, 
in een stalen kozijn zonder rubber aanslagband aangebracht 
een erbarmelijk lawaai als ze dichtslaan. In verband met heJ 

streven naar rust, dat van primair belang is te achten, zijn aHr 

deurkozijnen der patiëntenvertrekken van een holle rubbe 
aanslagband voorzien, afneembaar opgesloten met omgezett 
ijzeren strippen. Ook langs de onderdorpels is een (spon? 
rubber aanslag geformeerd, op de in het detail aangegeve' 
wijze, waardoor, in combinatie met de m a s s i e v e vlakk 
binnendeuren, een goede isolatie werd verkregen. Het eve 
moeilijk dichtgaan der deur, tengevolge van het samendrukke 
der rubber, moet men natuurlijk hierbij aanvaarden. De stale 
raampjes in de binnendeuren zijn gemaakt in verband met c' 
veelal moeilijken aard der patiënten. 
De muurbehandeling der patiëntenkamers is voor bepaal > 
afdeelingen Velada relief verfwerk tot schilderijlijst-hoogte • 
voor de overige afwaschbaar behang, terwijl de beide „zale 
ter voller hoogte in olieverf zijn geschilderd. 

Alle gangmuren en de halls zijn in fijn schuurwerk in naturel 
kleur uitgevoerd, welke oppervlakten in den onderhoudstijd in 
olieverf zullen worden geschilderd. 

G e l u i d s - i s o l a t i e . 

Waar de rust in de tegenwoordige samenleving een alom be
geerd iets is en in een inrichting als deze zelfs als een belang
rijk geneesmiddel dient te worden beschouwd, is aan het 
„geluidsvraagstuk" groote aandacht besteed. De bestrijding 
van storende geluiden dient m.i. allereerst voor oogen gesteld 
te worden bij de distributie der ruimten van het plan zelve; 
dat wil zeggen, dat vertrekken, waarvan met zekerheid be
kend is, dat daarin hinderlijke geluiden zullen voorkomen, 
reeds door hun ligging andere ruimten zoo mogelijk dienen te 
vrijwaren voor deze rustverstoring. Met het oog hierop zijn 
b.v. de isoleerkamers met de permanente badkamers zoodanig 
gesitueerd, dat ze niet alleen zoo ver mogelijk van de overige 
patiënten-afdeelingen verwijderd zijn gehouden, maar ook is 
door de plaatsing der ramen en een volledige omplanting der 
isoleer-afdeeling getracht het geluid van de patiënten-vertrek
ken af te richten. Ook de W.C.'s zijn zooveel mogelijk van 
patiënten-vertrekken gescheiden gehouden en, waar zulks niet 

mogelijk was, is een speciale isolatie in den vorm van muur-
beklamping met drijfsteen van den spouwmuur en isolatie van 
het reservoir aangebracht. 
Alle W.C.-reservoirs der patiënten-afdeelingen zijn, mede om 
andere redenen, aan het oog onttrokken door verlaagde pla
fonds van 2.5 cm dikke multiplex platen, terwijl uitsluitend 
drukknop-reservoirs werden toegepast. 
W.C.'s met slechts tot deurhoogte opgaande wanden, dus 
meerdere W.C.'s in één grootere ruimte ondergebracht, geven 
weliswaar een besparing in m 3 inhoud van het gebouw, maar 
zijn dusdanig „onvrij" en uit een oogpunt van accoustiek be
schouwd, verwerpelijk, dat ze nergens zijn toegepast. Alle 
W.C.'s zijn als afzonderlijke vertrekjes behandeld, hetgeen om 
economische redenen meebracht, dat verschillende toiletten 
niet aan de buitenlucht grenzen. Glazen bouwsteenen geven 
hier licht en martiniet kokers (mits niet gemeenschappelijk) 
lucht, zoodat dergelijke ruimten m.i. zelfs te verkiezen zijn 
boven die, welke een eigen gevelraampje hebben, welk raam 
meestal gesloten is, omdat „het anders zoo trekt". 
Het buitengewoon hinderlijke geluid van leegloopende sani
taire artikelen, waardoor de rust in menig modern? hotel veelal 
verstoord wordt, is ondervangen door het aanbrengen van z.g. 
ventilatie-leidingen tot buitendaks, terwijl de waschbakken 
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vrijwel nergens „rug aan rug" geplaatst zijn en ieder een eigen 
afvoerleiding hebben tot in de ijzeren standleiding. 
Het bezwaar van de tallooze aan de markt zijnde speciale 
accoustische materialen en pleisters is, afgezien nog van de 
veel te hooge kosten, die een ruime toepassing vooralsnog in 
den weg staan, ten aanzien van ziekenhuis-bouw wel dit, dat 
die materialen nu eenmaal volgens physische wetten alle een 
min of meer sponsachtige structuur bezitten en daarom slechts 
daar als hulp middel kunnen worden aangewend, waar ze öf 
weggewerkt kunnen worden, öf wel, zooals b.v. in een telefoon
cel, geen nadeelen van hygiënischen aard kunnen opleveren. 
In dit gebouw zijn als isoleerende materialen aangewend „Arki" 
zeegras matrassen boven de overigens op normale wijze uit
gevoerde balklagen van alle patiënten-vertrekken en enkele 
andere belangrijke ruimten; ook in de kast-plafonds, die anders 
meestal groote lekken vormen. 
Verder zijn de spouwmuren tusschen de isoleerkamers vanaf 
de fundeering tot onder tegen de platbalklaag en stijf daar 
tegenaan geperst, met 5 cm dikke geïmpregneerde kurkplaten 
gevuld. De vier kamers, die in iederen vleugel deel van het 
zaalcomplex uitmaken, hebben tusschenwanden, die op ge
scheiden fundeeringen zijn aangelegd. De wanden bestaan uit 
een i/2 steensmuur in roode baksteen -f- een y 2 steens drijf-
steenmuur, waartusschen de voornoemde zeegrasmatrassen 
zijn aangebracht. 
Onder de riftvloeren der personeel-slaapkamers zijn op de, in 
de bimsbeton aangebrachte spijkerrachels, strooken oud kurk-
linoleum dik 7 mm aangebracht. 
Mede is er angstvallig voor gewaakt, dat alle leidinggaten 
onder de beganegrondvloeren rondom behoorlijk zijn gedicht. 
Voorts zijn doorgaande strangen der installatie's zooveel mo
gelijk vermeden en daar, waar ze onvermijdelijk waren, zijn 
speciale schroefhulzen met vulling toegepast. In de personeel-
kamers loopen de verwarmingsleidingen vrijwel horizontaal in 
met asbest gevulde plintkokers langs den buitenmuur, waar
door geluidsoverdracht in verticalen zin langs de anders veelal 
toegepaste strangen werd vermeden. 
Waar beton plafonds aanwezig zijn, is onder de beton een 
gestucadoord plafond op tengels aangebracht en is de beton 
aan de bovenzijde overal afgedekt en „verzwaard" met 5 cm 
dikke bimscement-vloeren. Overigens zijn de beton-vloeren in 
het algemeen iets dikker gehouden dan de berekening ver-
eischt, teneinde de dunne gespannen plaat, die als klankbodem 
werkt, te vermijden. 
Ook de verlaagde balkzolderingen in de gangen, waarvan de 
bintjes het geluid verstrooien en de boardplaten daartusschen 
het geluid wat absorbeeren, werken merkbaar in de „accous
tische strijd" mede. 
Het zoemende geluid van de motoren der pompcirculatie is 
door het aanbrengen van kurkplaten in de fundamentblokken 
tegengegaan, terwijl de electrische keukenventilator elastisch 
aan de ventilatiekokers is aangesloten door linnen manchetten. 
Tenslotte werkt de geheele „ouderwetsche" constructie van het 
gebouw, waarmede bedoeld worden bouwmuren, die niet tot 

vulling gereduceerd zijn en de éénsteens dikke gangmuren m t 
de houten binnendeurkozijnen met massieve deuren m.i. zek 
mede om de noodige stilte in het gebouw te waarborgen. 
Het is niet zonder reden, dat b.v. onze Amsterdamsche pat -
ciërshuizen zoo buitengewoon rustig zijn. Er is in die huiz i 
een zekere overmaat aan materiaal, waaraan wij, die al! s 
gaarne tot aan de uiterst toelaatbare grens willen benutte ., 
m.i. weieens een voorbeeld mogen nemen. 

D i v e r s e n . 
De hemelwater-afvoerleidingen loopen uit in één groot» i 
regenbak van circa 50 m 3 inhoud, waaraan verbonden een g 
stapelde welput als overloop. Teneinde te bezuinigen op wate 
verbruik voor tuinbesproeiïng, is hierop niet alleen een kleii . 
handpomp voor gieter-vulling aangebracht, maar kunnen vai 
uit dit ondergrondsche reservoir, desverlangd, de tuinhydrai 
ten worden gevoed door middel van een kleine hydrophoo> 
installatie. 
De door het adviesbureau voor warmte-techniek Ploeg & ti 
Zwart te den Haag ontworpen warmte-technische installatie' 
bestaan, wat de centrale verwarming aangaat, uit een warm 
waterverwarming met pompcirculatie, voorzien van een benzine 
motorpompje als reserve en drie gegoten ijzeren ledenketels, 
die met cokes gestookt worden. Het stoken met olie is, waar 
een dergelijke inrichting toch over een machinist-monteur 
beschikken moet, zoowel in aanleg als in exploitatie, niet onbe
langrijk kostbaarder. Niettemin komt de zoo populaire thermo
staat ook bij deze installatie voor en is van dit instrument door 
voornoemd bureau op practische wijze gebruik gemaakt om de 
sterke verhitting, tengevolge der zonbestraling, van de pal op 
het Zuiden gelegen patiënten-vertrekken, ten aanzien van de 
aan de overzijde der gangen gelegen ruimten, door middel van 
motorkleppen op de juiste wijze te kunnen temperen. 
Het therapiegebouw heeft, met het oog op de plantenkas, een 
afzonderlijke verwarming. 
De door Ir. W. I. Hartjens te Amsterdam ontworpen electrische 
installatie's bestaan uit de normale sterkstroomleidingen en 
voor de zwakstroomleidingen uit een radio-distributie systeem, 
zoowel voor de patiënten als voor het personeel, een alarm-
oproep voor het geval in een bepaalde ruimte extra verplegend 
personeel vereischt wordt en een zusteroproep-systeem ten 
behoeve der patiënten, dat op de gebruikelijke wijze met licht
signalen werkt. 
Het losse meubilair is ontworpen en geleverd door den heer 
Bas van Pelt te den Haag. 
Het bouwwerk is op serieuze wijze uitgevoerd door de aan
nemers Gebr. Trebbe te Enschedé onder de voortreffelijke lei
ding van den heer W. van de Linde, als hoofdopzichter. 
Niet alleen de bizonder aangename samenwerking met de 
Bouwcommissie, maar ook het feit, dat tijdens den geheelen 
duur van het werk nooit één wanklank werd vernomen, doen 
dit werk voor den architect in prettige herinnering voortleven. 

C. B. POSTHUMUS MEYJES, B.N.A. 
Amsterdam, November 1936. 

BOEKBESPREKING 

ARS BELGICA IV. De Kathedraal van Doornik. 
Tweede deel: Gothische Bouwkunst, Beeldhouwkunst. 
Mobilier en Renaissance door Prof. Dr. Ir. Stan Leurs. 
(Antwerpen: De Sikkel 1935). 
Over het deel van deze serie monumentenbeschrijvingen, dat 
als eerste deel aan het Romaansche gedeelte van de Kathe
draal van Doornik werd gewijd, hebben wij uitvoerig geschre
ven in No. 49 van 1934. 
De Inleiding van het Tweede deel behandelt het Gothische 
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Koor van 1242, dat zooals wij lezen, „in mindere mate dan h • 
romaansche gedeelte de belangstelling der vakkundigen t 
zich heeft getrokken", en het Doxaal van den Antwerpscht 
architect en beeldhouwer Comelis Floris de Vriendt. De ve 
dere beeldhouwkunst, de meubels, tapijten en betimmering? . 
alles in het plaatgedeelte opgenomen, worden kort toegelic t 
door notities. 
De vernieling van het archief der kerk door de beeldstormc s 
in 1566 heeft tot gevolg gehad, dat wij over de bouwgesch -
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denis maar door enkele schaarsche historische gegevens zijn 
ingelicht. Kunsthistorisch staat van dit toch wel belangrijke 
Gothische bouwwerk niet veel vast, noch welke kerken den 
vorm van het Doorniksche koor beïnvloed hebben, noch welke 
kerken door het Doorniksche voorbeeld beïnvloed zijn. 
De plattegrond schijnt wel geïnspireerd te zijn geweest door 
dien van het in 1212 gewijde koor van de Kathedraal in 
Soissons. 
In de beide kerken zijn de straalkapellen met de traveeën van 
den kooromgang samengetrokken, al verschilt bij beide de con
structie van het gewelf. In de kerk te Soissons zijn voor koor
omgang en straalkapel de gewelven nog eenigszins gemar
keerd; de sluitsteen ligt op een rib, tusschen beide ruimten. In de 
kerk te Doornik vindt men één gemeenschappelijk gewelf met 
den sluitsteen boven het midden van den kooromgang, een 
oplossing, reeds in 1140 aan het vroeg Gothische Koor van de 
kerk te Saint-Denis toegepast. 
Ook is er aanleiding te veronderstellen, dat nog in enkele 
andere opzichten de kerk te Saint-Denis model voor Door-
nik's kerkkoor kan zijn geweest. Beide hebben gelede pijlers, 
(terwijl in Me de France meer de rondzuil werd toegepast), de 
bekroningen der contraforten vertoonen gelijkenis. 
Een uit kunsthistorisch oogpunt belangrijke bladzijde uit de 
inleiding van Prof. Leurs behandelt den invloed van de kerk te 
Doornik op andere kerken in West-Europa, wat haar platte
grond betreft. Of het onderzoek hiernaar, dat zich reeds over 
een vrij omvangrijke litteratuur uitstrekt, een ander dan 
wetenschappelijk nut heeft, geloof ik niet. 
Het is niet onaardig hier als een staaltje van wetenschappe-
lijken speurlust te vermelden, dat er sommige kunstgeleerden 
van meening verschillen over de vraag of de plattegrond van 
de Sint-Maria kerk te Lübeck beïnvloed is door dien van de 
Kathedraal te Soissons via den plattegrond van de O.L.V. Kerk 
te Brugge dan wel via den plattegrond van het Koor der Kerk 
te Quimper in Bretagne. 
Dergelijke kwesties loopen er ook over de buitenordonnantie en 
de binnenordonnantie en worden nageplozen. 

Een gewoon kunstlievend persoon zal zich te Lübeck niet druk 
maken over een plattegrond te Soissons. Dat er op dit weten
schappelijk terrein grenzen dreigen te worden overschreden, 
blijkt wel uit de meening van een bekend Nederlandsch kunst
historicus, „dat men gevaar loopt zich aldus te verliezen in al 
te spitsvondige onderscheidingen". Hij schrijft: „Wij zouden 
er de voorkeur aan geven het Lübecksche Koor eenvoudig 
terug te voeren tot Soissons". Wij ook. 
Na deze kleine afdwaling — door de verwantschap van de koor
plattegronden te Doornik en te Soissons niet heelemaal buiten 
de orde — mogen wij, met alle waardeering voor het werk van 
Prof. Leurs, de opmerking maken, dat zijn b e s c h r i j v i n g 
van het koor te Doornik, niet overal voldoende helder is. Had 
men in het 1e deel nog steun aan een — zij het gebrekkige 
— plattegrondteekening, deze ontbreekt in dit tweede deel. Den 
tekst zooveel mogelijk volgend met behulp van de opmetingen in 
Paul Clemens' Belgische Kunstdenkmaler, vielen ons onnauw
keurigheden op. Prof. Leurs spreekt van de koorafsluiting door 
vijf zijden van een achthoek. De vijf zijden vormen te samen 
echter 180°, zouden dus eerder van een tienhoek moeten zijn. 
Ik vermeld dit detail daarom, omdat het mij opgevallen is, dat 
uit de in Ars Belgica verschenen grootscheepsche monographie 
van de Doorniksche Kathedraal tóch nog geen volledig en vooral 
nauwkeurig beeld van het bouwwerk tot ons komt. 
Ik geloof, dat daarvoor naast de fotographische opnamen, zui
ver opgemeten en geteekende plattegronden en vooral ook 
doorsneden, noodzakelijk zijn. 
Uitvoerig beschrijft Prof. Leurs het machtige marmeren doxaal 
van de Vriendt van 15 m breed, 7 m hoog en 2.50 m diep. 
Doornik benijdende, denken wij met weemoed aan het Bossche 
Doxaal in 1872 aan het South-Kennington Museum voor een 
appel en een ei verkocht. Al is niet al het beeldhouwwerk, 
zooals Prof. Leurs erkent, aan dit monument hoog aan te 
slaan, verscheiden details zijn dat zeker wel. Het werk werd 
begonnen in 1512 en kwam eerst klaar in 1573. Deze lange 
vervaardigingstijd heeft op de eenheid van het monument 
ceen aanwijsbaren invloed gehad. 
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De vele en prachtige platen in dit boek geven ons een idee ook 
van het rijke bezit aan kunstschatten van deze kerk: een groot 
aantal fraaie epitafen, een serie van glasramen in de Zuider-
abside, gedeeltelijk nog oorspronkelijk uit de XVIe eeuw, een 
collectie Atrechtsche wandtapijten van 1402, een relikwiekast, 

MODERN STUCADOORWERK. Handboek voor architecten, 
bouwkundigen en stucadoors, door G. Arendzen en J. J. Vriend, 
Uitg. N.V. „Kosmos" te Amsterdam. 
Stucadoorwerk; een naam die, voor de oudere vakgenooten 
zeker, de herinnering opwekt aan een vakmanschap dat wel 
bijna verloren gegaan is. Was de vroegere „stucadoor" een 
modelleur in kalk en gips, een kunstenaar in zijn vak, de tegen
woordige stucadoor is niet veel meer dan een pleisteraar, een 
man die groote vlakken beraapt en glad af werkt, vele vier
kante meters per dag. 
Wie denkt bij stucadoorwerk, de arbeid van den uit het Zuiden 
gekomen stuccatore, niet onwillekeurig aan de prachtige gan
gen, trappenhuizen en plafonds der 18e en 19e eeuwsche Amster-
damsche grachtenhuizen of de Zuid-Nederlandsche en Zuid-
Duitsche Barok paleizen en kerken? 
Van dit alles geeft bovenstaand boekje niets, want het geeft 
geen historisch overzicht. Als dan ook de schrijvers het boekje 
inleiden met een voorwoord, waarin ze beweren dat het stuca
doorwerk, in de rij der mogelijkheden tot afwerking van ge
bouwen, voortdurend wint aan belangrijkheid, moet dit met een 
korreltje zout worden genomen. 
Niet alleen stond het stucadoorsvak in het verleden op een 
belangrijk hooger peil dan nu het geval is, ook allerlei beklee-
dingsmaterialen komen aan de markt die den gepleisterden 
wand of het plafond moeten vervangen, terwijl mede mag wor
den gewezen op het gebruik van schoon metselwerk ook in het 
inwendige van gebouwen. 
Inmiddels hebben de schrijvers geconstateerd, en men kan dit 
gevoegelijk met hen eens zijn, dat bij vele uitvoerenden en bij 
hen aan wie de leiding is toevertrouwd, een „schromelijke on
wetendheid" of zelfs een „ergerlijke onverschilligheid" voor het 
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de gebeeldhouwde betimmeringen van de Kapittelzaal, van 1729, 
enz. Alles bij alles, mogen wij dit boek zeker als een belangrijke 
uitgaaf beschouwen, die de serie van Ars Belgica eer aandoet. 

J. P. M. 

stucadoorsvak aan den dag treedt. Eenerzijds is dit wellicht te 
wijten aan de veranderde architectuurinzichten die de beoefening 
van dit mooie handwerk op den achtergrond brachten, ander
zijds aan het ontbreken van een goed handboek en als zoo
danig moet de poging van de heeren Arendzen en Vriend, om 
in deze leemten te voorzien, zeker zeer worden gewaardeerd. 
Zij hebben nu het door hen gemaakte „handboek" bestemd voor 
architecten, bouwkundige en . . . stucadoors. 
Het is uiteraard niet zoo gemakkelijk zóó diverse categorieën 
onder één hoedje te vangen. 
Het boekje bevat dan ook allerlei zaken, zooals de beschouwing 
over trek- en drukvastheid in bouwconstructies, de scheikundige 
eigenschappen van mortelmaterialen, herkomst van grondstof
fen, middelen voor ruimteomsluiting, steigers e.d. die voor den 
architect en voor vele geschoolde bouwkundigen, in dit handboek 
strikt genomen, wel gemist kunnen worden. Anderzijds zijn e r 
onderwerpen, zooals „constructiewijzen" en de geluids- en 
warmteisolatie, die minder direct op het terrein van den stuca 
door liggen. Merkwaardig is daarbij, dat niets over z.g. acous 
tische pleisters gezegd wordt. 
Dit neemt niet weg, dat het boek over het eigenlijke stucadoors 
werk, mortelbereiding, pleistertechnieken en aanverwante vak 
werkzaamheden zeer uitvoerig handelt, al vraagt men zich na 
doorlezingervan onwillekeurig af waarin nu het „moderne" var 
het hier beschreven stucadoorswerk bestaat. Het is een goed er 
bruikbaar boek en de prijs ad / 3.50 geb. kan door het vele ge 
bodene voor geen der betrokken categorieën een bezwaar zijn 
Het is te hopen dat het verlangen naar eenige meerdere theon 
tische vakkennis bij den jongeren stucadoor voldoende aai 
wezig is om het boekje ook inderdaad te koopen. 

J. M. v. H. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
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ARISTIDE MAILLOL 
1861-1936 

8 December wordt A r i s t i d e M a i l l o l 75 jaar. 
M a i l l o l , de grootste Fransche beeldhouwer van dezen tijd, 
waarvan Rod in zeide: „il est un sculpteur, grand entre les 
D I U S grands", werd in 1861 in B a n y u l s - s u r - M e r geboren 
in het Zuidelijkste gedeelte van Frankrijk. Zijn erkenning 
groeide met denzelfden tragen, maar zekeren voortgang als zijn 
iigen scheppingen, sterk en onomstootelijk vast van richting, 
.angen tijd heeft men (en nu nog velen) nauwelijks iets van 
le juistheid van zijn arbeid begrepen. Noch het publiek, noch 
Ie critici, die vaak zoo weinig van het vak-beeldhouwen af-
veten, en daardoor een verward oordeel uitspreken, weten iets 
if van de noodzakelijk moeitevolle ontwikkeling van zijn arbeid, 
an zijn ontstaan, zijn groei en bewerking. Het werk van 
Ma i l lo l ontstaat langzaam met groot geduld en overleg en 
net een groot gevoel voor den vorm, voor het evenwicht en 
litwegen daarvan en voor de proporties. Met taaie vasthou

dendheid omklemt hij het leven dat geen oogenblik wordt los
gelaten en tot het einde, na jaren werken, ongeschonden in den 
vorm verschijnt. Wat weet de buitenstaander eigenlijk van het 
voortdurend wikken en wegen, van het minitieus verdeelen der 
massa's! Wat weet de leek ervan, hoe de juiste spanning in den 
vorm wordt verkregen! Wat weet men eigenlijk van het rege
len der steeds wisselende contouren en van het telkens over
snijden daarvan! Wat weet men van de kleurverdeeling van het 
licht en de schaduw! van het gevoelige modelleeren; van het 
uitbalanceeren; van evenwicht zoeken in de ruimte en ten slotte 
van de synthese die eindelijk ontstaat om het machtige leven 
zichtbaar vóór ons te plaatsen in een statisch beeld; die 
gansche bewerking in de klei die op de draaischijf ontstaat; 
die ingewikkeldheid van het spel van vormen en lijnen, tech
niek en gevoel, hand en hart die op den grootsten eenvoud aan
stuurt en en beeld doet scheppen vol leven alsof zoo iets maar 
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van zelf ontstaan is? Wat weet men dan nog eigenlijk van den 
bouw der Grieksche Kunst, zoo levensvol, en die M ai Mo I's 
werk tot zoo'n grooten steun is geweest? 
De figuren van M a i l l o l leven in een zalige zelfvoldoening, 
verwarmd door hun eigen zachten gloed, die hun bloeiende 
lichamen doortintelt. Ze hebben den groei van het komende 
voorjaar en worden niet verontrust door maatschappelijke pro
blemen. Temidden van een Zuidelijk, zachtgroen gekleurd land
schap moeten zijn vrouwen-gestalten rusten, omglansd van een 
bovenaardsch blauw van een wolkenloozen hemel. Hier leeft de 
hoogste liefde even waarachtig als van een An ge li co maar 
meer aardsch dan hemelsch in sterke plastiek gebonden. Hij 
houdt van de levensvolte, de rijpheid, den tartenden overvloed van 
de goede natuur, zooals deze hem in zijn gezegend Zuidelijk land 
wordt aangeboden. Zijn figuren zijn oersterke vrouwengestal
ten, zwaar als de beloftevolle akkers, trotsch en zelfverzekerd 
als de antieke godinnen met de zekere, vast omschreven lede
maten van natuurlijke schoonheid. F l o r a , p o m o n a , b ron , 
v r u c h t b a a r h e i d , z o r g e l o o s h e i d , allen natuurgebeu
ren, zijn de titels van zijn beelden en men voelt dit in de warme 
huid of in haar moederschap bij het bezien harer machtige, 
reine naakte lichamen. Het bloedwarme leven doorstroomt hun 
sidderende lijven. Kuisch, klaar, rustig, statisch zijn deze ge
vormd. Zij voelen zich thuis in de weldadige begrenzing van 
het blok; zij houden van de levensspanning, die een sterk, stoer 
relief geeft; zij houden van het liefdesspel en schenken nieuw 
leven. Het zijn rhythmisch geordende menschelijke gestalten, 
met overleg gevonden vormen, waarin de levensdrang op ver
heven wijze aanwezig is en de harteklop gevoeld wordt. Zijn 
figuren ontstaan echter niet uit moeizaam overleg dat doodend 
zou kunnen werken, maar groeien noodwendig-traag, met een 
glimlach, onder de knedende en opstapelende handen van 
M a i l l o l . En zoo zijn zijn scheppingen als de vrucht, die een 
goedaardige natuur haar lievelingszoon in den schoot werpt. 
Het waarachtige en wezenlijke in de Kunst van M a i l l o l is, 
dat deze door en door argeloos, niet intellectueel, gezond en 
sterk is. Het leven ontspant zich als een bevrijding in de schep
pingen van M a i l l o l . Zijn beelden zijn als de wegschenkende 
natuur, om grootsch in haar scheppingsmogelijkheid een 
levensvol menschenbeeld te scheppen. 

Zeer laat is eindelijk het beeld „lle-de-France" beroemd ge
worden, die prachtige, jeugdige en natuurlijk bloeiend-ronde 
meisjesfiguur met die mooie gespannenheid der borstkas, nog 
nadrukkelijk versterkt door de achterwaartsch gehouden armen. 
Hierin is het leven gegeven van het eenvoudige landmeisje van 
heden in een klassieke verstrakking van vorm. Hoe argeloos 
en lenteachtig-jong is deze gestalte, levend bij het landvolk van 
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C a t al on ië. Hoe natuurlijk en oprecht, zonder verlegenhei! 
toont zij haar verrukkelijke schoonheid als een griekschi 
A p h r o d i t e , welk een zuiverheid en puurheid stralen ven 
haar uit. M a i l l o l zoekt de verhevenheid der natuur in ha tr 
scheppingsdrang zonder strijd. Het is een liefdevolle bloei <-
v a n een lente. Nadrukkelijk wil ik hier vaststellen, dat zich e i 
nobele Kunst aan het vormen is, die door M a i l l o l wordt ing . 
leid zonder gevaar van verstarring. Want noch D e s p i a u s 
figuren of die van L e h m b r u c k lijken maar iets op die v, i 
M a i l l o l , al voelen wij een gelijksoortigen stijl, een verwar, -
schap, die hen onderling bindt met behoud van hun persoo -
lijkheid. 
Van zijn 21-jarigen leeftijd af, werkte hij 5 jaar lang bij d i 
mode-schilder C a b a n el. De moderne schilders, zooals G a i -
g u i n e.a. brachten hem het inzicht bij, welke sterke werkii 
de eenvoudigste vormen in verf-vlakken te weeg brachten e 
hij begon met ontwerpen voor tapijten te maken en zochtdaa 
voor de zuiverste stoffen en kleuren die de natuur opbreng 
Langzamerhand begon hij in hout te snijden en in klei te boei 
seeren op eenvoudige wijze. Hoe doordringend en met kenni, 
van zaken hij de natuur bestudeerde getuigt nog altijd die prach 
tige jongelingsgestalte welke in het L u x e m b o u r g te Parijs 
te bewonderen is. 
Beroemd is thans het C é z a n n e-monument geworden, dat 
geplaatst is in de J a r d i n d e s T u i I e r i e s te Parijs en waar
voor in de geboorteplaats van C é z a n n e geen belangstelling 
was. Van P l a c e de la C o n c o r d e afkomend, ziet men het 
rechts staan. Ik ken geen gaver beeldhouwwerk uit den laat-
sten tijd als juist dit monument van die halfliggende vrouwe
figuur, die de eerepalm uitreikt met dat grootsche stille gebaar. 
Men krijgt hierbij een inzicht in het weloverwogen behandelen 
van den vorm. Bekend zijn de gevoelige voorstudies in klei van 
deze figuur, waarin de lange moeizame weg te constateeren is 
die geleid heeft naar dit voldragen beeld. Hieraan heeft hij acht 
jaar gewerkt en met nadruk wil ik wijzen op dezen langen 
arbeidstijd, die noodig is om een werk zóó compleet te maken. 
Met schrik vraagt men zich wel eens af of de hedendaagsche 
„bouwbeeldhouwkunst" niet al te gemakkelijk uit de mouw 
van den beeldhouwerskiel geschud is, bij het vernemen van de 
tot-stand-koming van werkelijke kunstwerken als die van 
M a i l l o l en of het snelle levenstempo van onzen tijd niet al 
te nadeelig werkt op de voortbrengselen van Kunst. 
In Cé ret, waar de beeldhouwer M a n o i o woont, staat een 
„Monument aux Morts" evenals in B a n y u l s , terwijl nog 
bekend zijn de monumenten voor C l a u d e D e b u s s y en 
R e n o i r . 
R o d i n en M a i l l o l hebben elkander zeer goed begrepen. 
R o d i n heeft M a i l l o l bij den aanvang van zijn leertijd gees
telijk zeer gesteund en M a i l l o l zal zeker met groote dank
baarheid met D e s p i a u zitting hebben genomen in het comité 
om te zorgen dat eindelijk ook eens de grootsche monumentale 
B a I s a c-figuur van Rod in op een der pleinen van Parijs zal 
verrijzen. 
In Frankrijk is tegenwoordig een bloeiende school van beeld
houwers onder invloed van M a i l l o l , waarvan de bekends+3 
zijn: J o s e p h B e r n a r d , A u b e r t Jen c e s s e, L o u i s 
De jean , M a r c e l G'smond, L e o n D r i v i e r , C h a r l e s 
D e s p i a u , R a y m o n d de la M a r r e , D é n is G e l i n , Wl 
r i ck en H e n r i P a r a y r e . In C a t a l o n i ë , hetgeen begr 
pelijk is, want M a i l l o l is eigenlijk meer C a t a l a a n d? 
F ran sc hm an, leefde deze meester te midden van een groi > 
volgelingen. Hier vinden we de beeldhouwers E n r i c C a s 
n o v a s , J o s e p h D u n y a c h , Ma no lo e.a. Trouwens 1 

België, Denemarken, Duitschland, Italië en ook in Holla I 
vinden we groepen van beeldhouwers welke sterke invloed 1 

van dezen grooten vijf en zeventig-jarigen beeldhouwer ondc -
gaan. THEO VAN REU • 

M A C H I N E - P O M P E N - K E T E L H U I S . O O S T H O E K O V E R W I N S C H O T E R D I E P . 
A R C H I T E C T In. A . H . V A N R O O D B . N . A . 

PROVINCIALE ELECTRISCHE CENTRALE T E HELPMAN BIJ GRONINGEN, DOOR IR. A. H. VAN ROOD 

O p d r a c h t . 
In 1 9 3 0 kreeg ik opdracht de bouwkundige werken noodig voor 
de uitbreiding van de bestaande electrische centrale met twee 
turbines voor 2 2 0 0 0 KW — waarvan voorloopig slechts een zou 
worden besteld — en meteen ketelhuis geschikt voor vier ketels 
voor 5 0 t. stoom per uur — waarvan in den aanvang slechts drie 
werden gezet — te ontwerpen en te doen uitvoeren. 
Uitbreiden van gebouwen is gewoonlijk moeilijk, maar van een 
electrische centrale moeilijk in het kwadraat: de machinale 
installatie is de laatste jaren in een zóó razende vaart aan het 
veranderen dat de oude maten — hoogte van de machinehal, 
overspanning en hefvermogen van de kraan, capaciteit der koel
watervoorziening, enz. niet meer mee kunnen en dus zal het 
nieuwe gedeelte niet meer passen tegen het oude. 
„Passen" bedoel ik hier in feitelijke èn in overdrachtelijke be
teekenis. De opzet der utiliteitswerken van een twintig jaar 
geleden was meestal iets dat wij misschien neo-gothiek met 
Berlagiaanschen inslag zouden kunnen noemen maar dan van 
slechte verhouding, met grove details en een stuk of wat onge
lukkig gekozen kleuren. 

Bovendien is een electrische centrale tegenwoordig niet zooiets 
als een piramide van Cheops, die duizenden jaren onveranderd 
blijft en slechts te lijden heeft van den tand des tijds, onbeschei
den toeristen en roovende Bedouïnen, maar een ding dat bijna, 
bijna levend is: er wordt voortdurend in gewijzigd, verbouwd 
en vaak aan-gebouwd. Dat moeten wij niet jammerend achter
af bedenken maar moedig vooraf accepteeren. En als wij dat 
maar lang genoeg en met toewijding hebben gedaan, is de hou
ding verkregen die ons de oplossing zal geven: voor den opzet, 
de vormgeving, de constructie die dit soort werken vraagt. 
Het is duidelijk dat symmetrie, hoofdassen, travee-indeeling, 
ontwerpen „op systeem" en dergelijke vooropgezetheden hier 
niets te zeggen mogen hebben: de beteekenis van het functio-
neele is alles-beheerschend. 
En het functioneele is: geef steun, beschutting en licht aan de 
machinale apparatuur met zijn enorme gewichten, zijn razend
snel bewegende massa's, zijn grillige vormen, zijn ingewikkelde 
buisleidingen en kabels. 
Daartegenover mag de architectonische vormgeving van de ge
bouwen geen pretentie hebben. Een reeks bogen, bijvoorbeeld, 
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F I G . 1. U I T E I N D E L I J K E V O R M V A N H E T C O M P L E X . 

S C H A A L 1 A 2000. 

boven de vensters of tusschen de travee-penanten spreekt veel 
te sterk en eischt te veel rust om zich heen, om hier toegepast 
te kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de kleur en voor de 
detailleering. 
Maar wat blijft er dan over? 
Voor ons blijft over de taak om orde te brengen in de behuizing 
van de moderne chaotische, nog zoo jonge techniek der stoom
turbines, electro-motoren, transformatoren, stoomketels e.d., 
orde van een hoog soort: schoonheid. 

G e b o u w e n c o m p l e x . 
De situatie was moeilijk. Bepalende factoren als: spooraan-
sluiting voor aanvoer machines, terreinvorm, plaats voor ten
en afvoer koelwater, vorm en plaats kolenopslag, leidden na 
maandenlange studie tot de samenstelling van fig. 1 als toe
komstplan en fig. 2 als eerste uitvoering. Daarbij moest door 
een zuren appel worden heengebeten: het bestaande admini
stratiegebouw stond op de plaats waar begonnen moest wor
den met de machinehal. Bovenstaande beeldspraak past hier 
wel aardig: het was een zuur gebouw, het sloopen was dus een 
vreugd. 

* l-1 é • ar k. -• t-t J • 
V B B O M P M O OP 7 M 

BEOANE. GQOND OP m * 

F I G . 3 E N 4. P L A T T E G R O N D M A G A Z I J N E N A D M I N I S T R A T I E G E B O U W 
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F I G . 2. G E D E E L T E T H A N S N I E U W U I T G E V O E R D , T E M I D 

D E N V A N B E S T A A N D E G E D E E L T E N . S C H A A L 1 A 2000 . 

Voor het eveneens amoveeren van het nog veel zuurdere maga 
zijn, dat nu als een modderbonk tusschen mijn fleurige gebou
wen staat, en voorloopig dienst doet als garage enz., bestond 
niet voldoende reden. 
Er moest dus een nieuw kantoorgebouw worden gezet vóórdat 
goed en wel met het hoofdgebouw—machinehal, ketelhuis plus 
pompenkamer — zou kunnen worden begonnen. 
Dat kantoorgebouw moest, o.a. in verband met beschikbaar 
terrein, gecombineerd worden met een reeds bestaanden trans
formatortoren en een nieuw magazijn; wel een curieuse com
binatie die na veel zoeken leidde tot een boeiend programma: 
zie fig. 3, 4, 5 en foto. 
En als derde belangrijk object moest er een schakelgebouw 
komen dat aan zóóvele technische eischen moest voldoen en 
dat een indeeling — zoowel horizontaal als verticaal — heeft, 
welke zóózeer van die van een normaal gebouw afwijkt, dat 
het bijna een apparaat is geworden. 
Het complex is nu nog onduidelijk. Dat wordt op den duur beter: 
het oude magazijngebouw moet verdwijnen, evenals de oude 
woning nabij den ingang, en het hoofdgebouw moet veel langer 
worden: zie fig. 6. 

M A G A Z I J N E N A D M I N I S T R A T I E G E B O U W . 

F I G . 5. D O O R S N E D E M A G A Z I J N E N A D M I N I S T R A T I E G E B O U W 
Z . W . G E V E L P O O R T G E B O U W M E T A A N S L U I T E N D E G E V E L G E D E E L T E N V A N M A C H I N E H U I S E N S C H A K E L H U I S . 

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

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

E L E C T R I S C H E W A C H T . 
A R C H I T E C T IR. A . H . V A N R O O D B . N . A . 

C o n s t r u c t i e - s y s t e e m H o o f d g e b o u w . 
Zooals uit fig. 7 kan blijken bestaat dit uit drie naast elkaar 
gelegen deelen: machinehal, pompenkamer en ketelhuis. 
Die deelen verschillen sterk van functie, van hoogte en van 
overspanning: het was aangewezen ze elk hun eigen dak en 
eigen travee-indeeling te geven. 
De typische dwarsdoorsnede van het ketelhuis komt voort uit de 
noodzaak de kolenaanvoer en -bunkers te bergen boven de 
ketels, de gewenschte dagverlichting en ventilatie. 
Constructie-systeem is staal-skelet met baksteenen buiten-
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wanden als een beschermende mantel öm alles heen, rustend i 
op een stijve gewapend-beton-fundeering waaronder houte i 
palen en afgedekt met bimsbeton plus gewapend beton als dak 
plaat terwijl een bimsbetonnen plafond in de machinekamer 
condensatie onder tegen het dak aan, voorkomt. 
Dat skelet is aldus opgezet dat bovengenoemde onderdeele i 
verlengd kunnen worden naar den kolenopslag toe; dan zal c i 
oude fabriek moeten verdwijnen en de kolentoevoer-transpor • 
brug ingekort worden — met behoud van het thans aangenome » 
travee-systeem. 

De laatste jaren ben ik teruggekomen van de vroeger algemeen 
gebruikelijke methode om de wanden te maken van staal-vak-
werk met steenvulling. Constructief en architectonisch is dat 
een afschuwelijke oplossing: het vakwerk kost veel aan onder
houd en is te pretentieus in zijn verschijning. 
Het is niet waar dat wij alles moeten vertoonen wat wij maken: 
vele elementen in een gebouw moeten in stilte en ongezien hun 
plicht vervullen. 

D e t a i l l e e r i n g . 
Die is wel heel wat anders dan van de ons zoo goed bekende 

huis-, tuin- of keukenopgaven. Het jonge staalskelet vraagt nog 
telkens eigen oplossingen. 
Diepe raamneggen — ik moet bekennen vaak met heimwee te 
denken aan ramen als b.v. Berlage ze maakte in het gebouw 
voor de Diamantbewerkers — passen hier niet; ik zette de stalen 
ramen buiten tegen den gevel van het Hoofdgebouw aan, als 
beschuttende schilden in den dunnen baksteenen mantel: zie 
fig. 8 en 9. 
Het condensatie-water, langs de glas-binnenkanten druipend, 
moet naar buiten worden afgevoerd. 
De gevels om het staalskelet heen — bestaande uit een muur 
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dik tweemaal een halve steen, gekoppeld door rood-koperen 
spouwankers en met een 1 V2 cm dikke tusschenlaag van sterke 
cementspecie — zijn, voorzoover ze omhoog gaan als topgevel, 
solide afgedekt met een kanaal-ijzer-profiel en aan de dakzijde 
waterdicht beplakt: zie fig. 10. 
Om de mantel-functie, in onderscheiding van normaal dragende 
muren, uit te drukken springen ze in het plint vóór bij de fun
deering die aldus op natuurlijke wijze recht onder de dragende 
stalen skelet-stijlen komt te staan: fig. 9. 
De doorvoering van leidingen door de vlakke daken is niet vast 
maar beweeglijk: fig. 11. 
Door de bijzondere eischen gesteld aan de gebouwen met nor
male muren van metselwerk, zooals Magazijn, Administratie
gebouw en Schakelgebouw, moesten ook hiervoor eigenaardige 
oplossingen worden gezocht. 
Als voorbeeld geef ik fig. 12: een detail voor een bimsbeton-
gootoverstek dat los over den muur kan schuiven om uitzetting 

en inkrimping van het dak, gedragen door bijna 19 m lane; 
liggers Din 55, mee te kunnen maken. En fig. 13: de inklemmii 
van de regen-afwerende gewapend-betonluifel boven de groo 
stalen deuren die de transformatorcellen afsluiten. 
Tenslotte nog enkele details van dilatatievoegen in beto -
wanden, tusschen oud- en nieuw metselwerk en in lange nieuv = 
gemetselde muren: fig. 14 en 15. 
Als baksteen paste ik voor buitenwerk de stralende rooi i 
inheemsche Groninger steen toe, met den ruigen kant na 
buiten, en voor binnenwerk gele Friesche steen: ik gebruik 
zoo weinig mogelijk pleisterwerk. 
De gewapend-beton fundeering haalde ik omhoog tot boven de i 
grond om zich als geprofileerd plint te manifesteeren. 
De platte daken met minimum helling — een asfaltdak voe 
zich gelukkiger als het vochtig blijft dan als het door de zo i 
drooggebakken is — steken ver over de langsgevels heen oi i 
lekkagegevaar te verminderen: zie gevelfoto. 

T W E E WOONFLATGEBOUWEN IN HET DOLDERTAL BIJ ZURICH, Arch. ALFRED en EMIL ROTH. Arch. B.S.A. 

In het September-nummer van „Das Werk" zijn twee woonflats 
gepubliceerd, die om verschillende redenen de aandacht vragen. 
De architecten Alfred en Emil Roth hebben getracht de voor
deelen van een éénfamiliehuis over te brengen in een étage
woning. Voordeelen als rust, vrijheid van wonen, enz. 
De twee flatwoningen staan scheef op het bouwterrein, hetgeen 
vele voordeelen gaf voor het bereiken van een gunstige ligging 
der vertrekken. 

E r d g e s c h o s s : 
9 grosser W n h n - und Essraum. 
10 Wohnterrasse, 11 Küche , 12 
bis 14 Zimmer, 15 MUdchenzim-
mer, 16 Abstel l raum, 17 E inz im-
merwohnung mit scparatetn Kin
gang 18 

De dakverdieping is in afwijking van de bouwverordening van 
Zurich, in de betreffende zone geldend, bij wijze van uitzonde
ring en proef gemaakt mogen worden volgens de voorstellen 
van de architecten, die daarbij gesteund werden door de afdee
ling Zurich van den Bund Schweizerischer Architekten. 
Behalve een uitgesponnen technisch detail, waarvan wij wegens 
plaatsgebrek niets kunnen overnemen, bevat de toelichting 
eenige opmerkingen over de isolatie der leidingen, tegen het 

" 1 0 9 ̂ h^j^-^jl^ 

A t e l i e r g e s c h o s s : 
Zwei selbstiindige Wohnuteliers 
31 und 34, mit Kuchnischcn 3:t 
und Abstellraum 36. 37 ist ein 
zur Sechszimmcrwohming ge
horende» Sonnenbad 

I T n t e r g e s c h o s s : 
1 E ingang, 2 Garagen, 3 und 4 
Keiler, 5 Waschkuche , 6Trocken-
ruum, 7 Nebeneingang für den 
Heizer 

O b e r g e s c h o s s : 
Wie Erdgeschoss, Jedocb stalt 
der Einzimmerwohnung weilere 
Zimmer mil halbhoher Trenn-
wand 20, 27. Mafistab 1:300 
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G E Z I C H T O P D E 2 W O O N F L A T G E B O U W E N . Z U I D - W E S T G E V E L . 

W O O N A T ELI E R . W O O N R U I M T E . 

P L A T T E G R O N D E N V A N E E N D E R W O O N F L A T G E B O U W E N . 
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I N G A N G V A N B U I T E N A F G E Z I E N . I N G A N G V A N B I N N E N UIT G E Z I E N . 
T W E E W O O N F L A T G E B O U W E N IN H E T D O L D E R T A L BIJ Z U R I C H . A R C H I T E C T E N A. E N E . R O T H . (U IT „ D A S W E R K " ) . 

geruisch, dat daarin kan voorkomen. Wij lezen: „Für die Weiter- hierfür bereits wirksame Lösungen: die Aufgabe der Weiter-
entwicklung des Wohnungsbaues im allgemeinen muss die entwickelung ist es, sie für jede Wohnform ökonomisch tragbar 
Schallisolation zur Forderungerhoben werden. DieTechnik bietet zu gestalten. J. P. M. 



BOEKBESPREKING. 
N I E U W E B O U W C O N S T R U C T I E S I., door Prof . Ir. J . G . Watt jes b.i., 

Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft . N.V. Ui tg . Mij. 

„ K o s m o s " , Amsterdam. 

Dit eerste deel van Nieuwe Bouwconstruct ies verschijnt als 1e supplement 

op het door den schri jver uitgegeven standaardwerk „ C o n s t r u c t i e van 

Gebouwen" waarvan de eerste druk vier f l inke deelen besloeg, de tweede 

echter reeds tot tien deelen was uitgedijd. Het ligt in de bedoeling van den 

schri jver, thans elk jaar een aanvul lend werkje te laten verschi jnen, waar

in nieuwe en verbeterde bouwconstruct ies zullen worden beschreven, waar

door de bezitter van den tweeden druk van het s tandaardwerk zich ver

heugen kan in het bezit van een boek, dat up to date is. 

Het streven, een boekje samen te stellen waar in men verschi l lende 

nieuwigheden bijeen vindt, is al leszins pri jzenswaard. Het echter te laten 

voorkomen of een zoo omvangri jk werk als de tiendeelige tweede druk als 

handboek tamelijk waardeloos zou zijn bij het eerlang verschijnen van een 

nieuwen druk lijkt mij niet weinig overdreven. E r is geen reden die nieuwe 

bouwconstructies zoo hoog aan teslaan, dat zij de oude beproefde grond

slagen min of meer van hun waarde zouden berooven. 

In een vijftal hoofdstukken, die gewijd zijn aan buitenmuren, fundeer ingen, 

gewapend metselwerk en gewapend beton, deurkozijnen en dakconstruct ies, 

worden de nieuwe bouwwijzen aan de hand van duideli jke f iguren toege

licht. Veel aandacht wordt gewijd aan de nieuwere paal fundeer ingen 

( F r a n k i p a a l , Wi tboorpaa l , Sprengerpaal , v leugelpuntpaal , enz.) , waarbij 

waardevol le gegevens bijeengebracht zijn, die t i jdroovend zoeken in tal v 

uiteenloopende publicaties onnoodig maken. 

Bij het doorlezen der verschi l lende gegevens werd ik wel getroffen d or 

het feit, dat verschil lende nieuwigheden eenvoudig zonder cr i t ische e. 

schouwing worden gegeven, terwijl bij andere weer wordt gewaarschu | 

met de toepassing der beschreven constructiewijze voorzichtigheid te 

t rachten. 

Met name trof ik over „ N i e u w e , zeer harde en sterk l ichtdoorlatende gl 

betontegels" (pag. 51) wel de opmerking aan, dat speciale belastingpp 

ven de glastegels van bepaalden vorm niet tot breuk konden brengen; ma 

toch vraag ik mij af, of dergelijke proeven eenige zekerheid geven over 

vraag of een dak, waar in deze tegels zijn toegepast, op den duur in ons 

mant houdbaar zal blijken te zijn. 

Een dergeli jke weinig cr i t ische behandeling ondergingen de l ichtkappen v 

schokbeton op pag. 58, waarbij verteld wordt, dat over de glasruiten < 

strook bitumenweefsel wordt gelegd, dat met de benzinelamp aan glas 

beton wordt vastgebrand, een wijze van uitvoeren die m.i. bij den ernstig 

constructeur eenige verbazing zal moeten wekken. Hetzelfde is het gev 

met het glasdaksysteem Ferma zonder glasroeden (pag. 59), dat in zij 

bondige beschrijving niet geëigend is ons tot een proefneming aan te spc 

ren. Voor- en nadeelen van dit systeem zouden m.i. zeker moeten wordet 

opgesomd. H. G. J . S 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 
L ' A R C H I T E C T U R E D ' A U J O U R D ' H U I (Jul i 1936) is geheel gewijd aan de 

electriciteit in het gebouw. Het behandelt met de bekende uitvoerigheid van 

dit maandschr i f t de installatie van de stroomopwekking af tot de afslui ter 

aan de wand met alle denkbare daartusschen liggende mogeli jkheden. 

De electriciteit wordt er behandeld als licht-, warmte- en krachtbron, en 

verder ten dienste van telefoon, radio en wetenschap. Voeg daarbij alle 

denkbare apparaten en lampmodel len dan kan men z ich wel voorstel len dat 

dit nummer met pl.m. 350 afbeeldingen, graf ieken, tabellen etc. weer zeer 

uitvoerig is. De aandacht moge voor dit maandschr i f t wel eens gevestigd 

worden op de groote en goed verzorgde advertenties, meerendeels een heele 

doch nooit kleiner dan een kwart pagina, die zelfs het doorbladeren der 

advertenties tot een genoegen maken. 

T H E A R C H I T E C T S ' J O U R N A L . 2176. 1.10.'36. 

Ui ts lag van de pri jsvraag voor een nieuw stadhuis in D a r t f o r d ; de drie 

bekroonde ontwerpen geven niet veel moois te zien. 

Voo r een nog loopende pri jsvraag (stadhuis voor Newport) worden de 

eenigszins vreemde voorwaarden door een der deelnemers gecri t iseerd. 

Kenneth McCutchon laat aardige kiekjes zien van door hem vervaardigde 

maquettes, bij een niet zeer interessant ar t ikel . 

Ui tvoerige prijslijsten voor materialen en werkzaamheden doen ons ver

langen naar een dergelijke degelijke rubriek in ons eigen blad. 

T H E A R C H I T E C T S ' J O U R N A L . 2178. 15.10.'36. 

Hu is van den Koning van Enge land , oorspronkeli jk bij het z i lveren jubi

leum aan Koning George 5 aangeboden, thans eigendom van Koning 

E d w a r d 7. 

Binnen interessanter dan buiten. 

Het belangwekkendste in dit nummer is Eastman's tandheelkundige kl iniek 

in Stockholm, ontwerper W a l d e m a r J o h a n s o n ; kloek en gzond werk. 

T H E A R C H I T E C T S ' J O U R N A L . 2179. 22.10.'36. 

Het door W i l l i a m A . Pite, Son en Fa i rweather ontworpen hospitaal voor 

t b c - p a t i ë n t e n te Card i f f trekt in dit nummer door zijn vreemde platte

grond en goede archi tectuur de aandacht. 

COMMISSIE VOOR DE STUDIE 
Door de Ned. Centrale Organisat ie voor toegepast natuurwetenschappeli jk 

onderzoek (T .N.O. ) te den Haag , is ingesteld een landelijke commissie voor 

de studie van de w o n i n g h y g i ë n e , waar in ook een vertegenwoordiger van den 

B .N .A . is benoemd. De Commiss ie is als volgt samengesteld: 

Ir. H. van der K a a , Hoofdinspecteur van den Dienst voor de Volksgezondheid 

(Volkshuisvest ing) , Voorzit ter . 

Ir. A . Keppler , Directeur van den Gemeentel i jken Woningdienst te Amster

dam, vertegenwoordiger van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuis

vesting en Stedebouw en bestuursl id van dit Instituut. 

Ir. M. E . H. T jaden , Directeur van het Gemeenteli jk Bouw- en Woningtoez icht 

te Amste rdam, vertegenwoordiger van de St icht ing voor Mater iaalonder

zoek en onder-voorzitter van deze St icht ing. 

Prof . Dr. J . J . van Loghem, Hoogleeraar aan de Gemeenteli jke Universi tei t 

te Amste rdam, vertegenwoordiger van de Afdeel ing voor Gezondheids

techniek van het Koninkl i jk Instituut van Ingenieurs en bestuursl id van 

deze Afdeel ing. 

J . M. van Hardeveld , Vertegenwoordiger van de Maatschappij tot bevordering 
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Voorts de uitslag van een pri jsvraag voor de versier ing van Bond Street 

Niet veel nieuws. 

T H E A R C H I T E C T S ' J O U R N A L . 2180. 29.10.'36. 
Weer een raadhuispr i jsvraag: T h e Bark ing Competi t ion 

J O U R N A L R. I. B. A . No. 19. (1936). 

Geeft een zeer goed gedocumenteerde studie door J . Spedan Stedman, stu

dent R. I. B. A „ over de inr icht ing van warenhuizen. S . 

In „ H E T Z I E K E N H U I S W E Z E N " , het orgaan van een aantal vereenigingen 

werkzaam op het gebied der z iekenhuisverpleging, heeft Ir. A . van der Steur 

in het Ju l i -nummer een uitvoerige beschouwing gewijd aan ziekenhuisbouw. 

In een populair opgevatte verhandel ing worden de voor- en nadeelen van 

corridor- en pavi l joensystemen, hoog- en laagbouw, blok- en groepsystemen 

uiteengezet, waaraan dan nog eenige bijzonderheden over zigzagbouw en 

terrasbouw worden vastgeknoopt. Bij de behandeling van het corridor- en 

pavi l joensysteem wordt gewezen op de vele tusschenvormen, welke hier be

staan en worden de omstandigheden nagegaan, welke invloed hebben op de 

r ichting naar welke een bepaalde keuze zal uitgaan. 

A a n de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden van ziekenhuizen van ver

schil lende grootte en bestemming komt de heer v. d. Steur dan tot enkele 

algemeene normen, welke bij z iekenhuisbouw van dezen tijd in aanmerking 

dienen genomen te worden. 

Over igens wordt het vraagstuk zeer uitvoerig bekeken en krijgt ook de leek 

op bouwgebied wel een goed beeld van het groote aantal factoren welke op 

den bouw van een ziekenhuis van invloed kunnen zijn. Het art ikel van den 

heer van der Steur is rijk g e ï l l u s t r e e r d met plannen en foto's van zieken

huizen in binnen- en buitenland, terwijl aan het slot een aantal schema's 

voor zonnestanden is toegevoegd. 

Dit zeer omvangri jke Ju l i -nummer vervolgt met een art ikel over organische 

bedri j fsrekening van de hand van den heer Hensbergen. Vervolgens is er een 

beschrijving van de k l in iek-Neder-Veluwe te Wol fheze, toegelicht met plan

nen en foto's, terwijl het nummer sluit met een vertoog over veil igheid in 

z iekeninr icht ingen door J . Steenhuis. J . M. v. H. 

VAN DE WONINGHYGIËNE. 
der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Archi tecten B.N.A. 
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HET NEDERLANDSE PAVILJOEN OP DE TENTOONSTELLING PARIJS 1937, 

De t e n t o o n s t e l l i n g . 
De plannen voor deze tentoonstelling „Kunst en Techniek in 
het hedendaagse Leven" overtreffen nog weer die van vorige. 
Het terrein, er voor bestemd, strekt zich uit langs beide Seine-
oevers in het hart van Parijs vanaf het eilandje in de Seine, 
de Allee des Cygnes, tot aan de Place de la Concorde toe, 
een afstand van zy2 K.M. Het gehele Champs de Mars, met 
het Eiffel-toren-complex, het Trocadero met omgeving, het 
nieuw te bouwen Museum voor Schone Kunsten, de Esplanade 
des Invalides en het Grand Palais zullen er deel van uitmaken. 
Het Trocadore is er voor verbouwd, de vleugels vergroot, de 
middenpartij weggebroken voor het verkrijgen van een uit
zichtterras over Seine en Champ de Mars. Daarvóór is een 
grotendeels ondergrondse congres-zaal gebouwd voor 3000 per
sonen, die zich aansluit aan een nieuwe waterpartij. Het aan de 
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Quai de Tokio nieuw gebouwde Museum voor Schone Kunsten 
is bestemd voor de vrije schilder- en beeldhouwkunst. 
Het eilandje Allee des Cygnes wordt aan weerszijden omzoomd 
door op steigers gebouwde paviljoens, bestemd voor de Fransr 
Koloniën. 
De spoorweg langs de Seine is grotendeels overbouwd, he 
daardoor ontstane terras moet met de daaraan regelmatig ge 
projecteerde paviljoens voor Italië, Engeland, België, de Ver 
enigde Staten, Zweden en Zwitserland één architectonisch 
complex vormen. 
De meeste der overige deelnemende landen hebben plaatsin. 
gevonden voor hun paviljoens in het Park voor het Trocaderc 
De daar aanwezige bomen, die zooveel mogelijk gespaan 
moeten blijven, zullen aan de architecten heel wat moeilijk 
heden hebben gegeven. 

S i t u a t i e van het N e d e r l a n d s e P a v i l j o e n . 
Het or Nederland bestemde terrein is zeer gunstig gelegen 
aan de hoofdweg van het Park op de N.O. hoek van de Avenue 
Ferdinand I. 
Het is vrij ruim, ofschoon van niet zeer gunstige vorm, met 
langs de zijden en in enkele groepen hoog opgaande bomen, 
waaronder enige zo kostbare exemplaren, dat zij niet konden 
worden verwijderd. 
Het terrein helt naar het Zuiden vrij sterk af, waardoor gedeel
telijk 2 verdiepingen konden worden geprojecteerd. 

O p d r a c h t . 
De opdracht voor het paviljoen omvatte een gebouw van ± 
1200 M-., waarin moesten worden ondergebracht hoofdafdelin
gen voor Verkeer en Toerisme, Industrie en Kunstnijverheid, 
Kerkelijke Kunst. Tot het voorzien van een afdeling Indië werd 
eerst in een later stadium besloten. 

Voor de verzorging van het inwendige dezer afdelingen heeft 
de Tentoonstellingscommissie de hulp van meerdere architec
ten ingeroepen. Zo wordt de zaal voor het Verkeer en Toerisme 
uitgevoerd volgens de plannen van architect Ir. S. van Rave-
steyn, voor de religieuze kunst van architect F. A. Eschauzier 
en voor de Indische inzending van architect Antonisse, bekend 
door zijn gebouwen voor de Pasir Gambir te Batavia. Door 
hem zal ook in een aparte aanbouw een indruk van een Indi
sche pendopo worden gegeven. 
Aan de afdeling Verkeer en Toerisme grenst een aparte zaal 
waar een beknopt beeld zal worden gegeven van het nieuwe 
schip voor de Holland-Amerika Lijn; dit gedeelte wordt inge
richt door de architecten H. Th. Wijdeveld en Ir. J. A. Brink
man. 
De middenzaal van het paviljoen, bestemd voor de inzendingen 
Kunstnijverheid en Industrie, Architectuur en Stedebouw, werd 
aan de zorgen van ondergetekende toevertrouwd. 
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P l a n . 

Na velerlei overwegingen besloten wij tot het plan van een 
hoofdhal, waarin de drie hoofdafdelingen zonder nadrukkelijke 
scheiding in elkaar over zouden gaan. Aan deze hoofdhal zou
den kleinere afdelingen van de expositie naar buiten worden 
uitgebouwd, waarvoor gedacht werd aan de afdeling van de 
Holland-Amerika Lijn, het model van een moderne arbeiders
woning, en een cinema voor het geven van bijzonderheden van 
ons land, die op de eigenlijke expositie niet konden worden ge
toond. Toen de deelneming van Indië vaststond, werd daarvoor 
de onderverdieping bestemd en de cinema vervangen door een 
Indisch gebouw. 
De groepering der afdelingen dachten wij ons zodanig, dat het 
publiek in een duidelijk bepaalde richting zou circuleren, ten
einde een zo vlot mogelijk verloop van de op sommige dagen 
te verwachten grote mensenmassa's te verkrijgen. 
Voor de dagverlichting meenden wij af te moeten zien van 
bovenlicht, omdat de sfeer daarvan ons niet bijzonder aantrek
kelijk voorkwam en omdat een gedeeltelijke verdieping-bouw, 
waartoe de terreinhelling ons noodzaakte bij de gegeven be
perkte oppervlakte, dit als algemeen systeem niet toeliet. 
Volgen wij thans de loop van het publiek, dan komen wij vanaf 
de hoofdweg op een hooggelegen ingangsterras, vanwaar men 
eerst nog een blik slaat op de tuinaanleg, en vandaar in de 
eerste afdeling: Verkeer en Toerisme, verzorgd door den archi-
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tect Ir. S. van Ravesteyn, waarin ook bijzondere aandacht is 
gewijd aan de landspropaganda. 
Het eerste gedeelte van die afdeling is als lage ingangspartij 
tegen de hoofdhal aangebouwd. Langs de wand is een door
lopende tafel aangebracht, waar propagandamateriaal ligt uit
gestald, terwijl daarboven op wigvormige schotten gelegenheid 
is voor het aanbrengen van grote foto's. 
Na dit lage gedeelte te zijn doorgegaan, komt men in de grote 
hal tegenover het inlichtingenbureau, waar een groot sterk 
verlicht wandschilderij de aandacht vestigt op het Nederlandse 
grondgebied. Achter dit bureau ligt het secretariaat. 
Links vindt men onder een allegorische wandschildering van 
Amsterdam de doorgang naar de uitbouw, waarin door de 
architecten Brinkman en Wijdeveld van het nieuwe H.A.L -
schip een demonstratie wordt gegeven in tekeningen, allego1 ' 
en gedeeltelijke interieurs. 
Na het „verkeerscentrum" in de eerste afdeling, waar h t 
publiek eerst nog wat heeft kunnen rondzwermen, gaat m<= i 
rechts de grote hal verder in. De breedte van 14.50 m is dc 
in de langsrichting opgestelde schotten in tweeën verdeeld. De 3 
schotten vormen de nodige expositie-gelegenheid en geven a i 
het verkeer de gewenste richting. 
In de linker „langshelft" van deze hal is op 3.80 m hoogte e i 
7 m breed balkon aangebracht, waarvan nadere bijzonderhed i 
straks zullen volgen. 
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De rechter „langshelft" is geheel gewijd aan de industrie-pro
ducten en de kunstnijverheid, die behalve in de expositie-hoe
ken ook is opgesteld in vitrines en glazen legtafels langs de 
gevel. 
Het einde van deze ruimte gaat over in een bordes van waar
uit men in de enigszins verdiept gelegen zaal voor de kerke
lijke kunst ziet en er daarna met zeer brede traptreden in 
afdaalt. De architect Eschauzier, die deze afdeling verzorgt, 
heeft rechts op een galerij gelegenheid gegeven voor de expo
sitie van kleinere kerkelijke voorwerpen. 
Na het bezoek aan deze afdeling voert een trap links naar de 
afdelingen meubelen en de daarbij behorende kunstnijverheid. 
Er is gelegenheid voor de opstelling van een drietal interieur-
hoeken van verschillende aard. Het boven deze afdeling gelegen 
balkon geeft de mindere hoogte, die noodzakelijk is voor de 
sfeer van deze ruimten. Aan het einde van deze afdeling voert 
een brede trap naar de onderverdieping. Men kan hier echter 
de route onderbreken voor een bezoek aan het balkon, dat is 
ingericht voor de expositie van architectuur en stedebouw. De 
laatste wordt getoond aan kaarten en maquettes, de eerste in 
diapositieven tegen het glas van de buitenwand en aan foto's 
op een langs deze wand doorlopende legtafel. Deze zijweg van 
de gewone route is bedoeld als uitstapje voor dat deel van het 
publiek, waarvan bijzondere belangstelling voor deze onder
werpen mag worden verwacht. Is men de trap weer afgedaald, 
dan sluit men weer aan op de gewone route, die via de grote 

trap voert naar de afdeling Indië in de onderverdieping. Aan 
het begin van deze afdeling vindt men naar links nog een zij
weg naar het los van het paviljoen staande Indische gebouw, 
dat, ofschoon van veel geringere afmetingen zijnde, door den 
architect Antonisse toch bedoeld is om een indruk te geven van 
de pendopo. De geheel glazen toegangsgalerij tot dit gebouw 
laat de gelegenheid, ook de buitenarchitectuur te zien. In de 
grote zaal van Indië zal de aandacht worden gevestigd op de 
aantrekkelijkheid van het land uit toeristisch oogpunt, de 
stedebouw, de waterstaatkundige werken, de cultures en de 
hedendaagse inlandse kunstnijverheid. De uitgang van deze 
zaal voert het publiek weer in de open lucht, zij het nog 
onder de hoofdverdieping. In deze open ruimte komt waar
schijnlijk nog gelegenheid voor een rustig zitje, waar koffie 
geserveerd kan worden, terwijl op de daartegenover gelegen 
eindwand van het gebouw gegevens worden aangebracht be
treffende de volkshuisvesting en de volksgezondheid. Het zal 
mogelijk zijn door in deze wand aangebrachte ramen een blik 
te slaan in een volgens moderne principes gebouwde arbeiders
woning. 

Inmiddels is men hiermede weer in de tuin gekomen, waarvan 
de aanleg verzorgd wordt door den tuinarchitect D. F. Ter-
steeg. Een wisselende tentoonstelling van bloemen en planten, 
die gedeeltelijk onder het hoofdgebouw doorloopt, geeft dan 
aan de vertrekkende bezoekers een laatste indruk van wat 
Nederland ook op dit gebied te zien kan geven. 
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C o n s t r u c t i e . 

Het hoofdgebouw heeft een ijzerconstructie, bestaande uit 3 
rijen ronde kolommen, waaraan balklagen zonder stijve hoek
verbindingen zijn bevestigd. De windkrachten worden opgeno
men in een als horizontaal vakwerk uitgevoerd windverband in 
deze balklagen, die de krachten overbrengen naar de eindpun
ten, waar ze worden opgenomen door vakwerken in de eind-
wanden. Deze werkwijze maakt een minimum bewerking van 
het balkijzer mogelijk, hetgeen van belang is voor de sloop-
waarde. De geheel vrijdragende glazen buitenwanden bestaan 
uit een stijl- en regelwerk van 6 X 16 liggend aangebracht, 
gesteund door hoofdstijlen van NP 26. 
De kleinere aanbouwen hebben een licht ijzerskelet, dat op de 
gewone tentoonstellingsbouwwijze met hout wordt uitgetim-
merd en afgepleisterd. De fundering geschiedt op betonvoeten 
op 2,50 m diepte, waarop een druk van 3 kg/cm- wordt toe
gelaten. 
De waterafvoer van de hoofdhal vindt plaats door de stalen 
kolommen. 
De ijzerconstructie en de fundering worden in verband met het 
Franse subsidie door een Parijse firma uitgevoerd, doch de af
bouw zal door Nederlandse firma's plaats hebben. 

De A r c h i t e c t u u r . 

De op korte afstand gelegen achtergrond van de hoge en uit
gestrekte gebogen vleugel van het Trocadéro, die de gehele 
omgeving beheerst, deed ons een soepele, niet in hoofdzaak 
door rechte lijnen bepaalde vorm zoeken. Deze soepele begren
zing gaf ook de mogelijkheden, kostbare bomen te ontzien. 
Reeds werd vermeld, dat wij zochten naar een andere verlich
ting dan door bovenlicht. Een overvloedige verlichting vonden 
wij door de gehele langswand van vloer tot plafond van glas 
te maken, aan de einden opgesloten tussen dichte eindwanden 
van geglazuurde steen. Dit om aesthetische redenen gekozen 
materiaal geeft de mogelijkheid om te tonen, dat de Neder-
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landse nijverheid ook nog iets anders te bieden heeft dan de 
reeds algemeen bekende handvormsteen. 
Het losmaken van de vloerondersteuning van de glaswand 
maakt de expositie volkomen onafhankelijk van muurdammen 
e.d., terwijl het gematteerde glasoppervlak een overvloedig dif
fuus licht geeft, dat interessante expositie-mogelijkheden opent 
voor glas-in-lood, diapositieven en glasschildertechniek. 
Het zonbezwaar van deze glaswand wordt verminderd door 
het matteren van de oppervlakte, terwijl de isolatie is vergroot 
door dubbele beglazing, waartoe het zware raamhout aanlei
ding en gelegenheid biedt. 
Intussen is de te verwachten warmte-doorgang door de wan
den slechts ongeveer de helft van die door het platte dak, zoo
dat voorzieningen aan dit laatste eerder dan voor het glas in 
aanmerking komen en ook niet achterwege zullen worden ge
laten. 
Voor het inwendige van deze hoofdruimte is gezocht naar 
effen toon, (verlevendigd door de met rood koper beklede 
kolommen) die de neutrale achtergrond vormt, welke de ver
schillende inzendingen tot een geheel bindt, en die objecten 
opneemt in de architectonische werking. 
Naar buiten werkt de hoofdruimte als een duidelijk begrensde 
horizontale massa, die wij door de teruggetrokken onderver
dieping, met geheel andere behandeling van glas (doorzichtig) 
en muur (gepleisterd), visueel los hebben trachten te makei 
van het hellende terrein. Met het doordringen van de tuin in 
het open ondergedeelte is getracht de massa van het hoof -
gebouw, dat niet ruim genoeg in het groen zou kunnen staan, 
zooveel mogelijk te verluchtigen. 
Overigens is de uitwendige vorm in belangrijke mate bepa. d 
doordat de grote expositiedelen: entree, H.A.L., pendopo, arb '• 
derswoning en het secretariaat van uit de hoofdruimte naarbi i-
ten zijn uitgebouwd en gebruikt zijn als architectuur-element' i> 
Aldus is het karakter der uitwendige verschijning meer I 
paald door de geest van de Nederlandse deelneming dan dc >r 
die ener architectuur. 
November 1936. Ir. J. H. VAN DEN BRO <• Z A A L V O O R I N D U S T R I E E N K U N S T N I J V E R H E I D A R C H I T E C T IR. J . H . V A N D E N B R O E K B . N . A , 
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PRIJSVRAAG VOOR HET NIEUWE RAADHUIS VAN AMSTERDAM. 

Het Programma voor de Prijsvraag voor het Nieuwe Raadhuis 
van Amsterdam is thans aan de aanvragers toegezonden. 
„Het is de oproep tot de Nederlandsche Architecten om", aldus 
Burgemeester Dr. W. de Vlugt, in zijne rede, bij de installatie 
van de Jury, „van hun kennen en kunnen te getuigen en plan
nen te ontwerpen, om onze stad te verrijken met een Raad

huis, dat een grootsche manifestatie moet zijn van hetgeen 
onze twintigste eeuwsche bouwkunst vermag, een Raadhuis, 
dat tot in lengte van dagen moge getuigen van het krachtige 
leven van Neerlands hoofdstad en van haar eerbiedig en rots
vast vertrouwen in de toekomst." 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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M O T T O 3377 O N T W E R P V A N M A R I U S D U I N T J E R , A R C H I T E C T T E A M S T E R D A M 

EEN VACANTIE- EN WEEKENDHUIS AAN DE VECHT 
ARCHITECTURA ET AMICITIA, ONTWERPSTUDIE Nr.8 

HOOGTEMAAT HOOGE SLUIS EN FOTO'S GEVELWANDEN FREDERIKSPLEIN. 

Den mededingers aan de Raadhuisprijsvraag wordt verzocht op 
situatieteekening I, behoorende tot het prijsvraagprogramma, 
de hoogtemaat 3,81 : m in te vullen op het midden van de brug 
over den Amstel voor de Sarphatistraat (genaamd Hooge Sluis). 

Van de verschillende gevelwanden om het Frederiksplein wer-
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den foto's genomen volgens de op bijgaande situatie aang 
duide pijlen. 
Deze acht foto's met situatie worden tezamen voor ƒ 0.50 v< -
krijgbaar gesteld. Aanvragen uitsluitend schriftelijk te richt 'i 
aan de Secretaresse van de Jury, kamer 200, Raadhuis, A i-
sterdam C. 

De opgave in nr. 44 van ons blad luidde als volgt: 

O n d e r w e r p : een vacantie- en weekendhuis aan de Vecht — 
uit bescheiden beurs te bouwen voor een Amsterdamsen echt
paar (intellectueelen) met twee zoons — dat later zonder ingrij
pende verandering tot permanente bewoning kan dienen. 
S i t u a t i e . Zie de teekening met bijschriften. 
Het terrein ligt op 0.60 m, de kruin van den weg op 1 m boven 
den normalen waterstand van de Vecht. 
Er mag gebouwd worden tot op de erfscheidingen. De oeverlijn 
mag niet worden overschreden; toegelaten worden steigertjes, 
die ten hoogste 1 m voorspringen. De oever is beschoeid. 

Herinnerd wordt aan Nr. 38 van ons blad, gewijd aan de Vecht
streek. 

Indeeling. Verlangd worden: een ruime woonkamer,een kleine 
keuken, een koele provisieberging, een slaapkamer voor de 
ouders, een slaapkamer voor de jongens (later logeerkamer), 
een één-persoons logeerkamertje (later ev. dienstbodenkamer) 
en toiletgelegenheid. Verder bergruimte o.a. voor rijwielen, een 
wherry (lang 7.50 m) en twee kano's. 
Het huis zonder de bergruimten, maar inclusief eventueele zol
derruimte, mag geen grooteren inhoud hebben dan 325 m3, ge
meten buitenwerks en boven den beganegrond-vloer. 
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RAPPORT VAN DE COMMISSIE VAN BEOORDEELING 

De belangstelling was groot; 65 ontwerpen kwamen binnen. De 
kwaliteit der inzendingen was minder bevredigend. Velen hebben 
de opgave onderschat, naar het schijnt; zij was niet omvangrijk, 
maar ook niet eenvoudig. Want gevraagd werd: een vacantie
huis, geschikt voor permanente bewoning, voor watersport
enthousiasten, aan de Vecht, op een uitzonderlijk terreintje. 
De opgave, een vacantiehuis werd dus op verschillende wijzen 
gecompliceerd. (Het is goed opgaven te richten op de oplossing 
van algemeene vraagstukken; als o n t w e r p - s t u d i e heeft 
het ook zin op een speciaal geval zich te spitsen.) 
Een v a c a n t i e h u i s moet zoo zijn, dat het huishouden er 
zeer vlot kan gaan. Men beoogt meer buiten, in den tuin te 
wonen dan binnen. De situatie en de tuinaanleg worden daar
door van bijzonder belang. 
Dat het huis tot p e r m a n e n t e b e w o n i n g moet kunnen 
dienen, legt beperking op aan de mogelijke hang naar groote 
openheid. De mogelijkheid van verwarming diende in 't oog 
gevat te worden. Het lijkt ons echter juister een haard en of 
een kachel te projecteeren dan een centrale verwarmingsinstal
latie. De intellectueele ouders van de kano-varende jongens 
kunnen geacht worden omstreeks 40 jaar oud te zijn. De tijd, 
dat zij het huis permanent zullen gaan bewonen, is dus nog 
zoo ver — en de verwarmingstechniek is zoo in ontwikkeling 
— dat zich niet laat voorzien hoe dan het huis het beste ver
warmd kan worden. 
W a t e r s p o r t . De meeste inzenders bleken onkundig van de 
eischen waaraan een roeibootenhuisje moet voldoen — waar
over straks — en bleken ook begrip te missen van de mentali-
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teit en de behoeften der bedoelde watersport-familie, wisten 
althans daaraan niet goed vorm te geven. Zij zijn vlot, zij zullen 
zich buiten niet al te correct kleeden, wenschen vrijheid op hun 
terrein en als ze transpireerend thuiskomen, dan wenschen ze 
een douche. Van de 59 uitvoerig beoordeelde ontwerpen hebben 
16 geen bad- of toiletgelegenheid. Men meene niet dat deze 
familie het nu en later zonder zou willen stellen. 
Te weinig inzendingen bouwden een vreugdig verblijf voor een 
sportief gezin. Eigenlijk slechts in het bekroonde ontwerp is 
zwier èn noblesse — waarover hierna. 
A a n de V e c h t . Daar geldt, zooals gold aan de Keizersgracht 
(nr. 15 van ons blad): Noblesse oblige. Dat wil niet zeggen, 
dat wat er nu gebouwd wordt, uiterlijk verwant zou dienen te 
zijn aan wat er werd gebouwd in den glorietijd van de Vech 
Tenslotte het u i t z o n d e r l i j k e t e r r e i n t j e , 12 m die 
De aangegeven boomen hebben alle inzenders behoude 
slechts een van hen velde er een. Sommigen wisten ze vor 
treffelijk te benutten, een enkele koesterde ze met apenliefi 
In veel gevallen hebben zij in belangrijke mate plaats en voi i 
van het huis beïnvloed. De tuinmuur langs den moestuin van 
belendende buitenplaats hield de aanwijzing in desgewenst 
een tuinmuur toe te passen. Wij meenen dat dit zin heeft ( 
den ondiepen tuin vrij te maken — geheel of ten deele — 
vooral het snelverkeer langs den weg ervan af te sluiten. K -
zijn de slechtste ontwerpen niet die een tuinmuur doen zk i . 
In dit verband vermelden wij ook de wraking van slaapkatw s 

op het Noorden. Deze zijn in het algemeen te veroordeelen " 
in het bijzonder hier, waar zij liggen aan den verkeersweg. L '• 
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ging van de slaapkamers aan de Zuidzijde, de rustige Vecht-
zijde is te verkiezen. 
Naar het schijnt, heeft de moestuin op het aangrenzende ter
rein 19 van 59 inzenders verleid ook een moestuin te projec
teeren. Dat is een fout: in vacantietijd kan men geen moes
tuintje) onderhouden. Het zou (letterlijk) niets opleveren. 
Ten aanzien van de keuken merken wij op, dat een uitloop 
naar buiten, op een dergelijk terrein en in een huis dat voor 
permanente bewoning zal gaan dienen, zeer gewenscht is. 
Bovendien eenigerlei verband met een schuurtje. 
Tenslotte willen wij in het algemeen iets zeggen van het 
bootenhuis. Te veel bootenhuizen zijn volstrekt ondoelmatig 
ontworpen. Een wherry is een vrij kwetsbaar ding; het is daar
om onjuist de fietsen in dezelfde ruimte te bergen. De lengte 
van de wherry was gesteld op 7.50 m; de breedte van een 
outrigged wherry met inbegrip van de riggers bedraagt ten
minste 1.75 m. Het beste sleept men hem naar binnen over een 
vlotje of lage steiger — liefst over rollen. De naar het water 
gekeerde korte zijde van het bootenhuis dient dus geheel ge
opend te kunnen worden. De kano's kunnen erboven geborgen 
worden op consoles, maar vrij bezwaarlijk: men moet de 
wherry kunnen hanteeren onder de consoles, en de kano's, voor 
de wherry staande. Een wherry en kano's dienen droog ge
borgen te worden; een overbouwd haventje is niet bruikbaar, 
ook een afdak ('s winters) niet. Het bootenhuis achten wij 
doelmatig en het goedkoopst van hout te bouwen tegen de 
belending, tenminste 2 m hoog, met een lessenaardakje, zooals 
enkele inzenders dat deden. Het is gewenscht het bootenhuis 
niet te verstoppen, maar dit integreerende deel van het geheel 
onder de koesterende oogen der bewoners te brengen. De be
kroonde inzending doet dat op voortreffelijke wijze. 
Tenslotte merken wij nog op, dat het o.i. aan de Vecht de 
voorkeur verdient, niet op den beganegrond te slapen. 

B e o o r d e e l i n g der o n t w e r p e n a f z o n d e r l i j k . 
Daar de gestelde maximum-inhoudsmaat van het huis de op
gave beheerschte, hebben wij gemeend de volgende zes ont
werpen te moeten uitzonderen, welke die maat aanmerkelijk 
overschrijden. 

8 8 8 8. Gezien de t rappen, het enorme presenteerblad-terras en de dito 
sousterra in-ruimten is het huis al leen uit royale beurs te bouwen. De si tua
tie is m is : er is geen bruikbare tuin. 

2 2 2 4 . De niet opgegeven inhoud is ruim 360 mJ. De indeeling is doeltref
fend, de vormgeving verre van f raa i . 

22212. De inhoud is ± 405 m3. Een zinlooze kap. De indeeling is ondoel
t ref fend, het exter ieur braaf. 

8 7 16. De inhoud is ± 370 m3. T e veel gangruimte. Si tuat ie en architec
tuur zijn niet sterk maar zonder groote fouten. 

7 6 5. De niet opgegeven inhoud bedraagt ± 390 m'. De indeeling is in 
beginsel te aanvaarden. Het geheel is overigens niet beheerscht. 

4 8 5 2. De niet opgegeven inhoud bedraagt ± 390 ml . De uitzonderl i jke 
situat ie is niet gemotiveerd. De schuine plaatsing van het huis is onaan
genaam ten opzichte van weg en V e c h t ; voor het uitzicht is er niet van 
geprof i teerd. De indeeling is in beginsel goed; het uiterl i jk heeft hier en 
daar charme. 

Bedenkingen, die tegen vele ontwerpen bestaan, worden kort
heidshalve aangegeven met onderstaande letters. 

A. een m o e s t u i n . 
B. een h a v e n t j e , of bootenhuis als overdekt haventje. 
C. het b o o t e n h u i s (ev. fietsenbergplaats) is onbruikbaar. 
D. onvoldoende v e r b a n d tusschen huis en tuin. 
E. onvoldoende u i t z i c h t uit woonkamer door terrasmuur. 
F. k e u k e n zonder uitloop. 
C. een s l a a p k a m e r op het Noorden en aan den weg. 
H. b a d - of douche-gelegenheid ontbreekt. 
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J. W. C. of en douche niet aan de buitenlucht. 
K. slaapkamers en toiletgelegenheid niet (juist) gegroe

peerd. 
L. geen of onvoldoende b e r g r u i m t e voor koffers en of 

voor huishoudelijke benoodigdheden. 

115,0 A , D, G , H. L. De berekende inhoud van 115 mJ is een weinigje bezij
den de waarheid. De trap is onbegaanbaar. De boomen zijn ernstig mis
bruikt. Het geheel is een niet te verantwoorden fantasterij zonder eenige 
wezenlijke verdienste. 

4 3 2 1 (3 verd.) D. F. K. Dit gecompliceerde Crysta l Palace met weelde 

van terrassen beantwoordt geenszins aan de doelstell ing. 

8 0 8 9 D, F. G . H. K. De scheeve plaatsing van het huis is leelijk en heeft 
geen z in. De indeeling is niet beheerscht; aan hal , en t rappenhuis en over
loop (voor één s laapkamer! ) is ruimte verspi ld. Deuren te laag; ramen te 
laag geplaatst. 

2 8 5 A , C , D, L. Het huis staat in geen verband tot het terrein. Het 
bootenhuis neemt zicht weg. De ingewikkelde vorm is leelijk en heeft geen 
z in ; de onuitvoerbare booten-loopkraan idem. 

1 0 0 1 B, C , J . De situatie is wel gunstig. De indeeling van den begane-
grond is in beginsel juist, maar wat ingewikkeld. De keuken is te groot, de 
f ietsenberging te klein, de douche idem. De architectuur is gewild, duur (de 
trap) en vrij grof. 

2 5 6 5 B. C (wherry 3.50 m lang), D, F, L. De indeeling is zwak: de te lage 

huisdeur aan het eind van den slaapkamervleugel , benepen s laapkamers 

met verkeerd geplaatste ramen (en deur ! ) , een dwaze keuken, een te kleine 

douche. De architectuur is zwak (woonkamerbekapping) . 

3 52 7 C (1 m hoog! ) , D, G , J , L. De f ietsenbergplaats is slecht te gebrui
ken. De naar binnen gebogen glaswand der woonkamer, voortkomend uit 
onjuiste plaatsing van het huis, is mis en mist verband met de overige 
(zwakke) vormgeving. 

1 1 36 C , G , H, K. Indeeling en vormgeving missen vastheid. De groote „dak 

kapel" is zeer leelijk. 
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2 3 4 4 E , F, H , K. Twee open tuinen. Oever aangetast. De woonkamer 
niet gunstig ingedeeld en verl icht. Pr imit ieve zolderslaapkamers. Inzend 
is architectonisch gestrand in streven naar symmetrie. Houtbouw is 
strijd te achten met de doelstell ing. 

6 3 9 1 B, C , F, H, L. Het huis is verbrokkeld en de tuin mee. De keuk , 
is te benepen. De gang is hoogst onaangenaam van vorm (hor. en vert.) 
ver l icht ing. De afmetingen der s laapkamers zijn onjuist gedoseerd. H t 
aanzicht aan den weg is beter dan aan de Vechtzijde. 

2 2 4 8 C (winterberging!) F, G , L. De woonhof lijkt ongemotiveerd. Gai 

en woonkamer zijn ongeschikt voor permanente bewoning. De keuken zi 

uit op den grooten tuin, de s laapkamers kijken op een overschotje. Ter ra 

sen over het water zijn ongeoorloofd. Vooral aan de wegzijde is de ve 

schijning in plan en opstand verbrokkeld. 

8 7 4 4 F, H. Het terrein is niet goed benut. Het lange terrashek is onaai 
genaam. De indeeling is zonder bepaalde fouten. De woonkamer is nie 
geslaagd van vorm en indeel ing; het ronde raam is er mis. De vormgevin 
is weinig zeggend. Hoe dekt U de gebogen dakvlakken? 

1 2 5 8 D, F, L. De indeeling heeft gebreken: de plaatsing van de trap, 

1 persoons-slaapkamer op het mooiste punt, de niet gelukkig gesitueerde e 
ingedeelde woonkamer. De ramen zijn niet f r a a i ; het geheel is niet aantrek 

kei ijk. Ook de tuinaanleg is niet geslaagd. 

0 2 0 1 B, J , L. De situatie is goed, de indeeling zonder bepaalde fouten 

Maar het Ndeel van het huis zou — met voordeel voor de indeeling en ver 

schijning van het huis — ten opzichte van het Z.deel 1 m naar het Westen 

verschoven kunnen worden. Wat niet voor het plan pleit. Het houten booten 

huis staat — in plan en uitvoering — niet in gunstige verhouding tot het 

woonhuis. 

7 1 3 3 B, F, G, K, L. Het omsloten terras is te waardeeren. De situatie van 

de woonkamer doet ruimer uitzicht verlangen. De provisie is ver van de 

keuken; de douchekast is onbruikbaar. De rijwielbergplaats is onpractisch. 

De verschijning is niet gunstig in verband met de geteekende belending. 

6 7 8 4 A , D, F, L. De zinlooze oprit vermorst terrein. Het terras in de Vecht 

is ongeoorloofd. De fietsenbergplaats is vrijwel onbruikbaar. De hal is te 

groot, de woonkamer te ondiep, het bad onbruikbaar. De architectuur is van 

geen hoog gehalte, met de winkelpui van de woonkamer, de roeverdeeling 

van de overige ramen, de omgecorniste goten en de gestrande symmetrie 

van den voorgevel. 

2 5 1 8 G. Een fietsenbergplaats, tevens schuurtje ontbreekt. Entree en „ h a l l " 
vormen geen geheel. De keuken ligt ongunstig ten opzichte van de (slecht 
georganiseerde) woonkamer. Het terras is onbruikbaar smal . De vorm
geving is onvoldoende (Noordgevel ! ) . 

3 7 3 7 A , E , F, G. Een deel van het terrein is verspi ld. De vestibule is te 
klein. De trap gaat niet fraai op naar de te hoog gelegen verdieping. In 
hoofdopzet is de massawerking klaar, maar de uitwerking is niet geslaagd. 

1 4 5 3 C , F, J , L. Het huis is onwenscheli jk in een hoek gedrukt. De indee

ling is eenvoudig en doeltreffend. De keuken is te benepen. De uitwendige 

vormgeving is uiterst nuchter en zonder verdienste. 

5 0 52 H, L. De tuinaanleg is affreus. De indeeling van het huis is doel

matig. Het balkon op het Noorden heeft geen zin, de open „ d a k t u i n " weinig. 

De s laapkamers met 5, 5 en 7 raam- en deurkozijnen zullen tochten! De 

verschijning is zwaar, hard, stug. 

2 3 2 1 A , F, H , J , K. Het bootenhuis is te hoog en duur. De hal is te groot 

en slecht gevormd, de keuken slecht ingedeeld. De woonkamer is te klein 

(waartoe de onconstructieve, leelijke terugsprong?), is slecht ingedeeld, heeft 

onvoldoende zicht en licht. De zolderslaapkamers zijn primitief. Een we! 

vriendelijke verschijning. 

21 9 7 B (in de Vecht ontoelaatbaar) , K. Het scheef plaatsen van het hui= 

is ongemotiveerd. De vestibule is te klein, het trappenhuis naar de prim; 

tieve s laapkamers en badkamer slecht gevormd en de uitwendige mam 

festatie ervan niet verantwoord. De woonkamer is niet gunstig ingedeelr. 

De tuinaanleg is te ingewikkeld. 

2 8 8 3 B, C , D, G , H, L. De indeeling wordt beheerscht door de plaatsir.' 

van de woonkamer, los van den tuin, boven het foutieve bootenhuis, w.i 

alleen een buigzame wherry ingeloodst kan worden. De eethoek in ee 

achteronder van de woonkamer is zeer ongunstig. De fietsenberging 

slecht bruikbaar. De opstelling van de c.v.-ketel is onmogelijk. De versch 

ning van het huis is niet ongunstig. 

1 1 1 1 A , B, F, G , H, L. De indeeling van den beganen grond heeft gee 
bepaalde gebreken — al is de woonkamer niet fraai — de zolder met prirr 
tieve s laapkamers is slecht ingedeeld. De architectuur is deugdzaai 
mist pit. 

4 3 2 1 (1 verd.) A , C (hoe licht U de kano's van en op de consoles?), 
J . L. T w e e tuinen, de grootste afgesloten van de woonkamer. Het terras ' 

is slecht gesitueerd. De verschijning is weinig aantrekkeli jk, het bootenhuis 

niet f raa i verwerkt. 

8 1 0 5 F. Een belangrijk stuk terrein komt niet tot zijn recht. De tuinaanleg 

is niet aangegeven. De schuur is niet geschikt voor berging van booten en 

fietsen beide en van huishoudeli jke benoodigdheden bovendien. 

De vestibule is te klein, de keuken ook benepen, de overloop te groot. De 

indeeling is overigens wel pract isch, maar het huis is dor en van verschij

ning onaangenaam. De materiaalkeuze is ongunstig. 

9 8 6 4 F, G, H , K. Situatie en tuinaanleg zijn wel goed. De autikiseerende 

archi tectuur is deugdzaam, mist pit. Het vakwerk boven de deur is heel 

erg mis. 

4 13 1 C , L. Het huis zwemt op het terrein, dat ten onrechte open is naar 

den weg. Het bootenhuis is mis-plaatst. De indeeling heeft geen groote 

gebreken. De woonkamer is echter ongunstig van ruimtewerking. Het terras 

is onbruikbaar klein. De archi tectuur is deugdzaam, mist pit (het hoek

raam is mis) . 

1 6 52 B, C (te smal ) , E , F, H. Overdaad van bordessen en trappen. De 

archi tectuur is zwak (Oostgevel ! ) . Het bootenhuis staat architectonisch in 

geen gunstige verhouding tot het woonhuis. 

0 0 0 1 (2 verd.) A , D, E , L. De f ietsenberging is onbruikbaar . De smalle 

open trap naar ruime overloop is niet f raa i . S laapkamer- en badkamer-

ramen zijn te laag geplaatst. De dakhel l ing is te gering voor leipannen. De 

vormgeving is niet beheerscht. 

4 4 10 D, F, L. Douche pal naast voordeur niet gunstig geplaatst. Indeeling 

en vormgeving zonder groote gebreken, droog. 

5 7 2 4 D, G, L. W a a r o m tusschen de boomen en de belending schui lgaan? 

De indeeling is wel juist. De keuken is niet goed ingedeeld en slecht ver

licht. De woonkamer is niet gunstig ingedeeld en heeft bitter weinig uit

zicht over den ongebroken tuin. Het bootenhuis is redeloos hoog. De archi 

tectuur is twijfelachtig. Het geheel is al lesbehalve jeugdig en vreugdig. 

3 0 3 3 C , F, L. De scheiding in woon- en slaapgedeelte wordt teniet gedaan 

door de ingang in de slaapkamer-vleugel . De 1 persoons-slaapkamer is slecht 

gesitueerd aan onbenutte terreinstrook op 2 m afstand van het weggestopte 

bootenhuis. De verschijning is wat verbrokkeld, de teekening laat nogal te 

raden. 

2 3 6 2 A , F, G , K, L. De situatie met verbrokkelde tuin en scheeve plaat

sing van huis en bootenhuis doet wi l lekeurig aan. De f ietsenberging is on

voldoende en slecht bruikbaar. Het terras ligt niet gunstig. De indeeling is 

wel doelmatig. De keuken is slecht ingericht. De architectuur is niet sterk. 

2 4 6 8 A , G , L. De situatie is niet overtuigend. De indeeling is wel geestig, 

goed uitgeknobeld, maar niet overtuigend; het dakterras op de woonkamer 

verkregen door bouw op het bootenhuis, heeft weinig zin. Het uiterli jk is 

leelijk, brokkel ig, onvast. 

4 2 3 1 A , H, L. Het terrein is niet goed benut; de bloementuin op het Noor

den heeft geen zin. De keuken is groot, maar slecht ingedeeld; de woon

kamer is klein. T e veel gangruimte. Het bootenhuis is niet gunstig in het 

geheel opgenomen. Aan den weg doet het zich al heel weinig f raai voor. 

3 57 9 C (hoe krijgt U er een boot in?), D, F, L. V a n den tuin wordt geen 

profijt getrokken. De aanleg is zinloos. De indeeling is in beginsel juist. De 

woonkamer is niet fraai gemeubeld. De douche is te klein en niet gunstig 

gesitueerd. De architectuur heeft verdienste. 

2 1 7 8 A , H. Het terrein is slecht gebruikt. De woonkamer is gunstig ge

situeerd, maar daarvan is geen profijt getrokken. Het bootenhuis is mis

plaatst. De indeeling van het huis is eenvoudig en goed. De ver l icht ing is 

onvoldoende, de vormgeving bescheiden, ja a rm. 

6 4 9 4 A , C, D. Het terrein is slecht gebruikt ; het uitzicht van de woon

kamer is zeer ongunstig. De algemeene bergplaats is zeer slecht te gebrui

ken. De s laapkamers zijn primitief. Het huis is gezocht - „ lande l i j k " en over-

knus, maar niet doeltreffend. Wein ig vreugdig. 

2 7 2 7 A , B, C. De situatie is goed, de indeeling van het huis doelmatig. De 

woonkamer is niet fraai van verhoudingen. Het huis is r a t i o n e e l . . . . en 

leelijk. 

3 5 5 3 G , L. Situatie en tuin zijn goed. De ri jwielbergplaats en het booten

huis zijn zeer doeltreffend (beschadiging tegen den hoek van het steigertje 

is mogeli jk). De indeeling van het huis is in hoofdzaak goed, maar de 

vormgeving is zwak. Dat de woonkamer ten deele plat afgedekt onder het 

dak uitkomt, is verwerpelijk. 

2 4 2 8 C (er kan geen boot in), H. De situatie is goed; de tuin is door een 

tu inmuur geheel van den weg gescheiden. De indeeling is in hoofdzaak 

pract isch. De slaapkamers zijn niet gunstig verl icht. Een weldoordacht 

geheel, maar droog; de architectuur mist alle kracht. 

> £ 
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V . A . L. Het geheel is wel verdiensteli jk uitgeknobeld. De trap loopt echter 
niet f raa i uit de woonkamer. De badkamer -W.C . is te benepen. De ouder
lijke s laapkamer is vormeloos. Ook het huis is niet geslaagd van vorm. 
Slecht voorgedragen. 

1 3 2 0 F, G . Het huis zou winnen bij uitvoering in spiegelbeeld. Het slechts 

aangeduide bootenhuis ontneemt de woonkamer uitzicht. De ri jwielberging 

is slecht bruikbaar . De indeeling is goed. Maar het schi lddak, dat het huis 

een aangename Vechtsche verschi jning geeft, drukt bedenkelijk het opper

vlak der ver t rekken. 

1 66 5 C , F, L. De woonkamer gaat schui l achter het overige huis. Het 

bootenhuis ligt niet practisch en matig f raa i . Zonder uitzicht is de eethoek 

aan de Noordzijde niet gemotiveerd. Een vlotte verschi jning. 

0 0 0 1 (1 verd. ) , D. De indeeling is in hoofdzaak doelmatig. De woonkamer 

heeft te weinig licht en zicht en is zeer slecht ingericht. De ingetogen 

vormgeving is van dit ontwerp de grootste deugd. 

1 4 4 7 D, K, L. De hoek bij keuken en bootenhuis is niet gunstig. Rijwiel

berging in 't bootenhuis is bedenkelijk. De indeeling is wat verbrokkeld , de 

douche te klein. De woonkamer is klein en heeft onvoldoende licht en zicht. 

De 1 persoons-slaapkamer aan het terras is niet zonder verbouwing als 

bodekamer te gebruiken en ligt dan onjuist . Een vriendeli jke verschi jning, 

maar te gesloten. 

2 4 5 7 C, F, L. Het geheel is wel bevredigend. De eettafel is slecht ver l icht . 

De dakkapel van de 1 persoons-slaapkamer is ongunstig, zoo ook de aan

slui t ing van de bergruimten bij het huis, wat het dak betreft. 

3 1 2 8 A , B, F, L. Situat ie en tuinaanleg zijn goed. 't Geheel is goed door
werkt. De vorm is wat ingewikkeld. 

2 8 3 0 A , C , F. De indeeling heeft verdiensten, de architectuur is vlot. De 

architectonische raampjesreeks aan den weg is niet te verdedigen: de in

deeling daarachter is bovendien voor verbetering vatbaar. Gezien de as van 

de woonkamer is de dakr icht ing niet ge lukkig . 

4 7 3 6 L. Fietsenberging ontbreekt. De situatie is goed; de terrassen zijn 

niet f raa i . De indeeling is in hoofdzaak gunstig. Behalve aan de weg

zijde heeft de vormgeving verdienste; de afslui t ing en gevel aan den weg 

zijn verbrokkeld in plan en opstand. 
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14 2 4 L. Het huis als pavil joen te zien is wel sympathiek, maar vrije 
plaatsing in een geheel open tuin is voor de bewoning ongunstig. De indee
ling van woonkamer en keuken is niet geheel geslaagd. De douche is te 
klein. Onvoldoende kastruimte. Het uiterlijk heeft een zekere bekoring. Het 
pannendak is te f lauwhel lend. 
5 0 4 5 A . De situatie is in hoofdzaak gunstig, de indeeling idem. De slaap
kamers zijn echter bekrompen, de toiletgelegenheid is onbruikbaar . Met z'n 
autikiseerende architectuur zou het huis aan de Vecht niet misstaan. 
2 0 9 8 A , D, K. Een geestige, romantische opzet, maar deze ridderhofstede 
lijkt wel zeer weinig geëigend tot vacant iehuis van vrije watersporters. Het 

woonhuis is fijn gesitueerd; de indeeling in vier hoven is echter bedenkelijk 
(duur) . Het bootenhuis is onjuist gesitueerd. De woonkamer heeft wel zeer 
beperkt uitzicht. Een wenteltrapje tusschen keuken en woonkamer is ontoe
laatbaar. De kamer der zoons is onvoldoende. De architectuur heeft zeker 
bekoring. In den voorgevel ontbreekt een wapenschi ld! 

1 9 3 2 G. De situatie is boeiend, al lijkt het niet juist de helft van den 
tuin aan de bewoning te onttrekken. De woonkamer heeft beperkt uitzicht. 
De archi tectuur heeft kwaliteiten, maar is niet overtuigend sterk. 

1 2 1 6 H. De situatie is goed, de tuinaanleg f raa i . De indeeling is zeer 

simpel en overzichteli jk. De eenvoudige vormgeving heeft mede verdienste. 

3 2 2 0 A , L. De situatie is goed, 't geheel goed doorwerkt. Een fietsen

bergplaats ontbreekt. De archi tectuur is goed, wat droogjes. 

5 1 1 4 F, G , L. De indeeling heeft veel goeds, maar dat de slaapkamer 

zoons niet buiten de toi letruimte om bereikbaar is, is ontoelaatbaar. De 

archi tectuur is sober en charmant . 

3 3 7 7. Het gebouw zelf sluit over de geheele lengte den weg af van den 
tuin. Deze is voortreffeli jk te bewonen. Het geheel is meer dan eenig ander 
ontwerp gericht op de Vecht , op het wonen daar ter wille van het wate<\ 
Het heeft een ietwat Zuidel i jke al lure, maar evenzeer een eigen karakter < 
zou het zeker doen aan de Vecht. De verdieping is wat te benepen in ver
houding tot den breeden beganegrond. Bij permanente bewoning zou een I 
van de woonruimte afgesloten dienen te worden. Door zijn gestrektheid 
het denkelijk iets duurder worden dan wenschelijk is. 

Eenstemmig meende onze commissie laatstgenoemde inze 
ding te moeten bekronen. De inzender bleek te zijn Mari 
Duintjer, architect te Amsterdam. 

De commissie van beoordeeling 
Prof. N. LANSDORP. 
FRITS LENSVELT. 
WIEGER BRUIN. 

Namens het Besti 
van het Gen. A. et 

WIEGER BRUIN, Voc 
A. EIBINK, Secreta 
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De ontwerpen zullen op Woensdag 23 December a.s. tento< -
gesteld zijn in gebouw Heystee, Heerengracht 545-549 tijd* s 

de ledenvergadering. Zij zijn vrij te bezichtigen vanaf 7 i i r 

's avonds. 
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JURY-RAPPORT WEDSTRIJD MONUMENTALE EN 
VERSIERENDE BEELDHOUWKUNST 1936. 

Op 15 October 1936 bracht de Jury voor den wedstrijd in de 
monumentale en versierende Beeldhouwkunst verslag uit over 
den wedstrijd. De Jury kende de gouden medaille toe aan het 
ontwerp No. 8, waarvan de vervaardiger de Heer W. Couzijn 
was, terwijl aan het ontwerp No. 6, vervaardigd door Mej. 
A. H. Rutgers van der Loeff, de zilveren medaille werd toe
gekend. 

Het Juryrapport luidde als volgt: 

Ingevolge de bepalingen van artikel 87 van het Reglement, vast
gesteld bij Kon. Besluit van 28 Aug. 1931 (Staatsblad nr. 390), 
heeft de Jury voor den wedstrijd in de monumentale en versie
rende Beeldhouwkunst 1936 de eer, Uwe Commissie hiermede 
verslag uit te brengen over de uitkomsten van den wedstrijd. 
De Jury, bestaande uit de heeren Prof. Dr. P. H. van Moerkerken, 
voorzitter. Arch. A. J. Kropholler, Prof. L. O. Wenckebach en 
Prof. J. Bronner, secretaris, (afwezig was de heer L. Zijl wegens 
ziekte), kwam op Maandag 12 October, des voormiddags om half 
elf bijeen in de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en nam 
hare beslissing ten 3l/2 uur des middags. 
De opgave voor den eindkamp luidde als volgt: 
De versiering van het muurvlak boven een doorgang naar een 
muziek-instelling, bestaande uit: 

1. Een f i g u r a l e v o o r s t e l l i n g , aan te brengen in het 
midden boven den doorgang. (De opgerezen figuur zonder 
voetstuk ter hoogte van 1.20 m). 

2. M e e r d e r e k l e i n e r e m o t i e v e n . Grootte en plaats 
naar verkiezing van den ontwerper. 

O n d e r w e r p : 
1. De figuur moet voorstellen: O r p h e u s met de l ier . 
2. De verdere motieven moeten voorstellen: Door O r p h e u s ' 

m u z i e k b e t o o v e r d e n . 
Te v e r v a a r d i g e n w e r k s t u k k e n : 
1. Een compositie-schets van het geheel op 1 5. 
2. Een zelfde compositie-schets van het geheel op 1 5 (meer 

gedetailleerd). 
3. Een gemodelleerd ontwerp van het beeld. (De opgerezen 

figuur ter hoogte van 1.20 m.). 
4. Een der kleinere motieven uitgevoerd in steen. 
De Jury constateerde bij hare eerste beschouwing, dat de drie 
mededingers met groote toewijding zich hadden overgegeven 

W E D S T R I J D IN D E M O N U M E N T A L E E N V E R S I E R E N D E B E E L D H O U W 
K U N S T . Z I L V . M E D A I L L E M E J . A. H. R U T G E R S V A N D E R L O E F F F E C I T 
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aan de verbeelding van deze schoone en zware opgave. 
Bij nadere bezichtiging meende de Jury, dat voor een bekroning 
het meest in aanmerking zouden komen de werkstukken op 
loges nr. 6 en nr. 8. 
De Jury waardeerde bij nr. 7 in de eerste der beide compositie-
schetsen de gebonden en overwogen verdeeling, in de tweede de 
fijnere detailleering. De levendige en vlotte bewerking van het 
detail in steen, een uitgesproken bekwaamheid in sommige dee
len van het groote beeld, werden in het bijzonder opgemerkt 
door een deel der Jury. 
Zij had echter bezwaren tegen een tekort aan expressie van het 
in steen gehakte detail en onoverkomelijke tegen het te weinig 
overtuigende van het groote beeld. De versiering van het voet
stuk daarvan werd weinig gelukkig geacht, het steunsel op het 
voetstuk niet verantwoord in vorm en compositie. 
De ongemotiveerd groote kop van dit beeld, het onsamenhan
gende en ietwat vormlooze lichaam met den doorgezakten buik
stand versterkten bij de Jury den indruk van gezochtheid, reeds 
eerder bij haar opgewekt na de beschouwing van het in steen 
gehakte dier — de klauwen daarvan en het ornament er boven — 
en de willekeurige beëindiging van het gewaad. 
Releveerende kon dit beeld als geheel de Jury in geenen deele 
suggereeren de macht van Orpheus, méér de overtuiging, dat 
hier niet, of althans nóg niet, aanwezig was het heldere begrip, 
dat bekwaamheid dient te voeren tot werkelijk monumentale 
verbeeldingen. 
Voortgezette beschouwingen brachten de Jury tot de erkenning, 
dat nr. 6 en nr. 8 ten volle een bekroning veroorloofden, doch dat 
de toewijding daarvan een hoogst moeilijke taak beteekende. 
Het ontwerp op loge nr. 6 betrok de geheele Jury in een directe 
bekoring. De beide schets-composities gaven te zien in verdee
ling en voorstelling, een goed begrepen beeld van de opgave; het 
in steen gehakte detail een charmant en bekoorlijk motief. 
De groote figuur gaf den begeesterden zanger in een beeld, 
waarvan de vlotte en warme voordracht der beheerschte vormen 
een natuurlijk en eerlijk talent deden kennen, de bewogen con
touren tot een zekeren rijkdom voerden, die gemakkelijk de be
zwaren overwon tegen enkele wellicht gewild te noemen details. 
Bij nr. 8 werd de Jury getroffen door een rijke allure in de beide 
schets-composities, het expressieve van het in steen gehakte 
detail, het importante van het groote beeld. 
Ten einde tot een conclusie te geraken werd door de Jury het 
werk van beide jonge kunstenaars steeds en scherper met elkaar 
vergeleken. 
De vraag werd gesteld of het beeld van nr. 8 ten volle een 
Orpheus voorstelde en de bemerking gemaakt, dat de Orpheus 
van nr. 6 reminicenties vertoonde. 
Bij vergelijking der compositie-schetsen kwam de Jury tot de 

conclusie, dat nr. 8 daarin superieur genoemd kon worden ; n 

nr. 6. De Jury achtte bij nr. 6 de ordonnantie dezer composü 3 S 

minder krachtig, minder van groot verband, van minder kra< it, 
bovenal minder in kwaliteit van expressie dan die van nr 8, 
waarvan de Jury het sterkst onderging de suggestie der wonc r-
lijke wereld van Orpheus met de dieren. 
Bij vergelijking der beide in steen gehakte details werd de Ju /, 
niettegenstaande hare bezwaren tegen zwakheden in de uitvc 2 . 
ring, bij nr. 8 gewonnen door de expressie van het in een b n 
gevangen dier, terwijl bij dat van nr. 6, behalve het bemerk n 
van reminicenties, de Jury, met alle waardeering voor het I . 
koorlijke motief, zich ten slotte niet kon vereenigen met a 
wijze van voorstellen daarvan, n.l. het plaatsen van de klei 9 
paardjes op den rug van den panter. 
Bij vergelijking der beelden kwam de Jury voor het zwaars e 
deel harer taak te staan. 
Naast het opmerken van minder verantwoorde details in nr. i, 
werd gewezen op de voortreffelijke oplossing van de lier in h t 
geheel, en erkende de Jury het sterk eigen karakter van ( t 
beeld, terwijl bij de waardeering voor de gemakkelijker b -
heerschte vormen in beeld nr. 6, de Jury hare bezwaren tegen 
het archaïseerende daarvan niet kon overwinnen; het onmid
dellijk aansprekende en bekorende van beeld nr. 6, naar vorm 
en inhoud, kon niet verhinderen, dat de Jury zich steeds betrok
ken gevoelde in de boeiende atmosfeer van beeld nr. 8. 
Resumeerende meende de Jury, dat — met de grootste waar
deering voor beeld nr. 6 — zij moest erkennen, dat de ontwerper 
van beeld nr. 8 met ruimer en dieper geest het onderwerp ge
zien en verwerkt had. 
De gestelde vraag, wie van deze beide jonge kunstenaars — 
gezien de bijzondere bedoeling van dezen wedstrijd in de monu
mentale beeldhouwkunst — bij een werkelijke uitvoering van 
deze opgave tot het belangrijkste resultaat zou komen, werd 
door de Jury zonder aarzelen eenstemmig beantwoord ten gunste 
van nr. 8. 
De Jury besloot met algemeene stemmen voor te dragen: 
voorde g o u d e n m e d a i l l e nr. 8, 
voorde z i l v e r e n m e d a i l l e nr. 6, 
en spreekt daarbij de hoop uit, dat Uwe Commissie in dit rapport 
aanleiding moge vinden, den met goud bekroonde aan te bevelen 
voor het jaargeld, bedoeld bij art. 15 der wet van 26 Mei 1870. 
Ten slotte besloot de Jury te adviseeren, den mededingers uit te 
keeren een vergoeding van honderd en vijf en twintig gulden. 

Namens de Jury, 

P. H. VAN MOERKERKEN, Voorzitter. 
J. BRONNER, Secretaris. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. A. J. V A N DER STEUR, VOORZITTER, J. M. VAN HARDEVELD, VICE-VOORZITTER, A. EIBINK, 
FR. HAUSBRAND, IR. H. G. J. SCHELLING, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 26 DEC. 1936 
REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 
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G R A N D H O T E L G O O I L A N D T E H I L V E R S U M A R C H I T E C T IR. J . D U I K E R t 

GRAND HOTEL GOOILAND TE HILVERSUM. 

Ir. J. Duiker's laatste werk, waarvoor hij het volledige ontwerp 
nog heeft gemaakt in de laatste maanden voor zijn overlijden, 
terwijl hij reeds ernstig ziek was. De detaillering en uitvoering 
geschiedde na zijn dood onder leiding van zijn vroegeren com
pagnon Ir. P. Bijvoet in samenwerking met architect Buurke. 
Het complex omvat een café met terras, een restaurant, een 
hotel, een winkelhuis en een schouwburg voor 700 bezoekers. 
Café, foyer en schouwburg met hal en garderobes zijn achter 
elkaar gelegen en laten zich als een geheel bij feestelijke ge
legenheden gebruiken. Hiertoe is de wand tussen foyer en café 
wegschuifbaar gemaakt en kan, door middel van jukken en 
schotten in de schouwburgzaal een horizontale vloer op het 
niveau van genoemde ruimten aangebracht worden. Het restau
rant is door de hotelhal van het café gescheiden en heeft over 
meer dan de helft van de breedte een balkon, toegankelijk van
uit de hotelhal op de eerste verdieping, dat door middel van 
schuifwanden langs de balustrade ook als apart zaaltje ge

bruikt kan worden. Het café heeft een, eveneens op een bal-
konbouw gelegen, bar. De ruimte onder deze balkonbouw doet 
dienst als biljartzaal. De bar is, behalve via de gebogen trap in 
het café, ook uit de hotelhal van de eerste verdieping toegan
kelijk. 
De gevels zijn gedeeltelijk bekleed met licht beige geglazuurde 
tegels en overigens wit gepleisterd, terwijl het schilderwerk van 
ijzerconstructie, ramen en puien in lichtblauw, grijs en alu
minium is uitgevoerd. 
Verder volgen hier nog enige gegevens betreffende de afwer
king en de kleuren van het interieur, waarbij nog vermeld 
dient, dat door het met spiegels beklede wandgedeelte, in de 
hoek van de foyer rechts naast het rolluik voor de toegangen 
van de schouwburgzaal, een geestige ruimtewerking verkre
gen is. Hetgeen zich laat indenken, door aan de hier afgebeel
de plattegrond het spiegelbeeld op die plaats toe te voegen. 

529 



1. ingang schouwburg 

2. kassa 

3. telefooncel-reservekassa 

4. trap veilingszaal 

5. vestibule 

6. garderobe 

7. schouwburgzaal 

8. orkestbak 

9. tooneel 

10. nooduitgang 

11. hijschgat 

12. verwarmingskanaal foyer 

13. retour zaalverwarming 

14. verwarmingskanaal zaal 

15. afvoer ventilatiekanaal zaal 

16. ventilatiekanaal foyer 

17. gordijn 

18. brandscherm 

19. trap naar kleedkamer 

2 0 . brandtrap balcon 

21. trap schouwburg \ 

2 2. trap toiletten dames foyer 

2 3. trap toiletten heeren \ 

24. retour vestibule- en balconverwarming 

25 . ventilatiekanaal café 

26 . foyer 

2 7. billardzaal 

2 8. café 

2 9. trap naar bar 

3 0 . podium 

31 . bank 

3 2. muziekpodium 

3 3. buffet 
3 4 . buffetcontrole 
3 5. kellners 
36. trap toiletten café 
3 7. ingang café 
3 8. ingang hotel 
3 9 . hotelhal 

4 0 . portier 

4 1 . hoteltrap 

4 2. lift 
4 3 . rookkamers C V . 

4 4 . ventilatiekanaal C V . 

4 5 . ventilatiekanaal oostvleugel 

46 . retour oostvleugel ƒ 2e 
4 7 . verwarmingskanaal westvleugel 

48 . retour westvleugel 

4 9 . verwarmingskanaal oostvleugel 

5 0 . retour oostvleugel 

5 1 . verwarmingskanaal westvleugel ^ verd. 

5 2 . retour westvleugel 

53 . verwarmingskanaal café en bar 

5 4 . retour café en bar 

/ vergaderzaal 

5 5 . verwarmingskanaal restaurant 
' theezaaltjes 

j restaurant 

56 . retour vergaderzaal j t h e e z a a | t j e s 

5 7 . ventilatie theezaaltje en restaurant 

58 . verwarmingskanaal ca r é 

5 9. retour café en restaurantverwarming 

60 . receptie 

6 1 . trap toiletten hotel 

6 2. telefooncel 

63. kluis 

64. directeur 

6 5 . administratie 

66 . restaurant 

6 7. terras restaurant 

68 . terras café 

69 . winkel 

7 0 . trap naar bovenwoning 

7 1. trap naar kelder 

72. retour winkel- en bovenwoning-verwarming 

7 3 . verw. kanaal winkel en bovenwoningen 

7 4 . afrit naar kelder 

verd. 

1e 
7 5 . leverancier 8 5. ijskast 
76 . leverantieruimte 8 6. koude keuken 
77 . groentenkeuken 8 7. koffiekeuken 
7 8. trap naar provisie 8 8 . waschkeuken 
7 9. berging 8 9. service 
80 . dienstgang 90. diengang 
8 1 . keuken 9 1 . goederenlift 
8 2 . pannenkeuken 9 2. vuilgoedkoker 
8 3 . proviandlift 9 3. vuilniskoker 
84 . fornuis 9 4 . diensttrap 

P L A N B E G A N E G R O N D S C H A A L 1 A 4 0 0 

iBaatt) 

fej .=4= 
D O O R S N E D E V A N D E S C H O U W B U R G S C H A A L 1 A 4 0 0 

1. vide tooneel 

2. vide zaal 

3. looze ruimten onder balcon 

4. rookkamer keuken 

5. wasemkanaal keuken 

6. zaalwand 

7. lichtcoof 

8. verwarmingskanaal zaal 

9. verwarmingskanaal vestiaire-balcon en veilingszaal 

O. verwarmingskanaal vestibule 

11. verwarmingskanaal zaal onder balcon 

12. verwarmingskanaal foyer 

13. retour zaalverwarming 

14. aanvoer ventilatie balcon 

16. aanvoer ventilatie foyer 

17. afvoer ventilatie zaal 

18. afvoer ventilatie balcon 

19. retour vestiaire balconverwarming 

20. nooduitgang balcon 

21. plat 

22. brandbek 

23. brandtrap 

24. trap schouwburg 

25. trap veilingszaal 

26. veilingszaal 

27. conferentiekamer 

28. buffet 

29. luifel 

30. goederenlift 

31. vuilgoedkoker 

32. vuilniskoker 

33. berging 

34. dienstgang 

35. personeelkamers 

36. reizigerskamers 

37. lift 

38. rookkamer C V . 

39. ventilatiekamer C V . 

40 . gang 

41 . hoteltrap 

42. vide bar 

43. vide insteek hotelhal 

4 4 . vergaderzaal met bijbehoorende garderobe 

45 . verwarmingskanaal oostvleugel 

46 . retour westvleugel I 

47. verwarmingskanaal westvleugel ^ ^e v e r d . 

48 . retour westvleugel 

49 . verwarmingskanaal oostvleugel 

50 . retour oostvleugel 1 e V erd. 

51. verwarmingskanaal westvleugel \ 

52. retour westvleugel 

53. verwarmingskanaal café en bar 

54. retour café en bar 

/ vergaderzaal 

55. verwarmingskanaal , restaurant 
' theezaaltjes 

56. retour theezaaltjes 

57. ventilatiekanaal theezaaltjes en restaurant 

58. lichtkap en afvoerventilatiekanaal foyer 

59. ventilator café 

60. afvoer ventilatiekamer café 

61. vide café 

62. terras 

63. vijver 

64. theezaaltje 

65. vide restaurant 

66. ventilatiekanaal café en hotel 

67. trap naar bar 

68. hangstrip 

69. bar 

70. aquarium 

71. vide foyer 

72. buffet 

73. glazenscherm-lichtbron-spoel ruim te 

74. insteek hotelhal 
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75. vide hotelhal 83. verwarmingskanaal directeurswoning 
76. vestiaire hotel 84. verwarmingskanaal winkelwoning 
77. garderobe hotel 85. trap winkelwoning 

winkelwoning 

78. dienkamer 86. hal 
79. linnenkamer 87. woonkamer 
80. diensttrap 88. keuken 
81. stoelenberging 89. slaapkamer 
82. retour verwarmingskanaal bovenwoningen 90. balcon 
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9. 
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1 1 . 
12. 
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14. 
1 5. 
1 6. 

1 7. 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
2 2. 
2 3. 
24. 
25. 
2 6. 
2 7. 
2 8. 
29. 
30. 
31 . 
3 2. 
3 3. 
3 4 . 
3 5. 
3 6. 
3 7. 
3 8. 
3 9. 

4 0 . 
4 1 . 
42. 
4 3 . 
4 4 . 
45 . 
46. 
47 . 
48. 
49. 
50. 
51 . 
5 2. 
53. 
54. 
55 . 
56 . 
5 7. 
58. 
5 9. 
60. 
61. 
62. 

vide tooneel 
vide zaal 
balcon 
rookkanaal keuken 
wasemkanaal keuken 
zaalwand 
lichtcoof 

verwarmingskanaal zaal 
verwarmingskanaal vestiaire-balcon en veilingszaal 
verwarmingskanaal vestibule 
verwarmingskanaal zaal onder balcon 
verwarmingskanaal foyer 
retour zaalverwarming 
aanvoer ventilatiekanaal balcon 
aanvoer ventilatiekanaal veilingszaal 
aanvoer ventilatiekanaal foyer 
afvoer ventilatiekanaal zaal 
afvoer ventilatiekanaal balcon 
retour vestiaire-balcon verwarming 
nooduitgang 
plat 
brandhek 
brandtrap 
trap schouwburg 
trap naar filmcabine 
vestiaire-balcon 
garderobe-balcon 
toiletten dames 
toiletten heeren 
goederenlift 
vuilgoedkoker 
vuilniskoker 
hoteltrap 
gang 
hotelkamer 
balcon 
lift 
rookkamer C V . 
ventilatiekamer C V . 
werkkasten 
dienstkamer 
diensttrap 

ventilatiekanaal restaurant en theezaaltjes 
afvoer ventilatiekanaal theezaaltjes 
verwarmingskanaal oostvleugel 
retour westvleugel / 
verwarmingskanaal westvleugel t 

retour westvleugel 
verwarmingskanaal oostvleugel • 
retour oostvleugel ' 
verwarmingskanaal westvleugel ^ 
retour westvleugel 

verwarmingskanaal directeurswoning 
retour 
hal 
woonkamers 
keukennis 
berging 
slaapkamers ouders 
zit-slaapkamer zoon 
balcon 
terras 

2e verdieping 

1e verdieping 
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20. 
21. 
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2 4 . 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40 . 

vide zaal 
vide tooneel 
filmcabine 
voorportaal 
trap naar vestiaire-balcon 
plafondlijn 
kooflijn zaalwand 
verwarmingskanaal zaal 

verwarmingskanaal vestiaire-balcon en veilingszaal 
verwarmingskanaal vestibule 
verwarmingskanaal zaal onder balcon 
verwarmingskanaal foyer 
retour zaalverwarming 
aanvoer ventilatiekanaal balcon 
aanvoer ventilatiekanaal veilingszaal 
aanvoer ventilatiekanaal foyer 
afvoer ventilatiekanaal zaal 
afvoer ventilatiekanaal balcon 
rookkanaal keuken 
wasemkanaal keuken 
plat 
ontluchtingskanalen 
ventilator 

ventilatiekanaal restaurant en theezaaltjes 
verwarmingskanaal oostvleugel 
retour oostvleugel 
verwarmingskanaal westvleugel 
retour westvleugel 
dien kamer 
goederenlift 
vuilgoedkoker 
vuilniskoker 
hoteltrap 
gang 
hotelkamer 
balcon 
lift 
rookkamer C V . 
ventilatiekamer C V . 
werkkasten 
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I N W E N D I G E A F W E R K I N G . 

H o t e l h a l 

vloer van zandkleurige zinzigtegels in vakken van roodkoperen str ippen 
t rapwand — als vloer 
t rap — zinzigtegels 
restaurantwand — roodkoperen platen 
kolommen — omkleding roodkoper 
toonbank portier en receptie — rood koper, bladen-glas 
receptie wand — roodkoper 

lift en schoorsteen — wit geschi lderd (matoline op schuurwerk) 
plafond — licht rose 
meubilering — c l u b s en tafelt jes in beige leer 
verl icht ing — schijnwerpers aan de wanden op 2.20 m hoogte. 

R e s t a u r a n t 
vloer — effen oranje moquette 
halwand en diengangwand l imbabet immering 
harmonicadeuren — l imbabet immering 
achterwand — laag meubel in l imba, waarboven wit matoline op schuurwerk 
plafond — 1/3 gedeelte licht rose (doorgaand van hal) 

2/3 wit matoline op schuurwerk 
meubilering — ahorn met licht oranje bekledingsstof, gordijnen c rème 
verl ichting — schijnwerpers aan de wanden op 2.20 m hoogte 

in hoog gedeelte kronen in sp i raa lvorm met Phi l inealampen 
Phi l inealampen langs koof en hoog gedeelte. 

C a f é 
vloer — gespikkeld beige moquette 
podiumwand — licht groen matoline op schuurwerk 

balustrade en afscheidingen donker groen 
glasbouwstenen 20/20 Va l St. Lambert , wit 

halwand — licht rose matoline (schuurwerk buffetten c r è m e ) 
laag plafond, verlaagd gedeelte mat licht rose, waar in l ichtkoepels wit 
plafond hoog gedeelte — wit 
muziekpodium en bartrap — grijs l inoleum 
harmonicadeuren en bi l jardzaal — pal issander 
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plafond bi l jardzaal — licht groen matoline (schuurwerk) 
bar balustrade — wit kunstleer 
meubiler ing — ahorn met licht oran jeacht ige bekledingsstof, 

gordijnen c rème 
ver l icht ing — in ca fé bollampen onder koepels in hoog gedeelte schijn

werpers op 4 m schijnwerpers op podiumbalustrade. 

B a r 

t rappen en bordes — grijs l inoleum 

vloer — rode moquette, hetwelk opgehaald tot balustrade-afdekking en 
tegen barbuffet 

benedenwand — glas met aquara (doorzicht in foyer) 
bovenwand — lichtgroen matoline 
wand achter buffet — paraboolvormig en wit, waaronder gebogen glaswand 
meubi ler ing — stalen clubs met rode leerbekleding 
ver l icht ing — op l ichtgroene wand, staande Phi l inealampen achter gebogen 

g laswand, achter buffet indirecte plafondver l icht ing. 

F o y e r 
vloer — groene moquette, opgehaald tegen buffet 
harmonicadeuren (bi l lardzaal) — matzwart , evenals buffet 
buf fetachterwand — glas aan achterzijde, a lumin ium bespoten 
overige deel buffetwand — lichtgroene matoline 
plafond — twee zijden der vierkante kolommen evenals gedeelte kanaal-

wand bij doordraaiende deuren a luminum bespoten 
overige twee zijden der v ierkante kolommen evenals gedeelte kanaalwand 
in plafond vierkante spiegels 1.10 m 
spiegelwand in hoek bij rol luiken, bovenlicht in zelfde hoek 
rol luiken ter afscheiding schouwburgzaal — a lumin ium 
gordijnen glaswand barzijde en nooduitgang — rood 
gordijnen glaswand doordraaiende deuren en rol luiken grijs 
tafelt jes baccali t , diep ul tramari jn 
stoelen, banken met grijs kunstleder bekleed 
ver l icht ing — schi jnwerpers op barwand en staande Phi l inealampen op 

halverhoogte kolommen. 

S c h o u w b u r g 
vloeren — zaal , balcon en vestibule donker bruin moquette 
wanden zaal — bruin kunstleder in panelen 

wanden balcon — geel kunstleder vlak beplakt 
overige vrije wanden — c r è m e matoline waterverf op schuurwerk 
plafond — licht rose matoline op schuurwerk 

stalen fauteui ls 
ver l icht ing — indirect 

H o t e l g a n g e n 
vloeren — donker bruin moquette 
raamwanden en plafonds — witte matol ine op schuurwerk 
wanden om kamerzi jde — licht grijze matoline op schuurwerk 

H o t e l k a m e r s 
vloeren — grijze moquette 
p lafonds — witte matoline op schuurwerk 
wanden — behangen 
ver fwerk — matte afwerking 
3 typen kamers — blauw, groen en rose 
gordijnen en bekledingsstoffen naar algemene kamerk leur 

B a d k a m e r s 
vloeren — zwarte tegels 
wanden — grijze tegels 
sani ta i r — wit 

De verwarming van het gebouw berust op het principe van 
stralingsverwarming en is uitgevoerd volgens een systeem, dat 
door Ir. Duiker in samenwerking met den Heer J. J. de Ridder 
is ontworpen en waarop door hen patent is verkregen onder 
No. 38201. Dit systeem bestaat hieruit, dat tussen de vloercon
structie en het daaronderliggende plafond, verwarmde lucht in 
circulatie wordt gebracht waarbij, door het aanbrengen van 
isolatiemateriaal tegen de onderzijde van de vloerconstructie, 
de warmte-energie in hoofdzaak door het plafond naar beneden 
uitgestraald wordt. De circulatie van de verwarmde lucht ge
schiedt in gesloten circuits, hetgeen de regeling en afzonder
lijke verwarming van verschillende ruimten of groepen van 
ruimten mogelijk maakt. Elk circuit bestaat uit een aanvoer-

koker, een plafondruimte en een afvoerkoker. De verwarming 
van de lucht geschiedt door de in elke aanvoer nabij de 
plafondruimte geplaatste verwarmingslichamen, die door mid
del van lage-druk-stoom van uit het ketelhuis de benodigde 
warmte-energie ontvangen. De lucht wordt door ventilatoren 
in circulatie gebracht, terwijl door schotindelingen van de pla
fondruimte gezorgd wordt, dat de circulerende lucht het gehele 
plafondoppervlak passeert. Naast dit verwarmingssysteem is 
een ventilatiesysteem aangebracht, waarbij de verse lucht zo 
hoog mogelijk boven de straat wordt aangezogen. Het invoeren 
geschiedt in het café- en restaurantgedeelte door vloerroosters 
en in de schouwburgzaal door in het plafond aangebrachte z.g. 
anemostaten. 
De afvoer van bedorven lucht vindt juist in tegengestelde zin 
plaats n.l. in de schouwburgzaal via onder de zitplaatsen aan
gebrachte roosters en in café enz. door het plafond. De pla
fonds en de daarboven aangebrachte leidingschotten zijn ge
maakt van pleisterwerk op ribbenstrekmetaal, versterkt en 
opgehangen aan betonijzer. 

De eerste indruk van het gebouw is zeer verrassend door het 
geweldige contrast dat het maakt met zijn omgeving. Het is 
alsof het zoeven uit een van de zonnige, vrolijke, mondaine 
badplaatsen van het Zuiden hier neergeploft is tussen de wan
hopig burgerlijke en mismaakte kleinsteedse woon- en win
kelhuizen, waar Hilversum zo rijk aan is. Nu zal er hoop ik 
wel niemand zijn, die den ontwerper er een verwijt van zal 
maken, dat hij geen „aansluiting met de omgeving" gezocht 
heeft. Maar uit een ondernemingsoogpunt dringt dit grote con
trast en de op een prachtig uitzicht ingestelde allure van dit 
gebouw wel des te eerder de vraag naar voren, hoe men het 
aandurft op deze plek, op dit dorpse pleintje, zo'n groot com-
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plex te stichten. Intussen is dat „neerploffen" maar schijn, 
want, zoals de situatie laat zien, stond den ontwerper een 
moeilijk bouwterrein ter beschikking, dat nu niet direct voor 
de hand liggende oplossingen bood. In verband met dit moei
lijke terrein treft des te meer de knapheid van plan en ruimte
ontwikkeling. Men voelt nergens de moeite of gewrongenheid, 
die nog al eens gevolg zijn van met braafheid of geweld vol
doen aan eenmaal zich zelf of door anderen gestelde eisen. 
Het geheel is van een luchtige, klare geest, die zich slechts hier 
en daar, ten genoegen van het publiek, wat mondaine opschik 
getroost heeft. O zeker, wanneer men aan de buitenkant van 
het gebouw blijft en het zakelijk en detail bekijkt, dan vindt 
men genoeg, dat voor critiek in aanmerking komt. Maar wan
neer men het daarna ook van binnen beschouwt, dan verliest 
men de lust tot critiseren, door de charme van het alle moei-

G A N G 

lijk heden en zwaarwichtigheid doen vergetende karakter van 
de ruimten, waardoor men zich beweegt. Welk karakter m.i. 
culmineert in de mooie klare ruimte van de schouwburgzaal, 
waarvan wij helaas geen behoorlijke foto konden krijgen. 
Ir. Duiker heeft volgens mij in dit gebouw iets bereikt, dat ik 
in geen van zijn andere werken in die mate heb kunnen vin
den. Hij is hier uitgekomen boven het moeizaam trachten te 
voldoen aan vooropgestelde eisen en principes. En wanneer ik 
dit goed zie, dan is het beklemmend te bedenken, dat hij, juist 
zó ver gekomen, heen moest gaan. Want onze tijd is rijk aan 
principes en, daargelaten de gemakzuchtige hanteerders, ont
breekt het ook niet aan gewetensvolle voorvechters. Maar de 
waardevolle scheppingen hebben wij toch slechtste verwachten 
van hen, wien het gegeven wordt boven de starheid van het 
principe en het rumoer van de strijd uit te stijgen. A. E. 

I S O L A T I E P L A T E N , R I B B E N -
S T R E K M E T A A L E N T U S S E N -
S C H O T T E N . V O O R B E E L D V A N 
M O N T A G E . 

O P E N I N G E N V A N D E A F V O E R R O O S T E R S B A L C O N 
S C H O U W B U R G Z A A L . 
( D E Z E 3 FOTO'S A F G E S T A A N DOOR D E N H E E R J. J . DE RIDDER) 

I S O L A T I E P L A T E N , W A A R B I J A L L E 
L E I D I N G E N l O O K E L E C T R I S C H E ' 
IN D E P L A F O N D V E R W A R M I N G S -
R U I M T E K U N N E N W O R D E N 
A A N G E B R A C H T . 
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S C H W E I Z E R I S C H E L A N D E S B I B L I O T H E K T E B E R N . 
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A R C H I T E C T E N A. O E S C H G E R , J . K A U F M A N N E N E . H O S T E T T L E R . 

DE LAN DESBI BLIOTH EK T E B E R N . 

Dit bouwwerk is tot stand gekomen onder de leiding van drie 
architecten, die bij de in 1927 gehouden prijsvraag de drie meest 
voor uitvoering in aanmerking komende ontwerpen hadden 
ingezonden. Het zijn de heeren A. Oeschgerte Zurich en J. Kauf-
mann en E. Hostettler te Bern. 
De bouw van deze bibliotheek heeft een aardigen organisato
rische!) kant. Hoewel het magazijn voorloopig ruimschoots den 
boekenaanwas kan onderbrengen, was gelegenheid voor uit
breiding toch een eisch (is dat in elk bibliotheekgebouw?). Deze 
uitbreidingen zijn thans reeds uitgevoerd (de oostelijke en wes
telijke vleugels), en in de ruimten daarvan zijn enkele stede
lijke diensten ondergebracht, die voorloopig om een behoorlijk 
onderdak vroegen en in hun aard bij de bibliotheek gevoegd 
konden worden (o.a. het bureau voor de statistiek en de 
bureaux voor de volkstellingen, die om de 10 jaren, gedurende 
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2 jaren, een personeel van 200 personen moeten huisvesten). 
Deze organisatie had het prettige gevolg, dat het Landesbiblio-
thekgebouw meteen voltooid is kunnen worden. 
Aan een beschrijving van het bouwwerk, die wij in „Das Werk" 
vonden, ontleenen wij enkele afbeeldingen. Het souterrein be
vat de archieven van alle diensten die in het bouwwerk onder
gebracht zijn en aan de zuidzijde nog verschillende bureaux. 
De hoofdingang ligt aan den noordgevel in het hart van het 
150 m breede gebouw. 
De beganegrondverdieping bevat in het midden de bibliotheek
ruimten, in de vleugels bureaux der diensten. Het boekenmaga-
zijn is 60 m lang, 10 m breed en 8 verdiepingen hoog. 
De indeeling van het gebouw blijkt voldoende uit den bijgaanden 
plattegrond en doorsneden. De totale inhoud van het gebouw 
bedraagt rond 59000 m3. 

K A M E R O N D E R D I R E C T E U R 

G R O O T E L E E S Z A A L 

G R O O T E L E E S Z A A L / 

S C H W E I Z E R I S C H E L A N D E S B I B L I O T H E K 
T E B E R N (UIT ,,DAS WERK") 
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I J Z E R E N J A L O U Z I E K A S T E N 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

T H E A R C H I T E C T ' S J O U R N A L , 2181 (5.11/36). 

Het nummer opent met de verbluffende mededeeling, dat een groot Engelsen 
dagblad, de News Chronic le , een open prijsvraag heeft uitgeschreven onder 
architecten voor het ontwerpen van een tweetal scholen. De R.I .B.A. stelde 
de pri jsvraagregelen vast, het Ministerie van Onderwijs betuigde zijn sym
pathie. Een vijftal prijzen worden uitgeloofd, samen ter waarde van bijna 
elfduizend gulden. Gevraagd worden: een grootere school, van 480 leerlingen, 
in de stad, en een kleinere school, van 160 leerlingen, buiten de stad. Het 
blad legt de nadruk op „ m e e r licht, meer lucht, meer vrooli jkheid en passende 
spelmogeli jkheden". Het vraagt vooral nieuwe ideeën en fr issche gedachten. 
Mededingers moeten „vr i j van tradit ie en conventie zijn ten aanzien van plan, 
gevels, interieurs, materialen en constructie-wijze." 
Het schijnt, dat ih de eerstkomende jaren in Engeland een groot aantal 
scholen zal moeten worden gebouwd, men spreekt van 700 scholen vóór 
het einde van 1940. 
Een pri jzenswaardig init iatief! 
Voorts .trekt in dit nummer een fraai kantoorgebouw van J . S. S i ren te 
Helsingfors de aandacht . 

I D E M , 2182 (12.11.'36). 

Hoofdentree van Dudok's Raadhuis te H i l ve rsum, met veel water en bloeiende 
zwanebloemen, staat op de eerste pagina. 
Uit Engeland geen belangrijk nieuws. 

Interessant is een f raaie kerk van beton van architect B. A r k a y in Budapest. 

I D E M , 2183 (19.11.'36). 

In dit nummer wordt een vreemde pri jsvraag aangekondigd: er wordt een 
essay gevraagd van 3000 woorden over stedenbouw en uitbreidingsplannen 
in de toekomst, n.l. in het jaar 1987. Bedoeld is, na te gaan, hoe de ontwikke
ling van stedenbouw en streekplan in de komende 50 jaren moet worden 
gedacht, en de maatregelen, die de overheid binnen dat ti jdsverloop zal hebben 
te nemen om de bestaande chaos te ordenen. 
Intusschen mag het antwoord op de pri jsvraag ernstig, sat ir isch of grappig 
worden opgevat. 
A ls punten ter behandeling worden de volgende vier genoemd: 
1. Gedeelte van het dagboek van een Amer ikaan , die in 1987 van Londen 
naar Car l is le reist langs een hoofdverkeersweg. 
2. Brief van een jonge dame aan haar vr iendin, de eerste drie dagen van 
haar bezoek aan Londen in 1987 beschrijvende. 
3. Rapport van een jury l id bij de beoordeeling van de prijsvraag voor het 
raadhuis van Manchester in 1987. 
4. Aanteekeningen uit een rapport over het uitbreidingsplan van Durham 
na een voorstudie vanuit de lucht in 1987. 
Voorts biedt het nummer een gedocumenteerd art ikel over leien (productie 
en toepassing). 

I D E M , 2184 (26.11/36). 

Een aanvang wordt gemaakt met de systematische behandeling van de 
winkel , waarvan de interessante inleiding gegeven wordt. 

H. G . J . S. 

K A A R T E N - E N P L A T E N K A S T E N 

T I J D S C H R I F T E N Z A A L 
540 

(UIT , . D A S W E R K " ) 

OPROEPING CANDIDATEN VOOR HET VOORBEREI
DEND EN DEFINITIEF EXAMEN VOOR BOUWKUNDIG 

OPZICHTER B N.A. 1937. 

De Commissie van Onderwijs van den B.N.A. , belast met de leiding der 

bovengenoemde examens, brengt hierbij ter kennis van belanghebbenden dat 

de aangifte voor deelname aan deze examens in 1937, is opengesteld tot 

u i t e r l i j k 31 J a n u a r i 1 9 3 7. 

H e t e e r s t e g e d e e l t e v a n h e t V o o r b e r e i d e n d E x a m e n 

zal worden afgenomen op W o e n s d a g 5 M e i 1 9 3 7, zoo mogelijk in 

de plaatsen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, E indhoven, A r n h e m en Zwolle. 

H e t t w e e d e g e d e e l t e v a n h e t V o o r b e r e i d e n d E x a m e n 

en het D e f i n i t i e f E x a m e n , zullen worden afgenomen te U t r e c h t 

en vangen aan op M a a n d a g 2 4 M e i 1 9 3 7. 

De aangifte moet geschieden op een daarvoor bestemd formul ier , met het 

programma en de voorwaarden kosteloos verkr i jgbaar aan het Secretar iaat 

dei Examens te Amsterdam, Weter ingschans 102. 
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