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Idem. Instelling Architectencommis

sies — 267 
Idem. Verwoeste en beschadigde wo

ningen 267 
Idem. Regeeringscommissariaat . . 276 
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I. Retrospectief overzicht . . . 228 
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schot 364 

Lensvelt, F. Spiegelingen in „ H e t glas 
1940" 119 

Leupen, Ir. J . Het nieuwe ontvangge-
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Raadhuis te Amsterdam . . . . 35 
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uitoefening 1 
Idem. Verslag betreffende Nederland-

sche deelneming aan de Intern. 
Tentoonstelling Kunst en Techniek 35 

Idem. Vervangingsmaterialen . . . 371 
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Reinalda, L. Boerderij te Warga . . 398 
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regelen ter besparing van bouw
materialen 276 

Idem. Voordracht over de Wederop
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Idem. Cellon-Celluloid-Astralon . . 170 
Idem. Deurstuitconstructie bij stalen 

deuren 180 
Idem. Draagt de wapening van draad

glas op den duur tot zijn onder
gang bij? 275 

Idem. Getordeerd kruisijzer . . . . 57 
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Idem. Landhuisje te Bilthoven. Arch. 

Ir. H. F. Mertens B.N.A 117 
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Nijmegen 181 

Slothouwer, D. F. Inleiding. Het res-
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van het nieuwe Amsterdamsche 
Raadhuis 42 

Blz . 

Verheul Dzn., J . De oude Rotterdam-
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een plafond 14 

De restauratie van de Domkerk 
te Utrecht. Arch. Prof. Dr. Ir. 
D. F. Slothouwer 19 e.v. 
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door J . W. H. C. Pot . . . . 236 

De Onze Lieve Vrouwe of Ge
vangenpoort te Bergen op Zoom 
door idem 238 
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Bouwen en restaureeren te Am

sterdam, door Ir. J.Boeken. 
Illustraties 280 
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TALENTONTPLOOIÏNG EN BEROEPSUITOEFENING. 

Er bestaat tusschen de ontwikkeling van den architect als 
architect en zijn maatschappelijken welstand natuurlijk een 
zeker verband, maar dat is niet zoodanig, dat de invloed van 
beide op elkaar een zekere wetmatigheid vertoont. 
Tegenover de voorbeelden, waaruit zulk een wetmatigheid zou 
kunnen blijken, zijn even zoovele voorbeelden te stellen van het 
volmaakte tegendeel. 
Wij kennen uit de tijden, waarin het gildewezen in zijn goeden 
vorm bestond, wel een zeker parallel samengaan van talent
ontplooiing en maatschappelijk bestaan. Toch was het verband 
zelfs toen niet zóó eenvoudig, dat men daar zonder meer tot een 
bepaalde wetmatigheid zou kunnen en mogen concludeeren. In 
de 19de eeuw en heden ten dage is door de vrijheid van beroeps
uitoefening, die natuurlijk ook de vrijheid van talentontplooiing 
medebrengt, beider invloed op elkaar nog veel gecompliceer
der geworden, zóó gecompliceerd, dat eerst na een diepgaand 
wetenschappelijk onderzoek de mogelijkheid tot het verkrijgen 
van eenig inzicht in dit vraagstuk aanwezig zal zijn. 
Desondanks kan en mag men aannemen, dat voor een gunstige 
en regelmatige talentontplooiing van den architect, een gun
stige en regelmatige beroepsuitoefening een zekeren waarborg 
geeft, mits men bij zulk een globale beschouwing alleen het 
accent legge juist op dezen waarborg, want ook tusschen deze 
beide dient men, evenals in een beschouwing over het verband 
tusschen talentontplooiing en maatschappelijken welstand, den 
vorm van dit verband zelve, dus de eigenlijke verhouding tus
schen beide, buiten beschouwing te laten. 

Onder deze restrictie zijn over talentontplooiing en beroepsuit
oefening van den architect, zooals deze nu in ons land zijn 
praktijk uitoefent, wel eenige duidelijke punten naar voren te 
halen. Men kan zich de regelmatige beroepsuitoefening van een 
architect voorstellen door een wijde kromme, met links een stij
genden tak, met een horizontaal flauw gebogen topgedeelte en 
rechts een dalenden tak. De stijgende tak geeft de beginperiode 
weer. De architect krijgt ervaring en naam, zijn praktijk breidt 
zich uit. Op den middelbaren leeftijd bereikt men de hoogste 
buiging in deze beroepsuitoefenings-kromme. De levenskrach
ten zijn het sterkst. Langzaam aan komt er een buiging naar 
beneden. Een nieuwe generatie is opgestaan, zij volgt de oude, 
zij neemt het werk over en treedt in de stijgende lijn. In deze 
lijn zit niets bijzonders, ze volgt de bekende trap des levens, zij 
is gelijkvormig met beroepsuitoefenings-krommen van analoge 
beroepen als dat van architect. 

Gaan wij nu van de voorstelling van deze kromme naar de 
werkelijkheid, dan blijkt spoedig, dat er maar zeer weinig archi
tecten zijn aan te wijzen, wier vakbeoefening zich volgens de 
aangeduide, redelijk normaal verloopende kromme laat schet
sen. Het verloop van de vakuitoefening der meeste architecten 
geeft geen schakeering van het normale verloop, maar een af
wijking daarvan. En zeer vele dezer afwijkingen hebben invloed 
op de talentontplooiing. 

Het komt bijv. sporadisch voor, dat wij in de beroepsuitoefenings-
kromme van een jongen architect door een gradatie van belang
rijkheid van opdrachten een fraai stijgenden tak zien ontstaan. 
Juist het begin der kürve heeft grooten invloed op de ontwik
keling van het talent en op de bouwkunst zelf. Hoeveel jonge 
architecten moeten zich in hun eerste werk vergrijpen aan een 
opgaaf, die verre boven hun macht ligt. Al is het alleen maar 
door gebrek aan ervaring. De aanvankelijke trots over de 
„belangri jke" opdracht verkeert later vaak in een gêne over het 
onrijpe, ongave werk. Gelukkig is men nogal vergeeflijk op het 
gebied van jeugdzonden. Maar gebouwen als jeugdzonden blij
ven toch maar staan. Deze gebouwen hadden, wanneer de op
drachten ervoor, op grond van den omvang en de belangrijkheid, 
niet aan een onervaren, maar aan een ervaren architect waren 
gegeven, belangrijker werken in onze bouwkunst kunnen 
worden. 

Maar het gevolg van zulk een te zware opdracht aan een jong 
architect wreekt zich nog verder. Hoeveel architecten van 
ervaring, die recht hebben op een opdracht van behoorlijken 
omvang, op grond van hun ontwikkeling en ervaring, moeten 
zich troosten met voor hun capaciteiten onbelangrijk werk. 
Zeker, ook daarbij kunnen zij hunne talenten toonen, maar men 
vergete niet dat de idealiseering van het bescheidene het meest 
komt van de zijde van hen, die zich de weelde kunnen veroor
loven op bescheiden wijze te kunnen idealiseeren. 
Om op de beroepsuitoefeningskrommen terug te komen. Meer
malen zien we deze krachtig opstijgen, om dan . . . . ongemerkt 
op te houden. En van deze krommen zijn er vele van vaak talent
volle architecten, die goede verwachtingen deden koesteren, 
maar die echter door allerlei oorzaken niet tot ontwikkeling, 
laat staan tot ontplooiing zijn kunnen komen. Waardoor zijn 
deze talenten verloren gegaan? Een regelmatige beroepsuit
oefening had wellicht een zekeren waarborg gegeven, dat het 
talent zich wèl verder had kunnen ontwikkelen. En we denken 
ook aan die krommen, waarvan het topgedeelte eerst in een 
te late periode van het leven aanvangt. Het is maar zeer weini
gen gegeven op ouderen leeftijd nog tot wezenlijke en krachtige 
ontplooiing van talent te kunnen komen, wanneer in een te 
lange periode het talent geen uitingsmogelijkheid kon vinden. 
Het „te laat" wordt nooit openlijk erkend, maar heel vaak inner
lijk tragisch beseft. Een late maatschappelijke erkenning en 
welstand is dan wel een zoete, maar geenszins een rijke troost 
voor wat toch eigenlijk verloren ging. 

De beroepsuitoefeningslijnen van de architecten zijn veelzeg
gend. Er zijn inderdaad kurven, die in een prachtige boog van 
een rijk levenswerk getuigen. Maar er zijn ook zoovele kurven, 
in welker slap en slingerend verloop wij de registratie zien van 
een beroepsuitoefening, die omdat het beroep een gebonden 
beroep is, onmogelijk een regelmatige tatentontwikkeling kan 
hebben mogelijk gemaakt, waarbij beloften beloften gebleven 
zijn. 
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De uitzichten van thans maken het beroep tot een soort goud-
delverij, waarin wij dan onder het goud de gulden verheugenis 
van werk, van talentontwikkeling en ontplooiing verstaan. Dat 
de lust om aan deze riskante onderneming deel te nemen, ver
flauwt, is niet meer dan begrijpelijk. 
Al zullen, onder welke regeling van het beroep, de beroepsuit-
oefeningskrommen van de architecten natuurlijk schakeeringen 
blijven vertoonen, ze zullen toch een bundel moeten vormen van 

regelmatig en congruent verloop. Daarin alleen ligt een waar
borg dat een redelijke kans en een redelijk uitzicht op talent
ontplooiing, zooals ieder jong architect voor zichzelf hoopt en 
verwacht, werkelijk aanwezig is. 
Het avontuurlijke heeft steeds zijn bekoring en ook de bouw
kunst heeft prachtige werken aan den avonturier te danken. 
Maar ook in een redelijken waarborg en in redelijk uitzicht zit 
stimulans. J . P. M. 

DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 

IX. DE PORTUGEESCH ISRAËLIETISCHE SYNAGOGE TE AMSTERDAM. 

De Portugeesch Israëlietische Synagoge werd ingewijd in 1675. 
Te voren waren de drie Sephardische Gemeenten, die te Amster
dam in het laatst der 16de en in het eerste kwart der 17de eeuw 
waren ontstaan, in 1638 onder één bestuur in één gebouw 
vereenigd, dat aan de voormalige Houtmarkt stond. 
Voor het leggen van den eersten steen bestond zooveel ijver 
onder de gemeenteleden, dat men besloot, dit voorrecht aan de 
4 meestbiedenden te vergunnen, die na loting den 1sten, 2den, 
3den en 4den hoeksteen zouden leggen. Zoodoende bracht deze 
plechtigheid op 17 April 1671 ƒ 2310.— op. 
Het plan van de Portugeesche Synagoge is, naar men thans 

met zekerheid aanneemt, ontworpen en uitgevoerd door Elias 
Bonman. Zijn plan werd uit verscheidene andere, die waren 
ingediend, gekozen. Bouman kwam uit een familie van metse
laars. Hij zelf oefende dit ambacht ook wel uit. 
De Synagoge is een rechthoekige ruimte van 35 m lang en 
27 m breed, verdeeld in 3 nagenoeg even hooge, met tongewel
ven overwelfde beuken, gescheiden door 4 zware zandsteenen 
Ionische zuilen. Langs de langszijden zijn de vrouwengalerijen 
aangebracht, te bereiken via twee achter de Synagoge aan
gebouwde trappenhuizen. De galerijen rusten op 6 steenen 
zuilen. Rondom zijn ramen aangebracht in 3 rijen boven elkaar. 

Die van de middelste rij zijn rond getoogd. De bovenste ramen 
a a n de lange zijden doen geen dienst, omdat de buitenste ton
gewelven op dezelfde hoogte zijn aangebracht. 
De ingang vertoont een zandsteenen omlijsting van pilasters 
met een kroonlijst. Alles is eenvoudig, overzichtelijk. 
Men heeft getracht, naar aanleiding van dit werk, Bouman in 
rang en stand van architect te verheffen en men is op zoek 
gegaan naar andere werken van zijn hand. Ik geloof niet dat 
daar aanleiding toe is. Bouman's plan zal het beste aan de 
eischen van de bouwcommissie hebben voldaan. Het belichaamde 
wat de gemeenteleden voor hun Synagoge noodig hadden. Maar 
hoe het talent van Bouman moge zijn geweest, wij voelen in dit 
werk toch wel een tekort aan architectonische gedachte, aan 
architectonisch gevoel, wij missen architectonische!! klank in 
dit gebouw. In dit bouwwerk gaat echter de cultureele betee-
kenis ver boven de architectonische uit en het is een goede daad 
jegens de cultuur van ons land, dit bouwwerk op de lijst der 
beschermde gebouwen te plaatsen. 

De Synagoge bevat een ark ( ± 1670) van Braziliaansch hout 
met Ionische muurzuilen en frontons, en obelisken op het hoofd
gestel. In deze ark (Hechal) worden de 67 kostbare wetsrollen 
bewaard. 
Tegenover de Hechal, bij den ingang, bevindt zich de verheven
heid waarop de Tebah, d.i. de voorlezerstafel, staat, alles van 

hetzelfde Braziliaansche hout. Tot de kerkkostbaarheden be
hoort voorts veel 17de eeuwsch zilverwerk. 
In de Synagoge hangen 4 massieve driemaal-tienlichts koperen 
bolkronen, 6 tweemaal-zeslichts en 14 zeslichts, voorts 68 kope
ren wandluchters en 192 koperen blakers op de banken. 
De verlichting der Synagoge is uitsluitend kaarsverlichting. 
Het effect hiervan is onvergelijkelijk. Het „ r u i m " is als een 
tulpenbed van kaarslichten, daartusschen zitten de gemeente
naren met hoogen hoed. En alles wordt weerkaatst in de groote 
bollen der kronen, die met hun tientallen flikkerende vlammetjes 
een zwak gulden glans geven aan de donkere, nauw te onder
scheiden gewelfde plafonds. 

Uitwendig is de Synagoge van rood-bruine baksteen met enkele 
pilasters opgetrokken. Het bouwwerk rijst uitnemend boven de 
aardige omringende dienstgebouwen, die ongeveer uit denzelfden 
tijd dateeren als de Synagoge, uit. J . P. M. 

Litteratuur: D. H. de Castro, Mr. De Synagoge der Portugeesch-
Israëlietische Gemeente te A'dam (1675—1875). 
J . S. da Silva Rosa. Geschiedenis der Portugeesche 
Joden te Amsterdam. 
A. M. Vaz-Dias. Elias Bouman, de architect van de 
Portugeesche Synagoge. Maandbl. Amstelodamum, 
1934. 

HET TRIPPENHUIS TE AMSTERDAM 
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X. HET TRIPPENHUIS T E AMSTERDAM. 

Het dubbele woonhuis, dat Justus Vingboons in de jaren 1660— 
1662 voor Lodewijk en Hendrik Trip aan de „Oude Singel ofte 
Cloveniers Burchwal bij St. Anthonis Marckt tot Amsterdam" 
bouwde, heeft een breedte van 25 ril en is 24 m diep. Het bestaat 
uit een kelder, een onderverdieping, een hoofdverdieping, twee 
bovenverdiepingen, een zolder en een vliering. Alleen de onder
verdieping en de hoofdverdieping vormden het eigenlijke woon
gedeelte, de rest diende voor pakhuis. De gangen en de trappen 
kregen licht van uit een binnenplaats. 
Het bouwprogramma van de heeren Trip was niet zoo heel erg 
gecompliceerd. Het kon hun niet schelen in welke helft ze zaten; 
toen het gebouw klaar was, hebben ze er om geloot. Zij verlang
den, met het oog op den staat, dien ze voerden, in elk geval een 
mooie groote zaal. Deze zaal kwam in het plan aan de straatzijde 
te liggen. Aan de tuinzijde werden 2 kamers ontworpen, waarbij 
in afwijking van het 7-assig schema aan de voorzijde van het 
huis, de breedte in 10 traveeën werd verdeeld. 
Justus Vingboons heeft, gebonden als hij zich voelde aan het 
Palladiaansche pilasterschema, met het ontwerp voor dit dub
bele woonhuis onder één dak, zeker wel moeilijkheden gehad. 
Zijn talent was niet zoo, dat hij met den noodigen durf (dien hij 
van zijn opdrachtgevers had kunnen afkijken) een radicale op
lossingvan het vraagstuk desnoods kon forceeren. Hij heeft het 
conflict tusschen wat hij hield voor het klassieke schema, dat 
een oneven aantal traveeën eischte, en een nuchter bouwpro
gramma, dat een even aantal traveeën vroeg, opgelost door het 
bekende middelste schijnraam. De achtergevel draagt echter — 
wij voelen iets voor de gedachtenkronkels, waarin een 17de 
eeuwsch in Palladiaanschen stijl ontwerpend architect verstrikt 
raakte — een driehoekig fronton over de 4 middelste vensters! 
Zeer vertrouwelijk zij echter den hedendaagschen architecten 
de vraag gesteld of zij bij het ontwerpen geen last hebben van 
gedachtenkronkels. 

Lijkt het niet of er steeds „onzekerheidsrelaties" bestaan tus
schen het bouwprogramma en den architecturalen vorm? Lijkt 
het niet of bouwkunst niet eerder het benaderen beteekent dan 

het bereiken van de sublimeering van de bouwkunstige gedachte 
en dat juist in de verst mogelijke benadering de spanning zit die 
ons menschen eeuwig boeit? 
Misschien zou zelfs een bouwwerk, waarin de bouwkunst zou 
worden „bereikt", ons tamelijk vlug gaan vervelen. In elk geval, 
Justus Vingboons heeft ons dat niet geopenbaard. 
De voorgevel is opgetrokken van Bentheimersteen en bestaat 
uit een vlakken onderbouw, met daarboven een Korinthische 
pilasterstelling, afgedekt door een hoofdgestel met fries van 
arabesken en over de middenpartij een driehoekig fronton met 
beeldhouwwerk (wapen van Trip en kanonnen). Boven de 
vensters, waarvan er twee bekroond zijn met een driehoekig 
fronton, zijn festoenen en enkele cartouches aangebracht (beeld
houwwerk door Hendrick de Keyser Jr. en Jan Gijseling). Op 
de nok twee monumentale schoorsteenen in den vorm van 
mortieren (vernieuwd in 1889). 

Het dubbele woonhuis heeft nogal vele wisselingen van bestem
ming medegemaakt, waarbij muren werden doorgebroken en 
weer werden gedicht, schoorsteenen werden verplaatst, etc. Het 
was van 1814—1886 ten deele ingericht voor stadsmuseum van 
schilderijen. Sindsdien is het de zetel van de Kon. Academie van 
Wetenschappen. De voornaamste vertrekken zijn thans: A. de 
vergaderzaal; B. de receptiezaal; C. de statie-bibliotheek; D. de 
z.g. Bilderdijkkamer. In den onderbouw zijn de bureaux, op de 
bovendiepingen en den zolder zijn de bibliotheek en de maga
zijnen der Academie ondergebracht. 
In de laatste jaren zijn verschillende te waardeeren verbeteringen 
aangebracht, maar ze staan in een te los verband met elkaar. 
Het interieur mist zoodoende nog de eenheid, die noodig is om 
het historische huis van de Trips, den zetel van deze voor onze 
cultuur zoo belangrijke instelling, de ware statie te verleenen. 
Er ligt hier een opgaaf van hoog gehalte voor een eerste-rangs 
interieurkunstenaar. J . P. M. 

Litteratuur: H. A. van Goch. Het Trippenhuis (1922). 

HET WEEFWERK VAN KITTY VAN DER MIJL DEKKER 

TENTOONGESTELD IN DE KON. KUNSTZAAL KLEYKAMP IN DEN HAAG. 

Toen ik de tentoonstelling van het weefwerk van Kitty van der 
Mijl Dekker gezien had, dacht ik: dat vind ik prachtig werk, 
daar wil ik over schrijven en zeggen waarom ik het zoo mooi 
vind. Maar toen ik thuis kwam en voor mijn schrijftafel zat 
met de pen in mijn hand gereed om aan te vallen op dit verlei
delijke werk, toen kwam er een wind van vragen opzetten, die 
de vlam van mijn enthousiasme dreigde uit te blazen. Ik ben 
erg ouderwetsch. Ik voel me in het koude schelle licht en het 
overweldigend geraas der machines, als een olielampje tegen
over een electrische booglamp, als een trekschuit tegenover een 
raceauto en wat de ambachtskunst betreft ben ik vol principes. 
Ik vind dat je echte natuurmaterialen moet verwerken en geen 
surrogaten, dat je met echte natuurverven moet kleuren en niet 
met aniline en andere chemische preparaten. Ik eet liever een 
kale boterham dan eentje besmeerd met kunsthoning, want 
evenals iets lekkers op je boterham luxe en overdaad is, zoo 
is ook kunst luxe en overdaad en dan is het beste niet goed 
genoeg. 
4 

Ambachtskunst berust op twee elementen: compositie en mate
riaal. Compositie is samenstellen en wel zoo, dat de kunstenaar 
verschillende vormen, figuren en kleuren tesamen voegt of 
ineenordent, dat zij elk in hun eigen karakter een overbreekbaar, 
harmonisch geheel vormen, dat op eigenaardige wijze iets nieuws 
ter openbaring brengt, het is een gesloten in zich zelf bestaand 
geheel van eigen noodwendigheid. 
Het tweede element is materiaal, grondstof, zooals wij dat ge
woonlijk vertalen. In dit aan het Latijn ontleende woord zit 
„mater" , d.i. moeder. Men zou dus materiaal kunnen vertalen 
door „moederbodem, moederstof". De kunstenaar is als het 
ware de vader, de verwekker, die het kunstwerk uit de materie 
te voorschijn roept. In die moederstof is al het algemeene, 
cosmische, aanwezig, de vader, de kunstenaar brengt het per
soonlijk element tot aanschijn en geeft den individueelen vorm. 
Het werkstuk moet de uiting zijn van het zuivere gevoel voor 
den aard van het materiaal, waarvan de ambachtsman zich 
liefdevol doordrongen heeft. De versiering moet hij organisch 

uit het materiaal te voorschijn laten komen en de eigen schoon
heid van het materiaal moet door de versiering versterkt worden. 
De ambachtskunst is dus gebonden aan haar materiaal en de 
daarbij behoorende bewerking, maar tevens is zij even streng 
gebonden aan de bestemming van het te maken werkstuk. In 
hoe meer mate nu de kunstenaar deze bindingen aanvaardt, 
hoe meer hij een werk zal tot stand brengen dat tot de zuiverste 
uitingen van deze heerlijke kunst zal behooren. Het is dan de 
meerdere of mindere begaafdheid van den kunstenaar in hoe
verre hij, binnen deze beperkingen, een werk maakt dat door 
zijn goede verhoudingen, harmonische kleuren en zijn functio-
neele doeltreffendheid een schoone, gave uitdrukking is van de 
gestelde opgaaf. 

In dezen tijd van jacht, te veel en lawaai, is het een ware ver-
poozing een expositie als deze te bezoeken. Bij het binnengaan 
worden wij opgenomen in een sfeer van Hollandsche ingeto
genheid en rust. Hoe echt Hollandsch is dit eenvoudige werk, 
zoo bezonken in zijn kleurige pracht, wars van alle onverant
woordelijke artistieke bevliegingen, 't Is ambachtskunst in den 
goeden zin van het woord en wanneer deze weefster er toe zou 
kunnen komen haar wol, zijde en linnen met natuurverven te 
kleuren dan zou het ambachtskunst in den besten zin zijn, want 
dan ontstaat die kosmische verbondenheid van stoffen, die veel 
weefsels van vroeger tijden zoo oerachtig frisch en ondefinieer
baar „aus einem Gusz" maken. 

Bij dit werk is steeds een juiste verbondenheid van materiaal en 
bewerking, de stof wordt nooit geweld aangedaan. De schering 
is vaak zichtbaar en dan gebruikt als verbindende grondtoon 
die de harmonie tusschen de kleuren tot stand brengt. Er hangt 
een lap van donker paarse zijde, de schering is een zwarte 
draad, de inslag twee nuances van een warm donker en lichter 
violet. Deze stof, bestemd voor een avondkleed, is van een voor

name schoonheid en de vrouw die daarvan een japon laat 
maken zal, hoe mooi en voornaam zij moge zijn, door dit kleed, 
afgesloten door een kanten kraag, versierd met een niet te 
donkere topaas, een waardig kleed voor haar schoonheid krij
gen. Een droom! 
Er is een roodbruin wollen vloerkleed met een juist begrepen, 
simpele ornamentatie van cirkelvormige figuren, lekker en warm 
in zijn zatte, rijpe kleuren. 
Er ligt een roomig wit vloerkleed in twee tinten natuurwol. 
Doordat de inslag op bepaalde plaatsen een dikkere draad is 
dan de schering, ontstaat een compositie (die rommelig aan
doet) in laag relief, die voor vloerbedekking eventjes vreemd 
is. 't Is prachtig van kleur, maar lijkt mij in het gebruik nogal 
onpraktisch, waarschijnlijk een concessie aan de zotte mode 
alles persé wit te willen hebben. 
Er h a n g t . . . zoo zou ik door kunnen gaan. 
Het meerendeel der tentoongestelde weefsels heeft een geo
metrisch ornament: vierkantjes, rechthoekjes; verrassend is 
welk een rijkdom met drie, vier kleuren verkregen wordt door 
vier draden inslag van één kleur te nemen, daarnaast twee 
draden van een andere kleur, daarnaast weer twee van de 
eerste, afgewisseld met draden van een derde tint; daarmee 
weet de kunstenares de levendigste patronen te maken. De 
slaapkamerdeken (reeds negen jaar in dagelijksch gebruik en 
in en uit de wasch) die met roodbruin, zwart, grijs en wit tel
kens in verschillende breedte naast elkaar te zetten een boeiend, 
kleurig, doorloopend patroon vormt, is daarvan een geslaagd 
voorbeeld. 

Deze weefster heeft haar opleiding gedeeltelijk gehad op het 
Bauhaus te Dessau en dit is nog van invloed op haar werk. De 
leerlingen worden daar opgeleid voor de grootindustrie, voor 
de machinale productie en deze eischt beperking van den vorm. 



Kitty van der Mijl Dekker maakt uitsluitend handweefwerk en 
dat vraagt ontplooiing van den vorm. Hier zijn verschillende 
weefsels die nog gedacht zijn voor de machine en men vraagt 
zich onwillekeurig af, waarom deze meterlange stoffen, zonder 
eenig ornament, niet machinaal gefabriceerd zijn inplaats van 
met de hand geweven. Maar ook deze lappen hebben een groote 
bekoring, het edele materiaal ontplooit zich in al zijn natuurlijke 
schoonheid en hoe ontplooit het zich? Er hangt een lap grijze, 
parelachtige zijde, die in zijn soepele plooienval aan stroomend 
zilver met glinsterende glanzingen en paarsachtige diepten doet 
denken. 
De kunstenares heeft het geluk gehad de opdracht te krijgen 
een wandtapijt te weven voor het raadhuis te Rockanje, waarop 
een impressie gegeven moest worden van de natuur om die 
gemeente. De compositie is in sobere kleuren, mat schemerig 
geel, wazig blauw, gedempt groen en grijzig wit uitgevoerd en 
suggereert in milde stemmigheid een Hollandsch duinlandschap 
op een stillen, droomerigen zomerschen dag, wanneer de zon 
achter de wolken schuilt en soms een straaltje doorlaat. De 
compositie had vaster kunnen zijn en de voorstudie voor de 
vogels grondiger, waardoor het werk aan overtuiging en kracht 
gewonnen zou hebben. 
Dit is, meen ik, de eerste maal dat zij een dergelijke opgaaf, die 
zooveel hoogere compositaire eischen stelt dan haar tot nu toe 
gemaakt werk, heeft uitgevoerd en dit in aanmerking genomen, 
is het in zijn teere kleurenharmonie een geslaagd werk gewor
den. Wij moeten haar toewenschen dat zij gelegenheid krijgt in 
deze richting zich verder te ontwikkelen; van het rijke, ambach
telijk geschoolde talent van deze begaafde kunstenares is nog 
veel moois te verwachten, vooral wanneer zij het reeds bereikte 
zou kunnen doordringen met de tintelende luchtigheid, die het 
beste werk der Franschen zoo aantrekkelijk maakt. 
Heeren bouwmeesters, aan u het woord, gij hebt hier de moge
lijkheid uw raad- en andere zalen op voorname wijze zinvol te 
decoreeren. 

Er zijn ook eenige stalen van machinaal weefwerk naar ont
werpen van de sierkunstenares. In de eerste plaats het magistrale 
ontwerp voor damast aan H.M. de Koningin aangeboden bij 
haar veertig-jarig jubileum door de Ned. Ver. voor huisvrouwen. 

Dit koninklijk tafelgoed is van een waarlijk vorstelijke allure. 
In het midden een spreuk van Adema van Scheltema: 

Wie gebloeid heeft en gedragen 
houdt herdenken tot genoot, 

waaromheen wapens, letters, slingers en bladmotieven zeer 
kunstig gegroepeerd zijn. Het geheel is een rijke, weelderige 
bewegelijkheid van glimmend en dof wit. 
Daarnaast stalen van huishoudgoed, badhanddoeken, theedoe
ken, keukendoeken enz., alle met een witten ondergrond, waarop 
helder blauwe, groene, roode of gele strepen als eenige ver
siering. In hun fleurige, vroolijke tinten doen ze denken aan 
oud-hollandsche volkskunst. De firma E. J . F. van Dissel en 
Zonen te Eindhoven verzorgde deze machinale produktie op de 
bekende voortreffelijke wijze, zoodat hier een gelukkige samen
werking is tot stand gekomen tusschen schoonheid en industrie. 
Wanneer wij hier zoo rond kijken worden wij telkens getroffen 
door verrassende vindingen in deze toch zoo eenvoudige tech
niek en dan beseffen wij hoeveel tijd en toewijding, hoeveel 
eindeloos geduld en niets ontziende moeite er besteed zijn om 
de verschillende mogelijkheden van stofbewerking te vinden, 
hoeveel geldelijke offers er gebracht zijn aan verknoeid mate
riaal, voordat wat bevredigends voor den dag komt. Zoo'n werk
plaats als deze, waar al die vondsten gedaan worden, moest 
door den Staat gefinancierd of minstens gesteund worden, want 
hier komen de verfrisschende ideeën en de nieuwe modellen 
uit, die de industrie beïnvloeden en de jeugd inspireeren. 't Is 
toch om uit je vel te springen van ergernis, te bedenken, dat de 
wetenschap: de professoren, wel royaal ingerichte laboratoria 
hebben, waar zij naar hartelust kunnen experimenteeren, jawel, 
natuurlijk tot heil der menschheid, ziekten uitroeien, enz., maar 
daarnaast dan toch ook maar, om de meest geraffineerde mid
delen te vinden in den kortst mogelijken tijd zooveel mogelijk 
menschen uit te roeien. 

De Wetenschap heeft de geheimen der materie ontdekt, ze niet 
behoedt, maar prijsgegeven met tot resultaat, gifgassen en 
bommen. 
De Kunst heeft ook de geheimen der materie ontdekt, met tot 
resultaat: een . . . bron van geluk en verheugenis voor de men
schen. 

JAN E I S E N L O E F F E L . 

I 

DRENTSCHE SCHUREN. 

schen gewoond en geleefd in primitieve nederzettingen te mid
den van eenzame vlakten en verten zonder noemenswaardig 
contact met eenigerlei „beschaving". Maar juist daarom staan 
deze bouwwerken zoo dicht bij de natuur, dat zij ons eerder als 
een openbaring van de natuur zelve dan van den menschelijken 
geest doen schijnen. En daarom wordt ons hier het bouwen als 
begrip op de meest natuurlijke, dat is op de meest zuivere en 
objectieve wijze geopenbaard. Het begrip van het bouwen toont 
zich hier als een schoon naakt. 

4\ 
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De oervorm is aanwezig, dezelfde oervorm, die ook den groot
sten kunstwerken hun bekoring verleent. Het is deze wezens
verwantschap, welke er blijkt te bestaan tusschen het primitieve 
ongeschoolde bouwen en de bouwkunst, welke oorzaak is, dat 
deze Drentsche schuren de architectenziel beroeren, terwijl zij 
hem daarnaast opnieuw bewust doet worden van de waarheid, 
dat de natuur de grootste leermeesteres van alle kunsten is, 
was en zal blijven. 

J . H. E M C K . 

RESTAURATIE VAN HET STADHUIS TE BRUGGE. 

We lezen in het Algemeen Handelsblad: 
„Het vermaarde Brugsche stadhuis, dat tusschen 1367 en 1420 
werd gebouwd op den Burg, de plaats van Brugge's ontstaan, 
zal grondig worden gerestaureerd. 
Men wil beginnen met den fraaien gotieken gevel en de 44 
gevelbeelden, waarvan een zeer groot gedeelte door nieuwe zal 
worden vervangen. De beelden die thans in de nissen staan, 
werden in 1853 vervaardigd ter vervanging van de oude, waar
onder zeer veel fraaie stukken beeldhouwwerk uit de 15e en 
16e eeuw waren, die tijdens de Fransche revolutie werden ver
nield. Het bij de laatste restauratie gebruikte materiaal was 
van slechte qualiteit, zoodat ieder jaar toch reeds kleine her
stellingen moesten worden gedaan. Het Brugsche stadsbestuur 

besloot thans, werkloozen beeld- en steenhouwers arbeid te 
verschaffen voor langen tijd. Een zeer loffelijk initiatief in deze 
dagen. 
De kosten voor de grondige restauratie, die ook een deel van 
het interieur, nl. de z.g. „Gothische Zaal", omvat, worden ge
raamd op 875.000 frank, welk bedrag door den Belgischen Staat, 
de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Brugge geza
menlijk zal worden bijeengebracht." 
Wij hebben maar weinige gebouwen die in hun sculpturale tooi 
de rijkdommen van Zuidelijker gelegen bouwwerken evenaren. 
We kunnen dus niet hetzelfde doen als het Brugsche stadsbe
stuur, maar in een soortgelijke richting ware toch ook hier te 
lande iets te ondernemen. 

Wat mag toch de reden zijn, dat de architect zich telkens weer 
opnieuw voelt aangetrokken tot oude bouwwerken? 
Is het de romantische schilderachtige sfeer, die deze oude bouw
werken omringt, wijl zij in den loop der jaren zoo innig met de 
natuur zijn verbonden, dat steen, hout, pannen en riet dezelfde 
patine hebben aangenomen als de bodem, de boomen en het 
struweel? 
Zeker zullen deze factoren hun invloed doen gelden en des te 
sterker, naarmate de architect zich meer schilder voelt. Maar 
ook voor zoover hij zich niet schilder voelt, oefenen de oude 
bouwwerken een sterke aantrekkingskracht op hem uit. 
Zijn het dan misschien de historische kenmerken van hem 
vertrouwde cultuurperioden, die hem naar potlood en papier 
doen grijpen? Zeker, ook dit is mogelijk, maar bij de Drentsche 
schuren moeten er toch andere oorzaken werkzaam zijn. Want 
noch in plattegrond, noch in opbouw spreken deze bouwwer
ken van bouwkunst of cultuur. Vanaf de fundamenten tot aan 

de kap vertoonen zij de sporen van zeer primitieve vakkennis. 
De fundamenten zijn verzakt; de wanden wijken uit, de gebin
ten bieden slechts door houten wiggen en pennen weerstand 
tegen zijdelingsche krachten; de wiggen zijn verdwenen, de 
pennen gescheurd, wrak en bouwvallig staan de oude Drentsche 
schuren met scheef gezakte deuren en roestende geheugen. 
Noch van bouwkunst, noch zelfs van eenigermate geschoolde 
vakkennis spreken deze schuren, stallen en woningen. 
En toch grijpt de architect naar papier en potlood en maakt 
hij schetsen van deze wrakste aller bouwsels. Wat is het dan 
toch, dat hem kennelijk ontroert bij het aanschouwen van deze 
ten ondergang gedoemde schuren? Het is niet de schilderachtige 
romantiek en ook niet de bouwkunst of historische waarde, 
neen, het is juist de afwezigheid van bouwkunst en cultuur die 
deze schuren voor hem zoo waardevol doen zijn. Want noch 
van de klassieke cultuur, noch van de middeleeuwsche cultuur 
zijn hier sporen te ontdekken. Hier hebben eeuwenlang men-

OPROEPING CANDIDATEN VOOR HET VOORBEREIDEND EN HET DEFINITIEF EXAMEN VOOR 

BOUWKUNDIG OPZICHTER B.N.A. 1940. 

De Commissie van Onderwijs van den B.N.A., belast met het 
afnemen der bovengenoemde examens, brengt hierbij ter kennis 
van belanghebbenden, dat de aangifte voor deelneming aan deze 
examens in 1940, is opengesteld tot u i t e r l i j k 15 J a n u a r i 
1940. 

Het e e r s t e g e d e e l t e van het Voorbereidend Examen zal 
worden afgenomen op W o e n s d a g 10 A p r i l 1940, zoo 
mogelijk in de plaatsen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eind
hoven, Arnhem en Zwolle. 

Het t w e e d e g e d e e l t e van het Voorbereidend Examen en 
het Definitief Examen zullen worden afgenomen te Utrecht 
en vangen aan op M a a n d a g 29 A p r i l 1940. 

De aangifte voor het examen moet geschieden op een daarvoor 
bestemd formulier, met het programma en de voorwaarden 
kosteloos verkrijgbaar aan het Secretariaat der Examens te 
Amsterdam, Weteringschans 102. 



PRECIEUSE KUNSTNIJVERHEID IN HET RIJKSMUSEUM. 

Dit is een klein houten vrouwenfiguurtje ten halve lijve, de 
handen gevouwen. Het is slechts 24 cm hoog en afkomstig van 
het orgel uit de kerk te Naarden. 
In de Gothische houten beeldjes van klein formaat bemerkt 
men bij eenig bekijken alras een graadverschil in de edelaar
digheid van het snijwerk. Er is veel grof handwerk onder, maar 
bij de betere stukken ontwaart men in groot gehouden vormen 
een verbazingwekkend aantal van de fijnste nuanceeringen, die, 

dat is het kenmerkende, met de houtnerf zijn medegesneden. 
Wanneer men zulk een beeldje betast, dan voelt men dat het 
niet uit hout, maar in hout gesneden is. De houtsnijders van 
zulke beeldjes waren tonalisten in hun wijze van snijden. Ze 
sneden in de toon van het hout. Vaak ging het wezenlijke van 
hun snijkunst verloren achter het polychrome. Hun groote 
kunstvaardigheid in het snijden was hun slechts middel tot een 
hooger doel. 

J . P. M. 

CEMENTPRIJS IN DE MAAND JANUARI 1940 

De Stichting Cement Centrale voor Nederland heeft in een 
rondschrijven aan h.h. verkoopskantoren en importeurs, leden 
der Vereenigde Cementhandelaren, verbruikers, medegedeeld 
dat de per 1 October j.l. met ƒ 1 . — per ton verhoogde prijzen 
thans eveneens van toepassing zijn op leveringen welke in de 
maand Januari 1940 worden uitgevoerd. 

In dezen verhoogden prijs is begrepen de bijdrage aan het 
Rijksbureau voor Bouwmaterialen ad ƒ0 .10 per ton, zoodat 
deze kosten den afnemer wel in rekening mogen worden ge
bracht. 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. ONTWERPSTUDIE NR. 14 

In het volgende nummer van ons blad zal het programma van deze nieuwe ontwerp-studie worden gepubliceerd. 
J . W. H. C . POT, Secretaris. 
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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. H. G. J. SC H ELLIN G, V O O RZ ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 13 JANUARI 1940 

NR 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. 

ONTWERPSTUDIE NR.14. ONDERWERP: EEN KIOSK. 

D e e l n e m i n g staat voor ieder open. 

O p g a v e : het ontwerpen van een kiosk voor den verkoop van 
kranten, tijdschriften e.d. in een onzer groote steden. 
Het ontwerp moet geschikt zijn voor uitvoering in serie en moet 
dus ook berekend zijn op plaatsing der kiosken op velerlei daar
toe geschikte punten. 
Behalve de verkoop-ruimte met loket, een brievenbus en eenige 
bergruimte voor periodieken, enz. moet de kiosk een toilet om
vatten, uitsluitend ten dienste van de verkoopster. 
Er moet ruime gelegenheid tot uitstalling van tijdschriften e.d. 
worden geboden en tot het aanbrengen van reclame. De reclame 
moet echter ondergeschikt blijven aan het gebouwtje of „straat
meubel". 
Het wordt gesteld op een beton-plaat. Het wordt electrisch 
verwarmd en verlicht. Het mag geen grooter oppervlak hebben 
dan 4 m 2 . 

T e e k e n i n g . Gevraagd: één inktteekening of witdruk daar
van, hoog 60 en breed 75 cm, omvattende een plattegrond, door-
snede(n) en tenminste twee aanzichten, alle op schaal 1 : 20. 
Samenstelling en constructie van de kiosk moeten voldoende 
uit de teekening blijken. De toe te passen materialen en kleuren 
moeten worden bijgeschreven. 
De teekening moet worden voorzien van een motto in den 
rechterbovenhoek, bestaande uit zes letters en/of cijfers, hoog 
1 cm. Zij moet worden geplakt op karton van bovengenoemde 
maat en voorzien van gaatjes of ringen om haar te kunnen op
hangen. 

I n z e n d i n g . De inzending geschiedt anoniem; naam en hand
schrift van den ontwerper mogen op de inzending niet voor
komen. 
Ivlet de teekening moeten twee brieven worden ingezonden, 
waarvan de eene naam, kwaliteit en adres van den ontwerper 
moet behelzen en de andere een correspondentie-adres, door 
middel waarvan de commissie van beoordeeling zich zoo noodig 
met hem in verbinding kan stellen. 

Op de gesloten enveloppen moeten respectievelijk de woorden 
„Naambr ie f" en „Correspondentie-adres" voorkomen, benevens 
het motto van het ontwerp. Dit moet ook op de verpakking 
worden aangebracht. 
Bovengenoemde stukken moeten uiterlijk worden ingezonden 
op 31 Januari a.s. of uiterlijk worden ingeleverd op 1 Februari 
a.s., te 9 uur 's morgens, aan het Genootschap Architectura et 
Amicitia, p/a Wieger Bruin, Keizersgracht 756, Amsterdam C. 

B e o o r d e e l i n g . De inzendingen welke voldoen aan de be
palingen van dit programma, zullen worden beoordeeld door 
onderstaande commissie. Haar rapport zal worden gepubliceerd 
in het B.W.A. op 1 Maart a.s., eventueel voorzien van afbeel
dingen van eenige ontwerpen. De commissie heeft het recht de 
naambrieven te openen van die inzendingen, waarvan zij de 
namen der ontwerpers mede wil publiceeren. 
Den ontwerpers van gepubliceerde inzendingen wordt een 
exemplaar van het betreffende nummer van het B.W.A. toe
gezonden. 

Ter belooning van het beste ontwerp wordt een bedrag van 
ƒ 25.— ter beschikking van de commissie gesteld. 
Alle ontwerpen worden op een Genootschaps-vergadering en 
in het openbaar tentoongesteld. 

T e r u g z e n d i n g . Binnen drie weken na de openbare tentoon
stelling worden de ontwerpen met de ongeopende naambrieven 
teruggezonden aan de correspondentie-adressen, voorzoover 
daartoe een adresstrook met postzegels bij het correspondentie-
ad res wordt ingesloten. De overige inzendingen kunnen worden 
afgehaald binnen twee weken nadat daartoe in het B.W.A. 
een oproep is geplaatst. Overblijvende inzendingen worden 
vernietigd. 

Voor het Bestuur: 

WIEGER BRUIN, Voorzitter. 
J . W. H. C. POT, Secretaris. 

De commissie van beoordeeling: 

J . F. B E R G H O E F . 
Ir. J . L E U P E N . 
WIEGER BRUIN. 



HET VERLOOP VAN DE BOUWKOSTEN. 

In het October-nummer 1939 van het Tijdschrift voor Volks
huisvesting en Stedebouw werden een tabel en een grafiek op
genomen die een beeld geven van het verloop van de bouwkosten 
van een arbeiderswoning tot 1 October 1939. De tabel en de 

Opnieuw dreigt de productie van woningen ernstig gestoord te 
zullen worden. Blijkens het hierbij afgedrukte staatje betref
fende het prijsverloop van de benoodigde bouwmaterialen voor 
een bepaalde arbeiderswoning in Nederland — berustende op 
gegevens, welke ieder kwartaal door mijn bureau worden ver
zameld — is het indexcijfer van de prijzen der bouwmaterialen 
van 1 Juli 1939, toen het 125 bedroeg, gestegen tot 155 op 
1 October 1939. Hierbij is de prijs van midden 1936 op 100 
gesteld. 
Deze stijging van de materiaalprijzen brengt het indexcijfer der 
bouwkosten van 118 a 120 op 1 JuIi 1939 op 138 a 140 op 1 October 
1939, zooals is aangegeven op de mede afgedrukte grafiek be
treffende de kosten van woningbouw en levensonderhoud. 
Ik meen goed te doen deze grafiek, waarop de kosten van het 
begin van den vorigen oorlog af zijn vermeld, te doen reprodu-

grafiek werden afgestaan door den Hoofdinspecteur voor de 
Volkshuisvesting, die er ook een korte toelichting bij schreef. 
Wij nemen hieronder dezen staat en de grafiek alsmede de toe
lichting van den heer Ir. H. v. d. Kaa over. Red. 

ceeren, omdat zij gelegenheid schenkt, het verloop der kosten 
gedurende een periode van 25 jaar met telkens wisselende 
economische verhoudingen na te gaan en daaruit zoo mogelijk 
lessen te putten voor de toekomst. 
Ik zal hierover geen uitvoerige beschouwingen houden, die wel
licht reeds spoedig zouden blijken praematuur te zijn geweest, 
doch wil mij beperken tot slechts één opmerking. 
Op het oogenblik is het indexcijfer van de bouwkosten lager dan 
gedurende de periode van een tamelijk stabiel kostenpeil van 
1923 tot 1930. Zou men de crisisperiode van 1930 tot midden 1939 
— en ik ben sterk geneigd zulks te doen — mogen beschouwen 
als een periode met een abnormaal laag bouwkostenpeil, omdat 
het indexcijfer van de bouwkosten belangrijk beneden dat van 
de kosten van levensonderhoud lag, zoomede beneden dat van 
1914, dan zou het peil der bouwkosten, wijl ook de rentevoet 

Recapitulatie betreffende het prijsverloop van het voor de arbeiderswoning benoodigde bouwmateriaal 

Aanduiding 
van het materiaal 

Midden 
1930 

Midden 
1936 

Januari 
1937 

Juli 
1937 

October 
1937 

Januari 
1938 

April 
1938 

Juli 
1938 

October 
1938 

Januari 
1939 

April 
1939 

Juli 
1939 

October 
1939 

Aanduiding 
van het materiaal Kosten van het bouwmateriaal per woning 

in Gld. °/o in Gld. •/» in Gld. •/o in Gld. % in Gld. »/o in Gld. % in Gld. »/o in Gld. o/o in Gld. % in Gld. °/o in Gld. % in Gld •/o in Gld °/o 

Groep A 
grond voor aanvulling . . 50.00 143 33.80 100 33.20 98 36.00 107 35.25 104 34.65 102 36.15 107 37.87 112 42.37 125 44.02 130 44.02 130 45.52 135 46.13 136 

Groep B 
385.00 160 240.50 100 240.70 100 250.60 104 256.32 107 283.55 11S 289.03 120 270.50 112 272.32 113 298.20 124 298.81 124 292.46 121 328.57 137 

Groep C 
175.00 150 115.20 100 120.90 105 123.96 108 122.50 10C 128.50 112 131.92 115 134.20 116 134.65 117 139.90 121 142.21 123 140.70 122 152.15 132 

Groep D 
715.00 155 461.90 100 611.90 133 660.92 143 637.90 .38 626.45 136 558.70 ,2 . 574.10 124 549.50 119 557.50 121 551.90 119 586.07 127 804.66 174 

Groep E 
ijzerwaren en kramcrijen . 
Groep F 
mastiek, lood. zink. 
sanitair, water, gas en licht 

105.00 

160.00 

125 

145 

84.30 

110.10 

100 

100 

109.170 

136.40 

130 

127 

133.02 

147.53 

158 

134 

133.02 

140.97 

158 

128 

133.15 

136.74 

158 

124 

119.80 

138.97 

142 

126 

116.27 

137.35 

138 

125 

112.39 

138.19 

133 

126 

112.39 

136.01 

133 

124 

110.01 

134.74 

130 

122 

107.25 

135.68 

127 

123 

129.50 

164.15 

154 

149 

Groep G 
glas. verf en behang . . . 60.00 150 41.10 100 49.90 121 52.55 128 54.15 132 53.25 130 52.25 127 52.35 ,27 52.42' 128 51.92 126 51.72 126 51.62 126 60.20 146 

1650.00 
1 
152 1086.90 100 1302.175 120 1404.58 129 1380.11 127 1396.29 12&* 1326.82 122 1322.64 122 1301.84 120 1339.94 123 1333.41 123 1359.30 125 1685.36 155 

1 — 

+ 563.10 j 1 +215.275 + 317.68 j +293.21 + 309.39 + 239.92 | +235.74 + 214.94 | + 253.04 +246.51 + 272.40 +598.46 

De^dfh'wopgenLlfn m r̂laalkosten van 1930 berusten weliswaar op minder volledige gegevens dan voor de volgende jaren bekend waren, doch zijn voor een globaal beeld voldoende gefundeerd 
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wel gestegen is doch nog niet boven dien van 1930, nog geen 
beletsel behoeven te zijn om uit een oogpunt van rentabiliteit 
met den aanbouw van woningen voort te gaan. 
Intusschen kan de rentabiliteit alleen niet de beslissende rol 
spelen. Er is zonder twijfel schaarschte aan bepaalde bouw
materialen. Reeds worden bij den bouw, die aan den gang is, 
daarvan de moeilijkheden ondervonden. Met beleid dienen dus 
nieuwe bouwwerken in aanbouw te worden gebracht met het 
oog op de beschikbare materialen, wil men niet een onnoodige 
prijsstijging in de hand werken. 

Er zijn reeds bureaux in het leven geroepen voor verschillende 
bouwmaterialen. Deze werken evenwel los van elkaar. Het wil 
mij voorkomen, dat ten spoedigste een coördineerende instantie 
in het leven moet worden geroepen, terwijl mede, indien de 
schaarschte aan materialen blijvend zal zijn, zal moeten worden 
bepaald, welke bouwwerken, na die ten behoeve van de Lands
verdediging, in uitvoering zullen mogen worden gebracht. 
Het zal wel geen betoog behoeven, dat naar mijn oordeel de 
bouw van woningen daarvoor in de eerste plaats in aanmerking 
komt. 

HET BOUWBEDRIJF EN DE OORLOGSTOESTAND. 
„De Aannemer" van 9 Jan. j.l. geeft een overzicht van de aan
bestede werken over de jaren 1937, '38 en '39. Dit overzicht 
toont het verloop van de bouwbedrijvigheid en geeft tevens de 
gevolgen van den oorlogstoestand weer. 
Wij nemen het volgende uit de beschouwing over: 
„Vanaf 1938 was, vooral ten aanzien van particuliere werken, 
eenige verbetering merkbaar, welke zich ook voortzette in 1939, 
doch direct na het uitbreken van den oorlog en den oorlogs
toestand in ons land werd deze verbetering geheel te niet gedaan 
en liepen de particuliere werken angstwekkend terug. 
Vergelijkt men de cijfers „Part icul ieren" 1938 met 1939 dan is 
het verschil van rond ƒ 6 miliioen minder over 1939 zoo goed als 
geheel na Augustus ontstaan. 

Gemeentewerken vertoonde in 1939 tot aan Augustus een stij
ging van plm. / 5 miliioen, terwijl gedurende de oorlogsmaanden 
deze cijfers zelfs nog ongeveer / 500.000 hooger kwamen dan 
in 1938. 
Woningbouwvereenigingen stelden reeds in 1939, in vergelijking 
met 1938, teleur daar tot aan Augustus bijna / 1 miliioen minder, 
en nadien nog voor ruim / 600.000 minder voor vereenigings-
bouw werd aanbesteed. 
Aan Overheidswerken werd tot aan den oorlog voor rond 
ƒ 500.000 meer aanbesteed dan in eenzelfde tijdvak in 1938, doch 
de laatste vier maanden van 1939 waren rond / 3 miliioen lager 
dan die van 1938. 
Spoorwegen besteedde over 1939 voor pl.m. / 1.5 miliioen meer 
aan, waarvan na Augustus ƒ 500.000 meer. 
Hieruit blijkt, dat sedert den oorlogstoestand de bouwnijverheid 
zeer sterk is ingekrompen, daar in 4 maanden tijds voor rond 
ƒ 9.000.000 minder is aanbesteed, hetgeen ruim 25 pet. minder 
is dan in dezelfde maanden van 1938. 
Rekent men hierbij dat in dit tijdvak ook de prijzen der bouw
materialen zijn opgeloopen dan beteekent dit dus een nog 
grootere vermindering aan werk. 
Wel werden in die periode verschillende onderhandsche werken, 
speciaal Defensiewerken, uitgevoerd, doch de omvang hiervan 
is ons niet bekend. 
Het sprankje hoop op verbetering waarmede 1939 begon is door 
den oorlogstoestand geheel verdwenen en heeft plaats gemaakt 
voor ernstige bezorgdheid voor de toekomst. 
Hoe een en ander zich in den loop van dit jaar zal ontwikkelen 
heeft dan ook onze volle belangstelling. 
Bevreesd zijn wij intusschen ten aanzien van particuliere werken, 
zullen deze wederom toenemen of nog verder dalen? 
Zullen gemeentewerken in opwaartsche lijn doorgaan? 
Enkele vragen waarop thans nog geen antwoord kan worden 
gegeven. 
Naar wij mogen verwachten zal het Rijk, daar toch de Regee-
nng de uitvoering van openbare werken zoo krachtig mogelijk 
wenscht voort te zetten, de voorgenomen werken laten uit
voeren, doch tevens hopen wij dat de plannen der groote werken, 
als de tunnel te Velsen, de IJ-tunnel en het stadhuis te Amster
dam, de verdere Zuiderzeewerken e.a. nog dit jaar in uitvoering 
komen. 

Rest nog de woningbouw. Zal de Regeering hieraan haar aan
dacht ten volle schenken, opdat niet wordt vervallen in de fout 
van de vorige oorlogsperiode? 
Al met al ziet het er niet rooskleurig uit en zeker niet indien 
de Regeering haar stimuleerende kracht niet geheel ontplooit, 
of wanneer onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de 
voorgenomen werken zullen verhinderen of erger nog, beletten." 

Hier nemen wij enkele cijfers op: 

Augustus. 
Particulieren 
Gemeentebesturen 
Woningb.-vereenigingen 
Rijk en Polderbesturen . 
Ned. Spoorwegen . . 

Totaal 

September. 

Particulieren. . . 
Gemeentebesturen 
Woningb.-vereenigingen 
Rijk en Polderbesturen . 
Ned. Spoorwegen . . 

Totaal . . 

October. 
Particulieren 
Gemeentebesturen 
Woningb.-vereenigingen 
Rijk en Polderbesturen . 
Ned. Spoorwegen 

Totaal 

2.415.054 
1 .T88.263 

374.790 
2.475.208 

128.928 

6.582.243 

2.214.933 
1 309.791 

40.120 
2.010 896 

226.215 

1 5.801.955 

3.235.119 
1.801.785 

402.625 
5.583.997 

10.194 

1 11.033.720 

3.116.616 
1.769.309 

787.120 
2.486.541 

446.500 

f 8.606.086 

2.394.514 
2.924.898 

131.906 
3.687.391 

nihil 

f 9.138.709 

672.872 
875.490 

71.611 
867.411 
404.277 

f 2.891.661 

November. 

Particulieren . . . . 
Gemeentebesturen 
Woningb.-vereenigingen 
Rijk en Polderbesturen. 
Ned. Spoorwegen 

Totaal . . 

December. 
Particulieren . . . . 
Gemeentebesturen 
Woningb.-vereenigingen 
Rijk en Polderbesturen. 
Ned. Spoorwegen 

Totaal . . 

(1937) 
2.716.939 
1.200 679 

92.281 
3.012.818 

276.800 

f 7.299.517 

2.734.231 
1.654.161 

217.821 
2.489.647 

146.082 

f 7.241.942 

2.423 706 
1.410 822 
1.200.500 
4.533.023 

1 6.460 

(1938) 
1.990.654 
1.507.112 

27.238 
2.357.1 10 

93.400 

f 5.975.514 

2.756.627 
1.097.081 

692.198 
3.770.058 

82.700 

I 8.398.664 

2.884 446 
1.678.595 

232884 
6.930.010 

nihil 

( 9.584.511 f 11.725.935 , 7.921.223 

(1939) 
1.587.712 
1.554.678 

400.295 
1.187.381 

229.193 

. 4.959.259 

1.426.463 
2.401.793 

508.685 
5.822.647 

4.580 

f 10.164.168 

927.996* 
1 830.180 

115.954 
4.549.056 

498.037 

10 

* Inclusief fabrieksbouw f 278.628. 

Bij de beoordeeling houde men in het oog dat de cijfers gunstiger 
zijn dan zij uitwijzen, aangezien van vele onderhandsche aan
bestedingen de inschrijvingssommen er niet in begrepen zijn. 
In het overzicht vinden wij ook een staat van de totale inschrij-
vingscijfers per jaar van de jaren 1914—1939. 
Dit totaal cijfers bedroeg in 1914 ruim ƒ 50 miliioen, steeg 
volgens een kurve tot ƒ 259 miliioen in 1920, vertoonde daarna 
dalingen en stijgingen tot een hoogste maximum van / 185 mil
iioen in 1930, daalde tot het minimum van ƒ 81 miliioen in 1935, 
en steeg weer geleidelijk tot / 124 miliioen in 1939. 
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DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 
XI. DE MUIDERPOORT TE AMSTERDAM 

De tegenwoordige Muiderpoort werd gebouwd in 1770, op 
dezelfde plaats waar de in 1663 gebouwde Muiderpoort stond, 
die, waarschijnlijk tengevolge van de slechte fundeering, op 
29 Januari 1769 ingestort is. De Muiderpoort behoorde tot het 
drietal poorten (Muider-, Weesper- en Utrechtsche poort) welke 
na den 4en uitleg van Amsterdam in de jaren 1658—1664, in 
den boog, dien door dezen uitleg de buitenzijde der stad tusschen 
het Y en den rechter Amsteloever beschreef, toegang gaven tot 
de stad. 
De architect van de Muiderpoort was de algemeen opzichter der 
stadswerken Comelis Rauws, die, kort na de voltooiing van dit 
werk, bij den brand van den Stadsschouwburg op 11 Mei 1772, 
waarbij hij zich op het brandende tooneel waagde, als slacht
offer van zijn plicht gestorven is. De beeldhouwwerken aan de 
poort zijn van A. Ziesenis. 
De Muiderpoort is 16 m lang en 5 m breed, springt aan de stads-
zijde even, aan de veldzijde echter ruim 3 m buiten de zijvleugels 
uit. De Poort heeft in het midden een koepelgewelf, aan de 
einden kruisgewelven. De zijvleugels waren bestemd tot korte-
gaard (Fr. corps de garde). De poortingangen zijn opgenomen 
in een Dorische ordonnantie, aan de stadszijde met pilasters, 
aan de veldzijde met driekwart ronde zuilen met banden als een 
vereenvoudigde Fransche orde. Tusschen de pilasters en zuilen 
12 

beeldennissen, waarboven festoenen. In de driehoekige tym-
paans het oude wapen van Amsterdam aan de stadszijde, het 
nieuwe aan de veldzijde. De zijvleugels zijn van baksteen met 
natuursteenbekleeding van het plint en de hoeken. 
Midden boven de Poort bevindt zich de met een balustrade 
afgezette onderbouw van den achtkanten koepeltoren, die met 
leien en lood is bekleed. De klok werd in 1664 door Fr. en 
P. Hemony gegoten. 
De Muiderpoort is met de Haarlemmerpoort van 1840 de eenige 
nog overgebleven historische poort. 
De St. Anthoniespoort werd in 1617 tot Waag verbouwd, de 
Regulierspoort kwam al in het einde der 16de eeuw binnen de 
stadsmuren en de Munttoren is alles wat er na den brand van 
1608 van over bleef. In zekeren zin wijst het verdwijnen der 
poorten op een krachtigen bloei van de stad. 
De overgebleven Muiderpoort is intusschen een typisch en 
waardevol bouwwerk uit de 2de helft der 18de eeuw. 
In het verlengde van de poort liep een brug op baksteenen bogen 
over den Singel, aan het eind waarvan het aardige Hekkepoortje 
stond (eveneens van 1770) dat in 1898 werd gesloopt. In 1903 
werd ook de brug zelf verwijderd, toen de brug, die reeds naast 
de Muiderpoort over de Singelgracht was gebouwd, ter wille 
van het verkeer verbreed werd. (De heer A. A. Kok maakte een 

* 

opmetingsteekening van de Hekkepoort, afgebeeld op plaat 528 
in „De Architect".) 
De Muiderpoort, die thans het snijpunt is van belangrijke ver
keerswegen, die merkwaardigerwijze alle een aantrekkelijke 
bebouwing missen, stond vroeger op de grens van een kwar
tier, waar het gezellig toeging. Ze stond aan het eind van 
den Middenweg van de Plantage, de Champs Elysées van het 
18de en begin 19de eeuwsche Amsterdam, die de dichter Daniël 
Willink met niets minder dan met den lusthof Tempé van Thes-
salië vergeleek. 
De Muiderpoort bevat inwendig nog tamelijk veel ruimte. Aan 
de Westzijde is een politieposthuis met daarboven leslokalen. 
Op 20 Mei 1939 betrokken de deelnemers aan den Cursus voor 
Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht als „de Poorters" 
de Oostelijke kortegaard, nadat dit gedeelte op aardige wijze tot 
clublokaliteit gemetamorfoseerd was. De interieurschets geeft 
daarvan een idee, en van hen, die mochten twijfelen of de figuur 

in de lijst op de schouw werkelijk de heer Kromhout is, zij iedere 
onzekerheid weggenomen. Hij is het! Na den intocht van Koning 
Lodewijk in 1808, en dien van Keizer Napoleon zelf in 1811, 
is dit waarschijnlijk de eerste gebeurtenis die voor de Muider
poort weer eens een belevenis was. Maar laat ik nu niet den kant 
van Willink op gaan. J . p. M. 

Litteratuur: P. H. Witkamp. De Muiderpoort te Amsterdam. In 
„Een verzameling van afbeeldingen van oude ge
bouwen, uitgegeven door de Mij. tot Bevordering 
der Bouwkunst", met opmetingen door J . Brouwer, 
1870. Plaat 116—121. 

Deze opmetingen lijken mij echter niet gevoelig 
genoeg om het ware karakter van de poort voor 
hen die haar niet meer zouden kunnen zien, dui
delijk te maken. 

J. BUCKLAND WRIGHT. 

De in Parijs werkende Engelschman J . Buckland Wright heeft 
voor de Houtindustrie Picus te Eindhoven een negental hout
gravures gemaakt, waarvan er zeven achtereenvolgens in de 
jaren 1934 tot 1940 als nieuwjaarswenschen werden rondge
zonden. 

De volledige serie is nu in een aardige uitgave bijeengebracht, 
en voor een goed doel verkrijgbaar gesteld. De geheele opbrengst 
komt namelijk ten goede aan het fonds Ontwikkeling en Ont
spanning voor militairen, respectievelijk het Algemeen Steun
comité 1939. 

Stuk voor stuk zijn het prachtige houtblokjes, wel van klein 
formaat, maar niettemin zijn het kleine kunstwerkjes, die 
bij het aandachtig en met het vergrootglas bekijken allerlei 
verrassingen opleveren. Zij laten verschillende tafreelen zien. 
Eerst het maagdelijke bosch in Fransch West-Afrika, waar de 
Okoumé-boomen worden geveld, en waar zij naar de haven 
worden vervoerd. Dan komt het laden in Afrika, het lossen in 

Nederland, het schillen van den stam, het gebruik van het 
triplex, dat van het afgeschilde dunne hout gemaakt is, en 
tenslotte een fraaie afbeelding van de specht. 
Die specht is wel niet de groene specht, die bij de ornithologen 
als Picus viridis bekend is, maar de groote bonte, die naar den 
naam Dryobates major luistert. Men moet echter in het oog 
houden, dat het Latijnsche woord voor specht nog altijd picus 
is. En men moet zich ongetwijfeld nog uit de mythologie herin
neren, dat Picus ook daarin al een rol heeft gespeeld. Hij was 
het immers, die de vader van Faunus was, en die door Circe, 
die niets van hem wilde weten, zoo maar in een groote bonte 
specht veranderd werd. 

Men kan het boekje door storting van / 1.— op girorekening 
No. 40034, van Picus te Eindhoven, (op het girostrookje ver
melden „Houtsneden") verkrijgen. 

Ir. H. G. J . S C H E L L I N G . 
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T E E K E N I N G V A N D A N I Ë L M A R O T V O O R E E N P L A F O N D 
( S T A A T L I C H E K U N S T B I B L I O T H E K BERLIJN) A F B E E L D I N G UIT DR. M . D. OZ INGA. D A N I Ë L M A R O T 

BOEKBESPREKING. 

Dr. M. D. OZINGA. D a n i ë l M a r o t , de schepper van den 
Hollandschen Lodewijk XIV stijl. Amsterdam, H. J . Paris. 

Deze studie, oorspronkelijk bedoeld als een bijdrage voor het 
Jaarboek van den Ned. Oudheidkundigen Bond, verkreeg — 
naar de voorrede ons mededeelt — ten slotte den omvang van 
een kunsthistorisch onderzoek, dat moeilijk anders dan in boek
vorm kon worden gepubliceerd. Het komt ons voor, dat wij 
dankbaar mogen zijn, dat de financieele bezwaren, die aan een 
zoodanige uitgave in den weg stonden, konden worden over
wonnen. Immers dit jongste werk van den bekwamen hoofd
ambtenaar aan het Rijksbureau voor Monumentenzorg mag 
zeer zeker als een waardevolle verrijking worden beschouwd 
van hetgeen in voorafgaande jaren over onze nationale archi
tectuur in de dagen der Republiek werd gepubliceerd. 
Evenals Dr. Ozinga's werk over den Protestantschen kerkbouw, 
kenmerkt deze monographie zich door de nauwgezetheid, waar
mede het historisch onderzoek werd verricht, zoomede door de 
omzichtigheid, waarmede uit schijnbaar onbelangrijke gegevens 
opmerkelijke conclusies werden opgebouwd. Het kan haast niet 
anders, of de op een zoo groot mogelijke volledigheid gerichte 
werkwijze van den auteur moest hem verleiden tot een breed
heid van behandeling der stof, die voor den gemiddelden lezer 
z'n bezwaren heeft, maar die daarentegen door degenen, die het 
boek als s t u d i e b r o n zullen raadplegen, te meer zal worden 
geapprecieerd. 

De veelzijdigheid van het talent van Daniël Marot had aanleiding 
tot een systematische behandeling kunnen zijn. Dr. Ozinga heeft 
er echter de voorkeur aan gegeven, hetgeen omtrent den archi
tect van den Koning-Stadhouder bekend was, zooveel mogelijk 
chronologisch te behandelen. Naast het raadplegen van Marots 
modelboeken, ornamentprenten en gravures en de studie van 
de naar zijn ontwerp uitgevoerde bouwwerken, is een omvang
rijk archivarisch materiaal in deze monographie verwerkt. De 
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omstandigheid, dat Marot vele jaren voor verschillende leden 
der prinselijke familie heeft gewerkt, bracht de mogelijkheid 
mede aan vorstelijke correspondentie en aan het archief der 
Oranjes menige interessante bijzonderheid over de werkzaam
heid van Marot te ontleenen. 
Als zoon van den vermaarden graveur Jean Marot is hij reeds 
in zijn jonge jaren als graphisch kunstenaar te Parijs werkzaam 
geweest. De destijds zoo gewilde architectuur-gravures van zijn 
hand hadden hem in Holland reeds een zekere bekendheid ge
schonken, vóór hij in 1685 of 1686 als calvinist naar de Neder
landen uitweek. Zeer spoedig reeds moet hij in dienst getreden 
zijn van Stadhouder Willem de Derde; hij heeft een belangrijk 
aandeel gehad in den bouw der prinselijke verblijven (o.a. van 
het Loo) en van de landhuizen van den hoogen adel (o.a. het 
huis te Voorts en het slot te Zeist). Ook voor de Friesche stad
houderlijke familie heeft hij veel gebouwd. In opdracht van de 
gemalin van Hendrik Casimir II ontwierp hij de algeheele ver
bouwing van het Slot Oraniënstein te Diez a.d. Lahn, waar
omtrent de bewaarde correspondentie tusschen vorstin Amalia 
en Marot tal van interessante gegevens bevat. Als een zijner 
gaafste interieurs geldt de op last der Staten-Generaal ont
worpen Trèves-zaal op het Binnenhof. 

Na de „Glorious Restau ration" heeft Marot ook nog in dienst 
van den Koning-Stadhouder te Engeland vertoefd, hoewel zijn 
werkzaamheid aldaar moeilijk is na te gaan. Ook onderstelt men 
dat hij de ontwerper van de bekende tuinen van Herrenhausen 
bij Hannover moet zijn geweest. 
Toen de opdrachten der stadhouderlijke familie schaarscher 
werden, heeft Marot nog eenige patriciërshuizen te Amsterdam 
en in Den Haag gebouwd, waarvan het woonhuis der familie 
van Schuylenburch (de tegenwoordige Duitsche Legatie, Vijver
berg 8) en dat van Adrienne Marquéri te Huguetan (thans 
Koninklijke Bibliotheek) de bekendste zijn. 
Daniël Marot, die tot zijn vier en twintigste jaar in Parijs woonde, 

waar destijds de „style Louis XIV" hoogtij vierde, heeft zoowel 
door eigen werkzaamheid als bouwmeester als wel door zijn 
series ornamentprenten onze nationale bouwkunst sterk be-
invloed en den Franschen Barok ingang doen vinden. Stellig 
zou dit niet mogelijk geweest zijn, als niet onze hofadel en 
onze snel rijkgeworden koopmansstand zich aangetrokken 
voelden door het breede ceremonieel en de pompeuse vormen
pracht, die de omgeving van den Zonnekoning kenmerkte. 
In hoeverre Daniël Marots invloed in ieder opzicht voor de 
ontwikkeling onzer nationale architectuur heilzaam geweest is, 
daarover wagen wij het met Dr. Ozinga van meening te ver
schillen. De zwakke zijde in zijn kunstenaarsschap is o.i. dat, 
hoewel hem een zeer lang leven was toebedeeld (hij werd 90 
jaar!) een noemenswaardige ontwikkeling niet te constateeren 
valt. Hij bouwde nog steeds Louis XIV, toen men reeds lang tot 
het lichtere régence was overgegaan. Het valt ons moeilijk aan 
te nemen, dat deze zelfgenoegzame artist de aangewezene zou 
zijn geweest „de karakteristieke, zelfstandige ontwikkeling ten 

onzent voor verdorring en afdwaling te behoeden" (pag. 206). 
Trouwens Dr. Ozinga geeft in zijn slotwoord toe, dat Marot in 
geen geval „een baanbreker van diepe oorspronkelijkheid" is 
geweest. 
Ook zonder Marot had onze vaderlandsche bouwkunst den weg 
van den klassisistischen barok naar de ijlere en verfijnde vorm
geving der 18de eeuw wel gevonden. Zulks doet echter niet af 
aan onze erkenning van de persoonlijke waarde van Daniël 
Marot als scheppend kunstenaar en wij stemmen gaarne in met 
Dr. Ozinga's overtuiging, dat zijn beteekenis in de eerste plaats 
is gelegen in zijn werkzaamheid als interieurkunstenaar en als 
tuinarchitect. 
Een uitvoerige analyse van hetgeen Marot heeft gebouwd en 
van hetgeen hem wordt toegeschreven, vormt de kern van deze 
monographie, die wij nog menigmaal ter hand zullen nemen. 
De lijst van Marots teekeningen en diens correspondentie met 
Amalia van Anhalt-Dessau vormen waardevolle bijlagen. 

Ir. DAAN J A N S E N . 

BETONSAMENSTELLINGEN. 
III. 

In de beide vorige artikelen (zie pag. 428 en 433 van het B.W.A. 
1939) werd de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid, in 
bestekken een uniforme omschrijving te gaan volgen voor 
de samenstelling der betonsoorten, en wel zoodanig, dat elke 
samenstelling begint met „cement 50 kg", waarna zand en 
grind in liters volgen. 
Daarna is het begrip fijnheidsmodulus gedefinieerd, en is ideale 
fijnheidsmodulus van een zand-grindmengsel die modulus ge
noemd, waarbij het betonmengsel minder aanmaakwater ver-
eischt om een bepaalde verwerkbaarheid van het beton te 
bereiken, dan elke andere samenstelling. 
Tenslotte is een voorbeeld gegeven van de berekening van de 
fijnheidsmodulus van het zand-grindmengsel, wanneer de fijn-
heidsmoduli van het zand en het grind bepaald waren. 

Men spreekt nu in het algemeen van „bouwcontröle", wanneer 
de uitvoering van belangrijke gewapend-betonwerken onder 
voortdurend toezicht vanwege den ontwerper geschiedt. Deze 
dient dan de voor het werk benoodigde teekeningen en bereke
ningen onderteekend te hebben. Hij moet er zich van overtuigen, 
dat de te verwerken materialen (staal, zand, grind, cement) aan 
de eischen voldoen. Op de diverse teekeningen moeten in dat 
geval de vereischte minimum kubusvastheden van het beton 
vermeld worden, en de te verwerken staalsoort der wapening. 

Bovengenoemde belangrijke gewapend-betonwerken stellen 
uiteraard bijzondere eischen aan de kwaliteit van het beton, 
waarvoor in dat geval ook hoogere toe te laten spanningen in 
aanmerking komen. 
Men onderscheidt deze betonsoorten naar de hoeveelheid cement, 
die per m 3 verwerkt beton moet worden gebruikt. Bij de Neder-
landsche Spoorwegen worden in dat geval 5 betonsoorten voor
geschreven: 
Beton A: 210 kg cement per m 3 beton, voor werklagen. 
Beton B: 250 kg cement per m 3 beton, voor stampbeton aan 
constructiedeelen. 
Beton C: 315 kg cement per m 3 beton, voor gewapend beton 
aan constructiedeelen, waarbij de wapening een ondergeschikte 
rol speelt en het beton niet ten volle tot de toe te laten spanning 
wordt belast. 
Beton D: 350 kg cement per m 3 beton, voor gewapend beton 
aan constructiedeelen, waarbij de wapening een hoofdbestand
deel van de constructie vormt, en het beton tot de toe te laten 
spanning wordt belast. 

Beton E: 385 kg cement per m 3 beton, voor gewapend beton 
aan waterdichte constructies.en voor heipalen. 
De ingenieur moet hierbij de korrelverdeeling voor het toe te 
passen zand en grind aangeven. De gewichtsverhouding tusschen 
zand en grind moet tusschen 1 : 1i / 2 en 1 : 2 liggen, terwijl de 
grens tusschen zand en grind bij de korrelgrootte 5,6 mm wordt 
aangenomen. 
Het te verwerken z a n d moet 
op de zeef N. 480-d-6.8 niets, 
op de zeef N. 480-d-5.6 ten hoogste 8%, en 
op de zeef N. 480-d-0.300 ten hoogste 95,5% achterlaten, terwijl 
de fijnhèidsmodulus moet liggen tusschen 2.4 en 3. 
Blijft op de laatste zeef meer dan 95,5% achter, dan moet zooveel 
duinzand worden toegevoegd totdat het zandmengsel aan de 
eischen voldoet. 
De overeenkomstige eischen voor het g r i n d zijn de volgende: 
op de zeef N. 480-d-46 mag niets, 
op de zeef N. 480-d-32 ten hoogste 5%, en 
op de zeef N. 480-d-5.6 ten minste 90% van het gewicht achter
blijven, terwijl de fijnheidsmodulus moet liggen tusschen 6.5 
en 6.9. 
Op het werk moeten de aangevoerde zand- en grindmaterialen 
geregeld op korrelgrootte worden gekeurd. Bij het ontleenen 
der monsters moet er op worden gelet, dat men kleine hoeveel
heden telkens op ten minste een halve meter onder het oppervlak 
der hoopen in schip of wagon verzamelt, tot men in totaal 
ongeveer 100 kg zand en 150 kg grind voor het keuringsonder-
zoek bijeen heeft. 

Tijdens de betonstortingen moeten de plasticiteit en de ver
werkbaarheid van het beton geregeld gecontroleerd worden, 
de plasticiteit door middel van de zetproef, de verwerkbaarheid 
door middel van de schudproef. Voor deze proeven moet het 
beton rechtstreeks uit den betonmolen in een reservoir, dat geen 
water aan het materiaal kan onttrekken, worden overgebracht, 
en zoo noodig vóór de proefneming goed omgeroerd worden. 

1. Zetproef (Slumptest). 
De bepaling van den vloeibaarheidsgraad of plasticiteit (con
sistentie) geschiedt met behulp van den kegelmantel van Abrams. 
Deze mantel is van 2 mm dik gegalvaniseerd plaatstaal ver
vaardigd, en heeft den vorm van een afgeknotten kegel met een 
bovenmiddellijn van 10 cm en een ondermiddellijn van 20 cm, 
terwijl de hoogte 30 cm bedraagt. De kegelmantel moet op een 
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vlakke tafel worden gezet, die geen water aan het mengsel kan 
onttrekken. Tijdens het vullen met beton moet de mantel door 
middel van voetsteunen stevig worden aangedrukt. 
Men brengt het beton in drie lagen van 10 cm hoog in den kegel, 
terwijl na elke vulling tien maal met een ijzeren staaf, lang 
60 cm, dik 16 mm, welke staaf voorzien is van een bolvormig 
einde, in de specie wordt geprikt. 
Nadat de bovenkant is afgestreken en de rondom den kegel
mantel gemorste specie is verwijderd, wordt een halve minuut 
gewacht, waarna de mantel voorzichtig rechtstandig naar 
boven wordt verwijderd. 
Onmiddellijk daarna meet men de inzakking van den top van 
den betonkegel. Deze zetting (zetmaat, slump) is een aanwijzing 
voor de plasticiteit van het beton. 

2. Schudproef (Ausbreitversuch). 
Met denzelfden afgeknotten kegelmantel van Abrams wordt de 
schudproef uitgevoerd. Het toestel wordt daarbij geplaatst in 
het midden van een schudtafel, die bestaat uit een dubbel houten 
raam, waarvan het bovenste langs een der zijden draaibaar aan 
het onderste bevestigd is. 
Het bovenraam moet een gewicht van 16 kg hebben. Het is 
voorzien van een beschieting, waarover een 2 mm dikke stalen 
plaat is aangebracht. De afmetingen der ramen zijn 70 X 70 cm. 
De raamwerken moeten zoodanig van een aanslag voorzien zijn, 
dat het bovenraam aan de zijden, gelegen tegenover de schar
nieren, 4 cm kan worden gelicht. 
Het midden van de stalen plaat is aangegeven door middel van 
twee loodrecht op elkaar staande lijnen, die evenwijdig loopen 
met de zijkanten, en door een cirkel van 20 cm middellijn. 
Onmiddellijk nadat men de bovenomschreven zetproef heeft 
genomen, gaat men tot het nemen van de schudproef over. 
Daartoe moet de kegel in het midden van de schudtafel staan. 
Men tilt het bovenraam nu voorzichtig tegen den aanslag op, 
en laat het los. Dit wordt 15 maal herhaald. Daarna worden de 
middellijnen van de betonkoek in twee loodrecht op elkaar 
staande richtingen gemeten, en daarvan het gemiddelde ge
nomen. Deze schudmaat (Ausbreitmasz) is een aanwijzing voor 
de verwerkbaarheid van de specie. 

De grenzen van zetmaat en schudmaat worden door den 
ingenieur vastgesteld. 
Gedurende het betonstorten moet de aannemer een aantal 

betonkuben (20 X 20 X 20 cm) en betonbalkjes (10 X 10 X 
30 cm) gereed maken. Het ontkisten van de betonconstructie 
zal afhangen van de drukvastheid, die door controleproeven op 
deze kuben en balkjes zal blijken. 
Door een geschiktheidsproef kan aangetoond worden, dat met 
de te gebruiken materialen de voorgeschreven kubusvastheid 
kan worden bereikt. Bovendien moet de vastheid van het beton 
in het bouwwerk geregeld worden gecontroleerd met de ver-
hardingsproef. Die verhardingsproef moet, indien vorst optreedt, 
met zooveel dagen worden verlengd als de vorstperiode heeft 
geduurd. Gemiddelde dagtemperaturen tusschen 0° en 5° C 
geven aanleiding tot het verlengen met het halve aantal dagen 
waarop zich deze omstandigheid heeft voorgedaan. 

3. Geschiktheidsproef. 
Deze geschiedt dus vóór dat met storten wordt begonnen, en 
dient om aan te toonen, dat met de te gebruiken materialen de 
voorgeschreven kubusvastheid kan worden bereikt. 
Deze, in het laboratorium te nemen proef, moet zooveel mogelijk 
genomen worden onder dezelfde omstandigheden die zich op 
het bouwwerk zullen voordoen. 
Speciaal moet daarbij dus gelet worden op dezelfde plasticiteit 
van de specie, op de wijze van mengen en op de wijze van ver
werken. 
Tot en met den zevenden dag moeten de proefstukken met natte 
doeken worden bedekt of onder vochtig zand bewaard. 

4. Verhardingsproef. 
Deze proef moet een maat zijn voor de vastheid die het beton 
van het bouwwerk waarschijnlijk bezit. 
De proefstukken blijven op het werk gedurende den geheelen 
verhardingstijd onder dezelfde omstandigheden als de beton
constructie, waarop de proefstukken betrekking hebben. 
Als kubusvastheid geldt het gemiddelde van 3 proeven, na 28 
dagen verharding. 
Een voorloopige beoordeeling (na 7 dagen) moet ten minste 
70% van het vereischte cijfer opleveren. 
Een en ander kan in bepaalde gevallen — afhankelijk van de 
toegepaste staalsoort voor de wapening — leiden tot een ver
hooging van de in de Gewapend Beton Voorschriften vastge
stelde maximum trekspanning in de wapening van 1200 kg /cm 2 

tot 1400, 1600, zelfs tot 2000 kg/cm 2 . 
Ir. H. G. J . S C H E L L 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 

PRIJSVRAAG U.V.I.V. NIET GOEDGEKEURD DOOR DE P.P.C. 
In het U.V.I.V.-maandblad is een Prijsvraag geannonceerd, welke verplicht hiertegen te protesteeren en ontraadt den kunstenaars 
niet voldoet aan de bepalingen van de Algemeene Nederlandsche 
Prijsvraag-Regelen. De Permanente Prijsvraag Commissie is 

daaraan mede te werken. 

COBOUW-PRIJSVRAAG 1940. 
De directie van „Cobouw" (Centraal Orgaan voor de Bouw
wereld) schrijft, haar gewoonte getrouw, ook dit jaar weer een 
studie-prijsvraag uit. Gevraagd wordt het ontwerp voor een 
permanent gebouw, dienende tot ontwikkeling en ontspanning 
van militairen. 

PRIJSVRAAG VOOR 
De Vereeniging ter Behartiging van de Belangen des Boek
handels te Amsterdam heeft een prijsvraag uitgeschreven voor 
een legpenning, welke bestemd is om uit te reiken ter herden
king van het 25-jarig bestaan van deze vereeniging. 
De legpenning, welke gebruikt moet kunnen worden als presse-
papier, zal een middellijn van 7,5 centimeter moeten hebben en 
een dikte van 4 mm. Het is ook geoorloofd, in plaats van een 
ronde penning een vier- of meerhoekige plaquette te ontwer
pen, welke een oppervlakte van 44 vierkante centimeter mag 
hebben. 
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De directie heeft vier prijzen ter beschikking gesteld, tot een 
gezamenlijk bedrag van ƒ 200.—. De inzendings-termijn sluit 
op 2 April 1940. 
In de Jury hebben zitting genomen de heeren Ir. D. Roosen
burg, b.i., Ir. H. J . W. Thunnissen, b.i., en W. Verschoor, arch. 

EEN LEGPENNING. 
Er worden drie prijzen uitgeloofd. Een eerste prijs van / 300, 
een tweede prijs van / 125 en een derde prijs van ƒ 75. De in
zender van het met den eersten prijs bekroonde ontwerp zal 
zijn medewerking moeten verleenen bij de uitvoering van het 
ontwerp en daarvoor een vergoeding van ƒ 100 ontvangen. 
De jury bestaat uit de heeren L. Bolle, Dr. H. E. van Gelder, 
Jac. A. Jacobs, Jac. v. d. Kolk Jzn., Mr. A. Loosjes, I. Noothoven 
van Goor en Jhr. W. J . H. B. Sandberg. 
Inlichtingen over deze prijsvraag kunnen worden ingewonnen 
bij Mr. A. Loosjes, Heerengracht 124-128, Amsterdam ( C ) . 

REDACTIE: IR. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ I TT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS.' 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 20 JANUARI 1940 
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HET NIEUWE RAADHUIS VAN AMSTERDAM. 

Het nieuwe Raadhuis, dat, naar wij hopen, te Amsterdam eenmaal 
zal verrijzen, dreigt het lot te ondergaan, dat zoovelen grooten 
bouwwerken beschoren was: eerst na heftigen, zelfs niet altijd 
even verkwikkelijken strijd te zijn tot stand gekomen. Het lot 
is wispelturig, soms werkt het ten goede, meermalen ook ten 
kwade. Wij zouden enkele gebouwen kunnen noemen, waarvan 
de strijd, die tijdens de voorbereiding van den bouw ontbrandde 
over de plaats, over de grootte, over den architect, over den stijl, 
tenslotte toch heeft geleid tot een bevredigend resultaat. Maar 
legio is ook het aantal bouwwerken, waarbij verschil van inzicht 
moeilijkheden bracht, welke tenslotte het uiteindelijk resultaat 
ongunstig hebben beïnvloed. 

Het zou voor het Raadhuis van Amsterdam te betreuren zijn, 
wanneer het dezen kant op ging. Tot aan de tentoonstelling van 
de raadhuisprojecten ging alles goed en bleef de sfeer zuiver. 
Waarom kan dat niet worden bestendigd? 
Verschil van inzicht ontstond reeds direct over de vraag of de 
prijsvraag gelukt of mislukt was. Nu is het gelukken of mis
lukken van een prijsvraag geen entweder-oder. 
Wij als Redactie hebben ons buiten dit, alleen met bepaalde 
oogmerken zoo scherp gestelde vraagpunt, gehouden en het 
standpunt ingenomen, dat het resultaat van de prijsvraag is 
geweest, dat twee plannen naar voren zijn gekomen, die, bij 
nadere bestudeering, zullen kunnen uitbloeien tot een fraai en 
gaaf geheel. 
Wij stipuleeren nu nogmaals, dat uit de prijsvraag twee plannen 
naar voren zijn gekomen, die naar onze overtuiging waardevolle 
elementen inhouden om inderdaad tot een raadhuis met hooge 
architectonische kwaliteiten te kunnen uitgroeien. En het is 
waarlijk geen miskenning van de talenten van de Nederlandsche 
architecten, als wij hier verklaren, dat deze twee plannen ook 
inderdaad de twee eenige plannen zijn, die de mogelijkheden van 
verdere ontwikkeling en bloei in zich hebben. 
In de critiek, die op het prijsvraagresultaat gehoord werd, kwam 
direct als hoofdpunt naar voren de kwestie van het terrein. Het 
terrein was de schuld van dezen afloop. Er gingen zelfs stemmen 
op om maar weer op een nieuwe prijsvraag, waarbij het Raadhuis 
°P een ander terrein zou moeten worden ontworpen, aan te 
sturen. Ook hierover heeft onze Redactie zich uitgesproken en 
Z | j handhaaft haar meening, dat het onmogelijk is, dat de 
architecten, die in e r n s t — wij spatieeren dit woord — aan 
de eerste prijsvraag hebben deelgenomen, in staat zullen zijn 
kort nadien, dus zonder een ontwikkelingsperiode te hebben 

doorgemaakt die hen rijper tegenover de opgaaf stelt, bij een 
tweede prijsvraag beter zullen slagen, wanneer het terrein anders 
wordt gekozen. De opvatting, waarbij men gelooft, dat zulks 
mogelijk is, kleineert, naar onze meening, de bouwkunstbe
oefening. 

In het begin van Mei werd door den heer Ir. G. J . Lugt een plan 
naar voren gebracht om het gebouw anders te plaatsen, zoodanig 
dat ook een gevel aan den Amstel zou kunnen komen. Eerst was 
het den heer Lugt uit puren burgerzin te doen om Amsterdam aan 
een fraai gelegen Raadhuis te helpen. Het ging alleen maar om de 
gedachte. Later werd deze gedachte gerealiseerd in een maquette 
van h e t b o u w w e r k z e l f . Dit was echter ook slechts alleen 
maar om het idee aan te geven van de mogelijkheden; het was 
alleen een „visioen van een raadhuis". Thans echter pleit de heer 
Lugt, die den architect van zijn maquette één der coryfeeën van 
de Amsterdamsche School noemt, ook al voor de architectuur 
van zijn architect. Immers hij schrijft: „Deze architectuur doet 
een gevoelige snaar in het hart van de groote meerderheid der 
Amsterdammers trillen". 

Dit alles echter is van ondergeschikt belang. De groote fout van 
Ir. Lugt ligt elders. Hij wil n.l. bouwen in grooten stijl, niet be-
invloed door zuinigheid en geldnood van het oogenblik. Alzoo 
is zijn groote stijl een royalere opzet, welken hij zich heeft 
gedacht door het Raadhuis zelf wat grooter te maken dan op 
het terrein van het Paleis voor Volksvlijt alleen mogelijk is en 
ook de directe omgeving van het bouwwerk aan de westzijde 
te verruimen. De z.i. geestelijke waarden, welke hij door die 
royaliteit winnen zal, zijn de mogelijkheid van het bouwen van 
een hoektoren, recht tegenover de Utrechtschestraat en van 
het maken van een gevel aan den Amstel. 

Het leekenpubliek nu krijgt door het in verband met deze moge
lijkheden bezigen van den term „bouwen in grooten stijl", den 
indruk, dat hierdoor hoogere geestelijke waarden zouden te ver
krijgen zijn, dan in de door de prijsvraag naar voren gebrachte 
projecten te vinden zouden zijn. 
Onze Redactie nu moet met de meeste klem tegen dezen ge
vaarlijken indruk, dien Ir. Lugt heeft gewekt, waarschuwen. 
De zucht, om z.g. te bouwen in grooten stijl, heeft ontelbare 
gebouwen het noodlot gebracht. Talloos zijn de bouwwerken 
op wereldlijk en kerkelijk gebied, die door den waan van in 
grooten stijl te willen bouwen, nooit voltooid zijn, even talloos 
zijn ook de bouwwerken, die na eindelooze moeiten en strub-
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belingen en ten koste van groote moeizaam gebrachte offers, 
ten slotte maar zijn afgemaakt, doch als kunstwerk nooit zijn 
voltooid. Amsterdam kent een dergelijk bouwwerk in zijn eigen 
oude Raadhuis op den Dam, dat gelukkig, al duurde de afwer-
kingstijd verscheidene tientallen jaren, zoover en zoodanig werd 
afgemaakt, dat het als een aesthetisch te beleven brok archi
tectuur aan het nageslacht is overgedragen. De tijden zijn echter 
voorbij dat een afwerking en een voltooiing van een grootsch 
bouwplan, over een langdurig tijdperk, eenheid van karakter 
zou kunnen behouden. 
Laat Amsterdam zich een zoodanig Raadhuis bouwen, dat het 
met zijn omgeving door kunstenaars van nu kan worden be
gonnen en als kunstwerk door hen kan worden voltooid. 
Laten zij, die over het nieuwe Raadhuis zullen moeten beslissen, 
bedenken dat bouwen in grooten stijl in het kader van Ir. Lugt 
een leuze is, die geen werkelijke grootheid van stijl dekt. 
Werkelijke grootheid van stijl zien wij in de Egyptische bouw
kunst van het Oude Rijk. Naast deze grootheid van stijl, die een 
incarnatie van grootheid en van stijl is, schrompelt de paleizen-
bouw van Lodewijk XIV te Versailles, waarvoor men zich staat 
te vergapen, inéén tot een modieus snufje. 
Laat grootheid van stijl in dezen tijd rusten. Moge Amsterdam 
in het plan voor zijn Raadhuis boven z.g. grootheid van stijl, 
gaafheid van stijl weten te waardeeren! 

Inmiddels is ook al weer de heer Lugt overtroefd. De Heer van 
der Schaar, de bekende eigenbouwer te Amsterdam, heeft, met 
zijn zoon, een nog veel betere plaats aan den Amstel voor het 
Raadhuis kunnen reserveeren. In zijn plan, dat hij dezer dagen 
wereldkundig maakte, komt niet de korte gevel, maar de lange 
gevel van het Raadhuis aan den Amstel te liggen. 
Wij denken er niet aan deze situatie aan een ernstig oordeel 
te onderwerpen. Reeds op het eerste gezicht ziet men het 
dilettantisme, en dit is teekenend voor den gevaarlijken toe
stand waarin langzamerhand het vraagstuk van het Raadhuis 
verzeilt. De een tracht den ander te overtroeven in situaties, 
en het is duidelijk, dat op deze wijze wel 25 situaties te bedenken 
zijn, waarin het Raadhuis allemaal kan staan. Het wordt een 
opbod in Raadhuis-situaties, ingegeven en gerechtvaardigd door 
z.g. burgerzin, waarvan men blijk geeft, maar die nuchter be
schouwd niet veel van eigen-zin verschilt. 

Er is een neiging, waarschijnlijk tengevolge van het feit, dat 

het Paleis voor Volksvlijt op luttelen afstand van den Amstel 
ligt, te trachten het nieuwe Raadhuis aan den Amstel te willen 
bouwen. 
Zij, die overhellen tot de meening dat de oevers van den Amstel 
wel een geschikte plaats bieden voor het Raadhuis, hebben 
daarbij bouwwerken als het Stadhuis te Stockholm, als het 
Dogenpaleis voor oogen en andere, die door een zeer speciale 
ligging aan een speciaal water een apart element van schoon
heid hebben gekregen. 
Maar ze vergissen zich als ze aannemen dat de Amstel zulk een 
speciaal water is en als ze verwachten dat daar, met de beschik
bare middelen, een speciale ligging voor zulk een enorm gebouw 
als een raadhuis te vinden zou zijn. 
Natuurlijk is alles mogelijk, maar de mogelijkheid om het Raad
huis aan den Amstel te bouwen, stedebouwkundig en architec
tonisch verantwoord, zal fantastische offers vragen. Daarom 
moet het Raadhuis aan den Amstel een utopie blijven. 

Ten slotte zij gestipuleerd, dat de grootste meerderheid van het 
College van B. en W. het voorstel handhaaft om den ontwerpers 
van de plannen „Meron" en „Bel fort" op te dragen hun plannen 
te herzien, in verband met door de Jury gemaakte opmerkingen. 
Inderdaad is en blijft het voorstel van B. en W. het meest logisch 
en het meest eenvoudig. Op ieder ander terrein zou men dezen 
weg opgaan, waarom hier niet? 
De Redactie blijft de uitspraak en het voorstel van de Jury 
steunen en betuigt haar adhaesie aan het voorstel van Bur
gemeester en Wethouders. Zij stelt zich hierbij ook achter 
de punten van de door de Ledenvergadering van den B.N.A. 
aangenomen motie, waarin werd uitgesproken, dat de Leden
vergadering van den B.N.A. van oordeel is, dat uitsluitend de 
beide door de Jury aanbevolen combinaties van architecten in 
aanmerking komen voor een meervoudige opdracht, dat de Jury 
als adviseerend lichaam voor de meervoudige opdracht opnieuw 
dient te worden ingeschakeld en dat uit de prijsvraag is ge
bleken, dat een nader onderzoek van de begrenzingen van het 
terrein noodzakelijk is. 

De Redactie stelt hierbij de reserve, dat de terreinbegrenzingen 
de begrenzingen van het eenmaal gekozen terrein zullen blijven 
en niet in weidsche verten over de kaart van Amsterdam zullen 
worden getrokken. 

DE COMMISSIE V A N R E D A C T I E . 

DE RESTAURATIE VAN DE DOMKERK TE UTRECHT. 

ARCHITECT PROF. DR. IR. D. F. SLOTHOUWER B.N.A. 

Hoog boven Utrecht rijst de Domtoren, het teeken van de 
Bisschopstad, die wij ons zonder haar bekroning niet kunnen 
denken. Van welke zijde men de stad ook nadert, immer wijst 
de sterke silhouet van den toren ons den weg, lang reeds voor 
men van de stad zelf iets bespeurt. Is men eenmaal binnen de 
bebouwing, dan verrast hij telkens in het stadsbeeld. Over
rompelend door zijn afmeting, door zijn trots en door zijn 
statie. 
18 

Geen toren in ons land werd zoo hoog gebouwd, geen ook is zoo 
duidelijk van structuur. De simpele stereometrische figuren van 
den Domtoren verleenen hem de krachtige gestalte, de geringe 
verjonging naar boven doet hem in volle zwaarte oprijzen en 
maakt zijn opgerichte massa tot een glorieuze manifestatie van 
menschelijk willen en vermogen. 
Luisterrijk staat de Domtoren boven Utrecht — maar is men 
eenmaal tot den voet van den geweldenaar genaderd, dan ver-
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baast ons zijn bescheiden plaats, aan het eind van een nauwe 
straat, op een willekeurigen hoek van een vormloos plein. 
Tegenover den toren staat hoog en breed het transept van de 
Domkerk, met daarachter het koor en de kapellen. Op zichzelf 
beschouwd is dit een magistraal gotisch bouwwerk, maar het 
blijft toch een fragment van de kathedraal, die het stralende 
hart in het kruis van kerken had moeten vormen, dat Bisschop 
Bernulf in de elfde eeuw in Utrecht deed verrijzen; ten Oosten 
de Pieterskerk, ten Zuiden de St. Paulus Abdij, reeds lang ver
dwenen, ten Westen de Mariakerk, eveneens afgebroken, en ten 
Noorden de Janskerk. 

Groot is de idee, waardoor al deze bouwwerken werden gedragen. 
Groot is wat ons nu nog rest van de werken, die geweest zijn. 
Wat mocht de oorzaak zijn dat het belangrijkste van deze werken 
geschonden werd en onvoltooid bleef? 
Op het eind van de zevende eeuw stichtte Willibrord te Utrecht, 
centrum en uitgangspunt van de middeleeuwsche cultuur in 
Noord Nederland, de eerste parochiekerk, de St. Salvator of 
Oudmunster. Het gebouw, eenige malen door de Noormannen 
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verwoest, werd even zoo vele malen weer opgebouwd, en vormde 
ruim twee eeuwen lang de kathedrale kerk, tot in 1023 Bisschop 
Adel bo Id 11 een nieuwe St. Maartenskerk oprichtte, naast de kerk 
van Oudmunster ter plaatse van den huidigen Dom. Deze kerk 
werd meermalen door brand beschadigd en in 1253 zoodanig, 
dat de toenmalige Bisschop, Hendrik van Vianden, besloot een 
nieuwe kathedraal tezelfder plaatse op te bouwen. In 1254 werd 
de eerste steen gelegd van het Priesterkoor. 
Vlot schijnt het met den bouw van begin af aan al niet gegaan 
te zijn; Vermeulen (Geschiedenis der Nederlandsche Bouw
kunst, blz. 408 e.v.) schrijft dat Bisschop Jan van Nassau in 
1288 blijkbaar den bouw voor het eerst met kracht liet aanvatten. 
In 1317 stond van het tegenwoordige koor slechts de beneden-
bouw voltooid en toen in 1320 de bouw van de kathedraal vrijwel 
gestaakt werd, stond pas een deel van het koor met omgang en 
kapellen overeind. 

De staking van den bouw was het gevolg van oneenigheid met 
het kapittel van Oudmunster, dat de opkomst van den machtigen 
buur met leede oogen aanzag. Daar het transept en het schip O P M E T I N G S T E E K E N I N G ( S C H A A L 1 A 300) E N F O T O V A N D E N W E S T G E V E L V A N H E T 

T E U T R E C H T V O O R D E R E S T A U R A T I E 



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

van den nieuwen Dom op terreinen zouden komen te staan, die 
tot de immuniteit van Oudmunster behoorden, kon het kapittel 
den verderen bouw beletten, wat het dan ook deed. 
Als een uitdaging aan het weerspannige kapittel van Oudmunster 
wel haast werd toen met den bouw van den Domtoren begonnen, 
en wel in 's Bisschops tuin, op grooten afstand van het koor. 
Met groot enthousiasme werd gebouwd; zes jaar later stond 
reeds het eerste vierkant en in 1382 was de toren voltooid. Ver 
in het land was hij zichtbaar, een bouwwerk van ongekenden 
durf en vaardigheid, alles overtreffend in grootte en kracht, 
teeken van de Bisschoppelijke waardigheid zeker, maar vooral 
een glorieus symbool van het Beginsel, waaruit alles leeft. Geert 
Groote, de tijdgenoot, gispte de kanunniken van St. Maarten 
om hun ijdelheid en hun wereldschen zin en schold den bouw
meester een knecht van Satan. 

Inmiddels waren enkele koorkapellen afgewerkt, doch toen men, 
bij het gereed komen van den toren, den bouw van transept en 
schip ter hand wilde nemen, kwam men opnieuw in conflict met 
het kapittel van Oudmunster. Weer zocht men een gelegenheid 
om den bouw voort te zetten en men vond die door ten Zuiden 
van het koor met de kapittelzaal en twee armen van de kruis
gang te beginnen. De westelijke arm bleef voorloopig achter
wege, daar die weer op het terrein van Oudmunster zou komen. 
Op het eind van de veertiende eeuw wordt dan nog de sacristie 
gebouwd, maar daarnaast staakt men het werk geheel, tot over 
de helft van de vijftiende eeuw. 

Bisschop David van Bourgondië neemt dan het werk weer 
krachtig ter hand, waarbij de macht van zijn vader, Philips de 
Goede, hem wel te stade gekomen zal zijn. In 1460 werd de 
kloostergang voltooid, in 1477 kwam het transept onder de kap 
en in 1481 sloopte men het Romaansche schip, terwijl van het 
nieuwe schip drie traveeën gefundeerd werden. 
Vijf traveeën nog waren noodig om het schip tot den toren door 
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te trekken, maar weer rees oneenigheid met het kapittel van 
Oudmunster, dat den noordelijken toegang tot zijn kerk afgeslo
ten zag. Besloten werd vier traveeën te bouwen, tusschen toren 
en schip een doorgang te houden en deze te overkluizen met de 
Bisschopsloge, een ruimte die uit den toren toegankelijk was 
en zicht gaf in de kerk. 
De eerste drie traveeën waren vijf beuk ig, nog uitgebreid met 
zijkapellen; de volgende vier traveeën werden driebeukig ge
bouwd. 
In 1516 werd de bouw geheel gestaakt. 
In 1528 deed de Bisschop afstand van zijn wereldlijk gezag aan 
Keizer Karei V. Utrecht was niet langer residentie, de voltooiing 
van de kathedraal werd steeds onwaarschijnlijker. De Hervor
ming maakte die onmogelijk. 
Zoo bleef de Dom van Utrecht onvoltooid, luchtbogen en ge
welven in het schip ontbraken, de noodige schoren, de samen
hang en de massa die vastheid gaf, waren niet aanwezig. 
1 Augustus 1674 teisterde een orkaan de stad Utrecht, de hooge 
lantaarn van den Dom werd omgeworpen en verpletterde in haar 
val het noordelijk deel van het schip, dat door gebrek aan eenig 
verband een volkomen ruïne werd. 
Aanvankelijk meende men het schip nog te kunnen herstellen, 
doch de omstandigheden waren niet gunstig; het Sticht had te 
zeer geleden onder het verblijf van het Fransche leger. Hoe 
langer de ruïne bleef, hoe meer het materiaal verweerde en hoe 
onmogelijker het herstel werd. 
Slechts de drie noordelijke zijkapellen, die weinig geleden 
hadden, werden hersteld. Bijna anderhalve eeuw liet men de 
ruïne, steeds meer in verval rakend, staan tot eindelijk in het 
eerste kwart van de negentiende eeuw het restant gesloopt werd 
en opgeruimd. Het vrijkomend terrein werd tot plein ingericht; 
in 1847 werd de westelijkste der drie overgebleven kapellen 
gesloopt terwille van het verkeer! 

Dit is in het kort de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. 
Groot was de idee waardoor het werk door meer dan twee 
eeuwen gedragen werd, edele geestdrift moet in sommige 
perioden opdrachtgevers en bouwers bezield hebben. Soms 
waren de materieele omstandigheden te moeilijk, dan stokte het 
werk; maar ook al te dikwijls werd het tempo vertraagd, of zelfs 
stilgezet, door kleinmenschelijke afgunst, nijd en onverdraag
zaamheid. Het kerkgebouw is daar de dupe van geworden; de 
bouw van den toren daarentegen werd er door gestimuleerd. 
Zeker, er zit in den bouw van zoo'n geweldig monument, speciaal 
onder deze omstandigheden, een element van uitdaging, van 
verwatenheid, zoo men wil. Doch laat ons dankbaar wezen voor 
het feit, dat goede en kwade menschelijke eigenschappen de 
energie opgewekt hebben, noodig om dit glorieuze teeken van 
den Geest te verwezenlijken. 

Of voor het Domcomplex ooit een compleet plan gemaakt is, 

valt te betwijfelen. Uiteraard zal den verschillenden bouw
meesters, die in den loop der eeuwen de leiding van het werk 
hadden, een bepaald schema voor oogen gestaan hebben. Te l 
kens werd op het stramien verder geborduurd en ieder deed dat 
op zijn wijze, naar zijn beste inzichten en naar de mogelijkheden, 
die de tijd bood. Dat geeft aan de middeleeuwsche bouwwerken 
het boeiende, het levendige karakter; nooit herhaalt men, het 
geheel wordt kleurrijk als een oud tapijt. 
Van de bouwmeesters is zeer weinig bekend. 
Wie het eerste plan heeft opgezet, valt niet te zeggen. Wel kan 
men uit het type opmaken onder welken invloed de eerste bouw
meester werkte. 

Vermeulen wijst op het feit, dat de koorkapellen met de corres-
pondeerende omgangstraveeën telkens onder een gemeenschap-
pelijken sluitsteen gewelfd zijn. Het eenige Noord Fransche 
voorbeeld van deze dispositie wordt gevonden in het koor van 
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Soissons. Naar dat plan werd het koor van de Doorniksche kathe
draal gebouwd. De Dom van Utrecht werd later begonnen, 
invloed uit die richting ligt dus voor de hand. 
Nederlandsch is zeker het loslaten van den gevel met twee 
torens, kenmerkend voor het Fransche type, dat hier nooit 
nagevolgd is. Voor het bouwwerk zelf, vooral voor de gevel
compositie, zijn de twee torens, door de versterking van de 
hoeken en de accentueering van de symmetrie, van groote 
waarde. Voor het stadsbeeld, de stadssilhouet, valt de ééne 
gothische toren te prefereeren. 
De Domkerk is in haar bouw volledig Fransch, een pezig samen-
stelsel van kolommen, ribben, schoren en beeren, vrijwel zonder 
muurvlakken. 
Met het vorderen van den bouw spreekt het Noord Nederland-
sche karakter zich meer en meer uit, wat onder meer blijkt uit 
de groote breedteontwikkeling van het schip, dat vijfbeukig 
gebouwd werd naar plannen van Cornelis de Wael. Deze is een 
van de weinigen, die als bouwmeester van den Dom bekend 
staat. Voor den toren noemt men Jan van Henegouwen als 
ontwerper; tot hoever hij den bouw leidde is onbekend. 
Velen moeten hun beste krachten aan den Dom gegeven hebben, 
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vagelijk doemt uit den schemer der tijden een naam op; en onze 
fantasie omweeft de gestalte met een schoon verdichtsel, zooals 
van Moerkerken schreef over Jan van den Doem. 
Uit de ontzaglijke moeilijkheden, materieel en menschelijk, die 
de bouwmeesters van den Dom te overwinnen hadden, mag men 
afleiden, dat zij over groote geestkracht beschikten, maar dat 
hun leven vaak hard en bitter geweest zal zijn. 

In de negentiende eeuw heeft men zich aan kerk noch toren 
veel gelegen laten liggen. De bouwval werd opgeruimd, hier en 
daar werden al te gevaarlijke deelen wat hersteld, helaas te 
dikwijls op onoordeelkundige wijze. Tegen de eeuwwisseling 
werd de belangstelling voor de oude monumenten opnieuw 
gewekt. 
Met de restauratie van het koor werd door F. J . Nieuwenhuis 
een begin gemaakt. Na den wereldoorlog werd het werk met 
kracht ter hand genomen, onder leiding van Ir. D. F. Slothouwer; 
tegen 1939 was de restauratie van het deel dat ons van den Dom 
gebleven is, gereed. Veel werk is daarvoor verzet, belangrijke 
beslissingen moesten genomen worden, er werd gebroken, 
nieuwe deelen toegevoegd. Het fragmentarische karakter van 

het bouwwerk werd als zoodanig aanvaard, doch het diende, 
mede in verband met de huidige bestemming, min of meer als 
een voltooid werk behandeld te worden. 
In beginsel werd het voorhandene hersteld en storende toevoe
gingen van lateren tijd verwijderd; wat thans nieuw gemaakt 
werd, kreeg geen gothischen, doch een eigentijdschen vorm. Een 
uitzondering, namelijk de sacristie, bevestigt den regel, die bij 
restauraties in ons land, dank zij Dr. Kalf, gevolgd wordt. Voet-
lijst, balustrade en daken, waren daar verdwenen. Toen restau
ratie in eigen vormen weinig bevredigend bleek, besloot men 
een nieuwe gothische balustrade te maken. Mede door de voor
treffelijke scholing van de steenhouwers werd deze hachelijke 
onderneming met succes bekroond. 

; Aan de Domkerk kan men de geleidelijke toenemende vaardig
heid in het bewerken van de steen uitstekend ervaren; het oudst 
herstelde deel, aan het koor, vertoont nog de harde contouren 
van de machinale methode. Later worden de profielen gevoeliger 
gehakt, ook de oppervlaktebewerking is meer naar den aard, 
wat toniger, wat minder kil. De werkzaamheid van Prof. Odé 
op dit gebied is velen gerestaureerden bouwwerken in ons land 
beduidend ten goede gekomen. 

Het doet ons Hollandsche hart immer deugd als het kleuren

gamma van onze bouwwerken uitgebreid wordt. Zoo zijn de 
deelen, zoowel binnen als buiten, waar de baksteen verwerkt 
werd, fleurig en rijk. Vooral als de materialen naar hun aard 
verwerkt worden en de structuur van het gebouw derhalve 
toegelicht wordt, ontstaan schoone aspecten. Waarschijnlijk is 
dit een deel van het geheim, dat den westelijken kapellen zooveel 
luister bijzet. 
Voor het exterieur was het groote probleem hoe de westelijke 
transeptgevel behandeld zou worden: moest primair getoond wor
den dat het schip verdwenen is, of ware het beter het fragment 
van den Dom hier duidelijk te begrenzen? Aanvankelijk neigde 
men tot het eerste, voor den transeptgevel zouden gedeelten van 
enkele kolommen van het schip opgetrokken worden. Mogelijk 
was dit zeker, daar zoowel plaats, omvang als profileeringen 
bekend zijn door de onder den pleinvloer aanwezigen aanleg. De 
oplossing zou een romantisch aspect opgeleverd hebben, mis
schien ware Utrecht er een tweede Saltzburg door geworden. 
Mijns inziens pleit het voor den architect van de restauratie, 
dat hij de tweede oplossing tot de zijne maakte. Aldus werd de 
unieke gelegenheid aangegrepen om een gothisch transept in 
vollen omvang te laten zien. Breed en geweldig, een waardige 
tegenhanger van den toren, verheft zich aan het plein het 
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dwarspand. Tegenover de enorme verticaal van den toren staat 
de in de breedte gelede massa van het transept; architectonisch 
is dit een waarlijk monumentale dispositie. 
Het wil mij voorkomen dat de vulling van den vieringboog beter 
in kloostermoppen gemetseld ware; de huidige vulling is m.i. 
te klein van schaal. Dat de architect hier zelf twijfelde blijkt uit 
het baksteenpatroon van de ontwerpteekening. 
De grootsche indruk, dien men van het gebouw krijgt, vermag 
dit euvel nauwelijks te schaden. 

Van het plein tusschen toren en dwarspand valt helaas weinig 
goeds te constateeren. Gelukkig verdween de tram, die en passant 
onder den toren door dook, doch de bebouwing is weinig fraai. 
Erger nog is dat de zuidwand grootendeels ontbreekt, waardoor, 
evenals door den zak naast den toren, het plein vormloos is 
gebleven. De stad Utrecht heeft hier een stedebouwkundige 
eereschuld te voldoen! 
Naar wij vernamen ligt het in de bedoeling den aanleg van het 
schip mettertijd in het plaveisel van het plein te doen spreken; 
afgezien van de historische noot, zal dit de schaal en de diepte
werking van het plein ten goede komen. 

Rest ons thans een bespreking van het interieur. 
Een van de moeilijkste problemen bij de restauratie van het 
interieur was, naar mij lijkt, het inrichten van deze ruimte voor 
den Hervormden Eeredienst. Voor de restauratie stond in het 
koor een omvangrijk houten getimmerte, waarbinnen de dien
sten gehouden werden. Voor de gezelligheid en voor de acoustiek 
mag deze oplossing dan al voordeelen gehad hebben; voor de 
ruimtewerking was het obstakel uitermate storend. Trouwens, 
het kraalschroten geval, met daarbinnen oploopende banken, 
had te veel van een arena, dan dat het als kerk in de kerk, op zich
zelf al een dwaas geval, nog eenige waardigheid bezitten zou. 
Zonder gewetensbezwaren viel het getimmerte dus op te ruimen. 
Maar, wat nu? 

Al ontbreekt hier het schip, de lengteas van de ruimte loopt nu 
eenmaal van West naar Oost, en heeft een uitgesproken doel
punt, nl. de plaats van het altaar; schaart een gemeente zich dus 
binnen deze ruimte, dan dient zij op het ruimtelijk doelpunt ge
richt te zijn. Ik denk daarbij aan de Saint Pierre te Beauvais, 
waar het ontbreken van het schip de doelgerichtheid van de 
ruimte toch niet vermag te schaden. 
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De hooge houding van het interieur van de Domkerk, teeken 
van het onzienlijke, zal evenwel den minst schroomvallige nog 
beletten den kansel de hoogste plaats te doen innemen. Een 
mogelijkheid ware geweest de gemeente te plaatsen in het koor, 
gericht naar het Oosten, waarbij dan de altaarplaats vrij gelaten 
zou worden en de kansel terzijde opgesteld. Een soortgelijke 
opstelling was aangegeven in het restauratieplan van de kerk 
te Ginneken (B.W.A. 1929, no. 10), waar de geheele koorruimte 
vrijgehouden en de kansel tegen een der vieringpijlers terzijde 
geplaatst werd. 

Dat een architect zich tot deze oplossing aangetrokken gevoelt, 
ligt voor de hand, want geen zal de dwingende macht, de gericht
heid van de gothische kerk zoo sterk beleven als hij. 
De moeilijkheid evenwel is daarmede niet opgelost; in Ginneken 
bleef het koor ledig, in den Dom zou de concha ledig gebleven 
zijn. Het gemis aan een eigenlijk liturgisch centrum in de 
Protestantsche kerk wreekt zich nergens zoo zeer als in de 
middeleeuwsche kerken en kathedralen, die voor den Protes-
tantschen eeredienst ingericht werden. 
De in de Domkerk gekozen opstelling, waarbij de kansel 
geplaatst werd tegen den westwand van het transept, en 
zitplaatsen, alle in het dwarspand ondergebracht, voor het 
grootste deel gericht zijn op het Noorden of op het Zuiden, 
mag in de gegeven omstandigheden en door het voldoen aan 
praktische eischen een redelijk compromis heeten; ten aanzien 
van de ruimte blijft zij twijfelachtig. 
Wel komt thans de volle luister van de koorruimte met omgang 
en kapellen tot zijn recht. Geen kerk in ons land vertoont een 
zoo ijl spel van pezige massa en lichte ruimte als deze kathedraal 
van Fransche afkomst. 

Prof. Roland Holst maakte de glazen voor de zuid- en noord
vensters in het transept. Een wonder van licht en kleur, van 
gloed en straling, werd het laatste raam, wellicht zijn aller
grootste schepping. Schoon sluit dit rijke venster aan bij de 
omringende architectuur. Juist hier geeft op verschillende 
plaatsen de baksteen een warmer toon aan het grijze interieur; 
deze kleurigheid met weelderige traceeringen verleent het noor
der transept een eenigszins barokken inslag, waar het bewogen 
spel van de raamcompositie prachtig in past. 
Penaat verzorgde het nieuwe meubilair dat, ingetogen en stijl
vol, zijn bescheiden rol met waardigheid vervult. 

-

-

Veel ware nog te vermelden over de vondsten, onder de pleister
lagen gedaan, over de schoone nevenruimten, sacristie vooral 

men moet door de ruimten gaan om het al te ervaren. 
Zeker zal er op bepaalde onderdeelen kritiek uitgeoefend kunnen 
worden. Wij kunnen evenwel verheugd zijn dat, na den toren, 
thans ook de Domkerk in eere hersteld is en dat dit kostelijk 

monument van onze middeleeuwsche cultuur aldus geconser
veerd werd. 
Door deze restauratie, onder leiding van Prof. Dr. Ir. D. F. Slot
houwer, bijgestaan door den opzichter W. Chr. de Haan, werd 
een eereschuld van eeuwen voldaan. 
Aalsmeer, Januari 1940. J . F. B E R G H O E F . 

BOEKBESPREKING 

B O U W E N I N R I C H T I N G V A N S C H U I L P L A A T S E N T E G E N L U C H T A A N 
V A L L E N , door J . J . Meulenkamp. Amsterdam. H. J . Par is . Ingen. ƒ4 .25 , 
geb. ƒ 4 . 9 0 . 

Aan het feit dat boeken over bescherming van de burgerbevolking tegen 
oorlogsgevaar uit de lucht en alles wat daarmede verband houdt, actueel 
geworden zijn, zijn we reeds lang gewend. Zoo terloops denken we daarover 
nog wel eens even na. Onze vaderlandsche samenleving en ook de volken 
der andere neutrale en der oorlogvoerende landen hebben zich aan den 
oorlogstoestand snel aangepast. Voor Nederland heeft die toestand relatief 
nog weinig werkeli jk ernstige zorgen gebracht. Deze omstandigheid en de 
constantheid van den ernst van den oorlogstoestand wekt evenwel geneigd
heid het gevaar te onderschatten. 

Een toenemend aantal optimisten denkt dat het zoo'n vaart niet zal loopen 
en acht beschermingsmaatregelen geld weggooien; pessimisten zijn de
zelfde meening toegedaan, maar gronden dat op de overweging dat zulke 
maatregelen toch niet helpen tegen het helsch geweld van een luchtaanval . 
Deze opvattingen strooken zeer wel met den Hol landschen aard van zuinig
heid en „ a f w a c h t e n wat er gebeurt". 

Zelfs de Overheid vermocht vóór September 1S39 niet een beter voorbeeld 
te geven en voteerde aanvankel i jk slechts een schamele ƒ 300.000 voor het 
geheele land ten behoeve van de inrichting van schui lplaatsen. 
Dat deze geestesgesteldheid vóór den oorlog het nemen van maatregelen 
sterk geremd heeft moge worden toegeschreven aan het vaste geloof in den 
vrede; thans hebben we met He bittere werkeli jkheid te doen. A l moge men 
vurig hopen dat de optimisten, huns ondanks, gelijk krijgen, ook nu nog. 
na 4 maanden oorlog „naas t de deur" en met kennis van de gebeurtenissen 
in landen als Polen en F in land , is de toestand met betrekking tot den bouw 
van schuilplaatsen voor de bevolking nog zeer onbevredigend. 
In een woord vooraf in het bovenqenoemde boek schrijft Ir. W . Valderpoort , 
Chef van de A f d . Bouwpoli t ie van den Gemeenteli jken Technischen Dienst 
te Rotterdam, dat „ w a n n e e r men er van uitgaat, dat schuilplaatsen tegen 

aanval len uit de lucht voor de burgerli jke bevolking gewenscht of zelfs 
noodzakelijk zijn, men niet anders zal kunnen constateeren, dan dat hetgeen 
tot dusverre bereikt is, ver ten achter blijft bij hetgeen de bevolking op 
grond van wat zij hierover hoort, zou kunnen verwachten." 
Bij al les wat inmiddels op dit gebied gedaan is geldt deze ui tspraak nog 
steeds even zeer. 

In de groote steden zijn wel iswaar vele openbare schui lp laatsen opgericht, 
bestemd voor de op straat zijnde burgers. Maar voor hen die zich thuis 
of op kantoor of werkplaats bevinden is nog weinig gedaan. 
Het vraagstuk is echter ook niet gemakkeli jk en er zijn groote kosten mede 
gemoeid. 
In het boek van den heer Meulenkamp nu is deze materie zeer grondig en 
uitvoerig behandeld. V a n de meest solide gasvrije schui lke lders tot de een
voudige open schui lplaatsen zijn tot in details geanalyseerd en vergeleken 
en het is juist de verdienste van den schri jver dat hij op het gebied van de 
kleine gezins-schui lplaats een oplossing aan de hand doet waarbij met be
trekkeli jk geringe kosten een goede bescherming verkregen wordt, die 
brandvri j , scherfvri j en in behoorlijke mate instortvrij is. Het betreft een 
schui lgang, samengesteld van gewapende betonplaten, waarvan afmeting en 
gewicht op normaal vervoer berekend zijn en het mogelijk maken ze zonder 
bezwaar op binnenterreinen van huizenblokken aan te voeren. 
De schui lgangonderdeelen volgens dit systeem zijn, in de fabr iek vervaar
digd, reeds in den handel verkr i jgbaar. 

Het hoek munt uit in overzichtel i jkheid, helderheid van betoog en cr i t ischen 
en practischen z in, waarui t blijkt dat hier een ervaren vakman aan het 
woord is. 
Het bevat verder tal van gegevens betreffende de ui twerking van verschi l 
lende homsoorten, cijfers omtrent instortlasten, voorschr i f ten, richtl i jnen 
enz. zoomede diverse berekeningen en tabel len. 
Voor ieder die met het vraagstuk van schui lplaatsen te maken heeft is het 
boek een waardevol le vraagbaak. 

J . Z . 

ADRES AAN DEN MINISTERRAAD INZAKE TOESTAND IN HET BOUWBEDRIJF 

Wij lazen in „ D e Aannemer" den tekst van een adres door de Commissie 
van Samenwerking uit de Bedri j fsraden voor het Bouwbedri j f , Schi lders
bedrijf, Stucadoorsbedri j f en Steen-, Kunststeen- en Houtgranietbedri j f 
aan den Ministerraad verzonden en dat vele punten bevat, waarvan onze 
lezers zullen wil len kennisnemen. Red. 

Excellenties, 
A a n de Ministerraad te 's-Gravenhage. 

De Commissie van Samenwerking uit de Bedri j fsraden voor het Bouw
bedrijf, Schildersbedri j f , Stucadoorsbedri j f en Steen-, Kunststeen- en Hout

granietbedrijf nam met meer dan gewone belangstel l ing kennis van de 
passage, voorkomende op bladzijde 12 van de Memorie van Antwoord op 
hoofdstuk I van de Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1940, een passage, 
welke als volgt luidt: 

„ H e t is der Regeering bekend, dat ook het bouwbedrijf in ernstige 
mate den Hruk Her tijden ondervindt. Zij volgt den loop der ontwikke
ling met aandacht en zal niet nalaten, ook op dit terrein eventuesle 
maatregelen te nemen, welke door de t i jdsomstandigheden worden 
geboden." 

Onze Commissie is van oordeel, dat door de Regering de toestand van 
het bouwbedrijf juist wordt gezien en zij vindt in die toestand aanleiding 
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en vri jheid, zich tot U te wenden met het doel U te verzoeken, er naar 
vermogen aan mede te werken, de moeil i jkheden voor het bedrijf zo gering 
mogelijk te doen zijn en daar, waar mogelijk en nodig, de werkgelegenheid 
zoveel mogelijk te bevorderen. 
De Commiss ie t rad bij het bespreken van de nu ingetreden toestand bijna 
vanzel fsprekend terug in de toestanden, welke in ons bedrijf zijn ontstaan 
in en na de jaren van de vorige wereldoorlog. 
Deze waren zo — om bij een zeer grove schets te blijven — dat de werk
gelegenheid vooral in de jaren 1914—1917 zeer sterk verminderde, terwijl 
er moeil i jkheden van verschi l lende soort en aard overwonnen moesten 
worden. De verzorging van de volkshuisvest ing schrompelde ineen, ter
wijl de uti l i teitsbouw en de uitvoering van openbare werken eveneens sterk 
achterui tgingen. 
Na de genoemde oorlogsjaren verandert het conjunctuurbeeld radicaal . Door 
een sterke vergrot ing van de part icul iere activiteit en een hoog opgevoerde 
werkzaamheid van de Overheid nam de werkgelegenheid in belangrijke 
mate toe, zodat geruime tijd van hoogconjunctuur kon worden gesproken. 
Tengevolge daarvan ontwikkelden zich economisch, sociaal en f inancieel 
verhoudingen, welke, naar de mening van de Commiss ie , in meer dan één 
opzicht maatschappel i jk ongewenst waren. De gevolgen daarvan heeft onze 
volksgemeenschap dan ook in meer dan een opzicht ondervonden. 
Het is in het licht van deze feiten en wederom staande voor een oorlogs
toestand, waarvan niemand de duur kent, dat onze Commiss ie zich gedron
gen gevoelde, haar mening aan U kenbaar te maken, in het vertrouwen, 
dat U er aandacht aan zult wil len schenken. 
Onze Commiss ie is van oordeel, dat de Regering de nu reeds bestaande 
en waarschi jnl i jk nog te verwachten moeil i jkheden zou kunnen verminderen 
door : 

a. een scherp toezicht uit te oefenen op de prijsbeweging van de mate
rialen ; 

b. de zwarigheden, welke ontstaan door de invoermoeil i jkheden, waar 
mogelijk, te helpen verminderen; 

c. maatregelen, waardoor de nu reeds bestaande credietmoeil i jkheden kun
nen a fnemen; 

d. de betalings-termijnen in de bestekken van door de Ri jksoverheid uit 
te geven werken te doen aanpassen aan de moeil i jkheden, verband hou
dende met deze tijd. 

Onze Commiss ie veroorlooft zich een korte toel ichting op de bovengenoemde 
punten te geven. 

ad a. 
T e n aanzien van dit punt sluit de Commissie zich aan bij het door de 
Regering ten opzichte van het algemeen prijspeil ingenomen standpunt. 
Ook voor wat de prijzen van bepaalde bouwmaterialen betreft, zal niet 
elke stijging voorkomen kunnen worden, daar bij de pri jsbepaling factoren 
een rol spelen, welke ook de Regering niet kan be ïnv loeden . 
Dat neemt echter, naar het oordeel der Commiss ie , niet weg, dat een scherp 
toezicht nodig is, teneinde ongemotiveerde prijsstijgingen te voorkomen. 
In dit verband meent onze Commiss ie ook Uwe aandacht te mogen vestigen 
op de aangeboden prijzen bij vorder ing van hout door „ D e f e n s i e " , welke in 
doorsnede ver boven de marktpr i js uitgingen, waardoor de prijsstijging in 
niet onbelangri jke mate is be ïnv loed. 

De Commissie vertrouwt dan ook, dat zo nodig door de Regering maat
regelen getroffen zullen worden. 

ad b. 
Voor wat punt b. betreft bereikten onze Commiss ie mededelingen, waarui t 
bleek, dat bij de aankoop van bepaalde hoeveelheden en soorten hout, welke 
vanuit het buitenland moesten worden ingevoerd, reeds de eis gesteld werd, 
dat bij de bestelling onmiddell i jk moest worden betaald. De verkoper moti
veerde deze gedragsli jn door er op te wijzen, dat aan hem door diegenen, 
waarvan hij het materiaal betrok, dezelfde eis werd gesteld, zodat bedoelde 
materialen reeds waren betaald v ó ó r d a t deze uit het land van herkomst 
waren afgezonden. 

Naast dit feit zijn er soortgelijke, waarvan de gevolgen zijn, dat voor de 
aankoop van materialen crediet óf niet, óf in mindere mate gegeven 
wordt. 
Dit brengt natuurl i jk voor de betrokken ondernemingen moeil i jkheden 
en kosten mede — onder meer verhoging van de bouwkosten — terwijl het 
stuurt naar verhoudingen, waarbij meer bedri j fskapitaal nodig is. 
Onze Commissie ontveinst zich niet, dat deze moeili jkheden niet zo een
voudig zijn op te lossen, maar zij is niettemin van oordeel, dat ernstig moet 
worden overwogen, of er geen maatregelen zijn te treffen, deze te vermin
deren. 

Wel l icht waren, voor zover het werken betreft, door de Overheid uit te 
geven, voorschri f ten te maken, waardoor een gedeelte van de aanneemsom 
werd beschikbaar gesteld om de geschetste f i n a n c i ë l e moeil i jkheden zoveel 
mogelijk op te vangen. 
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Voor zover het part icul iere werken betreft zou, zo nodig in samenwerking 
met de banken en/of andere instell ingen — well icht mag hier ook gedacht 
worden aan medewerking van de Bank voor Industr ief inanciering — een 
instantie in het leven kunnen worden geroepen, welke hier, onder nader te 
stellen regelen en waarborgen, kon optreden. 

ad c. 
In voorgaande beschouwingen kan tevens punt c. worden betrokken. Het 
is der Commissie bekend, dat het credietvraagstuk voor het bouwbedrijf 
in het algemeen momenteel van buitengewoon groot belang is. De crediet-
verstrekking gaat in tal van gevallen met bijzondere moeil i jkheden gepaard. 
W a a r a a n dit moet worden toegeschreven laat de Commissie voor het ogen
blik in het midden, maar niet kan worden ontkend, dat de werkgelegenheid 
hierdoor stagneert. 

Met het oog daarop dringt de Commissie er bij de Regering op aan, maat
regelen te t ref fen, een vlottere kapi taalverstrekking te bevorderen en dan 
tegen een rente, welke het doel niet in gevaar brengt. 
Misschien ware hiervoor van de bij punt b. bepleite instantie gebruik te 
maken. 

ad d. 
Voor wat punt d. betreft nam onze Commissie kennis van klachten, welke 
inhielden, dat de betalingstermijnen van voor de Ri jksoverheid uit te voeren 
werken te lang waren in verband met de speciale moeil i jkheden van deze 
tijd. 
Met het oog daarop dringt zij er dan ook bij de Regering op aan, die be
tal ingstermijnen dermate te wijzigen, dat deze zich aanpassen bij hetgeen 
thans van het bedrijfsleven wordt gevraagd. 

U i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e w e r k e n . 

Naast de bovengenoemde punten wenst de Commiss ie instemming te be
tuigen met het voornemen van de Regering, de uitvoering van openbare 
werken te bevorderen. 
Zij is er van overtuigd, dat hierbij rekening zal worden gehouden met de 
eisen, welke de uitvoering ook van andere dan openbare werken stellen. 
De Commissie acht dit een bij uitstek geschikt middel om de werkgelegen
heid in belangrijke mate te bevorderen. 

B e v o r d e r i n g v a n d e v o l k s h u i s v e s t i n g . 

De Commissie dringt er vervolgens bij de Regering op aan, in het belang 
van de volkshuisvest ing krachtig en systematisch op te treden. 
Een sterke inzinking van deze activiteit roept toestanden in het leven, 
welke voor de gehele volksgemeenschap funest moeten worden geacht. Het 
leidt tot een ontwricht ing van de woningmarkt , met al de daaraan in meer 
dan een opzicht verbonden gevoigen. 

Welke die gevolgen zijn, heeft ons de periode van '14-M8 en de jaren daar
na, onmiskenbaar doen z ien. 
De Commiss ie meent zich ter zake van dit punt van het doen van bepaalde 
voorstel len te kunnen onthouden, doch meent er op te mogen wijzen, dat 
hier het verstrekken van goedkoop geld, in verband met het verkri jgen van 
betaalbare huren, een zeer voorname factor is. 
V o o r wat het huurvraagstuk in het algemeen betreft, meent onze C o m 
missie er de aandacht op te mogen vestigen, dat zich te dien aanzien, in 
verband met de bestaande en well icht nog komende moeil i jkheden, vraag
stukken zullen voordoen, welke niet eenvoudig zijn op te lossen. De C o m 
missie meent er daarom op te mogen aandringen, dat maatregelen worden 
overwogen, om stijging der huren, welke wel niet te vermijden zal z i jn, 
toch tot de meest redelijke proporties te beperken. 

S u b s i d i ë r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k e n . 

Onze Commiss ie veroorlooft z ich, in het belang van de werkgelegenheid, 
onder de aandacht van de Regering te brengen haar opvattingen over het 
subsid iëren van onderhoudswerken. 

Zij meent daarvoor te mogen verwijzen naar het rapport, d.d. 8 Jun i 1938 
uitgebracht aan de Werkcommiss ie tot Bestri jding der Werk loosheid . 
De Commissie vertrouwt, dat de Regering van deze opvattingen ernstig 
kennis zal wil len nemen. 

T e n slotte geeft de Commiss ie de Regering in overweging, het richten van 
een oproep tot de burgerij , tot de uitvoering van die werken over te gaan , 
welke redelijk verantwoord zijn. 

Naar de mening van de Commissie zal een dergelijke oproep van grote 
morele betekenis zijn en de werkgelegenheid ten goede komen. 

De Commissie vertrouwt, dat de door haar in overweging gegeven denk
beelden door de Regering ernstig zul len worden overwogen en dat ver
wezenli jking ervan zal leiden tot een verminder ing van de moeil i jkheden, 
waarmede niet op de laatste plaats het bouwbedrijf te kampen heeft, alsook 
tot een vermeerder ing van de werkgelegenheid. 

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. H. G. J. SC HE L LI N G, V O O RZ ITTER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
j. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 27 JANUARI 1940 

H E T R A A D H U I S T E A L P H E N A. D. R I J N . 

A R C H I T E C T C . J . B L A A U W , A R C H . B .N .A . 

De samenvoeging van enkele Rijnlandsche gemeenten is de 
aanleiding geweest tot den bouw van een nieuw raadhuis te 
Alphen aan den Rijn. Wellicht zou de verwezenlijking van de 
plannen dienaangaande nog geruimen tijd op zich hebben doen 
wachten, wanneer niet het Werkfonds 1934 het benoodigd bouw-
kapitaal in den vorm van een rijksvoorschot had verstrekt. 
Derhalve konden B. en W. van het nijvere stedeke aan den 
Ouden Rijn twee jaar geleden tot raadhuisbouw overgaan. Dit 
geschiedde naar plannen en onder directie van architect C. J . 
Blaauw te Haarlem. Het nieuwe gemeentehuis, dat in Februari 
van het vorige jaar werd voltooid, ligt aan den buitenkant van het 
stadje, op eenigen afstand dus van den dichtbebouwden Rijn
oever. Het is gedacht als toekomstig centrum van een ruim aan
gelegd stadskwartier. Het werd een geheel vrijstaand gebouw, 
gelegen aan een fraai beplant rechthoekig square van zoodanige 
afmeting, dat het gelegenheid geeft den in de breedte ontwik
kelden raadhuisgevel in z'n geheel te overzien. 
Een bouwprogramma met ruimten van zoo uiteenloopende 
bestemming zou aanleiding kunnen zijn tot een ongedwongen 
architecturale compositie en een schilderachtige groepeering 

van hooge en lagere partijen. In dit geval heeft de bouwmeester 
aan een streng symmetrische oplossing de voorkeur gegeven. 
Aan de evenwichtigheid, die in de buitenarchitectuur opvalt en 
die enkel in de achterwaarts gerichte beëindiging der zijvleugels 
iets van haar strakheid prijsgeeft, ligt uiteraard een symmetri
sche planindeeling ten grondslag. De vestibule met de daarbij 
aansluitende traphal verdeelt het gebouw in twee helften, een 
administratief en een representatief gedeelte, een organische 
scheiding, die ook ter verdieping goeddeels kon worden door
gevoerd. 
Men kan niet zeggen, dat de beperking, die de architect zich 
terwille van de symmetrie in den gevel heeft opgelegd, aan de 
doelmatigheid van de inwendige indeeling afbreuk heeft gedaan. 
De onderlinge ligging der vertrekken is weldoordacht en op een 
goede functioneering van den administratieven dienst berekend. 
Zoowel de secretarie als de trouwkamer hebben een eigen ingang, 
hetgeen aan een goede circulatie van het publiek ten goede zal 
komen, maar het bezwaar medebrengt, dat de hoofdingang wel 
wat te veel aan zijn eigenlijke bestemming wordt onttrokken 
en zijn functie bijna een zuiver representatieve is geworden. 
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H E T N I E U W E R A A D H U I S T E A L P H E N A A N D E N R I J N . ' A C H T E R G E V E L . A R C H I T E C T C . J . B L A A U W B . N . A . 

In de buitenarchitectuur, waarvan de verschillende elementen 
zorgvuldig op elkander zijn afgestemd, valt onmiddellijk op de 
sterke verwantschap met de Oud-Hollandsche, meer nog met 
die der statige landhuizen van het 18de eeuwsche patriciaat als 
met de trapgevel-architectuur onzer Gouden Eeuw. Men vraagt 
zich even af waarom nu juist in dezen geest gewerkt is. In dit 
geval toch was geen historisch stadsbeeld aanwezig, zooals dit 
bij den herbouw van het raadhuis te Leiden wellicht de directe 
aanleiding voor een architectuur in traditionalistischen zin zou 
kunnen zijn geweest. Eerder moet worden ondersteld, dat de 
architect zich de assimilatie van het begrip „raadhuis" met zeer 
bepaalde historische tradities sterk bewust is en hieruit misschien 
zijn voorliefde voor traditioneele vormgeving in den raadhuis-
bouw zou zijn te verklaren. 

Overigens willen wij de vraag, in hoeverre het verantwoord is 
in een bouwwerk van dezen tijd de stem van het verleden in die 
mate te doen spreken, buiten beschouwing laten. Waardeering 
is slechts mogelijk als men uitgaat van de erkenning, dat het 
elkeen vrijstaat zich al of niet op onze oud-vaderlandsche archi
tectuur te inspireeren. 

Hoe het zij, architect Blaauw wist aan zijn raadhuis een echt 
Hollandsch aanzien te geven. Alreeds door de materiaalkeuze. 
Alle gevels werden in den onvolprezen Rijnlandschen handvorm
steen opgetrokken, spaarzaam met natuursteen verlevendigd; 
de dak vlak ken werden met de eveneens inheemsche genuanceerd 
verglaasde pannen gedekt, terwijl de houten dakruiter aan het 
geheel een typisch lokaal accent geeft. In detail kenmerkt de 
gevel-architectuur zich in het algemeen door voorname rust en 
ingetogenheid. In verband daarmede zij op de fijne ruitverdeeling 
der hooge vensters en het sierlijk smeedwerk der kleine getoogde 
ramen van de onderverdieping gewezen. De achtergevel had 
wellicht nog gewonnen als de top boven het groote trapvenster 
in het midden achterwege was gebleven. 

Minder geslaagd achten wij de middenpartij, waarvan de hoofd
ingang en het groote balconvenster daarboven in een natuur-
steenen omlijsting is gevat, die als tympanon boven de daklijst 
werd opgevoerd. Deze doet te massief, te zwaar aan; ze mist het 
ranke, dat aan zoo menige deuromlijsting onzer 18de eeuwsche 
heerenhuizen eigen is, herinnert eerder aan de neo klassieke 
portiek van een hedendaagsch administratiegebouw. Het ge-

D W A R S D O O R S N E D E S C H A A L 1 A 4 0 0 
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H A L B E G A N E G R O N D H A L V E R D I E P I N G 

T R O U W Z A A L 

R A A D H U I S T E A L P H E N A A N D E N RIJN 
A R C H I T E C T C . J . B L A A U W B . N . A . 

kozen materiaal, Ettringer tuf, zou trouwens een groote ver
fijning van detail niet toelaten. 
Het inwendige van het gebouw kenmerkt zich eveneens door 
verzorgdheid van de ambachtelijke uitvoering, door de strakheid 
van het lijstwerk, de lambris en de muurbespanningen, die mede 
door hun stemmigen toon, een sfeer van gereserveerdheid in de 
representatieve vertrekken brengen, waarin een zekere koelheid 
niet te loochenen valt. De hooge ramen met hun breede muur-
dammen verzekeren een rustigen lichtinval en weldadige beslo
tenheid aan de administratieve vertrekken, die in onzen tijd met 
zijn voorliefde voor doorloopende raamreeksen wel eens mag 
worden opgemerkt. 
Twee ruimten leenden zich uiteraard tot het scheppen van 
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een representatief interieur: de raadzaal en de trouwkamer. 
De raadzaal werd geheel in Honduras-mahonie betimmerd met 
een geweven wandbespanning. De meubels zijn in Cuba-mahonie 
uitgevoerd en de half-kristallen Tsjechische lichtkronen geven 
aan deze ruimte, die door haar grootere hoogte imponeert, een 
bijzondere distinctie. 
In lichter toon gehouden is de trouwkamer, die met de aan
sluitende commissiekamer kan worden gecombineerd, waar 
betimmering en meubels in blank eiken met avoidiré zijn uit
gevoerd en waar een handgeknoopt, helkleurig tapijt, naar ont
werp van den architect, de stemmigheid even verlevendigt. 
In de centrale hal werden verschillende marmersoorten op 
gelukkige wijze gecombineerd. De trap is hier, naar ons gevoel, 

R A A D Z A A L 

mede in verband met de bescheiden afmetingen, te massief van 
vorm. Hier en in de raadzaal bevinden zich glasschilderingen 
van Dick Broos, waarin de beteekenis van Alphen als landelijk 
en industrieel centrum is gesymboliseerd en ook de wapens der 
samengevoegde gemeenten zijn verwerkt. De jonge kunstenaar 
heeft bij deze eerste groote opdracht die hem ten deel viel, een 
werkstuk geleverd kundig van compositie en mooi in kleur. 
Misschien had in het trappenhuis het coloriet iets luchtiger en 
transparanter kunnen zijn. In de raadzaal, waar in het glas 
zacht blauwe en zacht groene tonen domineeren, wist hij de 
ruimtelijke sfeer beter aan te voelen. Afzonderlijk beschouwd 
achten wij de beide heraldische vensters het meest geslaagd. 
Wij besluiten met de vermelding van enkele zakelijke gegevens: 

R A A D H U I S T E A L P H E N A A N D E N R IJN 
A R C H I T E C T C . J . B L A A U W B . N . A . 

De raamdorpels en stoeptreden zijn van Silezisch graniet, de 
middenpartij, zooals reeds gezegd, van Ettringer tuf. Het wapen 
van Alphen in de tympanon is van den beeldhouwer Verstoep. 
De wandbespanningen in de verschillende zalen zijn van Edmondt 
de Cneudt te Soest. 
In den corridor bij de trouwkamer werd een combinatie van Tra 
vertin met Namenschen steen voor vloer en wanden toegepast. 
In de centrale hal was dit Comblanchien met Namenschen steen 
en Calacata voor de wanden. 
De bouwkosten bedroegen / 185.000.—, excl. honorarium en 
opzichterssalaris. 

Ir. DAAN J A N S E N . 
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DE GROOTTE VAN HET NIEUWE RAADHUIS TE AMSTERDAM. 
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G R O O T E B O U W W E R K E N Z I J N A A N G E G E V E N 

Qe Redactie van dit blad heeft reeds eerder gewezen op het 
gevaar, dat er dreigt, wanneer het nieuwe Raadhuis te g r o o t 
zal worden opgezet. In dit verband willen wij hier nog eens in 
het bijzonder wijzen op de schaal van de gebouwen van Amster
dam. Deze schaal is niet van een grootte, welke ongestraft maar 
ieder bouwwerk, van welken omvang ook, toelaat. Er zijn bouw
werken in de groote metropolen, die in de bebouwingsschaal 
daarvan zeer goed passen, maar die naar Amsterdam overge
plant, volkomen uit de schaal zouden vallen. Amsterdam is 
in aanleg en bebouwing van een schaal, die geen onbeperkte 
gebouwen-grootte toelaat. 
Er is een beweging gaande om het Raadhuis van Amsterdam 
grooter te maken. Men hoort de leuze klinken: „Ruimte , dat is 
wat wij noodig hebben, het Paleis voor Volksvlijtterrein is te 
klein!" De heer Ir. Lugt heeft dit ruimteverlangen vastgelegd 
in een situatie en een maquette van een Raadhuis met een uit
wendige grootte van ongeveer 240 X 100 m. 
Het leek ons niet onaardig te laten zien, wat een dergelijke 
omvang van een gebouw beteekent. Het komt er op neer, dat 
Amsterdam voorzien zal worden van een gebouw, dat den uit-
wendigen omtrek zal hebben van het Parlementsgebouw te 
Londen. Het terrein van het Paleis voor Volksvlijt is te klein! 
Men ziet intusschen op de maatschetsjes, dat het Raadhuis 
van Kopenhagen op het terrein zwemmen kan, dat het Raad

huis van Stockholm slechts de helft ervan beslaat. Deze beide 
Raadhuizen zijn toch werkelijk geen nietige provinciale bouw
werkjes. Het enorme Rijksdaggebouw en het weidsche kasteel 
van Chambord kunnen op het terrein geprojecteerd worden, 
voor een machtig bouwwerk als de Opera te Parijs biedt het 
plaats. 
Neen, zegt men, het Raadhuis moet grooter worden. En Ir. Lugt 
biedt een plan aan van een gebouw met een grooteren omvang 
dan het Palais de Justice te Brussel (waarlijk ook geen kleinig
heid!) en de formidabele St. Pieterskerk te Rome. Allen, die een 
of meer van deze bouwwerken uit eigen aanschouwing kennen, 
weten welk een indruk ze door hun volume geven en kunnen daar
naar beoordeelen wat een bouwmassa van 240 X 100 m in het 
stadsbeeld van Amsterdam zal doen. 
Afgescheiden van alle andere gevaren, achten wij het een groote 
fout Amsterdam een bouwwerk te bezorgen, dat daar door zijn 
grootte niet past. Er zijn in Londen en Parijs gebouwen, die 
door hun overdreven afmetingen zelfs daar niet meer in de 
schaal van het stadsbeeld passen. Zelfs daar is de maat van 
bouwwerken niet onbeperkt. In Amsterdam is die maat vrij 
beperkten in die beperktheid heeft de stad haar architectonische 
grootheid bereikt. Laat thans die zoo beteekenisvolle grootheid 
niet verkleind worden door grootheid, die niet te beteekenen 
heeft. J . P. M. 

VERSLAG BETREFFENDE DE NEDERLANDSCHE DEELNEMING AAN DE INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLING KUNST EN TECHNIEK IN HET HEDENDAAGSCHE LEVEN. PARIJS 1937. 

Met genoegen lazen wij dit goed verzorgde en duidelijk opgestelde verslag. 
Wij vernemen er uit, dat de Nederlandsche Regeering aanvankel i jk afwij
zend stond tegenover het deelnemen aan deze tentoonstell ing en daartoe 
eerst besloten heeft, toen van Fransche zijde bleek, dat men op de deel
neming van Nederland zeer gesteld was. 
Over den aard en het doel van de tentoonstell ing lezen wij het volgende: 
„ Z i j had ten doel in het licht te stellen, dat de kunst voor elkeen het leven 
schooner en aangenamer vermag te maken, dat het schoone steeds is te 
vereenigen met het nuttige en dat kunst en techniek onafscheidel i jk ver
bonden moeten zijn. 

Op dezen aanhef volgden in het Reglement de vermeldingen van meer 
zakeli jken aard , waarvan wel de belangrijkste was, dat het Bureau Inter
national des Exposi t ions de tentoonstell ing had geregistreerd als een alge-
meene tentoonstel l ing van de tweede categorie. 
Deze laatste mededeeling betreft de toepassing van het Verdrag van Pari js 
betreffende internationale tentoonstell ingen van 22 November 1928, dat ook 
door Nederland is onderteekend en dat, voorzoover ons land betreft, met 
de bijbehoorende protocollen is goedgekeurd bij de Wet van 3 November 
1932 S. 523. In Ar t . 4 van dit verdrag is o.m. bepaald, dat de algemeene 
tentoonstel l ingen in twee ca tegor ieën worden onderscheiden, waarvan de 
eerste voor de uitgenoodigde landen de verpl icht ing medebrengt om natio
nale pavi l joens te st ichten, terwijl bij tentoonstell ingen der tweede cate
gorie het uitnoodigende land lokaliteiten ter beschikking van de vreemde 
landen moet stel len. 

De omschri jv ing van het doel der tentoonstell ing in de hiervoor weer
gegeven algemeene termen, liet ruimte voor verschi l van opvatt ing vooral 
omtrent de uitgebreidheid van het gebied, dat de tentoonstell ing zou be
str i jken. De nadere ui twerking der bepalingen nopens de toelating van 
inzendingen liet echter naar Neder landsch oordeel geen twijfel over de 
bedoeling, die aan de tentoonstel l ing in haar opzet ten grondslag was 
gelegd. 

Speciaal uit art. 8 van het Algemeen Reglement bleek, dat men z ich een 
strenge selectie gedacht had. Dit art ikel luidde: 
„ D e deelneming aan de tentoonstell ing is onderworpen aan een vooraf
gaande beoordeeling. 
Tot de tentoonstell ing worden slechts voorwerpen toegelaten, die behooren 
tot de bij dit reglement vermelde klassen en die beantwoorden aan het 
doel der tentoonstel l ing, uiteengezet in het hiernavolgende programma, ter
wijl daarbij als voorwaarde geldt, dat zij een nieuwe geest tot u i tdrukking 
brengen en getuigen van oorspronkel i jkheid. Nadrukkel i jk zijn uitgesloten 
copieën, i m i t a t i ë n en namaak van oude sti j len." 
Het karakter der Neder landsche deelneming werd uitsluitend bepaald door 
vast te houden aan den art ist ieken maatstaf in art. 1 van het Reglement 
genoemd, zoodat dus aan de industrie geen plaats kon worden ver leend. 
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A a n elk ingezonden ontwerp werd de eisch gesteld, dat naar art istieke 
vormgeving was gestreefd. 
Door het karakter van de Neder landsche deelneming verkreeg deze deel
neming overeenstemming met die van Neder land in 1925. Het was dan ook 
juist gezien om van de ervaring en van de deskundigheid van den toen-
maligen commissaris-generaal thans wederom gebruik te maken. Zoodoende 
werd de heer Ir. J . de Bie Leuvel ing T jeenk ook hier Commissar is -Generaa l . 
Ui tvoer ig behandelt het verslag den f inancieelen grondslag. Zooals men 
zich herinnert, heeft de Regeering ƒ 150.000,— voor deze deelneming be
sch ikbaar gesteld, een bedrag dat niet toereikend was en door part icul ieren 
verhoogd is. Zoo is er een bepaald fonds van ƒ 21.000,— bijeengebracht voor 
de Nederlandsch-I ndische afdeel ing. 

Ui tvoer ig behandelt het verslag de instell ing der Commiss ies . Men krijgt 
als buitenstaander licht den indruk, dat er maar commissies worden ge
maakt . De portee begrijpt men daar niet van. Dit verslag toont op duide
lijke wijze het bestaansrecht van dergelijke commissies. 
Een tref fend element in deze deelneming was het besef, dat er zeer weinig 
direct belang voor industrie en Neder landsche welvaart van kon worden 
verwacht . De deelneming had dus een zuiver cultureele s t rekking. 
E r werd van de deelneming gebruik gemaakt om aan een aanzienl i jk aantal 
kunstenaars een opdracht te verleenen. Deze kunstenaars zijn in bijlage 
no. 7 vermeld. Wij lezen daar in welgeteld 118 namen. 

U i t het slotwoord van het verslag nemen wij de volgende passages over: 
„ D e tentoonstell ing heeft o.i. op bijzondere wijze gemarkeerd, dat het voor 
den totalen indruk van een land niet zoozeer aankomt op hetgeen er wordt 
tentoongesteld dan wel op de wijze, waarop het naar voren wordt gebracht. 
De Nederlandsche kunstenaars hebben in het algemeen nog te weinig er
var ing op dit gebied, aan welke tekortkoming door het organiseeren van 
binnenlandsche tentoonstel l ingen en het geven van opdrachten tegemoet zou 
kunnen worden gekomen. Het was verheugend, dat de Tentoonstel l ings
commissie in de gelegenheid was een groot aantal opdrachten voor ontwer
pen te ver leenen; toch is bij deze tentoonstel l ing de wenschel i jkheid van 
opdrachten van veel omvangri jker aard duideli jk gebleken. 
Het was interessant na te gaan, hoe sommige landen bij hun inzending het 
accent hadden gelegd op het cultureele, andere op het commercieele. Naar een 
samengaan van beide moet ongetwijfeld worden gestreefd, maar ook deze ten
toonstel l ing te Pari js heeft aangetoond, hoe moeilijk dit te verwezenl i jken is. 
Teneinde een rustig en overzichtel i jk geheel te kri jgen, is beperking tot 
gebieden, waarop iets waarl i jks belangri jks getoond kan worden, op een 
internationale tentoonstell ing in hooge mate gewenscht. 
De tijd van korter dan één jaar , welke voor het organiseeren van de Neder
landsche inzending beschikbaar was, bleek niet voldoende. Langdur iger 
voorbereiding geeft, zonder verhooging van kosten, een grooten voor
sprong." J . p. m . 
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TENTOONSTELLING VAN OPMETINGEN VAN EENVOUDIGE NEDERLANDSCHE BOUWKUNST. 
Het Civ ie l - en Bouwkundig Studenten Gezelschap „ P r a c t i s c h e Studie" , 
Bouwkundige afdeel ing, te Delft zal van 2 Februar i tot 17 Februar i a.s. een 
tentoonstelling houden van opmetingen van eenvoudige Neder landsche 
Bouwkunst . 
De laatste jaren is veel goed werk gedaan op het gebied van het opmeten 
van eenvoudige Nederlandsche Bouwkunst. O m tot een meer systematische 
werkwijze van deze documentatie te komen, heeft het bestuur van „ P r a c 
tische Studie" gemeend een tentoonstelling te moeten organiseeren van de 
reeds gemaakte opmetingen. 
Vr i jdagmiddag 2 Februar i a.s. te 3 uur zal deze tentoonstell ing geopend 

worden in het Gebouw voor Bouwkunde der Technische Hoogeschool , Oude 
Delft 39, Delft. 
Na afloop van de opening zal architect Wieger Bruyn een lezing houden 
over: De architectuur van Neerlands Plat te land. 
A l len , die belangstell ing hebben voor deze tentoonstell ing zijn van harte 
welkom, ook op de opening en de lezing. 

Het bestuur van de bouwkundige afdeel ing 
G. P O T H O V E N , president. 
P. F. D E B O R D E S , secretaris. 
J . J . T E R W E N , penningmeester. 

LEERGANG: INGENIEUR - STUDIE - PRAKTIJK. 
In verband met vele stemmen, zoowel uit de praktijk, als ook uit doceeren
den en studeerenden te Delft, die de laatste jaren zijn opgegaan over de 
studie te Delft, een studie, die beoogt de studenten tot bekwame ingenieurs 
op te leiden, heeft de Centrale Commissie voor Studiebelangen, in dezen 
ten nauwste samenwerkend met de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, 
gemeend goed te doen, een leergang te organiseeren onder den titel 

I N G E N I E U R - S T U D I E - P R A K T I J K . 
De bedoeling van dezen leergang is geenszins het becrit iseerende element 
op den voorgrond te plaatsen. Hij beoogt veeleer een heldere meening te 
geven over datgene, wat een Ingenieurs-opleiding tijdens het studeeren en 
later aan de betrokkenen kan geven. Een idee te geven hoe de ingenieur 
zich reeds tijdens zijn studie het beste kan voorbereiden op de latere 
praktijk. 

De leergang is verdeeld over drie dagen, ri j . 7, 8 en 9 Februar i a.s. Op de 
eerste twee dagen zul len in den leergang voordrachten worden gehouden 
betreffende de opleiding van den Delftschen Ingenieur in het algemeen. 
De derde dag zal gedeeltelijk bestemd worden voor een meer „ i n t i e m e " be
spreking, afdeelingsgewijs. 
A l len , die belangstell ing hebben voor de Delftsche ingenieursopleiding, zijn 
op dezen Leergang van harte welkom. 
Het Bestuur van de bouwkundige afdeeling van „ P r a c t i s c h e Studie" zal het 
zeer op prijs stellen wanneer de Bouwkundig Ingenieurs en Archi tecten, bij 
de besprekingen in de Afdeel ing der Bouwkunde, te houden op 9 Februar i 
a.s., van hun belangstell ing voor de Delftsche architecten-opleiding blijk 
doen geven. 

P R O G R A M M A D E R V O O R D R A C H T E N , 
te houden in het Gebouw voor Werktu igbouwkunde en Scheepsbouwkunde, 

zaal 207, Nieuwe L a a n te Delf t : 

W o e n s d a g 7 F e b r u a r i 
2 u. n.m. Inleiding door den Voorzi t ter van het College van Curatoren 

Ir. J . F. de Vogel en den Rector -Magni f icus Prof . Dr. J . A . 
Veraart . 

Dr. Ir. J . A . Ringers over: „ D o e l m a t i g e Studie". 

Prof . Dr. P. C lay over: „ H e t academische element in de 

Hoogere Technische opleiding". 

D o n d e r d a g 8 F e b r u a r i 
2 u. n.m. Ir. F. M. Roeterink over: Theor ie en Prakt i jk voor student 

en ingenieur. 
20 u. n.m. Prof . Dr. Ir. J . A . Schouten over: „ D e beteekenis van de 

exacte vakken in de vooropleiding van den Ingenieur". 

V r i j d a g 9 F e b r u a r i 

Besprekingen in de Afdeel ing der Bouwkunde, te houden in 
het Gebouw der Afdeel ing, Oude Delft 39. 

10,30 u. v .m. Opening door den Voorzi t ter van de Afdeel ing der Bouw
kunde, Prof . N. Lansdorp . 

10,45 u. v .m. De wetenschappeli jke voorbereiding tot vorming van den 
Bouwkundig Ingenieur of Archi tect , door Prof . Dr. Ir. Stan 
Leurs , Hoogleeraar te Gent. 

2 u. n.m. E ischen door de praktijk gesteld aan een hedendaagsch Bouw
kundig Ingenieur, door Ir. A . van der Steur, architect te 
Rotterdam. 

3,30 u. n.m. Nabespreking en discussie. 

8 u. n.m. Slotvergadering voor alle afdeelingen te houden in het 
Gebouw voor Werk tu igbouwkunde en Scheepsbouwkunde, 
Nieuwelaan, Delft . 

M. Reuchl in , President der Centrale Commiss ie voor Studie-
belangen over: „ D e Delf tsche opleiding en soortgelijke oplei
dingen in het bui tenland" en Prof . Ir. J . Muysken , die de 
eindconclusie zal t rekken. 

Schri f tel i jk opgeven voor deelname aan het Secretar iaat van de Centra le 
Commiss ie voor Studiebelangen, Oude Delft 52, Delft. 

Het bestuur van de bouwkundige afdeel ing 
van „ P r a c t i s c h e Studie" 

G . P O T H O V E N , president. 

P. F. D E B O R D E S , secretaris. 
J . J . T E R W E N , penningmeester. 

VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP". 
S T U D I E P R I J S V R A G E N 1939. 

K u n s t 

Vraag 1 

Antw. 

Vraag 2 
Antw. 
Vraag 3 

Antw. 

Vraag 4 

Antw. 
Vraag 5 

Antw. 

Vraag 6 

e n a a r s h u i s . 

Sub 7. Is hier bedoeld het gevraagde parkeerterrein „e rgens" op 
de situatie aan te geven, of moet dit terrrein op het „besch ikbare 
terre in" gelegen zijn? 
Bij voorkeur zooveel mogelijk op het „besch ikbare terrein", ech
ter wordt aan ontwerpers hierin eenige vrijheid gelaten. 
Wat is de max imum hoogte voor de beeldhouwersatel iers? 
Max imum hoogte is vri j , min imum hoogte echter 4,50 m. 
Hoe groot is en uit hoeveel vertrekken bestaat het kantoor voor 
den g é r a n t ? 

Het kantoor bestaat uit een groot en twee kleinere vertrekken, 
met een totaal oppervlak van maximum 32 m 2 . 
E r wordt geen lift gewenscht, maar er mag toch zeker wel een 
ruimte voor worden vrijgehouden, evenals voor een bescheiden 
hef inrichting om kleine goederen in ontvangst te nemen? 
Wordt niet gevraagd, mag echter wel. 
Welke afmetingen worden ongeveer vereischt voor kleed-en stem
kamers, bergruimten instrumenten en tooneelbenoodigdheden? 
Wordt aan het inzicht van ontwerpers overgelaten; men houde 
echter de beperkte opgave van het geheel in het oog. 
Is het gewenscht of noodzakelijk, dat alle ateliers van Noorder
licht zijn voorzien, of is dit (b.v. voor bewegingskunstenaars) niet 
noodig? 

Antw. 

V raag 

Antw. 
V raag 

Antw. 
V raag 

Antw. 
V raag 

Antw. 

C l u b 
Vraag 

Antw. 

V raag 
Antw. 

Voor bewegingskunstenaars niet noodig, verder is overwegend 
Noorderl icht wel gewenscht. 
Mogen de onder 1 genoemde ruimten ook toegankelijk zijn vanuit 
de centrale hal van de afdeelingen 2, 3 en 4, zoodat men vanuit 
een centraal punt alle afdeelingen kan bereiken? 
Is toegestaan. 

Moeten bij de tooneelzaal geen kaartverkooploges worden ge
maakt en geen controle? 
Wordt aan de ontwerpers overgelaten. 

Moet bij de onder 3 genoemde tentoonstell ingszaal een orkest
ruimte worden geprojecteerd? 
Neen. 

Houdt de onder 7 genoemde portier dag en nacht in het gebouw 
verblijf, moet op ruimte voor zijn gezin gerekend worden? 
Zie programma, 

g e b o u w t j e . 

11 Kan worden toegestaan, een daartoe geschikte ruimte i.e. de be
stuurskamer, op de verdieping te ontwerpen? 
De vloer van het hoogst gelegen vertrek mag maximaal 2 m 
boven het terrein liggen. 
Hoe zien twee vellen stroobord met kruisband er uit? 
Hiermede is een eenvoudige uitvoering van een teekeningenpor-
tefeuil le met stofkleppen bedoeld. 

10 

12 

OPENBARE LES IR. TH. K. VAN LOOHUIZEN, PRIVAATDOCENT IN DEN STEDEBOUW. 
Ir. T h . K. van Loohuizen, privaatdocent in den Stedebouw aan de Univer
siteit te Amsterdam, zal zijn colleges openen met een openbare les op 
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Woensdag 31 Januar i a.s. om 4 uur in een der zalen van het Universitei ts
gebouw, Oude Manhuispoort . 

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. H. G. J. SC H E LLIN G, V O O RZ I TT E R, B. T. BOEYINGA, VIC E-V O O RZ I TT ER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 3 FEBRUARI 1940 

NR 

HET GEBOUW VAN „DE NEDERLANDEN VAN 1845" T E ARNHEM. 

ARCHITECT W. M. DUDOK B.N.A. 

Toen ik de opdracht tot het ontwerpen van een kantoorgebouw 
met showroom enz. te Arnhem van de Hoofddirectie ontving, 
was het terrein reeds aangekocht en daarmee de situatie vast
gelegd. De eerste, misschien de belangrijkste daad in de tot
stand-brenging van het nieuwe gebouw was dus verricht. De 
terreinkeuze was in dit geval zeer gelukkig: het nieuwe 
kantoorgebouw ligt aan een fraaien plantsoengordel, waar het 
volop van zon kan profiteeren en tegenover een radiale straat 
naar de binnenstad (de Jansstraat), voor welke drukke winkel
straat het een afsluiting vormt. De volkomen willekeurige 
terreinvorm, begrensd door grillige gebogen en gebroken lijnen, 
verschafte wel eenige moeilijkheden voor het ontwerp, waarbij 
kwam, dat de aan het gebouw gestelde eischen gecompliceerder 
werden, naarmate voorloopige schetsen de gedachten preci
seerden. In het bijzonder was dit het geval met de groote 
kelderruimte, waarin voor alle gebruikers afzonderlijke uit- en 

inwendig bereikbare ruimten moesten worden gereserveerd. 
Ook met de voor ons land ongewoon sterke terreinhelling 
moest rekening worden gehouden: de aansluitende straat-
niveau's aan de beide geveleinden toonen een hoogteverschil 
van niet minder dan 2.20 M. Vrij spoedig kwam echter het 
definitieve project tot stand, dat aan een groote verscheiden
heid van vertrekken ruimte biedt. 
De beganegrond wordt hoofdzakelijk ingenomen door een zeer 
ruime showroom met aansluitende directie-, kantoor- en spreek
kamers, hoofd- en diénst- ingang; voorts, ten behoeve van het 
hier gevestigde bedrijf, een garage met werkplaats. 
Het kantoor c a . voor „de Nederlanden" van 1845 beslaat de 
geheele eerste verdieping. Het grootste gedeelte wordt inge
nomen door de personeelzaal, waarbij aansluiten de typezaal, 
de ruimte voor de expeditie, directievertrekken, spreekkamers 
en toiletten; een afzonderlijke, monumentale trap voert de 
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bezoekers van den beganen grond naar de hall voor het publiek. 
Het vóórgedeelte van het gebouw is nog drie verdiepingen 
hooger opgetrokken, welke beschikbaar zijn als te verhuren 
kantoorruimte. Een zeer ruim glazen trappenhuis met lift aan 
de Oostzijde vormt den afzonderlijken toegang tot deze kan
toren; er zijn geen doodloopende gangen, aangezien deze aan 
de Westzijde verbonden zijn door een noodtrappenhuis. Alle 
kantoren beschikken over afzonderlijke toiletten. Op de boven
ste verdieping is bovendien een conciërgewoning ingericht. 
Zonder de zeer gewaardeerde medewerking van de Gemeente 
Arnhem met haar technische diensten, speciaal den Dienst van 
het Bouw- en Woningtoezicht, zou dit project niet op zoodanig 
vlotte wijze zijn behandeld, dat wij slechts enkele maanden na 
de opdracht tot den bouw konden overgaan. Na onderhandsche 
aanbesteding werd de Bataafsche Aanneming Maatschappij 
met de uitvoering belast; de huizen waren intusschen gesloopt 
en toen wachtte ons een kleine verrassing. Het bodem-onder
zoek wees nl. uit, dat het gebouw niet op de eenvoudige wijze 
zou kunnen worden gefundeerd als op goeden zandgrond ge
bruikelijk is. Het bleek nl. dat, dwars over ons bouwterrein, 
honderden jaren geleden een vestinggracht had geloopen, zoo-
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dat de oorspronkelijke vaste zandbodem aan de voorzijde van 
het bouwwerk zeer diep zat. Het gebouw kon dus niet z.g. 
„op staal" worden gefundeerd (d. w. z. direct op den zand
bodem), maar op „putten", welke op sommige punten tot meer 
dan 13 M onder den kelder dalen. 
Natuurlijk veroorzaakte deze bewerkelijke fundeering eenig 
oponthoud, maar noch deze uitbreiding van de werkzaam
heden, noch de ongewoon langdurige vorstperiode belette onze 
energieke Aanneming Maatschappij het gebouw vrijwel binnen 
den gestelden termijn, die reeds vrij krap was bemeten, te 
voltooien. Wat de technische installaties betreft, dien ik hier 
speciaal te vermelden de door de firma Geveke & Co. uitge
voerde centrale-verwarmingsinrichting, gedeeltelijk door middel 
van radiatoren, gedeeltelijk met plafond-verwarming, systeem 
Deriaz. De groote personeelzalen beschikken bovendien over 
een systeem van kunstmatige luchtverversching. Aangezien de 
rijwielkelder in verband met de terreinhelling tamelijk diep 
kwam te liggen, is ten bate van het personeel een electrisch 
gedreven rijwieltransportbaan gemaakt: een vernuftig soort 
roltrap voor de rijwielen. 
Een enkel woord moge ik wijden aan den uiterlijken ver-
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schijningsvorm. Die vorm wordt materieel bepaald door de 
constructie; ideëel door het doel. De constructie bestaat uit 
een gewapend-beton skelet met gewapend-betonvloeren en 
baksteenvullingen. Het gevelvlak is bekleed met lichtgele en 
geglazuurde tegels, zoodat het skelet niet meer zichtbaar is. 
Het is aesthetisch natuurlijk niet noodzakelijk de constructie 
steeds uitwendig zichtbaar te doen zijn; de eenigszins ingewijde 
beschouwer ervaart de aanwezigheid van een (gewapend-
beton) skelet bij dit gebouw trouwens aan bepaalde uiterlijke 
vormen, met name aan de detailleering van ramen, trappenhuis, 
ingang showroom. De tegenbekleeding verschaft aan het ge
bouw een tegenover weersinvloeden zoo onaantastbaar mogelijk 
oppervlak: de kleur zal zich in den loop der tijden niet sterk 
wijzigen, zooals dat bij gebouwen van baksteen of van natuur
steen meestal wèl het geval is. Ik sluit mij hier aan bij de in 
vele vaderlandsche steden voorkomende gewoonte om langs 
groene singels — voorheen veelal vestinggordels — blanke 
bouwwerken te stichten. De tegenstelling van het wit of zacht
geel gepleisterde en geschilderde huis met het groene plantsoen 
is ongetwijfeld een geliefd decoratief effect. De bekleeding met 
tegels stelt ons in staat dit effect — zij het eenigszins gewijzigd — 

op meer duurzame wijze te bereiken dan met pleister- en schil
derwerk mogelijk is. Wat het verband tusschen vorm en doel 
betreft, erken ik, dat een kantoorgebouw in het algemeen geen 
bouwwerk is, waarin zich een bepaalde geesteshouding karakte
ristiek kan uiten, zooals dit het geval is bij een kerk of een 
wereldlijk bestuursgebouw. Het kantoorgebouw is een wel bij 
uitstek zakelijke opgave. De bij zulk een commercieel gebouw 
passende lichtreclame is zooveel mogelijk in den architectu-
ralen vorm opgenomen: het bekronende letterornament ver
rijkt het silhouet en het voor de vennootschap zoo kenmerkende 
jaartal siert enkele geveldetails. Overigens kan juist in zulk een 
zakelijke opgave de dienende taak van den bouwmeester wel 
klaar tot uiting komen. Ik heb hier het dienen aldus verstaan, 
dat er een tot blijheid stemmende, van licht overgoten arbeids-
ruimte moet ontstaan voor allen, die er hun dagelijksch werk 
komen verrichten. Dat is m.i. wel een karakteristiek verlangen 
van onzen tijd. Of ik aan dat verlangen den juisten vorm heb 
gegeven, is tenslotte te beoordeelen door hen, voor wie het ge
bouw is gesticht. 

W. M. DUDOK. 

Foto's van Fotobureau Gelderland. 
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In het Bouwkundig Weekblad Architectura van 20 Januari komt 
een artikel voor van de Redactie over de Amsterdamse Raadhuis
kwestie. Zij stipuleert daarin haar eenmaal ingenomen stand
punt en adviseert het College van Burgemeester en Wethouders, 
om het door de jury gedane voorstel te volgen. 
Wanneer men, zoals de Redactie, de mening is toegedaan, dat 
deze prijsvraag moet worden voortgezet, zoals door de jury werd 
aanbevolen, dan is zulks te eerbiedigen. 
Het gaat hier dan ook niet om dit standpunt, maar om de wijze, 
waarop de Redactie van het B.W.A. haar mening argumenteert. 
In het betreffende artikel is die argumentatie nl. niet zeer ge
lukkig te noemen, waarmee noch de kwestie waar het om gaat, 
nóch het prestige der Redactie gediend is. 
De Redactie schrijft namelijk: 
„Onze redactie nu moet met de meeste klem tegen dezen ge
vaarlijken indruk, dien Ir. Lugt heeft gewekt, waarschuwen. De 
zucht, om z.g. te bouwen in grooten stijl, heeft ontelbare ge
bouwen het noodlot gebracht. Talloos zijn de bouwwerken op 
wereldlijk en kerkelijk gebied, die door den waan van in grooten 
stijl te willen bouwen, nooit voltooid zijn, even talloos zijn ook 
de bouwwerken, die na eindelooze moeiten en strubbelingen en 
ten koste van moeizaam gebrachte offers, ten slotte maar zijn 
afgemaakt, doch als kunstwerk nooit zijn voltooid. Amsterdam 
kent een dergelijk bouwwerk in zijn eigen oude Raadhuis op 
den Dam, dat gelukkig, al duurde de afwerkingstijd verscheidene 
tientallen jaren, zoover en zoodanig werd afgemaakt, dat het 
als een aesthetisch te beleven brok architectuur aan het nage
slacht is overgedragen." 

Had men wel een ongelukkiger argumentatie kunnen kiezen? 
Mag men de grootse opzet van bouwwerken uit de grootste 
tijden wel „een w a a n " noemen? Mag men het oude Raadhuis 
op de Dam „een b r o k " architectuur noemen, en is daar niets 

anders van te zeggen, dan dat het „aesthetisch te beleven is"? 
Een schets van een raadhuis, een krabbel van een gevel of detail 
is ook aesthetisch te beleven. Zou men niet veel eer, en met te 
meer recht, juist in onze hyper economisch ingestelde tijd, dat 
zelfde oude raadhuis als voorbeeld moeten stellen van een tijd, 
die d a a r o m groot was, omdat ze de kulturele problemen het 
zwaarste wegen liet? Meer dan een aesthetisch beleven, zien 
wij in dat zelfde raadhuis het symbool van een tijd, waarin de 
burgerzin bij ons volk als een levende deugd gold, waarvoor men 
zijn offers wist te brengen, ook op economisch gebied. Men 
draaide in die tijd de zaken nog niet om, maar stelde primair, 
wat van primair belang was. 

Of een raadhuis tot in het laatste detail geheel en al afgemaakt 
is onder leiding van één man, is zeker niet van primair belang. 
Zou men in vroeger eeuwen de kwestie zo gesteld hebben, als 
de Redactie het nu doet, dan waren de middeleeuwse kathe
dralen bijvoorbeeld nooit gebouwd geworden. Maar de Redactie 
zegt: 
„De tijden zijn echter voorbij dat een afwerking en een vol
tooiing van een grootsch bouwplan, over een langdurig tijdperk, 
eenheid van karakter zou kunnen behouden." 
Wanneer dat waar zou zijn, dan zouden wij tegelijk erkennen 
moeten, dat wij elk begrip van monumentaliteit verloren hebben; 
dat wij slechts voor onze eigen tijd kunnen bouwen, volgens een 
bepaalde v o o r k e u r van een enkele periode dus, o m d a t . . . . 
wij de blijvende waarden, die voor alle tijden zijn, niet meer 
beheersen, — slechts het ogenblikkelijk frapperende. 
Vergeten wij niet: de Redactie stelt dit hier als motief. Het is 
geen fraai oordeel over de twee plannen, die de jury bekroonde! 
Men kan er het zijne bij denken! 
De Redactie zegt verder nog: 

„Laa t grootheid van stijl in dezen tijd rusten. Moge Amsterdam 
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in het plan voor zijn Raadhuis boven (sic!) z.g. grootheid van 
stijl, gaafheid van stijl weten te waardeeren!" 
Is dit niet een spelen met woorden! Grootheid van stijl sluit 
immers gaafheid in. 

Dit artikel van de Redactie is allerminst gaaf. Het maakt de 
indruk van in grote haast geschreven te zijn. Maar daarmee is 
zij niet verantwoord. Bij een volgende gelegenheid meer succes! 

C. M. V A N M O O R S E L . 

DE TERREINKWESTIE VAN HET NIEUWE AMSTERDAMSCHE RAADHUIS. 

Het artikel van de redactie in zake de raadhuisprijsvraag zal 
veel architecten onbevredigd laten. Er is over de terreinkwestie 
té veel te doen geweest, dan dat de redactie de motie van de 
vergadering „dat nader onderzoek van de begrenzing van het 
terrein n o o d z a k e l i j k is" kan afdoen met het zinnetje 
„dat de terreinbegrenzingen de begrenzingen van het eenmaal 
gekozen terrein zullen moeten blijven". 
Waar is hier het gevraagde onderzoek en zoo dit van andere 
zijde uitblijft, hoort de redactie dan dit punt niet in het tijdschrift 
in discussie te stellen? 
Het is met deze kwestie toch zóó: 
Sommigen achten het Frederiksplein zonder meer als situatie 
voor het raadhuis aanvaardbaar, anderen ontkennen deze aan
vaardbaarheid. De eerstgenoemden achten in den symmetrischen 
opzet van dit plein een basis voor een edele oplossing aanwezig. 
Zij achten een situatie en opzet, als van het voormalige Paleis 
voor Volksvlijt ideaal of met wijzigingen navolgbaar. 
Onbevredigd blijven echter in dit geval de velen, die in het 
Frederiksplein niet meer kunnen zien, dan een zeer middelmatig 
19de eeuwsch geval, zonder schoonheid in maat of verhouding, 
zonder eigen waardigheid of leven. 
Zij wenschen deze voor hen duffe omgeving om te vormen tot 
een grootscher geheel door het betrekken in de stedebouw-
kundige oplossing van de ruimtelijkheid van binnen- en buiten-
Amstel. 
Dat de geconstateerde onbevredigdheid geen uitzondering, maar 
wijd verbreid is, bewijzen de vrijwel algemeene protesten uit 
architectenkringen tegen de terreinbegrenzingen bij het bekend 
worden van het programma. De protesten waren toen zoo veel
vuldig, dat zij tot onderhandsche besprekingen van de betrokken 
architectengroepen aanleiding gaven. Alleen om een goed ver
loop van de prijsvraag niet te storen is destijds van actie naar 
buiten afgezien en de bespreking van de terreinkwestie uitge
steld tot na den uitslag van de prijsvraag. 
Evenzeer blijkt die onbevredigdheid uit een geheele reeks van 
courantenartikelen van toonaangevende architecten en uit de 
besprekingen, die tot den slotzin van de bovenbedoelde motie 
aanleiding gaven. 
Dat de architecten in het algemeen sindsdien schroomden, om 
zich in de prijsvraagaangelegenheid te mengen, pleit voor hun 

gevoel van collegialiteit t.o.v. de prijswinnaars. M.i. lieten zij 
dit sinds de voordracht Boissevain echter ten onrechte na, 
want hoeveel mooier mogelijkheden zouden aan deze winnaars 
op een grooter terrein worden geboden, hoeveel boeiender zou 
het voor hen zijn, om niet ten derde male dezelfde opgave te 
moeten doorwerken. Dat men met deze meening uit te spreken 
„de bouwkunstbeoefening kleineert" (redactie B.W.A.) is ons 
onbegrijpelijk. 
Dat het publiek door den prijsvraaguitslag onbevredigd is, is 
algemeen bekend. Toen van architectenzijde elke voorlichting 
en leiding, in zake begrijpelijke gevoelens uitbleef, zijn ook niet-
bouwkundigen zich in dezen gaan roeren. 
Het past den architecten thans allerminst te vergeten, dat wat 
Ir. Lugt en anderen hebben trachten te doen, niets anders is, 
dan wat van architectenzijde gedaan had behooren te worden: 
n.l. h e t op b r e e d e b a s i s in d i s c u s s i e s t e l l e n v a n 
de b e s t e s t e d e b o u w k u n d i g e o p l o s s i n g v o o r h e t 
A m s t e r d a m s c h e R a a d h u i s 1 ) . Terecht hebben daarbij 
Ir. Lugt c.s. ingezien, dat voor een raadhuis het stedebouw
kundige, de situatie p r i m a i r is. Zoozeer is dit juist, dat een 
middelmatig gebouw, dat juist is gesitueerd, een goed raadhuis 
zou kunnen zijn, maar dat het schoonste bouwwerk in een 
valsche situatie altijd een levenloos monument zal blijven. 
Deze basiskwestie kan men niet afdoen met een boutade over 
een vaag begrip „bouwen in grooten stijl", noch met detail
kritiek op de plannen in kwestie of de voordracht daarvan. 
Wan neer de Nederlandsche architecten bij gelegenheid van de 
komende raadsvergadering, waarin de gelegenheid tot herzien 
van de terreingrenzen in discussie komt, geen uiting geven — 
uit beuheid, vermoeidheid of wat dan ook — aan meeningen die 
aanvankelijk zoo wijd verbreid onder hen hebben geleefd, zullen 
zij te kort schieten in hun plicht tegenover het belangrijkste 
stedebouwkundige vraagstuk, dat op dit oogenblik in Nederland 
aan de orde is. | r . W. V A N T IJEN. 

') Wat de oeconomische zijde van de zaak betreft, vergete men niet de 
zeer juiste opmerking die in dezen gemaakt is, dat het blok tusschen Amste l 
en plein op den duur onvermijdelijk bij de raadhuisterreinen zal worden 
getrokken en dat het er alleen om gaat of dit gebeurt op een moment, dat 
een prachtige oplossing mogelijk is, of nadat deze onmogelijk zal zijn ge
worden. 

ONDERSCHRIFTEN VAN DE REDACTIE. 

V A N M O O R S E L . 
De Redactie herhaalt, dat er tallooze voorbeelden zijn te noemen, 
waarbij het bouwwerk, met een te grootschen opzet begonnen, 
nooit als kunstwerk werd voltooid. Zij herhaalt dat men, bij 
den overdreven grooten opzet van sommige dier bouwwerken, 
van een waan mag spreken, die de bouwheeren tot dien grooten 
opzet bracht. 
Indien de heer v. M. bekend is met de droevige bouwgeschiedenis 
van Van Campen's Raadhuis en zich rekenschap geeft van de 
wijze, waarop de inwendige structuur en vormontwikkeling in 
den loop der tijden werd voleindigd, zal hij moeten toegeven 
dat de kwalificatie van dit bouwwerk in het artikel der Redactie 
gepast is. 
Wanneer de heer v. M. ons onze gouden eeuw ten voorbeeld 
stelt als een groote tijd, die de cultureele problemen het zwaarst 
liet wegen, vragen wij ons, denkend aan den verguisden Rem
brandt en den vergeten Vondel, af, of diepere cultuur-historische 
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studie niet een ander licht werpt op de deugden van onze voor
vaderen, welke ons met betrekking tot het Raadhuis zoo gaarne 
worden voorgehouden. 
Het is na de Middeleeuwen maar zelden voorgekomen dat 
een bouwwerk, hetwelk eerst na een langdurige periode werd 
voltooid, eenheid van karakter en monumentaliteit tezamen 
vertoonde. Toch waren er ook toen nog tijden met een sterke 
bouwkunsttraditie. Nu, in onzen tijd, nemen wij een snelle 
wisseling van bouwkunstopvattingen waar. Willen wij dus nu 
een bouwwerk als een monument met eenheid van karakter 
aan het nageslacht overdragen, dan lijkt het ons op z'n minst 
riskant een opzette maken, welke de mogelijkheid van voltooiing 
binnen afzienbaren tijd niet verzekert. 
Tenslotte merken wij op, dat wij gaafheid van stijl niet boven 
grootheid van stijl hebben gesteld, maar tegenover zoogenaamde 
grootheid van stijl. Daarover lijkt ons polemiek overbodig. 

RED. 

VAN T IJEN. 
Dit pleidooi voor herziening der terrein-grenzen in den ruimsten 
zin voor den Amsterdamschen Raadhuisbouw, verleenen wij 
gaarne een plaats, vooral ook omdat hierin uitsluitend de door 
de Jury aangewezen architecten naar voren worden gebracht 
voor bestudeering dezer (grootere) opgave. 
De Redactie meent, tegenover de veronderstelling dat „velen" 
zich niet kunnen vereenigen met de aangegeven begrenzing 
van het bouwterrein, nog eens duidelijk te mogen stipuleeren, 
dat men niet willekeurig in dezen een standpunt inneemt. 
Integendeel. Vele ook van onze meest vooraanstaande vak-
genooten hebben zich eerder voor dat standpunt uitgesproken. 
Want is het niet zoo, dat alle architecten, die aan de prijs
vraag deelnamen en zich daarbij hielden aan de programma-
eischen ten opzichte van het terrein, zich daardoor ook accoord 

verklaarden met dit terrein? Anders had men er toch niet in ernst 
een ontwerp voor kunnen en mogen maken. Want met het maken 
en indienen van het ontwerp w e r d t o c h h e t b o u w e n 
b e o o g d . O.i. heeft men enkel door het meedoen aan de prijs
vraag onder de gestelde bepalingen, zijn recht op verdere critiek 
verbeurd. 
Ook mogen wij aannemen dat de architect-juryleden het terrein, 
zooals het was afgebakend voor de prijsvraag, goed hebben be
vonden. Wij kunnen ons niet indenken dat zij, zonder deze aan
vaarding, zich ernstig voor het werk der Jury hadden kunnen 
geven. Want de mogelijkheid was er, dat een ingekomen ontwerp 
door haar voor uitvoering zou worden aanbevolen. 
Bij het door al deze collega's ingenomen standpunt sluit nu de 
Redactie van het B.W.A. zich slechts aan. 

R E D . 

HET AMSTERDAMSCHE RAADHUIS-TERREIN. 

Het is met eenigen schroom, dat ik de pen opneem, om mij te 
begeven in den maalstroom, die rondom de Amsterdamsche 
Raadhuisplannen heeft plaats gevonden. De aanleiding hiertoe 
is echter hetgeen door de Redactie van het „Bouwkundig Week
blad Architectura" in haar nummer van 20 Januari en laatstelijk 
datgene, wat door den Secretaris der Redactie, den heer J . P. 
Mieras, in dit blad van 27 dezer, aan deze materie is gewijd. 
De bovengenoemde artikelen gaan n.l. uit van praemissen, welke 
naar mijne meening, in het belang van een zuivere beoordeeling 
der te r re i n-questie, niet onweersproken mogen blijven. Zulks 
geldt des te sterker, daar deze artikelen voorkomen in een vak
blad en het eerste stuk het officieele stempel van „de Redactie" 
draagt. Uit beide artikeltjes komt de duidelijke wenschelijkheid 
naar voren, om het terrein, zooals dit door het prijsvraag
programma was afgebakend, niet nader onder de loupe te nemen, 
doch dit zonder meer voor den Raadhuisbouw te aanvaarden; 
m.a.w. dit uiterst belangrijk gebeuren op architectonisch gebied 
voor immer het stempel te doen dragen van een terrein-afbake
ning, waaromtrent velen zich ernstig afvragen of deze niet te 
eng gezien is. 

Nadat de ledenvergadering van den B.N.A. in April 1939 in een, 
ter kennis van het Gemeentebestuur gebrachte motie, onder 
meer gesteld had, dat het aanbeveling zoude verdienen om de 
terreinbegrenzingen nader te bestudeeren, komt op 20 Januari 
1940 in het orgaan van den B.N.A. de Redactie met de mede-
deeling, dat zij inzake dit gedeelte van de motie een andere 
meening is toegedaan. Deze uitspraak geschiedt eensdeels op 
grond van een afbrekende critiek op het plan Lugt-van der Mey 
en anderdeels op eenige algemeenheden, welke, naar mijne mee
ning, niet on-aanvechtbaar zijn. 
Hoewel de heer Lugt zeker met de beste bedoelingen een archi
tect in den arm heeft genomen, om aan zijn denkbeelden in zake 
de situatie van het gebouw in het stadsplan, een voor het groote 
publiek meer tastbare illustratie te geven, in den vorm van het 
plan van der Mey en de tentoongestelde maquette, is het be
klagenswaardige gevolg hiervan, dat de bezwaren, die tegen het 
p l a n van der Mey gevoeld worden, thans, en zelfs door de 
Redactie van ons orgaan, gebezigd worden als argumenten 
tegen het d e n k b e e l d van den heer Lugt, om het terrein tot 
aan den Amstel door te trekken. 
Indien in het nummer van 27 Januari de heer Mieras uit een 
achttal situatie-teekeningen, met daarin geschetste bekende 
groote gebouwen, de vrees distilleert, dat het Raadhuis te groot 
zal worden en dat dit daardoor uit de bebouwingsschaal van 
Amsterdam zal vallen en hij den draak steekt met de inderdaad 
formidabele afmetingen van het plan van der Mey, dan wordt 
opnieuw de schijn gewekt, alsof dit alles de vanzelfsprekende 

consequenties zullen zijn van een doortrekking van het t e r r e i n 
tot aan den Amstel. 
Als dan voorts geconcludeerd wordt, dat het Raadhuis van 
Kopenhagen „op het (oorspronkelijke) terrein kan zwemmen, 
dat het Raadhuis van Stockholm slechts de helft ervan beslaat 
en dat het terrein aan een machtig bouwsel, als de Opera te 
Parijs, plaats biedt" enz., dan zijn dit evenzoovele verbijsterende 
conclusies, dat men zich afvraagt, of het, met een grooter of 
kleiner randje wit eromheen, in elkaar passen van twee recht
hoekjes, waarvan één het gebouw en het andere de terrein
omgrenzing voorstelt, nu inderdaad in het vakblad van den 
B.N.A. het criterium moet vormen voor de vraag of een terrein 
al dan niet „groot" genoeg is voor het Raadhuis van Amsterdam. 
Met evenveel „recht" had men kunnen besluiten, dat het oor
spronkelijke terrein, qua grootte, zich ruimschoots leent voor 
een der Egyptische pyramiden. 

Is een gebouw in het stadsplan dan werkelijk alleen door zijn 
oppervlakte te groot of te klein? Behoeft een bouwwerk van 
deze allure dan niet in het bizonder die introductieve ruimte 
van straat- en plein-oppervlakte, angstvallig onderling en t.o.v. 
het bouwwerk zelf afgestemd, welke elk monumentaal gebouw 
juist d r i e dimensioneel in verband met zijn hoogte, verschij
ningsvorm en omgeving hebben moet, wil het, ruimtelijk gezien, 
inderdaad voldoen? En is de geheele situatie op en aan het 
plein en in het stadsplan daar ter plaatse niet van zoodanige 
p r i m a i r e beteekenis, dat het succes van het gebouw hier
mede kan staan of vallen? 
Een zoodanig oppervlakkige beschouwing is toch niet de manier 
om op faire wijze de degens te kruisen over verschil van inzicht. 
Zulks te meer niet, waar het een publiek geheim is, dat bij de 
voorbereidende besprekingen der prijsvraag juist ook reeds uit 
architectenkringen stemmen zijn opgegaan, tot een verruiming 
van het terrein tot aan den Amstel. 
Dat de, fijn afgewogen, typisch Amsterdamsche verhoudings-
schaal een bezit van onze stad is, hetwelk niet hoog genoeg kan 
worden aangeslagen, zal een ieder, die liefde en gevoel voor deze 
dingen heeft, zeker ten volle onderschrijven. Dat deze schaal 
echter evenredig zoude zijn met de oppervlakte van een gebouw, 
zooals uit de redeneering in het laatste B.W.A. zoude volgen, 
kan in zijn algemeenheid zeker niet juist geacht worden. 
Indien men toch in het stadsplan, om een enkel voorbeeld te 
noemen, den kop van het bouwblok Prinsengracht-Vijzelgracht-
Weteringdwarsstraat zoude arceeren en daaruit de conclusie 
trekken, dat het Hospice-Wallon uit de Amsterdamsche sfeer 
valt, omdat het in plattegrond zoo groot lijkt, negeert men ten 
eenenmale het begrip bouwkunst en zullen weinigen het dan 
ook met een zoodanige gevolgtrekking eens zijn. 
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Men begrijpe mij goed; het is geenszins mijn bedoeling om een 
pleidooi te houden voor het plan Lugt-van der Mey, dat met zijn 
omvangrijke randbebouwing een „volbouwing" daar ter plaatse 
tengevolge zoude hebben, waaraan onze stad zeker allerminst 
behoefte heeft. Het doel van dit artikel is, dat ik zeer krachtig 
blijf pleiten om, in beginsel, ten behoeve van den Raadhuis
bouw, het F r e d e r i k s p l e i n met het bouwblok Oosteinde-Sar-
phatikade uit te breiden, teneinde door dat vergroote plein de 
mogelijkheid te openen, om het nieuwe Amsterdamsche Raad
huis op een zóódanige wijze in het stadsbeeld en van den Amstel 
af zichtbaar te kunnen situeeren, dat hierdoor naar a l l e zijden 
een zoo gunstig mogelijke, stedebouwkundige werking kan ont
staan en dit gecombineerd met een, zij het wellicht eerst in verre 
toekomst uitvoerbare, algeheele verandering van het Frederiks
plein zelf. 

Het behoeft hierbij geenszins uitgesloten te worden geacht, dat 
de kosten, welke besteed zouden moeten worden voor aankoop 
van het blok huizen aan de Sarphatikade-Oosteinde, later zooal 
niet geheel, dan toch grootendeels zouden kunnen terugvloeien, 
door verkoop van terrein aan de Westzijde van het Frederiks
plein. 
Naar mijne overtuiging kan alleen op die wijze uiteindelijk één 
harmonisch geheel ontstaan; harmonisch in de sfeer, die Am
sterdam eigen is. Hierdoor ontstaat tevens het onmiskenbare 
voordeel, dat de bebouwingshoogte van het nieuwe Raadhuis 
nauwgezet in verband met de omgeving kan worden afge
wogen. 
Als er één positief resultaat uit de prijsvraag naar voren is 
gekomen, dan is het toch zeker wel dit, dat de aanvankelijke 
terreinbegrenzing een bouwhoogte tengevolge zoude hebben, 
die strijdig is met de terrein-oppervlakte en met de Amsterdam
sche verhoudingsschaal. 
Ik blijf van gevoelen, dat dit een eisch is, die tegenover het 

Volgens mij is uit de laatste toelichting, welke de Heer Ir. Lugt op zijn 
plan heeft gegeven, niet anders te lezen dan dat hij, via een ruimere 
situatie, het maken van een grooter gebouw beoogt. Hij schri j f t : „ D e eigen
lijke oorsprong van het plan is de plaats van den toren in de assen van 
de op het Freder iksple in tezamen komende hoofdverkeerswegen." E n : „ D e 
plaats van den toren staat onwrikbaar vast." Bovendien wil hij een gevel 
aan den Amste l . Aangezien hij nergens spreekt van een los van het gebouw 
staanden toren, maar wel mededeelt dat de representatieve vertrekken rond 
den toren zul len worden gegroepeerd, denkt hij z ich dus een gebouw vanaf 
de as van de Utrechtschestraat tot den Amste l . 

Dit is geen studie-onderzoek meer naar een betere situatie, dit wijst onmis
kenbaar op een plan voor een g r o o t e r gebouw. 
De architect van der Mey maakte een als „v is ioen voor een Raadhuis" 
bedoelde maquette van een gebouw, met een toren op de volgens Ir. Lugt 
onwr ikbaar vastgelegde plaats in de as van de Utrechtschestraat , met een 
gevel aan den Amstel en overigens vier ondoorbroken gevels. Ook dit 
visioen is geen studie-onderzoek meer naar een betere situatie, ook dit is 
onmiskenbaar een plan voor een gebouw, grooter dan op het Paleis voor 
Volksvl i j t - terrein mogelijk is. Of het gevolg van de demonstratie van 
Ir. Lugt 's idee voor een betere situatie door middel van een maquette be
klagenswaardige gevolgen heeft of niet, het feit is er: beiden, de heer 
Ir. Lugt en de architect van der Mey, hebben een plan voor het maken van 
een g r o o t e r gebouw naar voren gebracht. 

Nu was het mijn bedoeling te waarschuwen tegen het bouwen van zulk 
een g r o o t v o l u m i n e u s g e b o u w in Amsterdam. Ik nam daartoe 
de schetsen te baat en ik zie niet in waarom ze daartoe niet goed geschikt 
zouden zijn en waarom het iets minder gepasts zou zijn daarmede te 
trachten de zaak de verduidel i jken. Door architecten en in een vakblad 
van architecten kunnen deze schetsjes toch niet worden misverstaan. De 
architecten zijn immers gewoon drie dimensionaal te zien en op het ruim
telijke heb ik in de toelichting ten overvloede nog gewezen. 
Laat mij even iets van de „ r u i m t e " mogen zeggen. De ruimte en de ruimte
zin van de architecten zijn, voor zoover het de pract ische beoefening van 
de bouwkunst betreft, niet van philosofischen aard. H u n materie is de 
zinnelijk te ervaren ruimte. De bouwkunst is de harmonische ruimte-afba
kening, terwil le van een bepaald practisch doel en op grond van een 
bepaalde aesthetische bedoeling. 

Nu brengt het geheele menscheli jke streven de neiging tot een zoo g r o o t 
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nageslacht niet mag worden verwaarloosd en die niet ruim 
genoeg kan worden opgevat. Het gaat hierbij dus n i e t om 
een grooter bouwwerk, maar allereerst om een betere ligging, 
welke dan niet meer noodzakelijkerwijze behoeft te zijn inge
klemd tusschen twee droefgeestige straten als het Oost- en 
Westeinde. Dat bij een situatie, zooals mij voor oogen staat, 
ook aan de verkeerseischen rondom het Raadhuis op zoo vol
ledig mogelijke wijze zal kunnen worden voldaan, behoeft geen 
betoog. 
Daar Amsterdam niet alleen zijn naam, maar ook zijn ont
staan aan een ligging langs den Amstel te danken heeft, zal een 
situatie van het Raadhuis, als zetel van het Gemeentebestuur, 
op van den Amstel af zichtbare wijze, juist voor onze stad van 
diepere beteekenis zijn; een beteekenis, die wortelt in de histo
risch gegroeide cultuur van ons prachtige Amsterdam. 
Of, en in hoeverre de gehouden prijsvraag hierdoor illusoir zoude 
kunnen worden, is een zaak van latere overweging. 
Daar er toch een omwerking der plannen, wellicht in den vorm 
van een meervoudige opdracht aan de beide door de jury daartoe 
aanbevolen architecten-combinaties zal dienen plaats te vinden, 
brengt het naar mijn bescheiden meening in wezen niet zulk een 
groot verschil, of dit opnieuw ter hand nemen der opgave zal 
geschieden alleen op grond van een gewijzigd bouwprogramma, 
dan wel mede uit hoofde van een herziening der terreinbegren
zingen. 

Zelfs een prijsvraag, waaraan meer dan 225 h e d e n daagsche 
Nederlandsche architecten hebben deelgenomen, kan tegenover 
het nageslacht nimmer die beteekenis behouden, welke een de 
eeuwen trotseerend bouwwerk aan dat nageslacht, als blijk van 
onze hedendaagsche cultuur, zal moeten overdragen. 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S , B.N.A. 

Amsterdam, 29 Januari 1940. 

mogelijke ruimte-afbakening mede. De architectonische ruimte-afbakening 
in het ideale ligt in de richting van het groote ') . Vaak heeft men ten koste 
daarvan niet alles behartigd waarmede rekening had moeten worden ge
houden. Zoo heeft men vaak aan de grootte van een bouwwerk ten deele 
het practische doel geofferd of een bepaalden aesthetischen factor daar
voor veronachtzaamd. 

Mijn waarschuwing gold nu de veronachtzaming van den aesthetischen 
factor van de sfeer van Amsterdam ter wil le van de grootte van het nieuwe 
Raadhuis. 

Juist de neiging naar het groote maakt het noodzakelijk dat de architec
ten de grootte van een bepaalde ruimte-afbakening als indruk ervaren. 
Het is daartoe gewenscht de ruimte, welke in betrekking staat tot een 
te bestudeeren ruimte-afbakening, concreet te maken, d.w.z., b i j v . door 
haar te meten met de maat van bepaalde en bekende ruimtegrootheden 
van bouwkunst. 
Door deze concretiseering in maat is de ruimte-afbakening van het te 
stichten gebouw gemakkeli jker in verband te brengen met de aesthetische 
factoren, waarop die afbakening invloed kan hebben. Zoo kan men zich 
door het Paleis van Just i t ie te Brussel , of de St. Pieterskerk te Rome op 
het Freder iksple in te denken, gemakkeli jker een voorstell ing maken van de 
beteekenis, die een gebouw van een dergelijk volume zal hebben in de 
sfeer van Amsterdam, dan deze sfeer slechts in contact te brengen met een 
„v is ioen van een raadhuis", dat de heer Lugt beschrijft. 
Ik heb dus getracht de ruimte van het Freder iksple in c a . te concret iseeren: 
Het ligt niet direct voor de hand deze ruimte-ervaring langs dezen weg te 
verkri jgen voor bestaande bouwwerken, zooals het Hospice Wal lon . Overi 
gens zou zij kunnen aantoonen, dat dit mooie bouwwerk ruimtelijk in de 
schaal van Amsterdam beter past, dan een gebouw met een volume als het 
Engelsche Parlementsgebouw daar in zou passen. 

Daarop bedoelde ik slechts te wijzen. E n ik herhaal hier: Amsterdam is 
karakterist iek en u n i e k doordat het groot is in de sfeer van het kleine. 
Sta op de Hooge Slu is en zie naar de binnenstad. Het is alles in de richting 
van het kleine gedetail leerd. Men voelt daar dat dat fijne heel gauw ge
schonden kan worden door iets dat te groot is, zooals het helaas al vaak 
geschonden is. J . P. M. 
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A N T O N K U R V E R S f 

>) Wij wijzen in dit verband op het feit dat z.g. architectonische f a n t a s i e ë n 
altijd archi tectuur laten zien, die groot en ruimteli jk onbepaald is. (Zie bijv. 
de prenten van P i ranesi ) . 

Het leven is een brooze zaak. Eenige maanden geleden nog zat ik 

met Kurvers in zijn voornaam met verfijnden smaak ingerichte 

interieur, dat zoo sterk het stempel van zijn persoonlijkheid 

draagt. Het was na de groote vacantie, wij hadden elkaar in 

eenige maanden niet ontmoet. Welgemoed ging hij den nieuwen 

werkwinter in en geestdriftig toonde hij mij zijn pas verworven 

vondsten, cactussen, geheimzinnige wonderen der natuur, waar 

hij veel van hield en die hij met groote toewijding verzorgde; dan 

haalde hij uit een muurkastje zijn nieuwe curiosa. Kurvers was 

verzamelaar, vooral van die minutieuze snuisterijen, die geen zin 

en geen doel hebben, maar louter een bron van genoegen zijn 

voor de kinderlijken van geest. 

Hij had geestige, kleine poppetjes, gekneed en gebakken door 

de Chineezen, miniatuur beestjes met ragdunne pootjes en 

slanke lijfjes, in glas geblazen door de Venetianen, stekelige, 

phantastische steenformaties en zeldzame, kleurige koraal-

steenen. Het was een genot wanneer hij die precieuse, sierlijke 

dingetjes liet zien en hem er over te hooren praten. In de, door 

hem zelf geschapen sfeer, daar vond ik dezen, voor al het schoone 

der aarde zoo gevoeligen mensch, op zijn best. Wanneer hij dan 

vertelde hoe hij aan dit of dat gekomen was en hij gaf allerlei 

bijzonderheden van makelij en samenstelling, dan kwam ook 

zijn zin voor humor tot uiting en wist hij onweerstaanbaar 

vroolijk het belachelijke en komische van de dingen te zeggen. 

Het geluk is niet met hem geweest. Hij was te jong om zijn deel 

te krijgen van de vele kansen die een vorige generatie menige 

mooie opdracht gaf en hij heeft lang moeten wachten voor hij 

als binnenhuisarchitect een belangrijke opdracht kreeg. Zijn 

daadkrachtige natuur vond ander werk voor zijn handen, hij 

ontwierp en teekende vele mooie boekbanden en ander grafisch 

werk, waarbij vooral zijn geestige letters met simpele versiering 

opvielen. Maar eindelijk kreeg Kurvers ook zijn kans, de waarde

volle opdracht de meubels te ontwerpen voor de groote raadzaal 

in het gebouw van den Hoogen Raad in Den Haag. Met het 

teekenen en onder zijn leiding uitvoeren van deze zetels en tafel 

heeft hij zijn groote gaven als meubelontwerper getoond, de 

kloeke hoofdvormen met de zinvolle details en fijne profilee

ringen, die logisch en natuurlijk uit het edele hout groeien, zijn 

prachtig. 

Ook heeft hem de gelegenheid ontbroken zich te ontwikkelen 

in de richting waar zijn eigenaardig talent onweerstaanbaar 

heenwees. Zijn zin voor verfijning, voor kleurige, speelsche 

vindingen uitte zich voorloopig op verrassende wijze in de 

papieren knipsels, die ons aller bewondering hadden. Deze 

neiging voor sierlijkheid en verfijning had, wanneer hem een 

langer leven gegund was, kunnen uitgroeien tot een geheel 

eigen, bij ons in Holland zeldzame, versieringskunst, tot dingen, 

zonder eenige praktische bestemming, maar louter tot sier, 

verpoozing en genoegen: zij had kunnen leiden naar een prach

tige, schitterende juwelierskunst met unique, sprankelende 

bijoux. Want die knipsels, dat zijn eigenlijk al, sterk vergroot, 

in papier uitgevoerde ontwerpen voor gouden vattingen van 

kleurige edelgesteenten, van diademen, broches en hangers. 

Hoe zuiver en juist begreep Kurvers het wezen van het orna

ment. Ornament, versiering is in het Grieksch „Kosmos". De 

preciese Grieksche taal geeft treffend het wezen van die be

grippen weer, dezelfde orde en regelmaat die in het heelal 

heerschen, moeten ook het ornament, de versiering beheer-

schen 1 ) en dit begreep Kurvers volkomen. Al die bloemige 

phantasieën, die hij knipte en vormde, zijn volmaakt in haar 

soort, bij alle kinderlijke speelschheid en bekoorlijk vrouwelijke 

grilligheid zijn zij in een vaste wetmatigheid gevat die de onder

linge tegenstrijdigheid der vormen opheft en bindt tot een 

onverbreekbaar geheel van een eigen noodwendigheid. Hierin 

was Kurvers, met zijn sprankelend vernuft, een meester. En 

daarom is het te vroege heengaan van dezen talentvollen man 

een groot verlies voor de ietwat puriteinsche Hollandsche 

ambachtskunst. J A N E I S E N L O E F F E L . 

G . S e m p e r . K le ine Schr i f ten . 
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BESPREKING VAN HET LAATSTVERSCHENEN BOEK VAN EEN JUBILARIS. 

De Schotsche Gemeente en haar oude Kerkgebouw te Rotter
dam, door J . Verheul Dzn., Architect B.N.A. Uitg. Stemerding 
en Co., Rotterdam. 

Dit is de laatste van de bijzondere kerken te Rotterdam, waaraan 
de heer Verheul zijn serie publicaties heeft gewijd. 
Het Schotsche kerkje staat aan het Vasteland, hoek Herder
straat, dus midden in Rotterdam. Het is een klein kerkje, onge
veer 25 X 30 m. 
Het is een merkwaardig feit, dat juist zoovele Schotten naar ons 
land zijn overgestoken, om zich hier metterwoon te vestigen. 
Bekend is hun verblijf bijv. te Veere, waar nog een tweetal hui
zen, „Den Struys" en „Het Lammetje", als de Schotsche huizen 
aangewezen worden. De godsdiensttwisten in hun land waren 
aanleiding voor de handeldrijvende Schotten hier in de Noor
delijke Nederlanden een rustiger domicilie te kiezen, waar zij 
gelegenheid kregen hun Protestantschen godsdienst uit te 
oefenen. 
Een groot deel van de studie van den heer Verheul is er dan 
ook aan gewijd de historische betrekkingen van Nederland en 
Schotland te verklaren. Hij geeft daartoe eerst een geschiedenis 
van Schotland en van zijn godsdienst. Bekend is het optreden 
van John Knox, den fanatieken volgeling van Calvijn. Daarbij 
behandelt de heer Verheul in het kort de figuur van Maria Stuart, 
Karei I en Jacobus I. 
John Knox is de organisator van de Schotsche Hervormde kerk. 
Door zijn krachtige woorden en daden in zijn geloofsstrijd heeft 
hij veel bijgedragen tot de overwinning van de Presbyteriaansche 
Kerk in Schotland. De Schotten waren reeds in de 13de eeuw 
een handeldrijvend volk met de bewoners van de landen aan de 
overzijde van de Noordzee, en zij vestigden zich in Brugge, 
Antwerpen, Middelburg en ten slotte te Veere, vroeger Campvere 
genaamd. Veere kwam daardoor tot grooten bloei. In 1587 was 
er in Veere reeds een Protestantsch predikant. 
Tengevolge van een opstand onder Jacobus I in het begin van de 
17de eeuw weken vele Schotten naar ons land uit en vestigden 
zich in Rotterdam. Het toenemend aantal Schotten achtte het 
gewenscht hier een eigen kerkelijke gemeente te stichten. Zij 
wendden zich in 1640 tot de Staten van Holland, het stadsbestuur 
en de Hollandsche kerkgemeenschap, om hen daartoe in staat 
te stellen. Bij de resolutie van de Vroedschap in 1643 kregen 
zij een huis aan de Wijnstraat. De eerste predikant was Rev. 
Alexander Petrie, die een welgeordend gemeenteleven heeft 
geschapen. In 1647 was de toeloop naar het Bedehuis in de 
Wijnstraat zoo groot, dat het te klein werd. De Gemeente kreeg 
toen de beschikking over de oude St. Sebastiaankapel, gelegen 
aan de Meent en de Lombardstraat. Deze kapel heette sedert het 
„Schotsche Kerkje", een naam dien het behouden heeft, tot het 
in 1911 bij de verbreeding van de Meent onder sloopershanden 
viel en verdween. 

Tegen het einde der 17de eeuw was de Gemeente tot bijna 1000 
leden aangegroeid. Toen werd in 1695 ook het kerkje gebouwd 
aan de zuidzijde van den Schiedamschen Buitendijk, sedert 1721 
Vasteland genoemd. 
De architect van het gebouwtje was Jan Janszoon de Ridder, 
een man die als opzichter der werklieden in 1694 den stads
architect was opgevolgd. 
De heer Verheul geeft nu, zooals hij het ook voor de andere 
kerken heeft gedaan, een zeer uitvoerige beschrijving van het 
uiterlijk en het innerlijk en van de meubileering van het kerkje. 
Merkwaardig is vooral ook weer de overkapping, waarvan wij 
de constructie, aan de hand van zeer minutieuze doorsnede-
teekeningen en een uitvoerige beschrijving kunnen nagaan. 
Zooals in elk boekje, gedenkt de heer Verheul de toewijding van 
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den heer L. M. Molendijk, die hem bij het maken van de teeke
ningen en het opmeten van de plattegronden, doorsneden en de 
kapconstructie heeft bijgestaan. 

Met dit interessante en ook uit geschiedkundig oogpunt lezens
waardige boekje, besluit de heer Verheul de serie van boekwerken 
die hij over boerenwoningen en kerkgebouwen in de 10 laatste 
jaren heeft uitgegeven. Ter eere van den Jubilaris geven wij 
hieronder nog eens een overzicht van zijn vruchtbaarheid als 
schrijver, door de werken te noemen, die hij achtereenvolgens 
schreef. 
In 1930 verscheen: „Oude Boerenhofsteden in Zuid-Holland", 
waarvan in 1937 een tweede uitgaaf uitkwam. 
Vervolgens verschenen: 
In Mei 1932: „Merkwaard ige Oude Bouwwerken aan het Jaag
pad van Overschie naar Delft" (in Jan.1934 herzien en herdrukt); 
in Sept. 1932: „Kral ingen en 's-Gravenweg, alsmede de oude 
merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg" 
(waarvan in October 1933 de derde herziene druk verscheen); 
in Maart 1933: „ H e t voormalige Charlois en Katendrecht, als
mede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Charlois-
schen Polder te Rotterdam"; 
in Sept. 1933: „Oostelijk Rotterdam, Kralingscheveer en Capelle 
aan den Usel, met verdwenen en bestaande merkwaardigheden 
aan Schieland's Hoogen Zeedijk"; 
in April 1934: „Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon, alsmede 
verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het Westelijk 
gedeelte van het Eiland Uselmonde"; 
in Febr. 1935: „Uselmonde, Ridderkerk en Barendrecht, alsmede 
verdwenen en nog bestaande merkwaardigheden in het Oostelijk 
gedeelte van het Eiland Uselmonde"; 
in Maart 1936: „Merkwaard ige Oude Inrijhekken, alsmede Poort 
en Hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XlXe eeuw in en om 
Rotterdam"; 
in Sept. 1936: „De Rotte met de Bleiswijksche meren en de 
omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenweg, Bleiswijk, 
Moercapelle en Zevenhuizen"; 
in Februari 1938: „De Nederlandsche Israëlietische Gemeente 
en haar Oude Synagoge te Rotterdam"; 
in Juli 1938: „De Architect Jan Giudici (1746—1819)"; 
in October 1938: „De Doopsgezinde Gemeente en haar Kerk
gebouw te Rotterdam"; 
in Februari 1939: „De Oud-Katholieke Gemeente en haar oude 
Kerkgebouw aan de Lange Torenstraat te Rotterdam"; 
in Augustus 1939: „De Evangelisch-Luthersche Gemeente en 
haar oude Kerkgebouw te Rotterdam", 
en in Dec. 1939: „De Schotsche Gemeente en haar oude Kerk
gebouw te Rotterdam". 
Bovendien verschenen in het Rotterdamsch Jaarboekje nog 
bijdragen van den heer Verheul zooals: „Oude boerderijen aan 
den Dordtschestraatweg in de Gemeente Rotterdam" (1932) en 
„De voormalige vleeschhal aan de Gedempte Botersloot te 
Rotterdam" (1937). 
Deze boeken van architect Verheul getuigen van een respec
tabelen arbeid en energie. Hebben wij ze hier in het blad steeds 
met vreugde begroet, ook is gebleken, dat zij van andere zijden, 
van historici en in de kringen van monumentenbeschrijving, 
algemeene waardeering ondervinden. 
Wij meenen dan ook onze hulde aan den geachten schrijver, 
en niet te vergeten aan den bekwamen teekenaar, niet te mogen 
onthouden en doen den wensen, dat hij, evenals hij dat zoovele 
jaren op zijn bouwwerken heeft mogen doen, op zijn papieren 
kinderen nog langen tijd mag terugzien. 

J . P. M. 

J. VERHEUL DZN. 

1860 — 14 FEBRUARI — 1940. 

Op 14 Februari a.s. zal de nestor der Rotterdamsche bouw
meesters, J . Verheul Dzn., zijn tachtigsten verjaardag vieren. 
Het is haast niet te gelooven, dat deze flinke figuur eerstdaags 
den last van 80 jaren torst. Wanneer het waar is, dat men tegelijk 
oud in jaren, doch jong van hart kan zijn, dan zien wij hier wel 
een zeer sprekend voorbeeld voor ons. En niet alleen jong van 
hart is deze jubilaris — frisch van geest en sterk van lichaam, 
zal hij weldra een begin maken om het volgende 10-tal jaren te 
gaan verslaan. 
Wie als architect aan Rotterdam denkt, ziet daarbij voor zich 
de figuur van Verheul en wie aan Verheul denkt, ziet Rotterdam 
op den achtergrond. Immers, Verheul en Rotterdam zijn onaf
scheidelijk — de liefde van Verheul voor zijn geboortestad en 
stad zijner vaderen is alom bekend, want deze liefde is geenszins 
platonisch. Verheul heeft zijn levenlang voor deze stad gestre
den en komt nog heden ten dage in het geweer als eenig gevaar 
zijn stad bedreigt. Vechtend voor zijn geboortegrond ontplooit hij 
zijn grootste kracht, maar bij feilen strijd alleen blijft het niet, 
studie omtrent Rotterdam, hoe het is en hoe het was — propa
ganda voor het schoone, dat hij in stad en omgeving weet te 
ontdekken, daarmee vult hij zijn actie voor Rotterdam aan tot 
een werk van blijvende waarde. Het is om te smullen als hij gaat 
vertellen van de oude behuizingen langs de Schie, van de tijden 
van vaders altijd met hooge hoeden — of zij wandelden of in 
bootjes spelevaarden — die sfeer, bijna van de Camera Obscura, 
die hij uit eigen ondervinding zoo gezellig weet voor te dragen. 
En als uit later tijden de herinneringen uit studiejaren of uit 
de lange periodes van vruchtbaren arbeid worden opgehaald, 
weet hij alweer even gezapig hoogtepunten daaruit te laten 
oplichten — zoo zien wij bij zijn Zeeuwsche restauraties de 
figuur van Ver'eule verschijnen vol jolijt en een open oog voor 
den humoristischen kant van het leven. 

Het zou niet passen het meer zakelijke hier onvoldoende te 
belichten en ik meen, uit de vele gegevens puttend, het volgende 
even naar voren te moeten brengen. 
Verheul heeft zich op 23-jarigen leeftijd te Rotterdam gevestigd 
ais architect, nadat hij zijn opleiding, die hij aan de Rotterdam
sche Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Weten
schappen ontving, voleindigd had door een 5-jarige studie aan 
de Polytechnische school te Delft, waar zijn leermeesters o.a. 
waren Prof. E. Gugel, A. Ie Comte en A. Lacomblé. 
Als student behaalde hij op 21-jarigen leeftijd zijn eerste lauwe
ren, toen zijn ontwerp voor een Kunstnijverheidsmuseum in een 
prijsvraag, uitgeschreven door de Academie, uit 16 ingekomen 
ontwerpen met den eersten prijs bekroond werd. Hij verkreeg 
hiervoor de zoo zelden uitgereikte gouden medaille, benevens 
een prijs in geld. Later maakte hij studiereizen door België, 
Frankrijk, Oostenrijk, Duitschland en Italië en behaalde ver
schillende eerste prijzen bij openbare prijsvragen, zooals in 1882 
voor de verbouwing van de Doelen te Rotterdam, in 1883 voor 
een raadhuis te Bussum, in 1887 voor een buitensociëteit te 
Deventer, in 1891 voor de kerk der N. H. G. te Apeldoorn en in 
1901 voor de Regentessekerk te Den Haag. Gouden medailles 
op internationale tentoonstellingen verwierf hij te Parijs, Brus
sel, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. 
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd werd hij uitgenoodigd met 3 
landgenooten en 6 buitenlandsche collega's deel te nemen aan 
de besloten prijsvraag voor den bouw van een schouwburg aan 
de Aert van Nesstraat te Rotterdam. 

Ofschoon gelijkwaardig geacht met het ontwerp van Prof. Giese 
en Weidner te Dresden, werd zijn plan voor uitvoering aange
wezen. Dit bouwwerk, dat tusschen 1884 en 1887 tot stand kwam, 
heeft nu reeds gedurende 53 jaar zijn goede diensten aan onze 
stad bewezen. 
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Het zeer uitgebreid oeuvre van Verheul is overigens onder eenige 
belangrijke groepen, nl. kerkbouw, restauratiewerken, concert
zalen en sociëteiten, banken en kantoorgebouwen, openbare 
gebouwen, verder vele villa's, landhuizen en heerenhuizen, 
onder te verdeelen. Een overzicht van deze werken laat ik aan 
het slot van dit artikel volgen, thans moge ik volstaan met de 
opmerking dat het een respectabele lijst geacht mag worden. 
Wanneer men nu zou verwachten, dat een dergelijke hoeveelheid 
werk den vollen persoon in beslag zou nemen, dan zou men zich 
in Verheul's vitaliteit vergissen. 
In het vereenigingsleven toch heeft hij ook een vooraanstaande 
plaats ingenomen. Ongeveer 25 jaar is hij voorzitter van de 
Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerks-
nijverheid geweest en thans is hij nog eerelid van deze veree
niging met een staat van dienst gedurende 63 jaar. 
In 1881 werd hij lid van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst (later B.N.A.), terwijl hij in de 59 jaren van zijn 
lidmaatschap gedurende 20 jaar zitting in het Bestuur gehad 
heeft. 
Hij werd verder benoemd tot lid van de Vereeniging Hendrick 
de Keyser, van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 
van het Ned. Comité van Volkskunst, van het Historisch Ge
nootschap „de Maze", van het Provinciaal Utrechtsch Genoot
schap en van het Openlucht Museum te Arnhem. 
Voorts is hij lid van den Raad van Arbitrage voor de Bouw
bedrijven in Nederland en van de Commissie uit den B.N.A. 
voor de regeling van geschillen tusschen opdrachtgevers en 
architect. 
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Van vele Rotterdamsche iristellingen is hij bestuurslid geweest 
en thans neemt hij aan het openbare leven nog deel als voor
zitter van de Welstandscommissie. 
Van 1902 tot 1935 is hij lid geweest van den Rotterdamschen 
Gemeenteraad en als zoodanig ook lid van de commissie voor 
de Gemeentewerken. Verder lid van de Raadhuiscommissie, 
algemeen voorzitter van de Huurcommissie, secretaris van de 
Commissie voor het Museum Boymans en lid van een groot 
aantal andere Commissies. 
Vooral gedurende het laatste 10-tal jaren, sinds hij wegens zijn 
leeftijd niet meer als vroeger de architectenpraktijk beoefent, 
heeft hij zich met zijn assistent Molendijk geworpen op het 
verzamelen van gegevens van oude schoonheid in en om Rotter
dam. Hij maakte een groot aantal aquarellen van oude boeren
hofsteden, van oude inrijhekken, poort- en woonhuisingangen 
in Zuid-Holland. Zoo ontstond een belangrijke cultuurhistorische 
verzameling, waardoor op fraaie wijze gegevens van, nu reeds, 
460 verschillende onderwerpen zijn vastgelegd. 
In een tiental boekjes, waarin bovenstaande onderwerpen ge
ïllustreerd worden behandeld, heeft hij deze verzameling nader 
tot het publiek gebracht. 

Voorts verschenen van zijn hand een 6-tal boekjes over oude, 
nog bestaande kerken te Rotterdam, verder een boekje over 
den architect Jan Giudici en over het vroeger in Rotterdam 
bestaande Aesthetisch Genootschap. Ten slotte een fraai boek
werk over merkwaardige oude 17e, 18e en 19e eeuwsche inrij
hekken, poort- en hoofdingangen in en om Rotterdam, waarvan 
weldra een uitgebreider 2e deel zal verschijnen. 

Dat zijn verdiensten in den vorm van onderscheidingen werden 
geëerd, zal niemand verwonderen. Hij ontving de Verdienstorde 
für Kunst und Wissenschaft van Saksen-Meiningen, hij is Ridder 
in de orde van Oranje Nassau en Officier de l'lnstruction Pu-
blique et des Beaux Arts de la France. 

- Opstellen op verschillend gebied verschenen van zijn hand. 
Aan het einde gekomen van deze opsomming van dit respectabele 
levenswerk, wil ik nog even terugkomen op Verheul's meest 
karakteristieke eigenschap. Dat is zijn groote vitaliteit. Wie aan 
Verheul als een tachtigjarigen grijsaard denkt, slaat de plank 
radicaal mis. Hier staat een krachtige figuur, die nu eens door 
overleg, dan weer met een kwinkslag, maar als het zijn moet, 
ook met de vuist op tafel, weet te bereiken, wat hij meent dat 
noodig is. En al zullen wij het niet altijd allemaal met hem 
eens zijn — het leven is nu eenmaal een aaneenschakeling van 
strijd — zoo begroeten wij dan toch in dezen nestor der Rotter
damsche bouwmeesters een collega, die alleen al door zijn 
groote paraatheid, ook nog op zijn tachtigsten verjaardag, ons 
respect afdwingt. 

En nu wil ik dit artikel niet sluiten zonder hem en Mevrouw 
Verheul, en ik weet zeker namens zeer vele collega's, ook op 
deze plaats de beste wenschen aan te bieden en de hoop uit te 
spreken, dat het hem nog gegeven moge zijn tezamen met haar 
in goede gezondheid nog vele jaren over die mooie vitaliteit te 
blijven beschikken tot heil van hen beiden en tot heil van onze 
goede stad. 

Ir. A. V A N DER S T E U R . 
Rotterdam, 1 Februari 1940. 

L IJST V A N U I T G E V O E R D E W E R K E N . 

K e r k b o u w . Groote kerk der Ned. Herv. Gem. te Apeldoorn 
(1891). Regentessekerk Den Haag (1901). Wilhelminakerk 
Den Haag (1906). Remonstrantenhuis te Friedrichstadt a/d 
Eider (1909). De Engelsche kerk met Seamen's Institute te 
Rotterdam (1913-'14), en de Waalsche kerk aldaar (1923). 

R e s t a u r a t i e w e r k e n . Verschillende kerken en openbare 
gebouwen in Zeeland, Zuid-Holland en Friesland. 

C o n c e r t z a l e n en S o c i ë t e i t e n . De Buiten-Sociëteit te 
Deventer (1886). Het gebouw Kunstmin te Dordrecht (1887). 
Het Concertgebouw te Assen (1898). Het Concertgebouw te 
Hengelo (1913). De Sociëteit Eendragt-Maakt-Magt te Kralin
gen, de Sociëteit Thalia te Bergen op Zoom (1905) en eenige 
jaren geleden een aandeel in den bouw van de nieuwe Concert
zaal der Sociëteit „Harmonie" te Rotterdam, in samenwerking 
met de architecten de Roos en Overeynder. 

B a n k e n en K a n t o o r g e b o u w e n . Hoofdgebouw van de 
Levensverzekering Mij. „Utrecht" te Utrecht (1902). Bijkan
toren der Levensverzekering Mij. „Utrecht" te Rotterdam (1893) 
en Tilburg (1898). Gebouw van de R.V.S. te Amsterdam (1901), 
de Bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam (1905), de 
Nederlandsche Handel Maatschappij te Rotterdam (1905), ge
bouw voor de fa. S. van Dantzig (1910), voor de Dordtsche Bank 
(1908), voor de Algemeene Levensverzekering Bank te Rotter
dam (1897), verbouwing van het gebouw der Disconto-Maat
schappij te Rotterdam (1902), verder kantoorgebouwen van d& 
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f irma Lukwel en Tiele, van de firma Meerkamp van Embden, 
firma Boekman, de vroegere gebouwen van de Handelskamer, 
voor de firma van Rees Burcksen en Bosman, voor de firma 
A. Schaedtler, allen te Rotterdam, enz. 
O p e n b a r e g e b o u w e n . Ons Huis te Rotterdam (1919), de 
Electrische Centrale te Scheveningen (1903), de Bierbrouwerij 
„de Gekroonde Bel" te Oosterhout (1910), het Heilige Geesthuis 
te Rotterdam (1902), het Rotterdamsch Sanatorium (1902), de 
Waalsche School (1915), Magazijnen en kantoren van R. S. 

Stokvis & Zonen (1908), allen te Rotterdam, de Houthandel, 
zagerij en schaverij van de fa. Abraham van Stolk & Zonen te 
Overschie (1927), de beide laatste werken in samenwerking met 
den architect C. N. van Goor, de verbouwing van het Zeemans
huis te Rotterdam (1919), Schietbaan voor de Scherpschutters-
vereeniging Rotterdam te Kralingen (1885), verbouwing Hotel 
„De Twee Steden" te Den Haag (1890). 
Voorts werden vele villa's, landhuizen en heerenhuizen door 
hem gebouwd. 

LANDHUIS TE WASSENAAR. 

ARCHITECT IR. N. J. KRUIZINGA, B.N.A. 

Het gebouw werd voltooid in Juli 1939. Juist op tijd om dien 
zomer nog van de fraaie, volgroeide natuur rondom te kunnen 
genieten. 
Het exterieur werd, wat dakvorm betreft, in harmonie gebracht 
met een bestaand gebouw ernaast. De steen is handvorm, de 
pannen zijn bruin geglazuurd. Het betonwerk buiten werd be
handeld met lichtbruin Bondex. 
Op het Noorden is geslotenheid, op het Zuiden openheid betracht. 
Van het laatste geniet men nauwelijks voldoende omdat het 
gebouw des zomers in den namiddag door het bladerdak der 
boomen op de naburige erven vrijwel zonloos is. 
Entree en waschruimte werken als sluizen om de hal, welke over 
de verdiepingen doorgaat, tochtvrij te maken. Het lichtraam ter 
plaatse is van kristaltegels, in beton gevat. Ze zijn lichtbrekend 
en verlichten daardoor voldoende de verdieping, hebben het 
voordeel dat stoeiende kinderen er tegen aan kunnen botsen 
en geven een rustig interieur. 
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De omringende halmuren zijn behandeld met crème Decora, 
half spiegelend, half mat, hard en afwaschbaar. 
De kamervloeren zijn evenals de balken van eikenhout, de wan
den geschuurd met zilverzand of voorzien van wit behang. 
De bewoners hebben vanuit den achtertuin een fraai vergezicht 
over het water, hetwelk meteen als roeigelegenheid of ijsbaan 
gebruikt wordt. Het geheel is voor de kinderen een ideaal oord 
en veilig bovendien, daar de Pieter Twentlaan ter plaatse geen 
doorgaand verkeer heeft. Dit was wel het hoofddoel waarvoor 
de Weledelgestrenge Heer P. Tadema te 's-Gravenhage opdracht 
tot den bouw gaf. 

De uitvoering van dit uiterst lastig werkje werd uitstekend ver
zorgd door den aannemer D. Hart te Wassenaar. 

Ir. N. J. KRUIZINGA, Arch. B.N.A. 

Rijswijk (Z.H.) , 15 Jan. '40. 

J 

L A N D H U I S T E W A S S E N A A R E X T E R I E U R E N I N T E R I E U R A R C H . B . N . A . IR. N. J . K R U I Z I N G A 

i J £ Ï I ]ï* W 1 1 

La O 

- d = ï ï = J 

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

VRIJWILLIGE BOUWTECHNISCHE DIENST VOOR DE LUCHTBESCHERMING TE AMSTERDAM. 

Daar het vraagstuk der luchtbescherming thans in het middel
punt der belangstelling staat en de meeste der te nemen maat
regelen van bouwtechnischen aard zijn, is het van belang, dat 
deze organisatie dusdanig wordt opgebouwd, dat de architecten 
als bouwtechnische krachten hierbij worden ingeschakeld. Tot 
voorlichting van het publiek zijn verschillende vereenigingen 
werkzaam, doch hoe voortreffelijk deze organisaties overigens 
kunnen zijn, toch worden de architecten niet of onvoldoende 
ingeschakeld. 

In Amsterdam is dan ook een andere weg gevolgd. Kort na 
het ingaan van den oorlogstoestand in Europa is in Amsterdam 
op initiatief van den heer J . H. I. Giesen, architect te Amsterdam, 
een oproep gericht aan alle Amsterdamsche architecten en 
bouwkundigen, waarin gevraagd werd zich beschikbaar te 
willen stellen, om te komen tot een vrijwilligen bouwtechnischen 
dienst voor de luchtbescherming, welke dienst een onderdeel 
zoude vormen van den Gemeentelijken luchtbeschermingsdienst. 
Deze oproep heeft tot resultaat gehad, dat zich werkelijk deze 
dienst heeft kunnen vormen. Zijn werkzaamheden bestaan uit: 

1. Het geven van advies aan het publiek voor het nemen van 
maatregelen voor eigen bescherming. 

2. Het onderzoeken van de verschillende materialen op hun 
bizondere eigenschappen t.a.z. van doorslag en brandwering. 

3. Het bestudeeren van de voorhanden zijnde mogelijkheden 
tot beveiliging der bevolking bij een luchtaanval. 

4. Het organiseeren van de hulpverleening bij de gevolgen van 
een bombardement. 

Daar het de bedoeling van dit artikel is, om aan te geven op 
welke wijze de architect in dezen arbeid de plaats krijgt, welke 
hem toekomt, zal ik mij bepalen tot het sub 1 genoemde. 
De stad is verdeeld in 13 vakken, welke vakken weder zijn 
onderverdeeld in wijken en blokken. Aan het hoofd van ieder 
vak staan 2 vakbouwkundigen, onder wier leiding de verschil
lende wijk- en blokbouwkundigen werkzaam zijn. 
De werkwijze is als volgt: Indien iemand advies wenscht te 
ontvangen, doet hij hiervan mededeeling aan het centraal 
bureau, hetwelk deze aanvraag doorstuurt naar den betrokken 
vakbouwkundige, die door den wijkbouwkundige van de wijk 
waar de aanvrager woont, een onderzoek laat instellen. Na 
ontvangst van het rapport van den wijkbouwkundige wordt 
een borderel afgegeven, waarop is aangegeven welke maat
regelen noodig worden geoordeeld. Tevens wordt dan medege
deeld of voor de uitvoering der aangegeven maatregelen men 
zich heeft te wenden tot een architect, aannemer of timmerman, 
hetgeen natuurlijk afhankelijk is van den aard der werkzaam
heden. 

Ik meen, dat op deze wijze de belangen der architecten en van 
het publiek op de juiste wijze worden gediend en daardoor een 
meerdere bekendheid hiervan zijn nut kan hebben. 

Ir. J . V A N DER L INDEN. 
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RECLAMEPLAAT BLOEDTRANSFUSIEDIENST. 

In het algemeen worden wij in ons land met goede reclameplaten de laatste 
jaren niet verwend. De tijd ligt achter ons — naar ik meen — waar in 
kunstenaars van naam zich met het aff iche bezig hielden. Ons blad heeft 
zoo nu en dan nog wel eens een enkele de aandacht trekkende plaat ge
reproduceerd, maar dan waren het dikwijls nog buitenlandsche producten. 
Een uitzondering daarop maakten alleen de afgebeelde l i t h o g r a f i e ë n van 
Aar t van Dobbenburgh, de f raaie plaat van Thole voor de tentoonstell ing 
van vroeg-middeleeuwsche kunst te Utrecht, en enkele in het herdenkings
nummer van Prof . R. N. Roland Holst afgebeelde werken. 
Het is daarom van belang, te wijzen op de goede plaat, die Lode Sengers 
maakte voor het Nederlandsche Roode Kru is ten behoeve van den bloed
transfusiedienst. 

Op een blauw fond zien wij den pel ikaan, die, naar de legende verhaalt , 

zijn jongen voedt met zijn bloed. De vogel staat met uitgespreide vleugels 
op den grond, en pikt zich in de borst, op de plaats waar zich bij die vogels 
steeds een kale plek schijnt te bevinden. Drie jongen schieten gretig toe 
om het voedsel te ontvangen. 
In sierli jke lijnen wordt de vogel bekroond door een los zwevende banderol , 
die de woorden Sanguine Sanguinem Sanans draagt. 
Een met bloemen omkranst donkerblauw vlak staat achter het stralende 
roode kruis. 
Niet alleen is in deze plaat de zinri jke gedachte: het bloed nieuw leven 
brengend aan de zwakken, op pakkende wijze in beeld gebracht, — ook de 
geheele opbouw van het groote centrale motief, bekroond door het kruis 
is sterk sprekend. De kleurenkeuze is voortreffel i jk. De plaat is boeiend 
en staat op een hoog art ist iek niveau. S. 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. ONTWERPSTUDIE NR. 14. 

52 inzendingen zijn tijdig ontvangen. Zij dragen de motto's: 
1.2.1940; PRISMA; D.D. 1240; Teddy, h.; A C B 124; 1.2.3. Mis; 
010203; 121343; Luifel; Baltus; Mobiel; „S t raa t" ; 100.000; 
AA 4001; 393939; 111111; Winter; 104662; Vrede; Kubiek; 
P.a.R.L.a.1.; 555555; 194031; A1 B2 C3; G.E .G.J .F .C . ; KILLIS; 
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142857; 7283; E R G E N S ; a et a 14; 167016; S T A L A S ; 2217 
H 21017; 20202; 243510; 221932; MOBI 40; M.W.P.A.H.V. 
Inval; 777777; Koek; L E C T O R ; 303030; metaal; M A D A M E 
278195; PPP019; B 27856; 1 KIOSK; 117300 en A .B .C .D .E .F . 

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. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ ITTE R, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 17 FEBRUARI 1940 

HET NIEUWE RAADHUIS VAN AMSTERDAM. 

NR 

Op Vrijdag 9 Febr. j.l. heeft de Gemeenteraad van Amsterdam, 
na een driedaagsch debat, het voorstel van B. en W. in zake den 
Stadhuisbouw aangenomen met 34—9 stemmen. Hiermede is 
de prijsvraag voor geëindigd verklaard en zijn B. en W. gemach
tigd, ter voorbereiding van het opmaken van de plannen voor 
den bouw van een nieuw Raadhuis op het daarvoor bestemde 
terrein aan het Frederiksplein, zich in verbinding te stellen met 
de architecten-combinatie M. Duintjer en A. Komter en met de 
architecten-combinatie J . F. Berghoef en Ir. J . J . M. Vegter, 
ten einde te trachten van hen, op grond van de door hen voor 
de besloten prijsvraag voor het nieuwe Raadhuis ingediende 
schetsontwerpen, voor dit Raadhuis ontwerpen te krijgen, waar
uit zoo mogelijk een keuze voor het definitieve ontwerp kan 
worden gedaan. 

Hiermede is het regelmatige verloop van de verdere voorberei
ding voor dit bouwwerk, in de richting, welke door B. en W. onder 
instemming der architecten destijds is ingeslagen, verzekerd. 

Eerst wanneer onverhoopt nu mocht blijken dat er geen project 
op grond van een deskundig advies voor uitvoering zou kunnen 
worden voorgedragen, zou de voorbereiding van den bouw van 
het nieuwe Raadhuis, langs dezen weg ondernomen, in een ander 
stadium treden. 
De sfeer rond de Raadhuisvoorbereiding is thans zoo zuiver 
gebleven, zooals zij tot nu toe was. Daarvoor zijn wij dank ver
schuldigd aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en 
den Gemeenteraad. 
Nu deze sfeer behouden is, hopen wij dat de twee architecten
combinaties, die de zeer verantwoordelijke opdracht krijgen, er 
beide in zullen slagen de kwaliteiten van hun werk zoo hoog 
mogelijk op te voeren. Want al zal slechts één plan kunnen 
worden uitgevoerd, hun beider plannen worden dan voor de 
Nederlandsche architectuur van blijvende waarde. 

R E D A C T I E B.W.A. 

EEN BOEK OVER HET RESTAUREEREN VAN OUDE MONUMENTEN. 

Eenigen tijd geleden verscheen van de hand van Prof. R. Lemaire, 
Professor aan de Universiteit te Leuven, een boek getiteld: „La 
restauration des monuments anciens". ) 
Dit boek zal ieder architect, die belangstelt in de wijze waarop 
oude monumenten moeten worden behouden, belang inboe
zemen. 
Er is veel litteratuur over oude gebouwen, waarin ook wel 
restauraties beschreven worden (ook de wijze waarop gerestau
reerd werd), maar aan een werk, waarin systematisch alle vraag
punten op dit gebied onder het oog worden gezien en waarbij 
rekening wordt gehouden met de algemeene inzichten van dezen 
tijd, bestond wel behoefte. 
Prof. Lemaire doceert reeds gedurende 30 jaar monumenten
restauratie aan de studenten voor ingenieur-architect aan de 
Universiteit te Leuven. Zijn boek is een samenvatting van het
geen hij onderwijst. Het is dus ook een studieboek voor stu
denten en dit moeten wij in het oog houden, als wij in het tweede 
deel van zijn boek, nl. in hoofdstuk II daarvan, over de voorbe
reiding van het werk en in het derde hoofdstuk, over de uit
voering, verschillende dingen lezen, die voor ervaren architecten 
wel allemaal min of meer vanzelf spreken. 
Voor hen echter blijft het boek belangrijk, wegens de in het 
eerste deel gegeven analyse van het restaureeren zelf. 
Wij zullen trachten in het kort een overzicht te geven van de 
wijze, waarop Prof. Lemaire het vraagstuk van het restaureeren 
stelt. 

Hij gaat er van uit, dat men in breeden zin van een historisch 
monument kan spreken bij „ tout produit de l'industrie humaine 
dans les temps passés". 
Zoo gesteld hebben er steeds historische monumenten bestaan, 
maar er was geen vraagpunt omtrent de historische monumen
ten in modernen zin. Dit vraagpunt ontstond door twee oor-
') U i tgave „ D e S i k k e l " te Antwerpen. 

zaken, 1e. door de krachtige herleving van de belangstelling 
voor kunstwerken uit het verleden in de geciviliseerde landen 
na de Fransche Revolutie en 2e. door het besef dat die kunst
werken aan gevaren blootstaan. 
Deze historische werken nu hebben waarde, praktische waarde 
en monumentale waarde („ce caractère quelque peu mystique 
et symbolique"). De hoofdvraag is nu: hoe moeten wij deze 
monumentale waarde (valeur monumentale) onder het oog zien 
en hoe moet ons gedrag er tegenover zijn. 
De monumentale waarde neemt af, als er niets gebeurt. Dat is 
het lot van al het aardsche. En naar gelang deze waardevermin
dering gevorderd is, onderscheidt Prof. Lemaire: onderhoud, 
reparatie, restauratie en reconstructie. Restauratie is dus de 
derde graad van ingrijpen. Zij is tenslotte een algeheele en 
buitengewone reparatie. Zij veronderstelt hetzij een langdurig 
gebrek aan onderhoud, hetzij te sterke verandering, welke vroe
ger door de onkunde en ongevoeligheid der menschen is aan
gebracht of ontstaan door ongelukken als branden, bombarde
menten etc. 

De reconstructie is een wederopbouw, na een algeheele ver
woesting door een of andere catastrophe. Zoo is de nieuwe 
Campanile van St. Marco te Venetië, die in 1902 instortte, een 
reconstructie van de oude. Alle gegevens moeten dus daartoe 
aanwezig zijn. Tenslotte is er nog de restitutie, dat is dan een 
reconstructie op papier (bijv. de restitutie van de tempels te 
Selinunte). 
De genoemde wijzigingen zijn alle graden van herstel, maar dat 
neemt niet weg, dat tegelijkertijd nog andere wijzigingen aan 
een gebouw mogelijk zijn, bijv. een andere inrichting wegens 
een andere bestemming of een uitbreiding als gevolg daarvan. 
Ook kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt het bouw
werk te voltooien, hetgeen geschiedde bij den Dom te Keulen 
en den toren van den Dom te Ulm. Tenslotte kan de restauratie 
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tevens dienen om achterwege gebleven meubileering of inwen
dige versiering af te maken. 
Wanneer deze bezigheden plaatsvinden bij recente bouwwerken, 
dan lost men de daarbij voorkomende vraagstukken op volgens 
de geldende regels van het bouwen en van de bouwkunst. Bij 
oude historische bouwwerken is dat echter anders. Het antwoord 
ligt niet voor de hand. Er moet overwogen worden wat in die 
gevallen te doen staat. 
Prof. Lemaire geeft nu eerst een overzicht van dergelijke over
wegingen in vroegere eeuwen, te beginnen met de Middeleeuwen. 
Het vraagstuk was toen niet moeilijk op te lossen. Men herstelde, 
restaureerde, bouwde verder volgens den smaak van den tijd 
en de persoonlijke inspiratie van den artist. 
Alles was Gothiek en als het Romaansch was, kwam Gothiek 
naast Romaansch. 
In de Renaissance en de periode die daarop volgde tot aan de 
Fransche Revolutie heerschte een mentaliteit, die tot uiting 
kwam in een reactie tegen de kunst van de Middeleeuwen, in 't 
bijzonder tegen de Gothiek. „En dire Ie plus de mal possible était 
faire épreuve d'éducation et de bon gout". De reactie tegen de 
Gothiek was het sterkst in hetzelfde Frankrijk waar de Gothiek 
geboren was. In Engeland en België bleven de middeleeuwsche 
tradities voor den kerkbouw het langst gehandhaafd, tot het 
eind van de 17de eeuw. 
Eerst in de 18de eeuw trad een volkomen doorvoering van de 
nieuwe stijlen in den kerkbouw op, toen ook de decoraties van 
de bestaande Gothische kerken achter pleister en satijnhout 
werden weggewerkt. Gelukkige omstandigheid. 
Prof. Lemaire wijst ook op de gewoonte de kerken in te bouwen. 
De kerkhoven werden benut om rentegevende eigendommen 
op den grond van de kerk te plaatsen. 
De 3e étappe op den weg, dien het inzicht betreffende restau
raties is gegaan, is de periode van de Revolutie en het Empire. 
Verfoeide men te voren de gebouwen der Middeleeuwen, maar 
bewaarde men ze wel, thans ging men ze vernietigen. Wat de 
Fransche Revolutie heeft vernietigd aan oude schoonheid is 
onberekenbaar, maar gedurende de Revolutie zelf werden de 
eerste pogingen reeds geboren om liever te conserveeren. 
De heftige actie had een reactie tengevolge. De archeologie 
was opgestaan. Winckelmann had zijn werk reeds geschreven. 
Pompei en Herculanum waren ontdekt. Op de klassieke archeo
logie volgde een Christelijke archeologie. De ijver om te behou
den was groot. In 1811 sloopte men 4 traveeën van het schip van 
de kerk te Cerisy-Forêt in Normandië, om van de opbrengst van 
de afbraak het geld te krijgen voor de restauratie van de rest! 
De 19de eeuw is een vervolg op de verwarde denkbeelden ten 
aanzien van oude monumenten, uit de voorgaande perioden. 
Daarbij kwam de economische bloei in de 19de eeuw. Reeds in 
1845 werden plannen voor verkeersverbeteringen noodig geacht. 
Vele bouwwerken vielen als slachtoffer, om niet te spreken van 
de tallooze historische bouwwerken, die werkplaatsen e.d. wer
den met alle gevolgen van dien. Maar de zin voor het behoud 
van historische monumenten had post gezet. In 1931 kreeg 
Frankrijk, in 1935 België een monumentencommissie, die de 
monumenten classificeerde. Frankrijk kreeg 2000 officieele 
„monuments historiques", na de wet van scheiding kerk en 
staat werden het er 8000. 

Geweldige subsidies werden gegeven om oude monumenten te 
restaureeren, hetgeen gebeurde in de moderne beteekenis van 
het woord, d.w.z. volgens de doctrines van de chefs der departe
menten en later als 't ware gecodificeerd door Viollet Ie Due en 
anderen. 
Het principe hield in, dat een gerestaureerd gebouw er zoo zuiver 
en zoo compleet uit zou zien als toen het gebouwd werd. Het 
is bekend, dat de overtuiging dat dit de ware manier was, vele 
historische bouwwerken van hun meest kunstvolle elementen 
heeft beroofd. 
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In Pierrefonds was tenslotte niets te vernielen, maar van het 
stadhuis te Brugge werden bij de restauratie van 1845—1871 
de prachtige gothische beelden alle zonder vorm van proces en 
zonder rekening te houden met hun staat, door nieuwe ver
vangen. 
Hoe is nu het huidige standpunt. Prof. Lemaire onderscheidt 
de maximalisten en de minimalisten. De maximalisten zijn de 
artiest-architecten, die zich de vrijheid voorbehouden om met 
gebruikmaking van het voorhandene een nieuw praktisch en 
aesthetisch geheel te scheppen. De minimalisten zijn zij, die 
willen conserveeren, die het bestaande, zelfs met alle toevoe
gingen aan de bouwwerken in vorige eeuwen, willen behouden. 
Zij wenschen het bestaan van het gebouw eenvoudig zoo lang 
mogelijk te bestendigen. Geen betoog, dat het zuivere beeld 
van een maximalist en een minimalist toch tenslotte velerlei 
schakeeringen vertoont, welke door Prof. Lemaire worden 
geschetst. 
Wat is nu het principe van dezen hooggeleerden schrijver zelf 
tegenover het restauratievraagstuk? Dit komt tot uiting in 
hoofdstuk III over „La théorie de la restauration". Hij blijkt zeer 
objectief te zijn. Hij onderscheidt aan een oud bouwwerk ver
schillende waarden, de praktische waarde, de aesthetische, de 
archeologische en de pittoreske. Bij restauratie moet nu met 
deze viervoudige waarde rekening worden gehouden. Iedere be
handeling, die een der waarden verhoogt, zonder een der overige 
te verminderen, is zonder meer goed. 
Iedere behandeling die een waarde vermindert, zonder winst 
voor de overige, moet worden vermeden. 
In gevallen waarin de verhooging van een der waarden, ver
mindering van een andere zou brengen, moet het resultaat van 
het geheel worden afgewogen. Een eenvoudig ja of neen is 
meestal niet mogelijk. 
De gang van het proces is dus: men onderzoekt nauwkeurig de 
beteekenis van de 4 bovengenoemde waarden, men onderzoekt 
hoe die waarden veranderen zullen tengevolge van de te nemen 
maatregelen, tenslotte maakt men de rekening op om te beslis
sen welke maatregelen het maximum van totaalwaarde voor het 
gebouw zullen geven. 
Aan de hand van verschillende voorbeelden illustreert de schrij
ver vervolgens wat het hierboven genoemde proces in de praktijk 
beteekent en hij toetst daaraan verschillende restauraties. 
Jammer genoeg heeft hij echter niet aan een concreet voorbeeld 
aangetoond tot welke conclusies zijn overwegingen daarbij zou
den leiden. Het is duidelijk, dat er in menig geval twijfel zal 
ontstaan. „En cas de doute, il sera plus sage de s'abstenir". 
Prof. Lemaire predikt als 't ware de voorzichtigheid aan elkeen, 
die zich met restauratie bezig houdt. Hij acht het goed en ver
standig bij iedere restauratie ook het oordeel van anderen te 
h o o i e n en zeker moet men niet te snel beslissingen nemen op 
persoonlijk inzicht. Restaureeren is geen bouwen. 
Hij stelt het restaureeren in het licht van een afzonderlijken 
arbeid, waarop men zich te voren goed voorbereiden en scholen 
moet. Hij zou zich dus niet kunnen vereenigen met als werk
verschaffing architecten zonder meer met restauraties te be
lasten. 

Het belangwekkende van zijn boek is, dat Prof. Lemaire het 
restauratievraagstuk beziet vanuit een houding tegenover oude 
monumenten ingenomen, en daaruit de procedure voor het 
restaureeren ontwikkelt. 
Velen zullen zeggen: maar dit is toch niets bijzonders. 
Inderdaad, zooals Prof. Lemaire het stelt is het ook niets bij
zonders. Maar de vraag is, wordt het in de praktijk ook altijd 
zoo gesteld? 
Wij gelooven, dat de architecten, archeologen en historici van 
ons land, waar reeds veel ernstige aandacht wordt gewijd aan 
het restaureeren en de beste wijze waarop dit moet geschieden, 
nog veel kunnen putten uit dit goede boek. J . P. M. 

A M B T S W O N I N G B U R G E M E E S T E R V A N R U C P H E N ( N . B R . ) A R C H . F. B. E N IR. L. F. A . M . S T U R M . 
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P L A T T E G R O N D A M B T S W O N I N G B U R G E M E E S T E R V A N 
R U C P H E N ( N . B R . ) S C H A A L 1 :300 . 

AMBTSWONING VAN DEN BURGEMEESTER VAN RUCPHEN (N.-BR.) 

ARCHITECTEN F. B. EN IR. L. F. A. M. STURM. 

A m b t s w o n i n g B u r g e m e e s t e r v a n R u c p h e n . 

S i t u a t i e : Terrein langs rijksweg door het dorp (even buiten 
de kom); terrein hoog gelegen t.o.z. van den weg (ca. 1.50 m 1 

hooger) aan eene zijde van dien weg. Deze hoogteligging met 
haar eenigszins wilde begroeiing van mast- en dennenhout ge
handhaafd. Boomen gerooid naar behoefte — voortuin ontruimd 
en geordend beplant en ten deele omgewerkt tot gazon, achter 
het huis het bestaande hout wat gedund en eenige beplanting 
met loofhout toegevoegd. 
Voorgevel ziet uit op weg en daaroverheen op akkerland (ont

gonnen). Zij- en achtergevels zien uit in dennen- en mastbos-
schen en ten deele op akkerland. 

P l a n : Noordzijde: dienstruimten, spreekkamertje. Zuidzijde: 
woonvertrekken en terrasje. Achterzijde: balcon op verdieping. 
Geen centrale verwarming doch wel eigen pers-waterleiding 
(zuigperspomp op welput). 
Materialen buitenwerk: handvormsteen (gedeeltelijk l icht-crème 
gesausd), gesmoorde holle pannen, houten kozijnen, ramen, 
deuren, luiken ten deele bronsgroen, donkergroen en wit geverfd. 
Bouwjaar 1938. Ombouwde inhoud ca. 850 m 3 . S. 
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H A L L E N P L A T T E G R O N D E N V A N E E N L A N D H U I S T E R O O S E N D A A L O P S C H A A L 1 : 300. 
A R C H I T E C T E N F. B. E N IR. L. F. A . M . S T U R M . 

GETORDEERD KRUISIJZER. 

LANDHUIS TE ROOSENDAAL, 

ARCHITECTEN F. B. EN IR. L. F. A. M. STURM. 

L a n d h u i s te R o o s e n d a a l 
kantoren elders gelegen. 

Huis voor advocaat, wiens 

S i t u a t i e : Terrein op hoek van 2 lanen in het nieuwe Park 
te Roosendaal; terrein rechthoekig; lange voorgevel (straat
zijde) Noordkant — aan deze zijde liggen derhalve: dienst
ruimten, garage, hal, toiletten enz<; lange achtergevel (tuin-
zijde) Zuidzijde — hier woonvertrekken, keuken, terras. 

P l a n : Bij woonkamer: terras, bij keuken: laag-ommuurd keu-
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k o n p l a a t s j e . (Zuidzijde) Centr. verwarmingsketel en silo in bij
keuken. Boodschappendeur in bijkeuken, kelder onder keuken. 
Materialen buitenwerk: Brabantsche handvormsteen, gebroken 
wit gekeimd, roode holle pannen, lichtgroen-grijs geverfde 
houten kozijnen met witte stalen ramen, donkergroene luiken, 
eiken voordeurtje, eenige toepassing van Sénonville-zandsteen 
en van grèsdorpelsteenen, sierraampje in langen wand woon
kamer (glazenier Mengelberg, Zeist). 
Bouwjaar 1936. Ombouwde inhoud ca. 930 m 3 . S. 

V 

Staal 37, dat in kouden toestand gewrongen wordt, krijgt door 
die torsie andere eigenschappen, indien tijdens dat proces geen 
trekkracht in de staaf kan optreden. De spanningstoestand blijft 
in dat geval in alle doorsneden dezelfde. Uitrekking kan immers, 
als de staaf in haar lengterichting geheel vrij is, niet optreden, 
zoodat de doorsnede niet kan verminderen. Ook kan insnoering 
de materiaaleigenschappen niet plaatselijk beïnvloeden. 
Het resultaat van de bewerking bestaat in een verhooging van 
de vloeigrens (met 35 a 45 %), een verbetering van de vastheid 
(gemiddeld 25 %), en een verlaging van de rek (met 35 a 45 %). 
Een dergelijke staalsoort kan een minimum vloeigrens van 
3600 kg/cm 2 bezitten, en een minimum rek van 14%. 
In deze richting ligt de eerste goede eigenschap van bovenge
noemd betonstaal. Men kan er een trekspanning van 2000 kg/cm 2 

in toelaten. Het is door het tordeeren een „hoogwaardig" staal 
geworden. 

De tweede goede eigenschap ligt in den typischen vorm van de 
doorsnede, die gericht is op het bereiken van een grooten omtrek 
bij een klein oppervlak. 
Het gekozen profiel bestaat uit een vier-armig kruis, met afge
ronde buiten- en binnenhoeken, zoodat de staaf geen scherpe 
kanten heeft, die het verwerken onaangenaam zouden maken. 
Een ronde staaf heeft een omtrek, die 21/.T maal de doorsnede 

is, of 3,54 1 /F . 

Het kruisstaal heeft omtrekken, die van 4,20 tot 4,63 l / F groot 
zijn, hetgeen overeenkomt met een vergrooting van 20 a 30 % . 
Het is duidelijk, dat hierdoor de aanhechting tusschen staal en 
beton gunstig wordt beïnvloed. 
Het getordeerde kruisstaal heeft een constante doorsnede, een 
groot aanhechtingsoppervlak, en bovendien door den in lengte
richting getordeerden vorm een zeer grooten weerstand tegen 
verschuiving. 
Het heeft dus een vrijwel idealen vorm bij vrijwel ideale 
materiaal-eigenschappen. 
De door N.V. Nedeximpo uitgegeven brochure over dit nieuwe 
betonstaal, dat in Duitschland Drillwulststahl genoemd wordt, 
bevat de resultaten van een serie vergelijkende proeven, die met 
gewoon rondstaal en met dit nieuwe kruisstaal in het Rijks
laboratorium Berlijn-Dahlem zijn genomen, terwijl eveneens 
proeven zijn beschreven, die het Gemeentelijk Bouw- en Woning
toezicht te Den Haag en het laboratorium van de Technische 
Hoogeschool te Dresden hebben uitgevoerd. 
Er bestaan 11 verschillende profielzwaarten: 8, 10, 12, 14, 17, 
19, 22, 24, 27, 30 en 35 mm, die zóó zijn ontworpen, dat de 
oppervlakten in het algemeen gemakkelijke reken-getallen zijn: 
0.34, 0.50, 0.80, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00 en 6.00 c m 2 . 
Tabellen voor het dimensioneeren van rechthoekige doorsneden 
zijn als losse bijlage in het boekje opgenomen. 

Ir. H. G. J . S C H E L L I N G . 
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VERBOUWING WOONHUIS TE UTRECHT. ARCHITECT G. RIETVELD, UTRECHT. 

De bestaande studeerkamer van een der Utrechtsche hoog
leeraren was te klein geworden, zoodat naar vergrooting moest 
worden gezocht. Aanvankelijk scheen de op den plattegrond 
als terras aangeduide ruimte aangewezen om deze uitbreiding 
te verkrijgen. Het in dien geest opgemaakte plan tastte echter 
den hoofdvorm van het huis zoodanig aan, dat aan uitvoering 
niet kon worden gedacht. 
De architect heeft toen de vergrooting geheel binnenshuis 
kunnen vinden door de badkamer, die zich op de plaats van de 
tegenwoordige bibliotheek bevond, op te offeren, en tusschen 
studeerkamer en slaapkamer een klein badkamertje te ont
werpen. De hol en bol gebogen tusschenwand geeft aan de 
studeerkamer een aardige verruiming. In den daar gevormden 
hoek is een gebogen bank geplaatst en een tafeltje met twee 
stoelen. De typische tegenstelling tusschen deze laatste meu
belen, die in vorm en kleur veel van elkaar verschillen, maakt 
hiervan een interessant geheel. 

V E R B O U W I N G W O O N H U I S T E U T R E C H T . 
A R C H I T E C T G . R I E T V E L D . 
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De nieuwe bibliotheekruimte, die met kasten en een goed-
gedimensioneerde vaste tafel bij het raam op de juiste manier 
is ingedeeld, is met de studeerkamer in verband gebracht door 
middel van een glazen plafond, dat boogvormig in de studeer
kamer is doorgetrokken. De bibliotheekruimte wordt door een 
nieuw gemaakt raam verlicht. 
Op deze wijze is een natuurlijke indeeling in werkgedeelte, 
zitruimte en bergruimte voor boeken verkregen. 
De door Rietveld gekozen oplossing is in vele opzichten te loven. 
Hij heeft de moeilijke en ondankbare opgave, die een verbouwing 
van een bestaand, niet aan den architect verwant woonhuis nu 
eenmaal is, tot een alleszins bevredigend resultaat weten te 
brengen. 
In het interieur is de kleur der wanden zacht grijsgroen; de 
bank is wit met grijs-rose bekleeding; de vloerbedekking bestaat 
uit biezen matten. 

H. G. J . S. 

OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN 

D A S W E R K , October 1939. 

De zesde af levering in de reeks, gewijd aan de Zwitsersche Nat ionale T e n 
toonstel l ing, geeft een verder overzicht der i n t é r i e u r s als completeering 
van de in vorige nummers verschenen afbeeldingen. Hoe voortreffel i jk ook 
deze fotograf ische opnamen zijn, men mist hier noode de plattegronden 
voor een nadere toelichting van planaanleg en -verdeeling terwil le van het 
inzicht in het architectonisch geheel. W a n t het is juist deze belangrijke 
hoedanigheid, die in het algemeen tref fend is voor de i n t é r i e u r s der ten
toonstel l ing en die door de architecten op vaak zoo verrassende en vin
dingri jke wijze is verwerkeli jkt . H a a r innig verband met de gevarieerd ont
wikkelde ruimten toont een bewuste eenheid van conceptie, welks dienende 
funct ie gedragen wordt door een van vreugdige toewijding t intelenden geest. 
De blijde ingetogen sfeer der woonruimten doet als het ware de aanwezig
heid van een levenskrachtigen bewoner vermoeden, zij spreekt tot de ver
beelding van den beschouwer en boeit zijn aandacht tot een nader begrip. 
In dit geestelijk f lu id ium, dat uitgaat van het tentoongestelde, ligt de 
hoogste verdienste van den opzet. Zonder een sterk i n t u ï t i e v e leiding en de 
geestdrift ige overgave van de voor hun taak bij uitstek bekwame kunste
naars ware een dergelijke expressie bij voorbaat uitgesloten. 
Onderscheidt z ich het architectonisch element door een overtuigende hou
ding, zeker is dit niet het geval met de meubi leer ing, welke schommelt 
tusschen de uitersten van historische (en landelijke) tradit ie en strenge 
zakel i jkheid. Opval lend is daarbij , dat een nadrukkel i jke vooropstel l ing van 
opvatt ingen en beginsels zich slechts tot enkele voorbeelden beperkt, ter
wijl daarentegen zich een meer algemeen verlangen openbaart naar een 
vri jere en meer soepele interpretatie op grond van een erkenning van de 
zoo verschi l lend gerichte kwal i tei ten. Geenszins mag deze toenadering wor
den gezien als een verglijden van de aanvankel i jk zoo scherp gestelde 
normen, maar veeleer als een experimenteele phase in de ontwikkel ing van 
dit onderdeel van den bouwkunstigen opzet. Getuigen vele specimina in meer 
of mindere mate van hun oorsprong, door hun sobere en rhytmische vorm
geving en onderschikking in het geheel teekenen zij z ich als een uitdruk
king van dezen tijd. Het in dezen vorm hanteeren der kantonale karakter i 
stiek, dat zich ver houdt van het slaafsch navolgen eener vroegere cultuur, 
moge hier gelden als een levende expressie van het nationale bewustzijn, 
dat zich in de geheele tentoonstell ing op zulk een krachtige wijze mani
festeert. In scherpe tegenspraak daarmede zijn de Romaansche „ensembles" , 
die op beslist Pari jsche uitersten zijn toegespitst en door hunne geaardheid 
een indruk van een ambit ieuse voornaamheid t rachten te wekken, welke 
aan het Zwitsersche volkskarakter volkomen vreemd is. Zij rangschikken 
zich door hun uitzonderl i jkheid, indien men de waarde der tegenstell ing 
buiten beschouwing laat, buiten het onderr ichtend en opbouwend kader der 
tentoonstel l ing. 

To t besluit worden eenige i n t é r i e u r s van het Modepavi l joen getoond, die 
aanleiding geven tot een nadere detai l leering, waar in ook enkele van de 
meest exquise toiletten worden betrokken. 
Voor deze werkstukken is het verlangen naar een opvallende verschi jning 
met behulp van een uiterst geraff ineerde toepassing en bewerking van kost
baar materiaal begrijpelijk en ten behoeve van een vorm van weelde te 
aanvaarden. Maar bedenkelijk wordt dit ver langen van den architect bij de 
ontwikkel ing en detail leering der ruimten van het Modepavi l joen, die het 
accent van het tentoongestelde niet door een dienende onderschikking 

ondersteunen. Nog meer dan in werkel i jkheid belichten deze foto's de per
soonlijke houding van den architect, welke met de geaardheid van de 
kostelijke Zwitsersche producten op het gebied van textiel , leder, kant e.a. 
door voortreffel i jk materiaal en b e k ö r e n d e n eenvoud van samenstel l ing en 
versier ing in de scherpste tegenspraak is. H ie r groeide de samenwerk ing 
van tentoonstellers en kunstenaars niet tot een bloeiende eenheid van 
expressie, maar bleef zij tot een niet meer dan uiterl i jk gebaar beperkt. 

F R I T S L E N S V E L T . 

J O U R N A L R.I .B.A. No. 1 (20-11-'39). Enke l mededeelingen in verband met 

den oorlogstoestand. 

T H E A R C H I T E C T U R A L A S S . J O U R N A L No. 633 (1-11-'39). Eveneens 
door den oorlog sterk in omvang verminderd . 

I D E M No. 634, Dec. 1939. 
Deze af lever ing bevat een verslag van een lezing, door de heeren J . M u r r a y 
Easton en E r i c Farret t gezamenli jk gehouden over een excursie naar Zwit 
ser land in 1939. De sprekers wisselden e lkaar daarbij voortdurend af en 
gaven elk hun indrukken van het geziene. Enke le in dit verslag gemaakte 
opmerkingen geven aanleiding, hier iets over te vertel len. De inleiders be
schri jven o.a. een fabr iek, die in modernen zin nagenoeg geheel uit glas 
bestond, en waar in automat isch, geactiveerd door de zonbestral ing, de 
blinden konden worden gesloten. A ls de zon verdween, gingen de blinden 
automatisch op. 

V a n de Zwitsersche tentoonstell ing te Zur ich wordt getuigd, dat „a l les ge
daan was met een absoluut min imum aan materiaal en een m a x i m u m aan 
gedachte en fantasie". De gebouwen waren tijdelijk, zij hadden niet het air 
of zij z ich verontschuldigden dat zij niet van steen waren, en er was geen 
Dui tschland of Rusland of I t a l i ë die de anderen van hun stuk had gebracht 
door het bouwen van groote paleizen van marmer. 

Bij het bezoek aan de Swiss Federal Institute of Technology in Zur ich treft 
het, dat bij de architectuurlessen al het werk uit de vrije hand wordt ge-
teekend, ook de werkteekeningen. 
V a n de groote Prado-tentoonstel l ing te Genève wordt verteld, dat de ver
l ichting der schilderi jen er bij avond haast nog beter was dan overdag. Het 
geheim scheen te schuilen in het aanbrengen van zonl icht lampen in com
binatie met de gewone kunstverl icht ing en wel zoodanig, dat een zevende 
deel zonl icht lampen waren en de rest gewone lampen. 

A R C H I T E K T SIA (Praag) No. 11 (1939) geeft een overzicht van de ten
toonstel l ing te San Franc isco 1939, een paar scholen, en een studie over 
restaurant- inr icht ingen. Tenslot te de meubileering van een v i l la . 

L ' A R C H I T E T T U R A I T A L I A N A No. 10 (Oct. '39). Ui tvoerige publicatie 
over een woonhuisblok in Bolzano van arch . A r m a n d o Mel is en ing. Gio
vanni Bernocco, waarbij details van ramen en deuren niet ontbreken. — 
Het gebouw van de legatie van I t a l i ë in T i r a n a ( A l b a n i ë ) . — Een schoenen
winkel in Tor ino , arch. F. Grass i . 

L ' A R C H I T E T T U R A I T A L I A N A No. 11 (Nov. '39). Een klein bankgebouw 
in Bi el la van arch. N. Mosso. — Ingangsgebouw en kapel op de begraaf
plaats te Racconig i . — Fami l iegraven, waarvan enkele van een fraaie mo
numental i tei t . H. G . J . S. 
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I N T E R I E U R O. L. V R O U W E K A P E L T E A N T W E R P E N . G E Z I C H T IN D E N K O E P E L T O R E N V A N D E O. L. V R O U W E K A P E L T E 
A N T W E R P E N . 

BOEKBESPREKING. 
A R S B E L G I C A IX. D E K A T H E D R A L E K E R K V A N O .L . V R O U W T E 
A N T W E R P E N door Prof . Dr. Ir. S T A N L E U R S met medewerking van 
L. J . M. P H I L I P P E N . De S ikke l , Antwerpen 1938. 

W i e eens een blik heeft geworpen in de O .L . Vrouwe Kerk van Antwerpen, 
weet welk een bijzonder gebouw daar aan den Scheldeoever ligt. De ge
zichten tusschen de pijlers door van deze niet minder dan 7-beukige Gothi
sche kerk, geven een weidschheid, die belangrijke kathedralen missen. 
A a n de kathedraal verbonden weten wij ook den wonderschoonen toren, die 
geheel de stad Antwerpen inderdaad „ b e k r o o n t " , en in de kerk geborgen 
weten wij de beroemde kunstwerken van Rubens: De Kruisrecht ing en de 
Afdoening van het Kru is . 

Een monographie over deze kerk in de serie A r s Belgica begroeten we 
daarom met vreugde. 
De tekst is geschreven door Prof. Dr. Ir. Stan Leurs met medewerking van 
L. J . M. Phi l ippen. De oudste geschiedenis van de kerk is nog lang niet 
opgeklaard. Het is onbekend of er vóór 1124 reeds een kerk bestond of een 
gewone kapel. In den loop van de eeuwen die er op volgden, werd het aan
tal altaren in de bestaande kerk en het aantal kapellen uitgebreid. Dit 
aanhoudend stijgen van het aantal kapellen was stell ig een der oorzaken, 
dat in 1352 tot het bouwen van een nieuw bedehuis werd besloten. Deze 
bouw heeft bijzonder lang geduurd. In 1520 was de kerk nog niet voltooid. 
Men besloot toen haar door een nieuwe, nog ruimere kerk te vervangen. 
Keizer Kare i V heeft den eersten steen gelegd van den reuzenbouw, maar in 
1533 werd de bestaande collegiale kerk door brand geteisterd en moesten 
de voorhanden zijnde gelden worden gebruikt om de geleden schade te her
stellen. Het gevolg van dezen tegenvaller was, dat men het nieuwe werk in 
den steek liet en men het zelfs in 1537 voor goed opgaf. De collegiale kerk 
werd in 1554 zetel van het nieuw gestichte bisdom Antwerpen en dus kathe
drale kerk. Sedert 1802 werd zij teruggebracht tot den rang van parochie
kerk. Het gewelf van den middenbeuk, dat nog steeds achterwege was 
gebleven, komt eerst tot stand in 1610—1614. De kerk was in restauratie 
van 1848—1900. 

Heeft de bouw van de kerk lang geduurd, ook aan den toren is buitenge-

R E P E T I T O R I U M V O O R D E G E S C H I E D E N I S D E R B O U W K U N S T door 
J . J . V R I E N D , Archi tect , Leeraar aan de Midd. T e c h n . School v. Bouwk. 
te Amsterdam. Ui tg . N.V. W e d . J . Ahrend & Zoon, Amsterdam. 
De heer Vr iend heeft een handig boekje van 82 pagina's geschreven, een 
soort vademecum, waar in men alles wat betrekking heeft op de hoofdpunten 
der geschiedenis van de bouwkunst, kan vinden. Iedere bouwstijl wordt in 
het kort behandeld en daarna volgt een geschiedkundig overzicht en een 
overzicht van zaaknamen. (Is hier geen beter woord voor te v inden?) . 
Het is een practisch boekje voor dengene, die eens iets vlug wil naslaan, 
want de heer V r iend heeft geli jk: het is moeilijk, vooral voor studeerenden, 
om iets terug te kunnen vinden als men zich iets niet precies herinnert. 
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woon lang gewerkt. In 1422 moet men, volgens den geschiedschrijver Gram-
ma iy, de grondveste der torens hebben gelegd. In 1454 is men tot de 
„ g a l l e m g a t e " van den Noordeli jken toren gevorderd. In 1502—'03 is men al 
„boven in den achtcant bezig". In 1521 bevestigt men, dat Meester Domi-
nicus (de Waghemaker ) als bouwmeester „den torre volmaect heeft". Vo l 
gens deze opgave heeft dus de toren een bouwtijd van 99 jaar . 
De inleiding geeft een zeer uitvoerige beschrijving van de hoog-Gothisch 
collegiale kerk, die in 1352 werd begonnen, en eerst in de eerste helft der 
17e eeuw voltooid was. 

De inleiding geeft een uitvoerige analyse van deze kerk. Wij lezen: 
„ M a a r spijts haar ruimen omvang kan de Antwerpsche kathedraal moeilijk 
als een meesterwerk van architectuur worden opgehemeld. E r zijn weinig 
gebouwen in ons land waar zooveel den toeschouwer tevens imponeert en 
hindert als in deze kerk; de hoofdoorzaak van het weinig harmonische 
uitzicht van den bouw ligt in de reeds hoogervermelde rare verhoudingen 
in plattegrond van de m i d d e n s c h i p t r a v e e ë n . Deze t r a v e e ë n zijn dan ook te 
diep en de longitudinale beweging van het schip wordt er door geremd. 
Een verder gevolg is, dat de bovenvensters de voorhanden ruimte in de 
bovenmuren niet geheel vul len, de bogen zijn verder in verhouding tot de 
hoogte van de pijlers veel te breed." 

Dit oordeel van Prof. Leurs zou ik graag iets wil len verzachten, door er 
op te wijzen, dat het doorzicht in de kerk toch altijd, vooral bij het intreden 
van zonnestralen, een bijzonderen indruk maakt, al moet zeer zeker worden 
toegegeven, dat het alleen dit licht is dat het interessante effect geeft. 
Zonder het licht heeft de kerk alras iets eentonigs. 

Interessant is hetgeen in de inleiding wordt medegedeeld over den nieuw
bouw van 1520. Achter de bestaande huizen rondom de kerk zijn overblijf
selen van den gemetselden koormuur nog aanwezig. 

Op de inleiding volgt de gebruikeli jke beschrijving van de 108 fraaie afbeel
dingen. 

Vermelden wij tenslotte nog een goeden plattegrond van de kathedraal in 
den tekst, waardoor ook de o r i ë n t e e r i n g in het platenmateriaal vergemak
kelijkt wordt. J . P. M. 

In zijn voorwoord legt hij er den nadruk op, dat het boekje zelf geen leer
boek is en dat het natuurli jk een hulpboekje moet blijven bij de studie uit 
de werkeli jke leerboeken van de geschiedenis der bouwkunst. O.i. is inder
daad wel degelijk dit gevaar te vreezen. Het boekje is tenslotte een be
knopte geschiedenis der bouwkunst, waar in de heer Vr iend niet alleen 
de bloote feiten meedeelt, maar hij geeft ook karakterist ieken en met be
t rekking tot de nieuwe bouwkunst volgt hij weer de door hem gebruikte 
methode de bouwkunst a la jardiniere op te dienen. 
Aan het slot een l i t teratuuropgave. 
Al les bij alles een handig boekje. 

J . P. M. 

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 

N R 8 
REDACTIE: IR. H. G. J. SC H E LLIN G, V O O RZ I TT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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TERREIN VOOR CEMEENTELUKE BEDRUVEN. 

• 

\ V 'YVl \ GEMEENTEWEE.EN 
\\<fl \ p-B u q s u m 

GEMEENTELIJKE BEDRIJFSGEBOUWEN TE BUSSUM 
ARCHITECT IR. J. GERBER, DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN. 

Op een terrein in het Noordelijk gedeelte van de gemeente 
Bussum, op de grens van de gemeente Naarden, midden tusschen 
de woonwijken, stichtte de gemeente Bussum enkele belangrijke 
bedrijfsgebouwen bij elkaar. Bij een bezoek aan dit gebouwen
complex trof het mij bizonder, dat deze utiliteitswerken mid
den tusschen villa's en middenstandswoningen geen storende 
factor zijn, maar zeer karakteristiek daartusschen gegroepeerd 
liggen. 
Zooals uit bijgaande situatie blijkt, liggen hier bij elkaar: het 
gemeentelijk slachthuis, een garage met werkplaats van de be
drijven „Openbare Werken" en „de Reiniging" der gemeente, 
de rioolwaterzuiveringsinrichting, terwijl er nog ruimte is 
gereserveerd voor gemeentewerf en opslagplaatsen. 
Door het ordelijk bij elkaar groepeeren dezer gebouwen, over
wogen zoowel wat het gebruik daarvan als de ligging ten opzichte 
van elkaar betreft, is een goed geheel ontstaan, dat ten voorbeeld 

kan dienen voor dergelijke noodzakelijke, tot een gemeentelijke 
„keuken" behoorende inrichtingen. 
De gebouwen op zichzelf zijn als utiliteitswerken ook zeer goed 
geslaagd. Het zijn geen zware, sombere massa's, zooals wij die 
voor dit soort werken veelal gewoon zijn te zien, geen gebouwen 
met een oneigenlijke monumentaliteit, maar pretentielooze con
cepties, die door een goed overwogen en begrepen bouwschema 
hun doel vertolken. Ook de lichte kleur is in overeenstemming 
daarmee. 
Uit de hierbij gevoegde situatie-teekening blijkt, dat het in de 
bedoeling heeft gelegen, om de installatie voor afvalwater
zuivering af te schermen, omdat aanvankelijk werd gevreesd, 
dat een zoodanige installatie een minder fraai beeld zou op
leveren. Dit is echter niet het geval gebleken. Op geen enkele 
wijze is het noodig, dat de modern ingerichte installaties, die 
hygiënische doeleinden beoogen, worden weggestopt. B. T . B. 
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H O O F T LAAN 

T APMINKTRATIE(EI< 
I £N HENCTVONIH<i. 
1 H R F C T E U R . 
2 LABORATORIUM 
3 SPOFLRUIMTE. 
4 ADMINISTRATIE 
5 COMMIFZFN. 
6 WOONKAMER. 
7 ZITKAMER 
9 KEUKEN 

JI HOOFD(iEBOUV 
9 KOELHUIS. 

10 VoORKOELHUIS 
II LUC HTKOEL FR RUIMTE. 
12 PFKFLLOKAAL. 
13 KOLEN BERQ PLAATS 
14 KETELHUIS. 
15' WERKPLAAT?. 
16 MACHINEKAMER. 
17 SCHAFT-CH VAKHIOK' 
16 HANC-RUIMTE. 
19 SLACHTHAL VARKEN? 
20 VARKENSSTAL. 
21 PERSONEEL 
22 KEURMEESTERS. 
23 VERBINHNCSCANC. 
24 PARMVASSCHFRU. 
25 SLACHTHAL CROOT-

FN KLEIN VEE. 

Dl (OMPl BIJCFBOUV 
26 STAL CR CH KL'VEE 
27 WAAV 
2S OVERD VEFSTALLIN<. 
29 BERGPLAATS. 
30 DARM70UTFRIJ. 
31 HUIKEN BERGPLAATS. 
32 VACjENS FN KARREN. 
33 RIJWIELEN. 
34 STAL 7IEK VEE. 
35 KAIIAVFRHUIS. 
36 RESERVE SLACITPL; 

37 STERUISATIERUIMTE. 
38 VRUBANK 
39 SLACFRSPATRPONS 
40 KOSHERSNUDFR. 

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

V E R K L A R I N G 

I - TOEqAMC; VERVARMIKCJSKEIBER 
II • BER(j PL AAK 
m «ACETYLEEHRUIMTE 
l ï - W C . „ U R I N O I R . 
1 • HYDRAULISCHE PERS 
2 'VERKLANKEN 
3 •lUC«TCOMPR£S';OR 
i • V E R K K U I L 
5 -HYDRAULISCHE HEFBRÜCj 
6 -KLEPPEN SLUPMACHINE 
7 • REMVOERIIKJ KLIHK Sl'JPAPPARAAT 
e-Sl'jrMACHINE 
9 • KOLOM BOORMACHINE 

10•DRAAI BAH K 
11 •MESSEHSL'JPMACHIHE 
12-VAqEN VASCH M ACH INE 

a 
I 

F 

Ï T S T " 

08; WERK 
t 

flut 

-CARACjE-

P L A T T E (iROIID. 
SCHAAL IH METERS. 

R I O O L W A T E R Z U I V E R I N G S I N S T A L L A T I E T E B U S S U M . 
A R C H I T E C T IR. J . G E R B E R , D I R E C T E U R V A N G E M E E N T E W E R K E N 
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DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 

XII. DE WAAG TE DEVENTER. 

Het zal wel de dubbele bestemming van Waag en huisvesting 
van de Burgerwacht geweest zijn, die het in 1528 gebouwde 
Waaggebouw op den Brink te Deventer een grootte heeft gegeven, 
welke boven die van de meeste waaggebouwen van ons land — 
die toch ook maar een bescheiden bestemming hebben — verre 
uitgaat. Het zal ook wel vooral de huisvesting van de Burger
wacht geweest zijn, die het gebouw in zijn architectuur, met de 
3 spietorentjes op de hoeken van het hooge steile dak, zijn ver
dedigingskarakter heeft gegeven. Het feit, dat gebleken is, dat 
men van den zolder af door een der in de achtergevels uitge-
spaarden koker water kon ophalen uit een verborgen put, wijst 
er op dat de verdedigingsarchitectuur nog geen feodale schijn-
vertooning was zooals bij sommige Fransche landelijke kasteelen 
uit het begin van de 16de eeuw. 

Van den oorspronkelijken inwendigen staat van dit Waaggebouw 
is weinig meer vast te stellen. Nadat de Waag in 1862 buiten 
gebruik was gesteld — en toen was er al het noodige aan ver
anderd — heeft het gediend voor Telegraafkantoor, Teeken-
school, Gymnasium en H.B.S., en dat helaas in een tijd, toen 
de uit die verschillende bestemmingen voortvloeiende noodzake
lijke wijzigingen niet steeds met de noodige piëteit ten opzichte 
van de oude architectuur werden aangebracht. Overigens heeft 
64 

het gebouw in 1873 de eerste goed bedoelde, maar daarom niet 
zachtzinnige „restaurat ie" ondergaan, waarop, nadat het in 
1913 tot Museum werd bestemd, een tweede langdurige restau
ratie volgde, thans volgens andere inzichten, die echter de 
vroeger begane fouten niet meer kon herstellen. 
De huidige indeeling en afwerking heeft een charmante aan
trekkelijkheid, die de voorwerpen van het Museum van plaatse
lijke en gewestelijke merkwaardigheden goed tot hun recht 
laat komen. 
De 17de eeuwsche schouw op de teekening is een museumstuk, 
en afkomstig uit een gesloopt huis aan den Brink. Op het fries 
staan 3 teksten, die van toepassing zijn op den tijd van 1940. 
Het huis, waaruit de schouw afkomstig is, is het Huis „de Twaalf 
Apostelen", van den Burgemeester Nilant, onder wiens bestuur 
in 1672 het belegerde Deventer aan de Munsterschen werd over
gegeven. 
Het gebouw, dat 10 m breed en 21 m lang is, heeft rondom vier 
in laat-Gothische-Renaissance opgetrokken, door 2 waterlijsten 
in 3 verdiepingen verdeelde gevels. Deze zijn onder van baksteen, 
boven de op een spitsboogfries rustende lijst van afwisselende 
banden van fraai kleurige baksteen en bergsteen. De kruis
kozijnen zijn afgedekt door korfbogen met toten. Tegen den 

smallen gevel aan de Brinkzijde is een achtkantige traptoren 
aangebouwd, waarin een steenen trap op baksteenen slakken-
huisgewelfjes. 
Langs den voet van het dak loopt een zandsteenen balustrade 
met traceeringen. 
De architectuur heeft de bekoorlijkheid van de vermenging van 
Gothische en Renaissance motieven, eigen aan verschillende 
bouwwerken uit dien tijd. De Waag vertoont overeenkomst met 
het stadhuis te Culemborg van 1534, waaraan C. L. van Balen 
indertijd een Geldersch-Duitschen invloed meende te onder
kennen. Hij beperkte de typeering van den Geldersch-Duitschen 
stijl echter hoofdzakelijk tot den topgevel. De Waag heeft in
middels geen topgevels, hetgeen op zichzelf een bijzonderheid 
aan vroeg-17de eeuwsche bouwwerken is. 
Het groote sieraad van de Waag is het — thans beveiligde — 
hoofdbordes aan de zijde van den Brink, boven een zuilenhal en 
geflankeerd door trappen. De Toscaansche zuiltjes van de hal 
dragen kruisgewelfjes, waar het bordes op rust. 
De geheele detailleering, zoowel van de hal als van de trap 
met haar rijkbewerkte en met leeuwen bekroonde leuningen, 
bewijst de kunstvaardigheid van de steenhouwers Bour en 
Amushoff, uit Gildehaus, aan wie in 1643 de vervaardiging van 
dezen monumentalen aanleg werd opgedragen. 
Zoo is de Waag bewaard gebleven als historisch monument, 

dat verder met zijn renaissance torentje hoog boven den Brink 
uit, een prachtig stedebouwkundig geheel vormt met de om
geving. 

Vlak achter de Waag ligt het Huis „ In di drie vergulden herich", 
dagteekenend van 1575. Aan de voorzijde een versierde top
gevel in den trant van Vredeman de Vries. Het huis was meer 
pakhuis dan woonhuis. In den zijgevel bevindt zich een dak
venster dat de hijschbalk overhuift. Het huis, dat evenals de 
Waag fraai onderkelderd is, is goed gerestaureerd en mede 
ingericht tot Museum van Oudheden. Met het hooge voorhuis, de 
insteek en de wenteltrap door de bovenverdiepingen is het een 
belangwekkend voorbeeld van onzen laat-16de eeuwschen woon-
huisbouw. J . P. M. 

Litteratuur: Ir. J . A. Mulock Houwer. Oud Deventer. Bouwk. 
Tijdschrift 1900. 
F. A. Hoefer. Mededeelingen over de monumenten 
van Deventer. Bulletin Oudheidkundigen Bond 1911. 
Dr. E. H. Ter Kuile. Deventer Monumenten. Oud
heidkundig Jaarboek 1939. 
G. J . Lugard Jr. Merkwaardige huizen en hun be
woners. VII. „De Waag", in het Deventer Dagblad 
van 9 April 1938. 

BOEKBESPREKING. 
K E N N I S V A N B O U W S T O F F E N . D E E L 1. H O U T . Leerboek voor het 
Middelbaar Technisch Onderwijs en de practijk, door P. M. E . L i jdsman. 
Ui tgave van de N.V. Uitgeversmaatschappi j / E . E . K luwer , Deventer. 

Het bovenvermelde boek is het eerstverschenene van een serie leerboeken 
voor het Middelbaar Techn isch Onderwijs en voor de practijk, meer in 
het bijzonder gewijd aan de Kennis van Bouwstoffen, die zullen ver
schijnen onder de auspic iën van een Commiss ie van Redactie bestaande 
uit de Heeren Ir. J . J . de V r i n d , b.i. Archi tect B.N.A. , Ir. W . van Dijk c.i. 
en J . A . V isser A r c h . B.N.A. , allen leeraar aan een Middelbaar Technische 
School . 
E r zul len ongetwijfeld steekhoudende redenen geweest zijn de rijk voor
ziene, ja welhaast overladen disch van studieboeken van het Middelbaar 
Techn isch Onderwijs met een dergelijk werk aan te vul len. 
De omstandigheid, dat bij het Middelbaar Techn isch Onderwijs steeds 
méér gestreefd wordt naar uniformiteit , voornameli jk met betrekking tot 
doelstell ing en omvang van het onderwijs, en verder de steeds dringender 
wordende vraag naar een nieuw boek of serie boeken over Bouwstoffen 
waarbij rekening gehouden wordt met de thans geldende leerstof en de 
indeeling daarvan, zooals die door de Commissie Hofstede in 1932 in hoofd
lijnen is vastgesteld, deed in 1939 een bijeenkomst van M.T.S. leeraren 
dan ook het initiatief nemen tot samenstel l ing van een boek „ B o u w s t o f f e n " . 
Zij benoemde de hierboven vermelde Commiss ie van Redactie, die aanstonds 
haar arbeid aanving met het zuiver stellen der opgave. Bepaald werd, 
dat het werk in afzonderl i jke deelen zal worden uitgegeven, die elk een 
afgerond geheel vormen en daardoor een reterpere indeeling mogelijk maken. 
Daarmede wordt dan tevens bereikt, dat de aanschaff ingskosten voor 

Bespreking van het woordenboek „ B E N A M I N G E N O P H E T G E B I E D D E R 
V E R L I C H T I N G S K U N D E " (met hun vertal ingen in het Dui tsch, Engelsch, 
F ransch en Esperanto) , uitgave van de Nederlandsche St icht ing voor Ver-
l icht ingskunde. Secretar iaat : A r n h e m , Utrechtscheweg 210, 120 bladzijden, 
prijs ƒ 2 , — . 
„ D e z e r dagen werd door de Nederlandsche Stichting voor Verl icht ings-
kunde een woordenboek „ B e n a m i n g e n op het gebied der Ver l icht ingskunde" 
uitgegeven. Deze uitgave is het werk van de Commissie van Benamingen 
van bovengenoemde St icht ing, welke werkte onder voorzit terschap van 
Prof . Ir. E . J . F. Th ierens en waar in verder zitt ing hadden Ir. J . H. J . de 
Jong (secretar is) , Prof . Dr. M. Minnaert , de heer R. Swierstra en Ir. G. J . 
v. d. We l l . Deze commissie werd bij haar werk gesteund door verschil lende 
medewerkers, niet alleen in het binnenland, maar ook voor de vertal ingen, 
die in het woordenboek zijn opgenomen, door buitenlandsche deskundigen. 
Het woordenboek omvat ruim 700 benamingen op het gebied van de ver
l icht ingskunde met omschri jv ing en zoo noodig een korte toelichting in de 
Nederlandsche taal , waaraan voorts de vertal ingen dezer benamingen in 
het Dui tsch, Engelsch, F ransch en Esperanto zijn toegevoegd. De benamin-

M.T .S . leerlingen over verscheidene studiejaren verdeeld kunnen worden. 
Het ligt in de bedoeling de te behandelen stof als volgt over de verschi l lende 
boeken te verdeelen: Hout, Natuursteen, Baksteen, Pannen, Tegels , Buizen, 
Ongebakken steen, Isolatiematerialen, Mortels en Bi tumineuze stoffen, 
Metalen, Verf , Glas, Behangsel . 

Met het boek „ H o u t " heeft de schri jver van het eerste deel, de Heer P. M. 
E . L i jdsman, voortreffel i jk werk geleverd en m.i. prijst de Redactie zich 
in haar voorbericht terecht gelukkig het te mogen lanceeren. 
Uit het geheele werk blijkt, dat hier iemand aan het woord is die de 
materie door en door meester is, als vakman zoowel als docent. 
De text is zuiver van taal , de rangschikking der onderwerpen logisch en 
overzichtel i jk; de teekeningen vooral zijn bijzonder goed verzorgd. 
„ B i n n e n de grenzen der geboden beknoptheid" aldus de schri jver in zijn 
voorbericht, „ is aan de oorspronkeli jk op het Middelbaar Techn isch Onder
wijs gerichte kern zoodanige uitgebreidheid gegeven, dat dit boek ook na 
volbrachte studie ter verdere ontwikkel ing goede diensten kan bewijzen, 
dus van blijvende waarde is." 

„ H e t bevat tevens voldoende leerstof voor onderwijs en zelfstudie tot voor
bereiding voor verschi l lende bouwkundige- en nijverheidsonderwijs examens, 
en kan ook dienen tot uitbreiding der kennis van hen, die in de practi jk 
op eenigerlei wijze met hout in aanrak ing komen." 
A a n dat cr i ter ium voldoet het werk zeer zeker in ruime mate en voor wie 
er dan nóg meer van wil weten sluit het boek met een uitgebreide lijst vun 
geraadpleegde l itteratuur. 
Met belangstell ing zien wij de opvolgers van deze aanbevelenswaardige 
eersteling in de serie Bouwstoffen tegemoet. 

J . Z . 

gen zijn in de eigenlijke woordenlijst naar onderwerp gerangschikt in 16 
hoofdstukken. Voorts zijn deze in vijf talen alphabetisch ondergebracht in 
klappers, die achter in het woordenboek zijn opgenomen." A ldus de zakeli jke 
toel ichting. 
Wij hebben bij het doorbladeren van dit boek de verzucht ing geslaakt dat 
de techniek wè l ingewikkeld begint te worden. 700 benamingen op één 
onderdeel! Laten we blij zijn nog in dit zacht- en goedmoedige stadium van 
de techniek te leven. A r m e nazaten. J . P. M. 

H E T M O N T E U R S B O E K . Handle id ing voor den electromonteur en den 
installateur bij den aanleg van electrische sterk- en zwakstroominstal lat ies, 
door Ir. G . L. Ludo lph . Uitgave /E.. E . K luwer . Deventer. 4e druk. 
V a n dit leerboek verscheen een vierde druk, welke aanmerkel i jk is uitgebreid. 
Het feit van dezen vierden druk bewijst voldoende het nut, dat het boek 
afwerpt. De opzet is dezelfde gebleven. Het bevat ook thans 8 uitslaande 
platen met instal latieteekeningen. Het formaat van het boek 11 \ 2 — 1 8 ! 2 cm 
is voor het doel zeer prakt isch gekozen en moest voor dergelijke leerboeken 
veel meer worden gekozen. J . P. M. 
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Z O M E R H U I S J E T E O O S T K A P E L L E . A R C H I T E C T IR. A . R O T H U I Z E N B. N.A. P L A T T E G R O N D S C H A A L 1 A 300 

ZOMERHUISJES EN LANDHUIS OP WALCHEREN 
ARCHITECT IR. A. ROTHUIZEN B.I., B.N.A. 

1. Z o m e r h u i s j e te O o s t k a p e l l e . 
Eigenaar en opdrachtgever: Dr. Piet Blaauw te Middelburg. 
Bouwjaar: 1935. 
Situatie: Gemeente Oostkapelle, in het duingebied achter het 
kasteel „Westhove", met eikenbosch als achtergrond, een prach
tig gedeelte van de manteling. 
Materialen: Buitenmuren gebroken wit geschilderd over het 
voegwerk. 
Stalen ramen geel, deuren groen; Vloeren gebeitst rift; Binnen
muren geschuurd en gekeimd; Dakbedekking van roode pannen. 

2. L a n d h u i s „ O l m e n w e i d e " te M i d d e l b u r g . 
Eigenaar en opdrachtgever: De heer R. Hoegen te Middelburg. 
Bouwjaar: 1937. 
Situatie: Gemeente Middelburg, aan den Seissingel, op een 
terrein met veel zware boomen. 
Materialen: Buitenmuren gebroken wit geschilderd over het 
voegwerk. 
Rieten dak; Kozijnen wit; Ramen en deuren grijsbruin, stop-
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verfranden wit; Terras-kolommen van teakhout; Terras van 
plavuizen; Vloeren gedeeltelijk eiken, gedeeltelijk rift; Binnen
muren gedeeltelijk behangen, gedeeltelijk geschuurd; Binnen-
houtwerk gedeeltelijk gebeitst. 
Het huis is voorzien van centrale verwarming. 

3. Z o m e r h u i s t e V a l k e n i s s e . 
Eigenaar en opdrachtgever: De heer J . M. de Booy te 's-Gra-
venhage. 
Bouwjaar: 1937. 
Situatie: Gemeente Biggekerke, aan het eind van den landweg 
naar de zee, aan den voet van de duinen in het oord „Groot-
Valkenisse", een der meest gave plekjes in den tuin van Zeeland 
met de zoo typisch Walchersche sfeer. 
Op het terrein stond een 2 m hooge muur van genoeglijk oud 
materiaal, ter bescherming van vruchtboomen tegen den zee
wind. 
De muur zelf was ook geheel begroeid. 
Het huis is tegen dezen muur aangeleund (zie plattegrond). 

landvis •Ie Hiddeltxjiq 

L A N D H U I S „ O L M E N W E I D E " T E M I D D E L B U R G . P L A T T E G R O N D E N S C H A A L 1 A 300 

Materialen: Buitenmuren gebroken wit geschilderd over het 
voegwerk. 
Dakbedekking van matgroene pannen. 
De zware kozijnen zijn wit, ramen groen, stopverfranden wit, 
gootsporen groen, luiken groen, goten wit. 
Binnenmuren geschuurd en met Amstellin geverfd. 
Woonkamervloer van plavuizen in de was, toilet en badkamer-
vloeren gele gepolijste etemiettegels, overige vloeren gebeitst 
rift. 

Buitenterrassen en het lage plint zijn gemetseld van eenigszins 
gesinterde klinkers. 
Installatie: Watervoorziening met Sihi-hydrophoor op regenbak 
of welput (omschakelbaar). 
Electrische boilers voor warmwatervoorziening. 
Centrale verwarming met circulatiepompje. 
De fase van het gas is hier overgeslagen; er wordt electrisch 
gekookt. 

Ir. A. R O T H U I Z E N , b.i., Arch. B.N.A. 
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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. H. G. J. SC H ELLIN G, V O O RZ ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

NR 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 2 MAART 1940 

MEDEDEELING VAN HET BESTUUR VAN DEN B.N.A.. 

Nu op de Ledenvergadering van den B.N.A. op 16 Maart a.s. 
het restaureeren van oude gebouwen zal worden besproken, 
leek het het Bestuur van den B.N.A. gewenscht, de in 1916 door 
den Oudheidkundigen Bond vastgestelde „Grondbeginselen en 
voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding 
van oude bouwwerken", waarvan geen exemplaren meer te 
verkrijgen zijn, in het „Bouwkundig Weekblad Architectura" af 
te drukken. Immers, het is niet wel mogelijk over restaureeren 
te discussieeren, zonder deze „Grondbeginselen", welke het 
richtsnoer zijn geweest voor alle restauraties in ons land van 
de laatste 20 jaren, aan te roeren. 

Het Bestuur heeft ook gemeend de voortreffelijke inleiding, 
destijds door Dr. J . Kalf voor de uitgave van de „Grondbegin
selen" geschreven, wederom op te moeten nemen. Volledigheids
halve wordt tenslotte ook de voorrede van het Bestuur van den 
Oudheidkundigen Bond opgenomen. 
Wij betuigen aan het Bestuur van den Oudheidkundigen Bond 
en aan Dr. J . Kalf onze groote erkentelijkheid voor de ons 
verleende toestemming tot het herdrukken van de „Grond
beginselen" en de Inleiding. 

H E T B E S T U U R V A N DEN B.N.A. 

GRONDBEGINSELEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR HET BEHOUD, DE HERSTELLING EN DE UITBREIDING 
VAN OUDE BOUWWERKEN, MET INLEIDING VAN DR. J. KALF, DOOR DEN NED. OUDHEIDKUNDIGEN BOND. 

V O O R R E D E . 

In het najaar van 1909 besloot het bestuur van den Nederland-
schen Oudheidkundigen Bond, volgens het verlangen van een 
algemeene vergadering, om voortaan op de jaarlijksche bijeen
komsten meer stelselmatig dan totnogtoe het geval geweest 
was, onderwerpen van oudheidkundig belang te behandelen. En , 
daar juist in die dagen eenige belangrijke kwesties betreffende 
het herstel van oude gebouwen de belangstelling der oudheid
kundigen gaande maakten, kwam het bestuur op de gedachte 
om twee mannen van gezag — architect de een, kunsthistoricus 
de ander, — uit te noodigen hun denkbeelden over het restau
reeren van oude bouwwerken voor de algemeene vergadering 
van den Bond uiteen te zetten. Aldus geschiedde, en op de jaar
vergadering, den 1en Juli 1910 te Gouda gehouden, brachten de 
heeren Jos. T h . Cuypers en Prof. Dr. W. Vogelsang, praeadviezen 
uit, die men in het Bulletin van den Bond (Jg. 1910, blz. 132 vv.) 
opgenomen vindt. 

Naar aanleiding van deze praeadviezen en van het daarop ge
volgde debat sprak de ledenvergadering met algemeene stemmen 
den wensch uit, dat het bestuur zou overgaan tot de benoeming 
eener Commissie, die rapport had uit te brengen over de grond
beginselen, welke men ten opzichte van restauraties diende te 
volgen en in aansluiting hiermede stelde het bestuur toen een 
„Commissie voor de vaststelling van beginselen bij restauratie 
van monumenten" samen, waarin de volgende heeren zich bereid 
verklaarden zitting te nemen: K. P. C. de Bazel, Dr. P. J . H. Cuy
pers, Jos. T h . Cuypers, J . Gratama, Dr. J . Kalf, W. Kromhout Czn. 
en Jhr. Mr. V. de Stuers, en waarin het bestuur van den Ned. 
Oudh. Bond vertegenwoordigd was door de heeren Mr. Dr. J . C. 
Overvoorde, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk en Prof. Dr. W. Vogel
sang. 

Het resultaat van haar veelvuldige en langdurige besprekingen 
heeft deze Commissie neergelegd in eene reeks van „Grondbe
ginselen en voorschriften voor het behoud en de herstelling van 
oude bouwwerken", die in de algemeene vergadering van 9 Juli 
1915 te Arnhem het voornaamste onderwerp van bespreking 
uitmaakte. Ten aanzien van eenige harer „Stel l ingen" was de 
Commissie niet tot eenparigheid kunnen geraken. Daarom had
den de heeren Dr. P. J . H. Cuypers, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk 

en Jhr. Mr. V. de Stuers een achttal tegenvoorstellen ingediend, 
die, tegelijk met de stellingen der meerderheid, ter kennis van 
de vergadering gebracht waren. 
Deze laatste nam, na eene levendige discussie, de „Grondbegin
selen en voorschriften", zooals zij door de meerderheid der 
Commissie voorgesteld waren, aan, behoudens eenige verduide
lijkingen en veranderingen in woordgebruik, uitdrukkingswijze 
en indeeling, welke geen van alle het principe betroffen. 
Vervolgens zijn de aldus vastgestelde „Grondbeginselen en voor
schriften" aan de Nederlandsche bouwkundige vereenigingen, 
aan de Federatie van Ned. beeldende kunstenaarsvereenigingen, 
aan de Vereeniging voor ambachts- en nijverheidskunst en aan 
het Verbond van Ned. kunstenaarsvereenigingen toegezonden, 
die alle hun bijval er mede hebben betuigd. 

De eindredactie werd nader goedgekeurd op de jaarvergadering 
van den Ned. Oudh. Bond, den 7den Juli 1916 te Hoorn gehouden, 
en daarna bracht het bestuur de nu definitief vastgestelde reeks 
ter kennis van Z .E . den Minister van Staat, Minister van Binnen-
landsche Zaken. 
Het zijn deze „Grondbeginselen en voorschriften voor het be
houd, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken", 
— belichamende de wenschen van den Ned. Oudh. Bond en de 
vereenigingen van Nederlandsche architecten inzake het restau
reeren van oude monumenten — , welke hier nog eens afzon
derlijk worden uitgegeven, omdat zij niet in het Bulletin van den 
Bond zijn verschenen en er geen exemplaren meer aanwezig 
zijn om te kunnen voldoen aan de verschillende in den laatsten 
tijd ingekomen aanvragen. De tegenvoorstellen der bovenver
melde minderheid zijn in den vorm van voetnoten hierbij opge
nomen. De lezer, die meer verlangt te weten omtrent de discussie 
ter algemeene vergadering van 1915, wordt verwezen naar het 
Bulletin van den Bond (Jg. 1915, 139 vv.). 

De rapporteur van de Commissie, Dr. J . Kalf, verklaarde zich 
op verzoek van het Bestuur bereid om eene korte inleiding tot 
de stellingen hierbij te voegen. 

December 1917. 
Het Bestuur van den Nederlandschen 
Oudheidkundigen Bond. 
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INLEIDING. 

Zoolang er gebouwen bestaan, hebben zij van weer en wind en 
andere vernielende invloeden te lijden gehad. En voor zoover 
zij niet door het feit alleen van hunne stichting — zooals met 
grafmonumenten het geval is — volledig aan hunne bestemming 
voldeden, zijn bestaande gebouwen in verloop van tijd minder 
geschikt voor hun doel geworden en moesten zij daarom veran
deringen of uitbreidingen ondergaan. 
Zoolang dan als er gebouwen bestaan, zijn zij hersteld, veranderd 
of vergroot. In alle eeuwen hebben de menschen dit door de 
noodzakelijkheid geboden werk in onbevangenheid verricht: zij 
deden wat er gedaan moest worden zoo goed zij het konden, 
en bijna nimmer kwam het in hen op het opzettelijk slechter te 
doen dan zij vermochten. „Opzettelijk slechter" zouden zij het 
hebben gedaan, wanneer zij beproefd zouden hebben het noo-
dige herstellings-, veranderings- of vergrootingswerk uit te 
voeren, niet op de in hun eigen tijd gewone manier, maar op een 
vroeger gebruikelijke wijze, want de werkmethode van eiken tijd 
is anders dan die van een vroegere periode, omdat een nieuw 
geslacht noodzakelijk meent iets beters te hebben gevonden dan 
vorige generaties bezaten. Er zou geen verandering, er zou geen 
geschiedenis zijn, wanneer de illusie van den „vooruitgang" 
menschen niet was ingeboren. 

Zoo goed mogelijk een oud gebouw herstellen, veranderen of 
vergrooten heeft dan voor elk geslacht beteekend: „wij doen 
het op de manier van onzen eigen tijd". 
Bouwde Barbarossa, in de twaalfde eeuw, een nieuwe kapel 
bij den Nijmeegschen Palts, hij dacht er niet aan haar na te 
volgen naar de kapel, die Karei de Groote bij het Valkhof had 
nagelaten. Moest in het midden der dertiende eeuw, bij de nauwe
lijks voltooide, prachtige romaansche kathedraal van Doornik, 
een nieuw presbyterium verrijzen, men maakte het beste dat 
men kon en bouwde een choor in de gloednieuwe vormen der 
Fransche Gothiek. Toen bij het vroeg-gothische choor van den 
Utrechtschen Dom in de vijftiende eeuw eindelijk een nieuw 
schip kon worden opgetrokken, deed men dat in vijftiende-
eeuwsche vormen, zooveel leniger en behagelijker, meende men, 
dan die der strakke dertiende eeuw. Bij de gothische kerk van 
St. Pierre te Caen bouwde, in de zestiende eeuw, de vroeg-
Renaissance een choor met kapellenkrans in haar eigen trant, 
zoo goed als zij tegen de sobere Oude Kerk in Amsterdam een 
rijk en speelsch kapelletje zette. Niet anders dacht de zeventiende 
eeuw: als Hendrick de Keyser bij den gothischen raadhuistoren 
in Delft een nieuw stadhuis te bouwen krijgt, als men in Zwolle 
bij de vijftiende-eeuwsche St. Michielskerk een Hoofdwacht 
bouwt, de Keyser doet het, Zwolle doet het, vrij en frank, in de 
vormen van den nieuwen tijd. De achttiende eeuw bouwt bij het 
Renaissance-raadhuisje van Den Haag een statigen vleugel in 
den naar Lodewijk XIV genoemden stijl, en, als zij op haar eind 
loopt, bij het prachtige laat-gothische stadhuis van Middelburg 
een heel nieuw deel in Lodewijk XVI-vormen. 
Dit alles gebeurt, en wij kunnen niet ontkennen, dat het goed 
gedaan is, want wanneer wij vol bewondering zijn voor oude 
stadsgezichten, dan aanvaarden wij iederen keer een uit ver
scheidenheden samengestelde eenheid, een harmonisch geheel, 
uit contrasten verkregen. 

Het is zoo ontwijfelbaar zeker, dat in vroegere dagen iedere tijd 
zich aan zijn eigen vormen hield, als hij iets meer dan „reparaties" 
aan een oud gebouw had uit te voeren, dat wij makkelijk van een 
oud monument, waar eeuwen aan bouwden, de heele wordings-
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geschiedenis kunnen aflezen, dat wij — om een voorbeeld te 
noemen — in de Dominicanenkerk te Maastricht, zoo goed als 
in de Groote kerk te Breda, onmiddellijk zien, dat de westelijke 
traveeën van het schip jonger zijn dan de oostelijke, daar immers 
de sculptuur der kapiteelen of het traceerwerk in de vensters 
dit duidelijk bewijst. Wij zeggen op het eerste gezicht, dat het 
choor van den Utrechtschen Dom niet dadelijk tot de volle 
hoogte is opgetrokken, omdat de sluitsteenen van de welving 
een vijftiende-eeuwsche hand, de profielen van zijn bogen een 
dertiende-eeuwschen meester verraden. De spits van den O.L. 
Vrouwetoren in Amersfoort vertelt ons dadelijk, dat zij uit de 
zeventiende eeuw is, terwijl de toren zelf in de vijftiende eeuw 
gebouwd moet zijn, en als wij de vensters van de St. Servaaskerk 
te Maastricht bekijken, dan zien wij, dat de vijftiende eeuw ze 
maakte in een muur uit de twaalfde eeuw. Toen op den zuide
lijken transeptgevel der Nieuwe kerk te Amsterdam de ezelsrug 
vervallen raakte, legde de achttiende eeuw een nieuwe afdekking 
op den gevelhals en zij bekroonde die met een typisch achttiende-
eeuwsche vaas, in plaats van den vroegeren kruisbloemvorm, 
en toen omstreeks 1770 de deuren in den noordoostelijken toe
gang der O. L. Vrouwekerk te Maastricht vernieuwd moesten 
worden, probeerde men niet de oude na te maken, maar hing 
sierlijke Lodewijk-XVI-deuren op hunne plaats. De voorbeelden 
zijn duizend — en de enkele gevallen, waarin men anders deed, 
waarin men ook vroeger gepoogd heeft aan een oud gebouw in 
ouden stijl te werken, zij blijken de uitzonderingen te zijn, die 
— naar het spreekwoord — den regel bevestigen. 
Eerst de negentiende eeuw heeft gebroken met deze traditie, 
met een manier van doen, die even voor de hand liggend schijnt 
als zij doeltreffend is gebleken, en men vraagt zich met verba
zing af, waarom de aan bouwkunst zoo arme negentiende eeuw 
wijzer zijn wou dan de aan bouwkunst zoo rijke vroegere eeuwen. 
Het is geen wonder, dat die armoede zelf een der redenen blijkt 
van haar vreemd bedrijf. 

De gedachte aan oude gebouwen te herstellen en voort te werken 
in ouden stijl, het denkbeeld monumenten te „restaureeren", is 
opgekomen uit den geest der romantiek. 
Toen Goethe in 1772, als jonge man, voor het eerst het Munster 
van Straatsburg had gezien, voelde hij zich daar zóózeer iets 
wezenlijks van den Duitschen geest geopenbaard, dat hij in 
dithyrambisch proza den bouwmeester Erwin bezong. Wacken-
roder, Tieck en Schlegel kweekten door hunne voordrachten en 
geschriften, omstreeks 1800, in ruime kringen van het Duitsche 
volk liefde voor de monumenten van het middeleeuwsche voor
geslacht, en toen, weinig later, de bevrijdingsoorlogen een sterke 
vaderlandsliefde in Duitschland hadden opgewekt, toen Rijnland 
uit Napoleon's overheersching was bevrijd, Keulen weer een 
Duitsche stad geworden, zag men met nieuwe genegenheid naar 
den Keulschen Dom, als gedenkteeken uit den tijd van Duitsch-
lands grootheid. Daar men de Gothiek toen voor een Duitsche 
kunst hield, kon men de voltooiing van dit prachtig brokstuk als 
een symbool beschouwen van de herleving van den Duitschen 
geest. Het toeval werkte dit plan in de hand, want in 1814 en '15 
werd het oorspronkelijk ontwerp voor den westgevel van den 
Dom teruggevonden, in twee stukken, die tezamen een teekening 
vormden van 4.71 bij 0.94 m, welke op een zoo groote schaal en 
zoo nauwkeurig het plan van den veertiende-eeuwschen bouw
meester weergaf, dat het mogelijk scheen, zonder veel moeite, 
het werk hiernaar uit te voeren. 

Schinkel, wiens oordeel over het plan gevraagd werd, beval het 
aan, maar duidelijk is in zijn advies te lezen, dat het gebrek aan 
scheppingskracht van zijn eigen tijd hem daarbij leidde. Hij zegt, 
dat belangrijke opdrachten voor de bouwkunst ontbreken, 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 voor
vaderen in ons vaderland". „ In zulk een toestand" — vervolgt 
hij — „schijnt de waardigste bestemming van den mensch met 
alle zorg te bewaren wat de kracht van een vroeger geslacht ons 
naliet, en dat wij niet zonder eerbied kunnen beschouwen." 
Zoo is dan uit het gevoel van eigen onmacht, en onder den invloed 
van het romantische dwepen met de middeleeuwen, de theorie 
over het restaureeren ontstaan, die — langzamerhand min of 
meer gewijzigd en uitgewerkt— nog tot in onzen tijd aanhangers 
zou vinden. 

In 1830 werd in Frankrijk voor het eerst in Europa staatszorg 
voor de monumenten ingesteld door de benoeming van Ludovic 
Vitet tot „Inspecteur general des Monuments historiques" en 
reeds in 1831 diende deze volijverige ambtenaar een rapport in 
over zijn werk, waarin kant en klaar de gedachte is geformuleerd 
van het restaureeren. 
Vitet is vervuld van bewondering voor de ruïnes van het kasteel 
Coucy, en eindigt nu zijn rapport als volgt: 
„En terminant ici ce qui concerne les Monuments et leur con
servation, laissez-moi, Monsieur Ie Ministre, dire encore quelques 
mots a propos d'un monument plus étonnant et plus précieux 
peut-être que tous ceux dont je viens de parler et dont je me 
propose de tenter la restauration. A la vérité, c'est une restau-
ration p o u r l a q u e l l e i l ne f a u d r a n i p i e r r e s , n i 
c i m e n t , m a i s s e u l e m e n t q u e l q u e s f e u i l l e s de 
p a p i e r . Reconstruire ou plutót restituer dans son ensemble 
et dans ses moindres détails une forteresse du moyen age, repro
duce sa decoration intérieure et jusqu'a son ameublement, en 
un mot lui rendre sa forme, sa couleur et si j'ose Ie dire, sa vie 
primitive, tel est Ie projet qui m'est venu tout d'abord a la pensee 
en entrant dans l'enceinte du chateau de Coucy. Ces tours 
immenses, ce donjon colossal semblent sous certains aspects 
batis d'hier. Et dans leurs parties dégradées que de vestiges de 
peinture, de sculpture, de distributions intérieures! que de docu
ments pour l'imagination! que de jalons pour guider avec certi
tude a la découverte du passé, sans compter les anciens plans 
de du Cerceau, qui, quoique incorrects, peuvent être aussi d'un 
grand secours." 

Ziehier inderdaad het volledig programma voor eene restauratie, 
maar voor eene restauratie op papier. Het was echter te ver
lokkend om niet tot tastbaarder verwezenlijking te leiden. „Ce 
programme" — schreef Viollet-le-Duc triomphant in 1865 — 
„si vivement tracé par l'illustre critique il y a trente quatre ans, 
nous Ie voyons réaliser aujourd'hui, non sur Ie papier, non par 
des dessins fugitifs, mais en pierre, en bois et en fer pour un 
chateau, non moins intéressant, celui de Pierrefonds." 
De restauratie-gedachte, die voor wetenschappelijke oogen er 
zoo zonderling uitziet, is dunkt mij, door dit stukje van hare 
ontstaansgeschiedenis geheel verklaard: toen men de zorg voor 
het behoud van oude gebouwen als een plicht begon te beseffen, 
was er geen bouwkunst met eigen karakter, die de noodige 
werken in eigen geest kon uitvoeren, en de plicht zelf werd het 
eerst aanvaard door schrijvers en architecten, door kunstenaars 
dus, die gaarne waren geneigd aan hunne verbeelding het ver
mogen toe te schrijven te herscheppen wat verloren was, die in 
alle oprechtheid konden meenen, dat zij bij machte waren het 
verleden te doen herleven. 

In Engeland, waar de romantiek, vooral in Schotland, nog eer 
dan in Duitschland bloeide, waar Thomas Chippendale reeds in 

1754 ontwerpen uitgaf voor gothisch huisraad en Horace Walpole 
in 1770 het kasteel Strawberry-Hill bij Richmond in gothischen 
trant bouwde, vond de restauratietheorie te gemakkelijker in
gang onder den invloed van de High-Church beweging, die tot 
de middeleeuwsche kathedralen met vernieuwden eerbied deed 
opzien. Sir Guilbert Scott was hier wat Viollet-le-Duc voor 
Frankrijk was, en bracht de leer in toepassing, volgens welke 
het restaureeren van een oud gebouw de kunst is: „to bring an 
ancient building back to its original condition and appearance 
by faithfully and minutely reproducing all that had been lost 
or destroyed, and by making the new work ressemble the old 
as closely as possible". 

De geweldig in omvang toegenomen studie der middeleeuwsche 
bouwkunst, die in tal van boekwerken de monumenten van 
Europa in afbeelding gemakkelijk onder het bereik bracht van 
ieder belangstellende en de kennis der oude stijlen inderdaad 
belangrijk vermeerderde, maakt het begrijpelijk, dat men hoe 
langer zoo vaster ging vertrouwen in staat te zijn een gehavend 
of veranderd middeleeuwsch bouwwerk met zekerheid te kunnen 
herstellen volgens de bedoeling en in de vormen van den oor-
spronkelijken ontwerper. 

Eenmaal op dezen weg, moest men er wel toe komen al wat uit 
lateren tijd zich in of aan een bouwwerk bevond, storend en 
hinderlijk te vinden: het was immers zeker strijdig met de be
doelingen van den oorspronkelijken bouwmeester. Zoo kwam 
men er toe niet alleen latere toevoegsels bij middeleeuwsche 
gebouwen weg te breken, of, als zij onmisbaar waren voor het 
gebruik, in gothischen stijl te vernieuwen, maar ook inwendige 
versieringen, zelfs altaren en meubelen, die in den loop der 
eeuwen in een kerk geplaatst waren geworden, stelselmatig te 
verwijderen. 

Zoo kon Viollet-le-Duc dan zijn klassiek geworden definitie van 
het „restaureeren" geven: „Restaurer un edifice, ce n'est pas 
l'entretenir, Ie réparer ou Ie refaire, c'est Ie rétablir dans un état 
complet qui peut n'avoir jamais existé a un moment donné". 
Maar omstreeks 1865, toen Viollet-le-Duc dit schreef, waren al 
tal van „restauraties" vo lbracht . . . en hadden warme vrienden 
der oude bouwkunst ingezien hoeveel kwaad die stichtten, zoo
dat ernstige critiek niet uitbleef. Zij werd in Engeland het eerst 
gehoord, en Ruskin was daar haar woordvoerder. Meer dan 
iemand hing hij met heel zijn hart aan de oude, vooral de middel
eeuwsche bouwkunst. Maar met het scherpe oog van den min
naar zag ook juist hij het eerst, dat zij, die door „restaurat ie" 
de voorwerpen van zijn genegenheid trachtten in stand te houden 
en zelfs mooier te maken, inderdaad ze vernielden. Overal zag 
hij het wel vervallen, maar toch nog zoo levende en geestige 
oude werk door ziellooze navolgingen vervangen, en hartstoch
telijk protesteerde hij dus. In zijn S e v e n L a m p s o f A r c h i 
t e c t u r e is de „Lamp der Gedachtenis" het welsprekendste 
hoofdstuk, en hij betoogt daarin, reeds in 1849: „restaureeren 
beduidt de meest volkomen vernieling, die een gebouw kan 
ondergaan, een vernieling, waaruit geen overblijfselen kunnen 
worden bijeengegaard, en die als noodzakelijk gevolg heeft de 
vervalsching van hetgeen verwoest werd". 

Een sterken bondgenoot kreeg Ruskin in William Morris, die 
vooral deed uitkomen, dat de grondgedachte van het restau
reeren onjuist is, omdat het, zuiver artistiek gesproken, onmo
gelijk is, dat een kunstenaar of werkman zou kunnen arbeiden 
in den geest van een vroegeren tijd. Op zijn initiatief werd in 
1877 de Society for the protection of ancient buildings gesticht, 
welker streven door haar gemeenzamen naam „Anti-restorat ion 
Society" duidelijk wordt uitgedrukt. 
In Frankrijk heeft het langer geduurd, alvorens de gevaren van 
het restaureeren werden ingezien. Toch waarschuwde reeds in 
1870 niemand minder dan Didron er tegen en schreef Anatole 
Leroy Beaulieu in 1874, in de R e v u e d e s d e u x M o n d e s , 
een bekend gebleven opstel, waarin hij er toe opwekt de oude 
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gebouwen tegen de „restaurateurs" te beschermen: „préservons 
les d'un danger d'autant plus redoutable qu'aux yeux de la foule 
il est moins apparent". 
Zoo kwam het ook in Frankrijk, in 1886, tot de oprichting eener 
vereeniging tegen de restauratie-methode, het „Comité des 
monuments francais", dat een voortreffelijk tijdschrift uitgeeft, 
L ' A m i d e s M o n u m e n t s , in welks eerste jaargangen de 
grootmeesters der Fransche oudheidkunde en architectuurge
schiedenis, als Robert de Lasteyrie, Lassus en Geymüller, op
kwamen voor de nieuwe denkbeelden over de behandeling der 
monumenten. Rodin schreef voor eenige jaren zijn luide aan
klacht tegen de restaureerende architecten, die de sculpturen 
der Fransche kathedralen lieten vernielen, en Paul Léon, die 
jaren lang aan het hoofd van den staatsdienst der monumenten 
stond, kwam in zijn onlangs verschenen boek: L e s m o n u 
m e n t s h i s t o r i q u e s , c o n s e r v a t i o n , r e s t a u r a t i o n , 
tot de alleszeggende conclusie „conserver vaut mieux que 
restaurer". 

In Duitschland hebben, na 1900, Riegl, Gurlitt en Clemen een 
omkeering in de heerschende opvattingen teweeggebracht: ook 
daar hebben de leidende oudheidkundigen, die jaarlijks op den 
„Denkmalpf legetag" bijeenkomen, het verderfelijke ingezien van 
de oude restauratie-methode en ijveren nu voor een behoedzamer 
behandeling van de monumenten der oude bouwkunst. 
In Nederland, waar voor het eerst een „restaurat ie" ondernomen 
werd in 1854, toen Dr. Cuypers met de herstelling en voltooiing 
der Munsterkerk te Roermond begon, heeft de gedachte van 
het restaureeren — aanvankelijk vooral bepleit door Alberdingk 
Thijm, later krachtig verdedigd door Victor de Stuers — lang
zamerhand algemeen ingang gevonden. De Stuers' benoeming 
tot chef der Afdeeling „Kunsten en Wetenschappen" aan het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, in 1875, verschafte een 
groot gezag aan zijne opvattingen, die sedert in hoofdzaak bij 
de van Regeeringswege ondersteunde restauraties zijn blijven 
gelden. Niettegenstaande de groote artistieke begaafdheid van 
Dr. Cuypers aan de door hem persoonlijk geleide restauratie
werken in hooge mate ten goede kwam, zoodat men zeer dikwijls 
de door hem gevonden oplossingen bewondert, al kan men, om 
historische redenen, ze niet goedkeuren, bleek toch al spoedig 
sterk verzet tegen zijn werk aan de monumenten, omdat hij al 
te veel eraan vernieuwde en voor hunne historische ontwikkeling 
te weinig eerbied toonde. De tegenstand droeg echter ten deele 
een zeer persoonlijk karakter, en mede daaraan zal het te wijten 
zijn, dat er weinig kracht van uitging. 

Eerst nadat de Oudheidkundige Bond voor de ernstige beoefe
naars van kunstgeschiedenis en oudheidkunde een gelegenheid 
had geschapen tot geregelde en stelselmatige bespreking van 
de belangen der monumenten, en de instelling der Rijkscom
missie voor de beschrijving der monumenten de mogelijkheid 
had geopend tot wetenschappelijke studie van de geschiedenis 
der Nederlandsche bouwkunst, begon het vraagstuk der „restau
ratie" meer algemeene belangstelling te vinden. De vroeger bijna 
uitsluitend in architectenkringen gehoorde critiek drong nu ook 
door tot een grooter publiek, de kunsthistorici zetten zich tot 
studie van het probleem, en zoo konden ten slotte de overeen
stemmende wenschen van kunstenaars en geleerden — archi
tecten en oudheidkundigen — worden geformuleerd in de hier
achter uitgegeven „Grondbeginselen en voorschriften". 

De meest doeltreffende toelichting tot deze codificatie zou 
bestaan in het aanwijzen der uitgevoerde restauratiewerken, 
waarbij in strijd met dén geest van haar bepalingen gehandeld 
is. Maar dit zou zweemen naar een critiek op personen, die hier 
te minder op hare plaats is, omdat hetzelfde historische besef, 
dat tot de opstelling van deze voorschriften leidde, ook tot het 
inzicht brengt, dat wat ons geslacht in de vroegere restauraties 
afkeurt niet het gevolg is van persoonlijke fouten, maar van 
een, naar onze meening verouderde, opvatting. Zoomin wij een 
medicus voor dom kunnen houden, die 25 jaar geleden de serum
therapie niet toepaste, zoomin mogen wij een architect van een 
vorige generatie een verwijt ervan maken, dat hij dingen deed, 
welke onze tijd verkeerd acht. De historische methoden zijn 
verfijnd, historisch inzicht en waardeering zijn veranderd, zoo 
moest ook wel over het „restaureeren" de beschouwing zich 
wijzigen. 

Ik beproef dan geen nadere toelichting bij bepalingen, welker 
natuurlijk ontstaan door het voorgaande voldoende verklaard 
is, en welker strekking duidelijk genoeg in hunne formuleering 
is uitgedrukt. 
Het is mogelijk, dat een volgend geslacht op zijne beurt erin 
zal willen verbeteren, maar — tenzij het heel de monumenten
zorg-zelve verkeerd zou mogen achten — zal het niet anders 
dan dankbaar kunnen zijn voor de grondgedachte van ons stelsel: 

„ b e h o u d e n g a a t v ó ó r v e r n i e u w e n " . 

1 December 1917. JAN K A L F . 

G R O N D B E G I N S E L E N EN V O O R S C H R I F T E N VOOR H E T B E H O U D , DE H E R S T E L L I N G EN DE UITBREIDING V A N 

O U D E B O U W W E R K E N '). 

A. G r o n d b e g i n s e l e n . 

I. Oude bouwwerken worden bewaard: 
A. om hunne kunstwaarde. 
B. om hunne oudheidkundige waarde. 
C. om hunne herinneringswaarde. 
Gewoonlijk zijn deze beweegredenen niet afzonderlijk aanwezig, 
doch op een of andere wijze verbonden. 

II. De oudheidkundige en de herinneringswaarde zijn eenvou
dige grootheden, de kunstwaarde is samengesteld. In deze laatste 
onderscheide men: 

') Het woord „ b o u w w e r k e n " versta men in den ruimsten z in, dus b.v. ook 
kelders, grafheuvels, vestingmuren, wallen en dergelijke omvattend. 
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a. het geschiedkundig bestanddeel: de beteekenis van elk bouw
werk als voorbeeld van vroegere kunstopvattingen; 

b. het schoonheidsbestanddeel: de waarde, welke een bouw
werk bezit ter bevrediging van de schoonheidsverlangens van 
den nieuwen tijd. Deze waarde laat zich weder in tweeën 
splitsen: 
1, de bouwkunstige schoonheid. 
2. de schilderachtigheid. 

III. De onder B genoemde oudheidkundige waarde eischt on
veranderd behoud van een bouwwerk, opdat te allen tijde aan 
de wetenschap mogelijk zij uit den bestaanden toestand gevolg
trekkingen te maken aangaande den oorspronkelijken. Bloot
leggingen en ontgravingen kunnen ter wille van het weten
schappelijk onderzoek gevorderd worden. Zij dienen zóó te 
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geschieden, dat door opmetingen en fotografieën zoo volledig 
mogelijk worde vastgelegd wat vóór en tijdens de werkzaam
heden gevonden is. 

IV. De onder C genoemde herinneringswaarde is in den regel 
van gering belang. Zij is meestal louter een gevoelswaarde, daar 
gegevens, die van grooter beteekenis zouden zijn — men denke 
b.v. aan de inrichting van het huis van Rembrandt, toen dat nog 
door hem bewoond werd — , in verreweg de meeste gevallen 
verloren zullen zijn geraakt. Waar zij inderdaad nog aanwezig 
zijn, brengen zij het bouwwerk onder het bereik der oudheid
kundige of kunstwaarde. Het onder C genoemde gezichtspunt 
geeft daarom zelden houvast voor het bepalen eener gedragslijn 
bij herstelling. 

V. Het belangrijkste is de onder A genoemde kunstwaarde. 
Zij stelt, wegens hare samengesteldheid, zeer verschillende, ten 
deele tegenstrijdige, eischen aan het werk der herstelling. 

VI. Het onder a bedoelde geschiedkundige bestanddeel eischt 
onveranderd behoud, daar elke wijziging de waarde als bewijs
stuk vermindert. Het verzet er zich echter niet tegen, dat op 
zichzelf waardelooze of onbetamelijke toevoegselen worden ver
wijderd. Het begrip „waardeloos" is evenwel — als straks nader 
aan te duiden — zeer onzeker. 

VII. Het onder b genoemde schoonheidsbestanddeel wil de 
bewaring van alles wat bijdraagt tot de schoonheid van het 
bouwwerk, de verwijdering van wat die stoort. 

Hier kan in de eerste plaats strijd ontstaan tusschen het belang der zuiver-

bouwkunstige schoonheid en de schi lderacht igheid. Voor de schi lderacht ig
heid is van groote waarde het oud aanzien, zelfs het verval len uiterli jk, 
in het algemeen dat wat de Engelschen de „ h u i d " van het gebouw hebben 
genoemd, het toevall ige dus, het door den tijd gewordene. De bouwkunstige 
schoonheid vraagt echter het gave en vol ledige: niet het toevall ige, maar 
het bedoelde. 

Ook kan er stri jd komen tusschen het belang der oudheidkundige en dat 
der schoonheidswaarde. Uit oudheidkundig oogpunt moet men wijzigingen 
en zelfs belangrijke verbouwingen ontzien, omdat zij inzicht geven in al lerlei 
toestanden uit het verleden. De verbouwingen van een kasteel kunnen licht 
geven voor de geschiedenis van zeden en gewoonten, de vergrooting eener 
kerk getuigt van toeneming der bevolking, vermeerder ing der godsdienstige 
belangstel l ing of iets dergelijks. Maar de schoonheidswaarde kan door zulke 
veranderingen geschaad zijn. 

Schi lderacht igheid en oudheidkunde kunnen dus in botsing komen met de 
eischen der bouwkunst ige schoonheid. 

VIII. In geval herstel onvermijdelijk is, verdient het belang der 
oorspronkelijke bouwkunstige schoonheid de voorkeur, indien 
zij op volkomen zekere wijze hersteld kan worden. Daar dit echter 
in verreweg de meeste gevallen onmogelijk moet heeten, zal het 
meestal aanbeveling verdienen te voldoen aan de gemakkelijker 
te bevredigen eischen van oudheidkunde en schilderachtig aan
zien. Men vergete ook niet, dat de schoonheidswaardeering in 
verschillende tijden uiteenloopt en dat persoonlijke smaak een 
zeer onbetrouwbare leidsman is ' ) . 

IX. Als aanwijzingen voor de kennis van den vroegeren toe
stand van een bouwwerk kunnen oude afbeeldingen gelden, voor 
zooverre zij worden bevestigd door feitelijke gegevens. De 
„feiteli jke gegevens" behooren aanvaard te worden in hun strikte 
beteekenis: hunne waarde worde niet uitgebreid door veronder
stellingen betreffende verdwenen vormen '-). 

B. V o o r s c h r i f t e n . 

X. Het is niet mogelijk voorschriften te ontwerpen, waarnaar 
bij ieder herstellingswerk zou gehandeld kunnen worden. Elk 
geval moet op zichzelf worden beoordeeld, en alleen de alge
meene beginselen voor de te volgen gedragslijn kan men van te 
voren vaststellen. 
De toepassing voor het bijzondere geval is dan de taak van 
kunstenaars (bouwmeester, beeldhouwer of schilder, al naar 
gelang van het werk), in overleg met kunsthistorici, omdat 
zoowel het artistieke welslagen moet verzekerd worden als het 
belang van oudheidkunde en kunstgeschiedenis gediend. 

XI. Voor bouwwerken, die aan hun oorspronkelijk gebruik 
zijn onttrokken, en geen nieuwe bestemming van practisch nut 
hebben gevonden, gelden de volgende bepalingen: 
Indien zij bouwval zijn, vermijde men verbouwingen en beperke 
zich strikt tot hetgeen noodig is om verder verval te voorkomen. 
Indien zij nog voldoende volledig en hecht zijn, geve men er een 
nuttige bestemming aan en behandele ze in overeenstemming 
daarmede, öf beware ze als bewijsstukken en bepale zich dan 
tot onderhoud. 

Voor het onderhoud en de verdere behandeling van bouwvallen handele men 
overeenkomstig de voorschr i f ten, daarover gegeven door de Wurtemberg-
sche regeering in hare „ A n w e i s u n g e n zur Denkmalpf lege", samengevat en 
gewijzigd als volgt : 

1. Opru imen van het puin, zoodat de overbli j fselen voor den dag komen 
en de aanleg van het geheel duidelijk wordt ; in het bijzonder de oude 
ingangen, vensters, schoorsteenen, vloeren en verdiepingen, kelders, gewel
ven en gewelfaanzetten. 
2. Afvoeren van het hemelwater. 

3. Optrekken van stutten tegen onderdeelen, die dreigen in te storten. 
Wi jkende muren, zoo noodig te schoren met beeren, uitgeholde te onder
vangen, schadeli jke gaten en spleten op te vul len, gevaarl i jke bogen te 
voltooien, en zoo noodig te ondervangen of vol te metselen. De beeren 

moeten zoo eenvoudig mogelijk behandeld worden en, zonder onnoodig in 
het oog te va l len, toch hun doel en herkomst niet ver loochenen. 
4. Afgeva l len onderdeelen kan men weder opzetten, als hun plaats zeker is. 
Zij worden, zoo mogelijk, dan met hedendaagsch schr i f t gemerkt : her
plaatst in . . . 

5. Bij z ichtbare afdekkingen gebruike men geen cement. Ook brenge men 
onregelmatig afgebrokkelde muren niet over groote deelen tot gelijke hoogte 
terug. Zeer aan te bevelen is de afdekking van muurwerk met mos en gras, 
des noods op een bed van mortel of leem, doch bij voorkeur op een iso-
leerlaag van asphalt . Ook gewelven worden op deze wijze beschermd, nadat 
hunne scheuren en spleten van de noodige wiggen voorzien en volgegoten 
zijn. Bijzondere zorg wijde men hierbij aan den waterafvoer. 

6. Vr i js taande muuroverbl i j fselen en blootgelegde grondslagen bescherme 
men tegen inwater ing. Desgewenscht kan kl imop er tegenaan worden ge
plant. 
7. Van boomen en struiken worde niet meer verwijderd dan noodig is voor 
de overzichtel i jkheid van den bouwval van verre en nabij. Mooie boom
groepen spare men, vooral op plaatsen, die vroeger niet overdekt waren : 
binnenpleinen en tuinen. S t ru iken , die in de muren wortelen en daarvoor 
gevaarli jk zijn, verwijdere men. K l imop is echter in den regel als een be
scherming te beschouwen. W a a r de hechtwortels van den kl imop wegens 

') De redactie en toel ichting van dit ar t ikel , als voorgesteld door de min
derheid der commissie , luidden a ldus: 
Het belang der architecturale schoonheid verdient de voorkeur indien res
taurat ie dr ingend noodig en indien het mogelijk is op volkomen zekere 
wijze te herstellen. W a a r dit laatste onmogelijk blijkt, is te voldoen aan de 
gemakkel i jker te bevredigen eischen van oudheidkunde en schi lderacht ig 
aanzien. 

De bedoeling is te zeggen, dat het, om een restauratie te wettigen, niet 
voldoende is, dat deze mogelijk zij, maar dat die ook noodig moet zijn. 
Voorts kan niet a priori verk laard worden, dat een volkomen zekere her
stell ing „ in verreweg He meeste gevallen onmogelijk moet heeten". De slot
zin kan verva l len : 't is een door n iemand betwist axioma. 
2) Voorstel en toel ichting der minderhe id : 
De laatste zinsnede vervalt . 

Het gaat niet aan alle conjecturen betreffende de vormen a priori uit te 
sluiten. 
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verweering van de steen of de losheid der voegen gevaar opleveren, verdient 

wilde wingerd de voorkeur. 

XII. Bij andere bouwwerken onderscheide men: maatregelen 
tot instandhouding en die tot verzekering van het nuttig ge
bruik. 

XIII. 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 oudheid
kundige-, historische- of kunstwaarde bezitten '). 

W a a r sporen van een vroegere gedaante bewaard zijn of voor den dag 
komen, late men die in wezen. Bij een in gothischen stijl verbouwde romaan-
sche kerk b.v. moet men niet, alleen omdat daarin een romaansch venster 
voor den dag komt, alle vensters weder in den romaanschen vorm gaan 
brengen, doch het teruggevondene behouden en de overige in hunnen eigen 
vorm laten. 
In de meeste gothische gebouwen hebben de vensters hunne traceeringen 
verloren. Zijn er enkele, waar in deze bewaard bleven, dan kunnen de andere 
in denzelfden geest worden bijgemaakt, voor zooverre dit althans niet strijdt 
tegen den geest van art ikel X I X . Bij kerken kunnen choorvensters echter 
niet zonder meer als voorbeeld dienen voor de vensters van het schip. 
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 bouwmeester, stellig misstaan, late men 
hem vrijheid in het zoeken der oplossing. 

A a n het dak worde zoo min mogelijk veranderd. Het beheerscht het silhouet, 
men late het daarom zooveel mogelijk in den bestaanden vorm. Wi jz iging is 
alleen geoorloofd, indien de dakvorm uit bouwkundig oogpunt slecht is. 
Zijn er duidelijke sporen van den oorspronkeli jken toestand, dan volge men 
die, anders ontwerpe men zelfstandig een oplossing. 

Wat met de gevels dient te geschieden, hangt natuurl i jk af van de bedaking. 
W a a r een wijziging van het dak verandering in het sMhouet van den gevel 
meebrengt, make men die zooals het gezond verstand het eischt. 
Het inwendig van een gebouw behandele men in den geest, die hier voor 
het uitwendig is toegelicht. Men streve dus niet naar een kunstmatige een
heid van stijl, doch eerbiedige het werk van den tijd. Oude meubelen b.v., 
beelden enz., die geschiedkundige of kunstwaarde bezitten, mogen niet 
worden verwijderd, omdat zij uit lateren tijd zijn dan het gebouw, en nieuwe 
voorwerpen, welke noodig blijken, late men het karakter dragen van den 
eigen tijd. 

XIV. Verbouwingen van eenigen omvang zal men in den regel 
het best doen te eerbiedigen. Men denke aan onze torenspitsen, 
men bestudeere vroegere restauraties. Waar een stellige mis
stand is ontstaan en onbetwistbare gegevens voor herstel in de 
oorspronkelijke gedaante ontbreken, ontwerpe een bekwaam 
bouwmeester een harmonische oplossing. 

XV. Met aanbouwsels en belendingen zij men bijzonder voor
zichtig. Zij hebben dikwijls waarde, omdat zij de afmetingen van 

') Voorstel en toelichting der minderheid: 
De strekking der herstel l ingswerken kan zijn de reconstructie van een 
vroegeren toestand of eenvoudig het behoud van hetgeen daarvan in den 
bestaanden toestand is overgebleven: in beide gevallen zijn, zooveel eenigs-
zins mogelijk, te eerbiedigen de latere wijzigingen en toevoegingen, die oud
heidkundige, historische of kunstwaarde bezitten. 

A l le reconstructie zonder onderscheid te verbieden gaat te ver. Dit is de 
veroordeeling van de herstelling van de kap der groote Hofzaal op het 
Binnenhof! 
In de toelichting al. 2 leze men: 
„ Z i j n aan het gebouw geen sporen meer van de oude harnassen, en misstaan 
de latere vensters zoodat zij niet kunnen worden behouden, dan worden de 
harnassen gemaakt volgens het type van andere soortgelijke gebouwen uit 
dezelfde streek en denzelfden ti jd". 
De andere heeren wil len niet dat men zich inspireere op oude gelijksoor
tige en gelijktijdige voorbeelden. Het moet opzettelijk anders zijn dan uit 
het bestaande gebouw valt af te leiden: dat is de zin van den eisch om 
„een logische indeeling toe te passen, een zelfstandige oplossing te v inden, 
te maken zooals de logica het eischt". 
Waar toe al die bezwaren? Opdat men kunne zien dat het werk nieuw is? 
Maar dat is te verkri jgen door er eenvoudig het jaartal op te stempelen. 
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een bouwwerk tot haar recht brengen, en bedekken soms ook 
deelen, die — vrij-gelegd — onoplosbare raadsels stellen. 

Het is natuurli jk van veel belang, dat men deze moeil i jkheden bestudeert, 
de raadselachtige gegevens zorgvuldig opneemt en ze in teekening brengt, 
doch het zou verkeerd zijn het aanbouwsel af te breken ter wil le van een 
niet meer dan waarschijnl i jke oplossing. 

Zijn de aanbouwsels bepaald leelijk, dan kan herbouw in goeden 
vorm de voorkeur verdienen boven verwijdering. 

XVI. Het opnieuw bouwen van verdwenen gedeelten van een 
gebouw is een leugen tegen de geschiedenis. Ter wille van het 
behoud, ter meerdere verzekering van het nuttig gebruik, of 
om een stelligen misstand weg te nemen, kan het niettemin 
noodig zijn eenig verdwenen deel te herbouwen. Men denke aan 
de spits op een toren, het portaal van een raadhuis, het gewelf 
in een kerk, enz. Herstel in een vroegeren vorm is alleen oorbaar, 
in de zeldzame gevallen, waarin het op volkomen zekere wijze 
en volledig mogelijk is. 
In alle andere gevallen worde een nieuwe oplossing gezocht. 

XVII. Als grondregel gelde: behoud gaat vóór vernieuwing. 
Vernieuwing is alleen geoorloofd, waar zij, terwille van het 
voortbestaan van het bouwwerk, onvermijdelijk is, bij sierende 
deelen alleen daar, waar het niet mogelijk is door beschermende 
maatregelen verder verval te voorkomen en uitstel van ingrijpen 
de mogelijkheid van vernieuwing in denzelfden vorm zou weg
nemen. 

XVIII. De hechtheid eischt dikwijls ingrijpende vernieuwingen, 
de geschiedenis en de schilderachtigheid vorderen het zoo min 
mogelijk aantasten van het oppervlak, van de „huid". Hieraan 
kome men tegemoet door de keuze der grondstoffen. 
Als regel gelde, dat bij vernieuwingen in oude vormen dezelfde 
bouwstof wordt gebruikt, waarin die oorspronkelijk waren uit
gevoerd: dezelfde of zooveel mogelijk overeenkomstige soort 
bergsteen, dezelfde grootte van baksteen en handvorm, dezelfde 
dakbedekking (pannen, leien, lood, koper). Indien echter een 
slechte grondstof is gebruikt, b.v. een bergsteensoort, die snel 
verweert, vervange men die door eene van beter gehalte, doch 
zorge, dat zij in geaardheid en kleur zooveel mogelijk met de 
oorspronkelijke overeenstemme. 

XIX. Wat de vormen betreft, houde men — waar stellige 
gegevens dat toelaten — de oude zorgvuldig aan, voor zoover 
zij zich tot herhaling leenen, alleen dus de vormen, die door af 
te schrijven vlakken worden begrensd. 
Beeldhouwwerk, ook het persoonlijk-behandelde gehouwen orna
ment — als het niet langer op zijn plaats kan blijven — beware 
men en vervange het door geheel oorspronkelijk, in harmonie 
met de omgeving. Het moet niet de vormen vertoonen van een 
vroegeren tijd, en het werk zijn van een kunstenaar '). 

XX . Nieuwe deelen, bij herstellingswerken aangebracht, wor
den zooveel mogelijk voorzien van het jaartal hunner plaatsing. 

XXI. De door het gebruik gevorderde welstand en waardigheid 
kunnen omvangrijker vernieuwingen eischen dan de zorg voor 

'i Inplaats van de 2de alinea stelde de minderheid voor: 
Ander ornament en beeldhouwwerk zijn zuiver naar de aanwezige overblijf
selen te copieeren, of waar dit wegens te ver gevorderd verval onmogelijk 
is, te vervangen Hoor werk in denzelfden geest. De oude fragmenten worden 
bewaard. 

Zij lichtte dit aldus toe: 
Het stelsel der andere heeren dreigt de monumenten, welker restauratie 
langen tijd vordert , tot een lappendeken te maken. 

het voortbestaan-alleen van het bouwwerk vorderen zou. Het 
is zaak hieraan tegemoet te komen, omdat dan het „ leven" van 
een bouwwerk beter verzekerd wordt. 
Deze eischen zullen zich in den regel doen gelden ten aanzien 
van sierende deelen: beeldhouwwerk, muurschilderingen. Men 
schende echter nimmer een oud werk van waarde, doch brenge 
het oorspronkelijk naar een veilige bewaarplaats en vervange 
het door een nieuw werk van een kunstenaar. 

Bij muurschi lder ingen — waarvan reeds al te lang de belangrijkste werken 
door „ o p h a l e n " der omtrekken enz. zijn vernield — kan men de Zweedsche 
behandeling toepassen (overbrenging der beschilderde ka lk laag) , of over 
de oude schi lder ing, op voor deze onschadeli jke wijze, een nieuwe aan
brengen, zóó dat de oude gemakkeli jk tijdelijk kan worden z ichtbaar ge
maakt. 
W a a r men schi lderingen aan het gezicht wil onttrekken, zal bedekken met 
op ramen gespannen stof noodig zijn. Indien nieuwe schi lder ingen worden 
aangebracht, kieze men natuurl i jk hedendaagsch werk, doch zorge dat het 
harmonieert met het oude gebouw i ) . 
V a n gebrandschi lderd glas zorge men, dat alle oude stukken goed bewaard 
blijven. Het inzetten van nieuwe stukken kan in ouden trant geschieden, 
voor zoover het dient om een grootendeels oud geheel vol ledig te maken. 
Indien geheele vakken aan de beglazing van een venster ontbreken, vui le 
men die met oorspronkeli jk werk, en wanneer slechts enkele gedeelten van 

het oude glas over zijn, beware men die op een veil ige plaats en late nieuw 
glas maken door een kunstenaar . 

XXII. Men eerbiedige steeds wijzigingen in verloop van tijd in 
een bouwwerk gebracht om het nut daarvan te verhoogen, als 
zij nog het gebruik vergemakkelijken, en verwijdere die alleen, 
indien zij onbetamelijk of doelloos zijn, of het aanzien van het 
gebouw schaden en op zich zelf geen kunstwaarde bezitten. 

XXIII. Nieuwe, door het gebruik geëischte wijzigingen make 
men zóó, dat de harmonie van het geheel zoo min mogelijk 
worde verstoord. Het navolgen der oude vormen blijve daarbij 
echter uitgesloten '). 

Dit geval doet zich herhaaldel i jk voor bij de verbouwing van oude woon
huizen tot winkels of de verander ing der onderpui van een winkel om dien 
meer in overeenstemming te brengen met hedendaagsche eischen. Het strijdt 
met het gezond verstand in zulk geval in oude vormen te wi l len werken, 
en een fi jnvoelend bouwmeester kan zeer goed een nieuwe oplossing v inden, 
die het oude werk niet schaadt . 

XXIV. Ook vergrootingen van oude gebouwen moeten duide
lijk den stempel dragen van den tijd, waarin zij ontstonden, gelijk 
zij vroeger bijna altijd deden -). 

C. M a a t r e g e l e n t o t v e r z e k e r i n g v a n de n a l e v i n g d e r v o o r s c h r i f t e n . 

X X V . Om een behoorlijke behandeling der bouwwerken te 
verkrijgen, is het noodig dat bij de wet toezicht van Regeerings-
wege op hun onderhoud, herstelling en verbouwing worde inge
steld en geregeld. 

XXVI . Het begrip „onderhoud" dient omschreven te worden, 
en men bepale welke onderhoudswerken buiten Regeerings-
toezicht mogen geschieden. 

XXVII. Zoolang de Regeering geene wettelijke bevoegdheid 
bezit, verzekere zij zich in ieder geval belangrijken invloed op 
de met rijksgelden ondersteunde herstellingswerken. Alvorens 
eenige bijdrage toe te kennen, eische zij overlegging van eene 
volledige opname van het bouwwerk in opmeting en foto en 
van een algemeen herstellingsplan. Daar echter een in alle 
bijzonderheden goed herstellingsplan niet van te voren is op te 
maken, omdat de gegevens daarvoor gewoonlijk eerst tijdens 
de werkzaamheden gevonden worden, zorge de Regeering voor 
geregeld oudheidkundig toezicht. 

XXVIII '-'). Zij vordere ook opname in teekening en foto van 
alle ontdekte bijzonderheden, het bijhouden van een dagboek, 
waarin van deze laatste en van alle verrichte werkzaamheden 
nauwkeurig aanteekening wordt gehouden, en bedinge de af
gifte, na beëindiging der herstelling, van het geheele aldus 

' i Deze laatste zinsnede stelde de minderheid voor te laten verval len, wat 
zij a ldus toel ichtte: 
Men kan niet a priori elke muurschi lder ing verbieden, welke niet oorspron
kelijk zou zijn. In de hal te Zut fen was er een, voorstel lende het panorama 
der stad circa 1500. Het schi lderwerk is verdwenen, doch er bestaat een 
afbeelding van. W a a r o m zou men dit panorama niet opnieuw ter plaatse 
mogen schi lderen? Natuurl i jk met dateering van het moderne werk. 
2) Deze en de drie volgende art ikelen keurde de minderheid af als „n ie t 
val lende binnen de grenzen van het onderwerp, dat alleen bedoelt de regelen 
vast te stellen, te volgen bij restauratie van monumenten." Zij achtte de 
stof „h ie r uiterst v lucht ig behandeld en de moeil i jkheden der praktijk al 
zeer oppervlakkig voorbij gegaan". 

bijeengekomen dossier en van revisieteekeningen, waarin dui
delijk is aangegeven welke wijzigingen en vernieuwingen zijn 
aangebracht. 

XXIX. Voor de beoordeeling der plannen uit oudheidkundig 
oogpunt en het toezicht op de uitvoering bediene de Regeering 
zich van opzettelijk daarvoor geschoolde ambtenaren, werkende 
onder leiding van een commissie. 
Deze commissie besta uit enkele bouwmeesters en kunsthistorici, 
een beeldhouwer en een schilder, onder voorzitterschap van een 
onpartijdig belangstellende, die geen deskundige behoeft te zijn. 
Zij vorme eene afdeeling van eene „Rijkscommissie voor de 
monumentenzorg", waarvan de tegenwoordige commissie voor 
de monumentenbeschrijving de andere afdeeling worde, om 
de onmisbare samenwerking van deze twee instellingen te ver
zekeren. 

X X X . De leiding van ieder herstellingswerk worde opgedragen 
aan een kunstenaar, en men vermijde, dat dezelfde bouwmeester 
vele herstellingswerken leidt. 

Sleur is hier verderfel i jk . Het oudheidkundige deel der taak moet voldoende 
verzekerd zijn door de organen van den Staat en door de eischen. te stellen 
aan den uitvoerenden opzichter — het art ist ieke deel vordert een niet door 
gewoonte verslapten geest. 

XXXI . Om tot ambtenaar der monumentencommissie benoemd, 
of als uitvoerend opzichter bij een herstellingswerk toegelaten 
te worden, moet men blijken van geschiktheid hebben gegeven, 
ten genoegen der Rijkscommissie. 

') H ie r tegenover stelde de minderheid voor: 
Nieuwe door het gebruik geëischte wijzigingen worden uitgevoerd, zoo dat 
de harmonie van het geheel zoo min mogelijk worde verstoord en derhalve 
het best in vormen en kleuren overeenstemmende met de oude. 
2) Voorstel der minderhe id : 
Hierbi j en bij vergroot ingen van oude gebouwen, ook wanneer deze geschie
den in den stijl van het bestaande, worde het jaarta l van den nieuwbouw 
daar in geplaatst. 
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M O T T O A i B2 C s O N T W E R P E R : H E I N S A L O M O N S O N . A R C H I T E C T T E L A R E N N . H . 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. ONTWERPSTUDIE NR. 14. ONDERWERP EEN KIOSK. 

R A P P O R T V A N DE COMMISSIE VAN B E O O R D E E L I N G . 

De opgave, gepubliceerd in het B.W.A. nr. 2 van dezen jaargang, 
luidde als volgt: 
„Opgave: het ontwerpen van een kiosk voor den verkoop van 
kranten, tijdschriften e.d. in een onzer groote steden. 
Het ontwerp moet geschikt zijn voor uitvoering in serie en moet 
dus ook berekend zijn op plaatsing der kiosken op velerlei daar
toe geschikte punten. 
Behalve de verkoop-ruimte met loket, een brievenbus en eenige 
bergruimte voor periodieken, enz. moet de kiosk een toilet om
vatten, uitsluitend ten dienste van de verkoopster. 
Er moet ruime gelegenheid tot uitstalling van tijdschriften e.d. 
worden geboden en tot het aanbrengen van reclame. De reclame 
moet echter ondergeschikt blijven aan het gebouwtje of „straat
meubel". 
Het wordt gesteld op een beton-plaat. Het wordt electrisch 
verwarmd en verlicht. Het mag geen grooter oppervlak hebben 
dan 4 m 2 ." 

Het aantal inzendingen — 53 — bewijst dat deze opgave geboeid 
heeft en bijna alle inzendingen doen zien, dat er met animo aan 
gewerkt is; er zijn voortreffelijk doorwerkte bij. De ontwerp
studie mag stellig als geslaagd worden beschouwd. 
Voor een ontwerpstudie is in 't algemeen een volledige architec
tonische opgave verkieslijk, dus het ontwerpen van een gebouw 
in een gegeven situatie. Daaraan kunnen jonge ontwerpers zich 
zoo volledig mogelijk ontwikkelen en meten. Bij uitzondering 
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is het echter wel goed eens een uitstapje te maken naar een 
grensgebied der architectuur, dat van het straatmeubel. Het 
vraagt lenigheid van geest: het vermogen zich in te stellen op 
een onderwerp, dat in wezen afwijkt van een normale bouw-
opgave. 
Een gebouw is in den regel „einmalig", reeds op grond van zijn 
gebondenheid aan één plaats. Het straatmeubel, i.e. de kiosk 
is dat niet en men kan dan ook vragen of het wel een ge
bouwtje is. 
De tweede zin van de opgave bepaalde duidelijk den uitzonder
lijken aard van de kiosk, maar het is gebleken, dat zeer velen 
zich hiervan geen rekenschap hebben gegeven of niet vermochten 
zich er naar te richten. Tal van ontwerpen zijn geenszins ge
schikt tot uitvoering in serie, doen ingewikkelde constructies 
van gewapend beton zien, metsel- en tegelwerk, getimmerten 
die niet op verveelvuldiging gericht zijn, natuursteen soms van 
bewerkelijke behandeling en zelfs beeldhouwwerk, — en samen
stellingen van deze met ijzerconstructies enz. Een dergelijk 
gebouwtje alias straatmeubel moet echter niet geknutseld wor
den en eigenlijk niet gebouwd ook. De opgave zegt dan ook dat 
„het wordt g e s t e l d op een beton-plaat". 
De plaatsing op velerlei punten biedt een afzonderlijk probleem. 
Zoo'n kiosk is een vrijstaand gevalletje en een sterke gericht
heid kan niet worden verondersteld. Het moet goed staan in de 
oude stad aan den voet van een Gotische kerk en voor barokke 
gevels, aan een gracht bij een brug en op een plein, in de nieuwe 
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stad en ook in plantsoen. Een klare, simpele vorm is eisch voor 
zoo'n gebouwtje dat ondergeschikt dient te zijn aan de omgeving 
en tevens zich daarin moet handhaven, — een eenvoudig grond
plan en een eenvoudige verschijning. 
De inzendingen doen alle denkbare grondvormen zien, vele 
barok, te barok. Ook de indeeling varieert sterk; het geringe 
oppervlak is lang niet altijd ten volle benut. 
De juffrouw moet zitten voor het loket en voldoenden armslag 
hebben om haar koopwaar te kunnen bereiken. Sommigen ver
gaten dat ook een kioskjuffrouw knieën heeft; anderen hebben 
haar zoo ingeklemd tusschen uitstallingen en/of legplanken, dat 
ze de legplanken niet zou kunnen gebruiken. In dit verband moet 
gezegd worden, dat de rechthoekigheid van kranten en tijd
schriften willekeurig gevormde legplanken ondoelmatig doet 
zijn. (Evenzoo zijn niet-rechthoekige ruiten niet zeer gunstig 
voor uitstalling van deze koopwaar.) 

Zeer velen achtten een portaal tusschen de verkoopruimte en 
de W.C. noodig. Eenigen maakten uit hygiënische overwegingen 
de W.C. van buiten toegankelijk, wat zeer onpractisch is. Een 
enkele inzending doet een zeer kleine W.C. zien, die tijdens 
gebruik wordt vergroot, een vernuftige oplossing waar met 
de ruimte gewoekerd moet worden (motto's: 142857, 194031, 
393939, Ergens). 
Enkele inzenders brachten de vloer van de kiosk vrij hoog boven 
het straatvlak om de zittende juffrouw op gelijke hoogte te 
brengen met den staanden klant (motto's: 1,2,3, Mis; Prisma; 
1.2.1940), een goede vondst. 
Velen hebben met de kiosk monumentaligheid bedreven, dik
wijls met de W.C. als uitgangspunt van de vormgeving. De W.C. 
dient echter als bijkomstigheid onopvallend verwerkt te worden. 
Gemetselde bloembakken hebben aan een kiosk geen zin; in 

weinig situaties zullen ze op hun best aanvaardbaar zijn. O, Frank 
Lloyd Wright! 
De reclame is door velen verwaarloosd. Treffende vondsten zijn 
niet te signaleeren. 
In dit verband moet iets gezegd worden van de bestemming der 
borstwering voor reclame. Doelmatig is dit niet. Waar geen 
afzonderlijke borstwering is gemaakt en een glaspui kort boven 
den grond begint, doet bestemming van de onderste ruiten voor 
reclame de eenheid der glaspui te niet. De werkelijkheid zou dan 
niet beantwoorden aan de verwachtingen, die de teekening op
roept (motto's: Luifel en D.D.1240). 
Aan de dagverlichting van de kiosk hebben weinigen aandacht 
gegeven (motto's: 278195; 100.000; 194031; a et a 14). 
Het is echter een feit, dat de juffrouw doorgaans temidden van 
veel glas toch in het donker zit; tijdschriften en kranten zijn niet 
transparant. Daardoor straalt een kiosk 's avonds ook bitter-
weinig licht uit. Goed gevonden is dan ook een verlichting 
rondom onder een luifel, die de uitstallingen beschijnt en de 
kiosk ook 's avonds joyeus doet voorkomen (motto's: Lector; 
Koek; Stalas; a et a 14; P.a.r.l.a. 1; Vrede; A C B 124), of verlich
ting althans van de voorzijde (motto's: M.W.P.A.H.V.; 1 Kiosk; 
G.E.G.J .F .C. ) . De inzender onder motto 167016 maakte de licht
reclame dienstbaar aan de verlichting van de kiosk, een loffelijke 
gedachte. 

De ventilatie is door tal van inzenders verwaarloosd. 
Velen hebben in hun ontwerp een brievenbus ten behoeve van 
de posterijen opgenomen. Bedoeld werd slechts een bus voor de 
ontvangst van brieven op advertenties e.d. 
Op wat hier in 't algemeen gezegd is, soms onder verwijzing naar 
inzendingen, kan niet steeds worden teruggekomen bij de be
oordeeling der afzonderlijke ontwerpen. Ter vereenvoudiging 
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van dit rapport worden de volgende afkortingen gebruikt voor 
eenige veel-voorkomende bezwaren: 

s = ongeschikt voor uitvoering in serie. 
p = ongeschikt voor plaatsing op velerlei punten. 
r = geen of ondoeltreffende reclame-gelegenheid. 
c = constructie onvoldoende verantwoord. 
v = onvoldragen vormgeving. 

Lector 

55555 

117300 

Ergens 

A . B . C . D . E . F . 
777777 

Baltus 

111111 

Mobiel 

M . W . P . A . H . V . 

Vrede 
167016 

278195 
Koek 

393939 
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s, p, v. Grondvorm van plat dak (grove boeiing!) gaat niet 
samen met grondvorm kiosk. 
p, v. W.C.-afdeel ing en eigenlijke kiosk met raar hoedje 
vormen geen geheel. Isolatie? 
s, p, r, c, v. Driehoekige vorm onjuist in de meeste situaties. 
Wonderl i jk hoedje. 
s, r, v. Vreugdeloos bouwsel, te primitief voor grootestads-
kiosk. Materialen- en kleurenkeuze mis. 
r, c, v. Dor, uitstall ingen onjuist, 
s, v, r, c, Ondermaatsche W . C . 
s, r, c, v. Glas in lood (?) ondoelmatig, grove gootlijst, dak
kapel ! Onbru ikbaar kleine W . C . 
s (kapje) , p, c, v. Reclame en dakje niet f raa i . Legplanken 
niet te bereiken. 
Varen ligt niet in de bedoeling, p, v. Indeeling ondoelmatig, 
W . C . onbruikbaar, ruiten veel te klein, niet gaaf en sterk 
geconstrueerd, materialen en kleuren niet gelukkig gekozen, 
s, p, r, c, v. Potloodteekening! De hoofdzaak uit 't oog ver
loren voor al lerhande franje. Redeli jkheid zoek. 
s, c, v. W a a r ligt de koopwaar? 
s, p, r, v. Monumentale W . C . met aangebouwd kioskje. Maxi 
mum oppervlak ver overschreden. Bloembakken maken dat 
de uitstall ingen niet bekeken kunnen worden, 
s, p, r, c, v. Opgeschroefde monumental igheid. 
s, r, c, v. Zwaar dak. De ju f f rouw moet haar werk zittende 
kunnen doen. 
s, p, v. T e dynamisch, te ingewikkeld van constructie. 

H 21017 s, p, r, c, v, T e wi l lekeurig gevormd. Regenwaterafvoer? 
20202 s, p. Max imum oppervlak ver overschreden, zwaarwicht ig 

en verre van ingetogen. 

Teddy. h. s, p, c, v. Onedel van vorm en door reclame overwoekerd. 

303030 s, p, c, v. W . C . met kiosk; indeeling ongunstig. 

221932 s, p, r, c. v. O n r e ë e l . 

243510 s, p, c, v. W . C . is ongelukkig aanhangsel. 

239519 s, p, c, v. Ondermaatsche W . C . Het doorwerken van één 
ontwerp heeft meer waarde dan het teekenen van drie fan
tasietjes. 

A C B 124 s, p, r, c, v. Gezochte ondoelmatige grondvorm, W . C . onge
lukkig aanhangsel . Regenwaterafvoer? Isolatie? 

1.2.1940 s, p, v. Grondvorm en opbouw te ingewikkeld, W . C . onge
lukkig aanhangsel . 

Inval s, p, c, v. Grondvorm en indeeling ondoelmatig, stoepje idem. 

Madame s, p, v. Onvast , onrustige uitstal l ingen, niet aantrekkeli jk. 

A A 4001 s, p, c, v. Grondvorm niet fraai en ondoelmatig. Lui fe lprof ie l 

en regenwater? 
B 27856 s, r, c, v. E legant ; vitr ines en indeeling niet doelmatig. 
Metaal r. Indeeling ondoelmatig, ommantel ing van de W . C . ver

dienstelijk. Dor, ook in kleur. 
100.000 Indeeling niet gunstig. Overmaat van glasroeden, die uit

stall ing hinderen. W a a r de koopwaar? Loket te laag. Braaf. 
1 Kiosk p. Hoofdvorm voornaamste zwak. Onvaste verschijning. Regen 

genegeerd. 
G . E . G . J . F . C . r, c, v. Indeeling zwak. Regen genegeerd. 
Straat s, p, r. Veel te groot oppervlak. Grondvorm voornaamste 

zwak; droog; te veel glasroeden. 
121343 Indeeling niet f r a a i ; te telescopisch. W a a r koopwaar? 

Waarom hellend druipend platje op zware balken? Isolatie? 
Win ter s, p, r. Veel te groot ingevolge het ten onrechte toepassen 

van baksteen en natuursteen. Gaat men er van uit, dat geen 
serie-kiosk bedoeld is, dan valt in verhoudingen en details 
veel te waardeeren. Door geringe wijziging is het ontwerp 
geschikt te maken voor mausoleum of monument voor „de 
onbekende kiosk- juffrouw". 
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7283 s, p, r. T e zwaar van structuur, geen grootestads-kiosk. 
Conische hoofdvorm te waardeeren indien volgehouden 
(deur). Mal koepeltje. Niet berekend op sneeuw. Goed van 
kleur. De wapperende extra-uitstal l ingen zouden joyeus zijn, 
maar hier zelden toepassing kunnen vinden. 

104662 s, p, c. W . C . met kiosk. T e groot oppervlak, te veel roeden. 
T e dynamisch. 

Pr isma s, p. W . C . met kiosk uitgekraagd. T e groot, te dynamisch, 
constructie te ingewikkeld, indeeling zwak. Doorwerkt ont
werp. 

1.2.3. Mis s. Construct ie te ingewikkeld en onvoldoende, te veel glas
roeden. T e mooi. Regenwater genegeerd. 

P.a.r.l.a.l. c, r Max imum oppervlak overschreden. Materiaalkeuze on
r e ë e l ; verhouding der gevels onderl ing matig. 

Mobi 40 r, v. Construct ie te ingewikkeld. Naar , ondoelmatig dakje. 
Brievenbus-buste dwaas en leelijk. Ook reclame plastisch 
niet gunstig. 

2217 p. Pot loodteekening! Indeeling ondoelmatig. Ruzie tusschen 
beide assen. Het wiekende dakje is gezocht. 

Stalas v. T e ingewikkeld en slap van constructie. Draaien is dwaas
heid. Schui fb laden kunnen niet inschuiven. Reclame grof. 
W e l een kiosk. 

194031 c. Geknutseld. Naar dakje. Isolatie? Verhouding der gevels 
onderl ing matig. Wel een kiosk. 

142857 p. Het meest op seriebouw berekende houten straatmeubel . 
Indeeling ondoelmatig. Lengter icht ing overdreven. Verhou
ding der gevels onderl ing matig. 

Ki l l is r, s (voet). Dor, niet nobel, maar deugdelijk. 
Lui fe l r, c. Zijgevels zwak. Zwier ig straatmeubel. Regenwater

afvoer? 
D D 1240 r. Zeer goede indeeling. Zonder voldoende berging. Achter

gevel zwak. Droogjes. 
P P P 019 Goed gedacht, niet nobel van verhoudingen. Nuchter. 
Kubiek Dit ontwerp zou in zijn uiterli jke verschi jning ongetwijfeld 

in elke situatie voldoen. De achterkant is het minst ge
s laagd: de deur verstoort de gaafheid en verdient niet door 
l ichtreclame geaccentueerd te worden. Overigens is de op
bouw gaaf. De indeeling staat niet op hetzelfde peil. De 
ommantel ing van de W . C . met etalages is verdiensteli jk. 

A1B2C3 Dit ontwerp acht onze commissie het klaarst gedachte, 
scherpst op het doel gerichte straatmeubel , gaaf van struc
tuur en van verschi jning, 't Heeft echter iets modieus, ge

tuige ook de l ichtreclame, scheef boven het symmetr ische 
voorgeveltje, 't Bagageplankje is een aardige vondst. Onbe
grijpelijk is het niet isoleeren van de W . C , ontworpen in 
dezen winter. 

Aan den ontwerper van deze inzending komt naar de meening 
onzer commissie de beschikbaar gestelde belooning toe. Bij 
opening van den naambrief bleek de ontwerper te zijn: Hein 
Salomonson, architect te Laren N.H., lid van ons genootschap. 
Ontwerper van de inzending onder motto Kubiek bleek te zijn: 
B. van Veen te Rotterdam. 

Onze commissie adviseert behalve de twee laatstbesproken ontwerpen ook 
de twee volgende te publiceeren. 
E r val len ernstige bedenkingen tegen aan te voeren, maar zij hebben daar
tegenover bijzondere kwaliteiten, welke hen o.i. publicatie waard doen zijn. 
Zij worden hier afzonderl i jk behandeld. 

010203 c. Een pikante verschi jning. E r is tegenstri jdigheid tusschen 
den ranken opbouw en de cru erop geplaatste zware reclame-
schi lden en hun ver l icht ing. De W . C . is in het centraal -
bouwtje gebrekkig verwerkt , in plan en exterieur beide. 
Ui tsta l l ing van drukwerk in de buitenlucht, laag bij den 
grond (hondjes!) achter vrij dicht t ra l iewerk is volstrekt 
ondoelmatig. De isolatie is onvoldoende. Construct ie f , zoo
wel als wat zijn vormgeving betreft, zou deze kiosk beter 
op zijn plaats zijn in een groote hal dan op straat. E n 
toch . . . ! 

a et a 14 r. Het max imum oppervlak is ver overschreden. In dit ont
werp is de ronde vorm het meest consequent toegepast, ad 
absurdum. „ V e r k o o p aan de leizijde" heeft geen z in - een 
rond geval heeft geen leizijde meenen wij. De rondgaande 
etalagegleuf is voor den verkoop hoogst ondoelmatig. Het 
dubbele, glazen dak is onuitvoerbaar te achten. Het beoogde 
avondverl icht ings-effect is charmant gedacht. De ju f f rouw 
dreigt echter in haar glazenkastje 's winters te bevriezen 
en 's zomers te stoven. De voetplaat is een struikelblok, 
't Geheel is van nobele al lure, maar volstrekt onreëe l . 

Voor het bestuur: De commissie van beoordeel ing: 

W I E G E R B R U I N , Voorzi t ter . J . F. B E R G H O E F . 
J . W . H. C . P O T , Secretar is . Ir. J . L E U P E N . 

W I E G E R B R U I N . 
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RAADHUIS T E MEDEMBLIK. 

Wij lazen in „De Aannemer": 
Naar wij vernemen is ten behoeve van den bouw van een nieuw 
raadhuis aan het Gemeentebestuur van Medemblik een voor
schot uit het crediet voor werkverruiming verleend. 
De uitvoering van het bouwwerk geschiedt onder de gebruike
lijke voorwaarden, die door den Rijksdienst voor de Werkver
ruiming, ten aanzien van tewerk te stellen arbeiders en toe
passing van materialen, worden gesteld. 

Als een bijzonderheid, welke voor de beeldende kunstenaars van 
groot belang is, doet zich hier echter het geval voor, dat door 
de Overheidsinstanties is goedgekeurd, dat een bepaald bedrag 
boven de gewone begrooting wordt uitgetrokken voor het uit
voeren van eenige beeldhouwwerken. 
Het behoeft geen nader betoog, dat wij deze beslissing met 
vreugde hebben begroet. Wij spreken de hoop uit, dat dit voor
beeld door vele andere zal worden gevolgd. 

HET ZEGELEN VAN BESTEKKEN, VOORWAARDEN EN TEEKENINGEN. 

De Minister van Financiën heeft er onlangs de aandacht van de 
ambtenaren der Registratie en Domeinen op gevestigd, dat door 
aannemers en aanbesteders nogal eens wordt gezondigd tegen 
de bepaling van de Zegelwet, dat bestekken en teekeningen 
moeten worden gezegeld en aan deze ambtenaren opgedragen 
het toezicht te verscherpen. 
Daar deze wet ook in ander opzicht niet steeds wordt nageleefd 
en omtrent de voorschriften der zegelwet veel misverstand blijkt 
te bestaan, volgen hieronder nog eens de bepalingen, welke voor 
den aannemer in het bijzonder van belang zijn. 
Elk contract, dus ook het contract van aanneming, moet worden 
gesteld op gezegeld papier, zgn. formaatzegel, van minstens 
/ 0.50. Dit wordt vanwege het Rijk uitgegeven en is verkrijgbaar 
aan elk kantoor der Registratie en Domeinen, benevens aan de 
hoofd- en bijpostkantoren in de plaatsen waar geen kantoor der 
Registratie en Domeinen is gevestigd, terwijl het ook in sommige 
boekwinkels verkrijgbaar is. Men kan ook van eigen papier ge
bruik maken en dit ter zegeling aanbieden, mits men er voor 
zorg draagt, dat de zegeling dan plaats vindt vóór de eerste 
handteekening op het stuk wordt gesteld. Sinds 1937 is bovendien 
toegelaten, het zegelrecht te voldoen door gebruik te maken van 
plakzegels; op deze zegels moeten met inkt of anilinepotlood 
datum en jaar van onderteekening worden geplaatst, terwijl ten 
minste een der handteekeningen door het zegel heen moet wor
den geschreven. Overtreding dezer regels wordt gestraft met 
een boete van tienmaal het verschuldigde zegelrecht met een 
minimum van ƒ 100.—. 

Worden bij het aannemingscontract bestek, voorwaarden en 
teekeningen gevoegd of wordt daarnaar in het contract ver
wezen, dan moeten ook deze stukken worden gezegeld. Hier zal 
het in het algemeen niet mogelijk zijn gebruik te maken van 
papier, dat tevoren is gezegeld en men dient de stukken dus 
nadat ze zijn opgemaakt ter zegeling aan te bieden, terwijl ook 

hier van plakzegels gebruik kan worden gemaakt. De wet be
paalt, dat de zegeling moet plaats vinden b i n n e n v e e r t i e n 
d a g e n nadat de stukken „de bestemming hebben gekregen 
om deel uit te maken van de overeenkomst", d.w.z. binnen 
veertien dagen nadat het contract van aanbesteding, waarbij 
ze behooren, is opgemaakt. Omtrent het bedrag van het zegel
recht, dat afhankelijk is van de grootte der stukken, versta men 
zich met den Ontvanger. Bij niet-zegeling of te lage zegeling 
van de genoemde stukken is ook hier een boete verschuldigd van 
tienmaal het te weinig betaalde met een minimum van ƒ 100.—. 
Vóór 1937 bestond deze boetebepaling niet. Had men verzuimd 
zijn bestek, voorwaarden en teekeningen te doen zegelen, dan 
kon men ze vóór 1937 altijd nog ter zegeling aanbieden zonder 
in boete te vervallen. Men kon dus veilig tegen de wet zondigen, 
hetgeen leidde tot de opvatting, die men in de practijk veelal 
ontmoette, dat deze stukken niet b e h o e f d e n te worden ge
zegeld. Deze opvatting was vóór 1937 onjuist, na de wetswijzi
ging van dat jaar is zij bovendien gevaarlijk. De Zegelwet immers 
vraagt niet of overtreding.te goeder trouw heeft plaats gehad, 
en legt zonder meer boete op voor elke overtreding. 
Een enkel woord nog over de vraag wie het zegelrecht moet 
betalen. Hiervoor bestaat geen voorschrift. In de practijk ont
moet men gewoonlijk, dat de aanbesteder het zegelrecht betaalt, 
maar voorgeschreven is dit niet. De wet laat het over aan de 
onderlinge afspraak van aannemer en aanbesteder. Dit brengt 
mede, dat wanneer zegeling is nagelaten b e i d e n , dus zoowel 
de aannemer als de aanbesteder, aansprakelijk zijn voor recht 
en boete. 

Voorts dient nog opgemerkt te worden, dat niet-onderteekende 
afschriften niet behoeven te worden gezegeld en dat ook acten, 
bestekken, voorwaarden, kaarten en teekeningen, opgemaakt 
terzake van v a n w e g e het Rijk gehouden openbare aanbe
stedingen van zegelrecht zijn vrijgesteld. 

„BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP". STUDIEPRIJSVRAGEN 1939. 

De maat van de teekeningen voor de eerste prijsvraag mag voor 
wat de lengte betreft worden gewijzigd, de maat van 75 cm moet 
dus gehandhaafd blijven, echter moeten alle teekeningen even 
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groot zijn. Het aantal van maximum zes teekeningen mag slechts, 
indien niet anders mogelijk, worden overschreden. 

Namens het bestuur: 
W. C. P O U D E R O Y E N , 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. H. G. J. SCHELLING, VOORZITTER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, N R - j A 
J P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. | \ J 

REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102, AMSTERDAM 9 MAART 1940 
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J. C. VAN EPEN 60 JAAR. 

1880 - 14 MAART - 1940. 

Eigenlijk moest het bereiken van den zestigjarigen leeftijd — 
als de jubilaris architect is — geen aanleiding geven tot een 
bizondere wijze van viering daarvan. Immers, waar de mensen 
in tal van beroepen op dien leeftijd wordt gerekend tot de oudere 
garde te behooren, is dit in het architectenberoep maar zelden 
het geval. 
Afgezien van de omstandigheid, dat ondanks het vele, in de 
laatste decennia, in het belang van de architecten door den 
B.N.A. tot stand gebracht, de maatschappelijke positie van den 
bouwkunstbeoefenaar nog verre van ideaal geacht kan worden 
en slechts een enkele bij het bereiken van den „pensioengerech
tigden leeftijd" zich zou kunnen veroorloven de praktijk aan 
anderen, jongeren over te laten, kan de zestigste verjaardag 
voor den architect geenszins het sein beteekenen tot stoppen 
of zelfs maar — vaart verminderen. 
Zoo de totstandgekomen architectonische werken het leven 
weerspiegelen dat reeds voorbij ging, weerspiegelt de bezigheid 

van den architect het leven dat juist op dat moment geleefd 
wordt en hem zoodanig in beslag neemt en boeit, dat hij zich 
daarin volkomen assimileert. Zoo kan hij op z'n veertigsten 
jaardag zeggen, dat hij over veel ervaring beschikt, op z'n 
vijftigsten, dat er nog wel iets aan kan ontbreken, op z'n zestig
sten zal hij vrij zeker de hoop uitspreken, nog veel ervaring te 
mogen opdoen. D.w.z., bij het voortschrijden der jaren wordt 
hij zich hoe langer zoo meer bewust, dat een menschenleeftijd 
nauwelijks reikt, of misschien zelfs te kort is, om zijn drager 
alle ervaring te verleenen welke een „ to taa l" architect van noode 
heeft. 
Hierdoor is een architect dan ook nooit oud. Ook van Epen 
niet! 
Hij is een goed schaatsenrijder. Hij maakt lange, sierlijke slagen 
en komt daarbij snel vooruit. Te voet, herinnert hij altijd aan 
den schaatsenrijder, jeugdig, veerkrachtig, sportief, paraat. Zoo 
staat hij ook in z'n werk en tegenover de toekomst. Niets be-
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droeft hem meer dan dat hij geen opdrachten heeft, want de 
wil tot actief-zijn, te kunnen medebouwen aan het groote ge
bouw der samenleving, beheerscht hem geheel. 

Van Epen heeft niet weinig tot stand gebracht. Hij vestigde zich 
na op verschillende bureaux in binnen- en buitenland zich te 
hebben voorbereid, in 1905 te Baarn, waar hij begon zijn zeer 
verdienstelijke landhuisjes en villa's te bouwen. De invloed van 
Hanrath, die voor den Nederlandschen landhuisbouw groote 
verdienste heeft gehad, en van Berlage was bij dit, en zijn latere 
werk duidelijk. Vooral zijn eigen woning aan de Kringlaan en 
niet minder het simpele landhuisje „Bloemhof" zijn geslaagde 
werken uit zijn eerste jaren. 

Al spoedig bereiken hem opdrachten voor woningbouw in A m 
sterdam. Zijn eerste werk op dit gebied bestond uit de complexen 
onderwijzerswoningen aan de Boerhavestraat te Amsterdam, 
door welke van Epen zich terstond deed kennen als een bekwaam 
woningbouw-architect. Daarna volgden de in architectenkringen 
bekende en meestal gewaardeerde door geheel Amsterdam ver
spreide woningblokken. 

Bij een kortgeleden plaats gehad hebbende ontmoeting van 
architecten in het bureau van den B.N.A. zeide een collega bij 
een napraatje ongeveer: „over het werk van Van Epen op het 
gebied van den woningbouw zou zeker een aardig artikel zijn 
te schrijven. Vele van Epens woningen nemen een voorname 

plaats in op dit gebied. Zij blijven het goed doen en stellen veel 
wat in de gloriedagen van de hoofdstedelijke woningbouw-
architectuur is verrezen, in de schaduw. Dit werk draagt iets 
in zich dat van blijvende waarde is, wat helaas niet van alle werk 
dat in dien tijd ontstond kan gezegd worden". 
Ook over zijn andere werk zou ditzelfde gezegd kunnen worden, 
maar het is thans niet de gelegenheid en de tijd daarvoor. Wij 
hopen dat onze zegsman dit artikeltje eens zal schrijven b.v. 
bij van Epens 75sten verjaardag. 

Van Epen is een trouw lid van den B.N.A. en zoo 't kon, een 
nog getrouwer bezoeker van de Kringvergaderingen. Z'n be-
toogen zijn niet altijd zoo goed gefundeerd als z'n bouwwerken, 
doch wat zou 't? Een Kringvergadering zonder van Epen wordt 
als niet volledig geslaagd beschouwd. De agenda moge al eens 
minder aanleiding tot levendigheid geven — geen bezwaar — 
van Epen weet elk agendapunt, als 't moet, te verlevendigen 
met opmerkingen welke soms tot ernstige discussies, anders, 
tot gullen lach animeeren en mocht zoowel het een als het ander 
zijn uitgebleven . . . . dan is er nog de rondvraag! 

Van Epen heeft nog nooit bedankt voor het lidmaatschap van 
de een of andere commissie, het secretariaat heeft hij op zijn 
beurt waargenomen en voor de Kringtentoonstellingen is hij 
steeds in actie te brengen. Geen werk is hem daarvoor te veel, 
z'n collega's verleent hij graag z'n hulp en hij wordt om deze 
en andere goede hoedanigheden in en buiten den Kring Hilver
sum in den B.N.A. zeer gewaardeerd. 

Wij wenschen hem bij het bereiken van z'n zestigste levensjaar 
toe, dat zijn geest frisch en zijn werkkracht ongebroken mogen 
blijven, opdat hij in staat zij de Nederlandsche bouwkunst nog 
met vele werken te verrijken. 

H. F. SIJMONS. L A N D H U I S , , D E B L O E M H O F " T E B A A R N . 
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CATALOGUS VOOR DE BOUWWERELD 1940. 

Deze zesde jaargang staat in het teeken van den Europeeschen 
oorlog, al is het in 't geheel niet aan de fraaie verzorging van 
papier, druk- en bindwerk te zien. 
Het is begrijpelijk, dat de uitgevers zich in het najaar van 1939 
afgevraagd hebben of het wel zin had, op den eenmaal ingeslagen 
weg voort te gaan. Het was alles opeens zoo volmaakt onzeker. 
Maar het is gelukkig, dat zij op den zelfden voet voortgingen, 
en er nu weer een nieuwe catalogus voor ons ligt, even degelijk 
als vroeger. 

Zeker zouden wij de uitgave gemist hebben, want zij wordt 
herhaalde malen geraadpleegd, en meestal met succes. Dat de 
belangrijkste normaalbladen er in staan maakt den catalogus 
al tot een belangrijken steun. Toch moesten nog véél meer 
fabrikanten en leveranciers er aan deel nemen. Want hoe vol
lediger de inlichtingen zijn die de catalogus biedt, des te bruik
baarder wordt het boek. 

H. G. J . S. 

NIEUW STATIONSGEBOUW TE BRUGGE. 

Als resultaat van een door de Belgische Spoorwegmaatschappij 
uitgeschreven prijsvraag, kregen de Brusselsche architecten 
Josse en Maurice van Kriekinge de opdracht. De indeeling van 
het gebouw stond vóór die prijsvraag reeds in beginsel vast. 
Het nieuwe station ligt vrij ver buiten de stad. De nieuwe spoor
banen zijn als in Amsterdam hoog gelegd. De plattegrond is 
ontwikkeld in de richting van de hooge spoorbaan. 
Het stationsgebouw is royaal opgezet. Het heeft (anders dan 
bij ons) wachtruimten, die aan de hal grenzen. Er is een duide
lijke scheiding tusschen vertrekkende en aankomende reizigers, 
waardoor ook in- en uitgang principieel gescheiden zijn. 
Al staat de as van de ingangshal loodrecht op de richting der 
sporen, is deze toch in de langs de spoorbaan zich strekkende 
plattegrond-indeeling opgenomen, en maar even door een kleinen 
voorsprong gemarkeerd. Typisch is de plaats van de loketten 
aan den linkerkant van de hal. Er is een goede verbinding met 
de bagageruimte. Deze is zeer ruim opgezet (men schijnt in het 
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buitenland veel meer met bagage te reizen dan hier). Aardig is 
de weg, dien de bagage volgt: eerst met een lift omlaag naar 
een verdiept gedeelte. Dan ónder den weg der vertrekkende 
reizigers door. Bagage- en reizigerstunnels kruisen elkaar ook 
hier niet. Minder mooi (maar onvermijdelijk) is de dubbele 
verandering van richting in den weg der vertrekkende reizigers, 
die in de groote hal de richting naar de perrons met een pijl 
moeten vinden. 
Architectonisch is de frontgevel, door zijn wat geforceerde 
symmetrie en sterk verticaal accent, niet zoo bijzonder geslaagd. 
Het verschil tusschen de hal, die maar één, en de vleugels, die 
twee verdiepingen hebben, is niet goed tot uitdrukkinggekomen. 
De gevels zijn gemetseld van een aardige gele baksteen in lagen 
van afwisselende hoogte. De raampartijen zijn door zeer forsche 
natuursteenen banden omlijst. Het platte dak bevredigt niet 
geheel, en is naar Nederlandsche opvattingen te sober voor een 
gebouw van deze beteekenis. Intusschen is bij den achtergevel 

N I E U W S T A T I O N S G E B O U W T E B R U G G E . V O O R G E V E L . A R C H I T E C T E N J O S S E E N V A N K R I E K I N G E . 

een beter evenwicht bereikt tusschen baksteen en natuursteen, 
en heeft die gevel met zijn uitgesproken horizontale indeeling 
een grooter rust. Evenals bij het Amstelstation bevinden zich 
aan dien achterkant op spoorstaafhoogte talrijke kantoren en 
dienstruimten. 
In het interieur is vooral de ingangshal aantrekkelijk. Het 
benedendeel der wanden van deze salie des pas perdus is van 
verglaasde tegels in kleuren van bruin en oker. Daar boven zijn 
de wanden gepleisterd en door goede muurschilderingen ver
sierd. Zij zijn het werk van den schilder René de Pauw. Op 
dichterlijke wijze worden de industrieele en touristische bijzon
derheden van het Vlaanderen van vroeger en nu verbeeld. Als 
een kleurig tapijt met veel roode, groene, zwarte en gouden 
tonen geven deze schilderingen aan de wanden een fleurig 
leven. 
Het grootste vlak, dat tegenover den ingang, is 18 meter breed 
en 4.80 meter hoog. Het laat in het midden de mooie gothische 
stad Brugge zien, krachtig weergegeven op een gouden fond. 
Daaromheen zijn de Vlaamsche stadjes gegroepeerd: Nieuw-

poort, Veume, leper, Diksmuide, Gistel, Torhout, Lissewege, 
Westkapelle, Oostkerke en Damme. Bovenaan is de kustlijn met 
de badplaatsen van de Panne tot Zoute, en ziet men de met 
scheepjes bevaren zee. 
Hier en daar wat overladen, maar als geheel is deze muur
schildering boeiend en met veel liefde uitgevoerd. Eenigszins 
vreemd doet de indeeling in vierkanten aan, die feitelijk on-
noodig was, maar die bij nader inzien toch aan het geheele 
werk wel meer menschelijke schaal verleent. 
De veel minder hooge beschilderingen aan de lange wanden ver-
toonen aan de eene zijde de silhouetten van de Vlaamsche steden 
Gent, Antwerpen, Mechelen, Brussel, Leuven en Luik, terwijl aan 
den tegenoverliggende!! wand de Waalsche steden zijn gegeven: 
Dinant, Namen, Turnhout en Kortrijk. Op geestige wijze worden 
al deze elementen door symbolische en realistische gegevens 
aan elkaar verbonden. 

Er is veel op te zien. Meer dan een haastige reiziger kan ver
werken. Maar wie zou haast hebben om Brugge te verlaten? 

H. G. J . S C H E L L I N G . 

N I E U W S T A T I O N S G E B O U W T E B R U G G E . A C H T E R G E V E L . A R C H I T E C T E N J O S S E E N V A N K R I E K I N G E . 
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VOORJAARSBEURS 1940. 
Uiterlijk valt weinig te bemerken van de benarde omstandig
heden waaronder de 42ste Jaarbeurs haar deuren geopend heeft. 
Zoo op het eerste gezicht is het dezelfde drukte en gezelligheid 
die de meestal zonnige dagen van de voorjaarsbeurs kenmerken. 
Bij nadere kennismaking missen we in de Afdeeling Bouw
materialen wel hier en daar eenige vaste exposanten, — de 
schaarsche opkomst in de Kleiwaren Industrie valt aanstonds 
op — maar over het algemeen vertoont deze Afdeeling althans 
86 

hetzelfde beeld als voorgaande jaren. Het aantal merken hout
vezel- en andere platen en „boards" is stellig niet verminderd en 
ook is een toeneming op te merken in kunststeenproducten en 
plaatradiatoren. De laatste vooral hebben steeds meer de belang
stelling van metalenverwerkende fabrikanten, waaronder zeker 
niet de eerste de besten. 
De gietijzeren radiator verliest hoe langer zoo meer terrein als 
gevolg van de perfectioneering der laschtechniek. 

Nader rondzien in de Afdeeling Bouwmaterialen laat al aan
stonds opmerken dat verschillende producten te maken hebben 
met den oorlogstoestand. Gasdichte deuren, scherfvrije idem, 
schuilplaatsonderdeelen, verduisteringsluiken, verduisterings
lampen, scherfvrije wandblokken en verdere objecten ten dienste 
van passieve bescherming tegen oorlogsgevaar herinneren daar
aan even zoovele malen. 
De gewoonlijk gestelde vraag of de Jaarbeurs iets nieuws biedt, 
zou in dat opzicht bevestigend beantwoord kunnen worden, maar 
het is dan weinig opwekkend nieuws. 
Maar voor wie zien wil is er nog genoeg om kennis van te nemen, 
kennis te hernieuwen en zijn geheugen in dezen levenden Cata
logus voor de Bouwwereld op te frisschen, zoodat een gang naar 
Utrecht zeer zeker de moeite waard is, niet het minst om de 
toenemende goede verzorging van de stands te constateeren. 
Voor zoover de tijd mij op dezen eersten dag daartoe in de 
gelegenheid stelde volgt hier een kort verslag van hetgeen ik 
in de verschillende stands, die ik kon bezoeken, aantrof. 

K L E I W A R E N . 
N.V. R U S S E L - T I G L I A K L E I W A R E N F A B R I E K E N , T E G E L E N , Stand 
No. 29, toonen in deze bekende hoek hun zeer verzorgde producten baksteen, 
pannen, i jzerklinkersteen, tegels, platen enz., naturel en geglazuurd. De ver
schi l lende glazuurt inten zijn een feest voor het oog. Op handvormsteen en 
bezande steen komen die levendig tot haar recht, al val len ook de effen 
geglazuurde v lakke vensterbanksteenen zeer te waardeeren. leder zijn 
meug. 

Uit de veelheid van vorm, kleur, aard en doel der producten blijkt dat de 
fabriek niet schuwt aan bijzondere wenschen te voldoen. Dit kan o.a. blijken 
uit geglazuurde gevelbekleedingsplaten ter grootte van ca. 60 x 6 0 c m - T e n 
aanzien van die afmeting mag men zich afvragen of deze in verband met 
de schaal van het bouwwerk niet zeer overdreven is. A ls bakwerk overigens 
een knap staal. 

„ D E V A L K " (N.V. v/h J . M E E U W I S S E N , E C H T ) , Stand No. 27 en 33. 
Een zeer f raai fabr ikaat toont deze fabriek met de van poreuze panklei 
gebakken elementen voor schoorsteenkanalen in verschi l lende afmetingen 
en samenstel l ingen en met bijzondere eigenschappen en verwerkingsmoge
li jkheden. 
Een goede eigenschap is onder meer de mate van vuurvastheid, die toelaat 
ook het ondergedeelte van de schoorsteen nabij de ketel in dit materiaal 
uit te voeren. Bochten en vertakkingen worden samengesteld van op maat 
gezaagde standaardelementen. 
In stand 33 exposeert „de V a l k " haar overige kleiwarenproducten aan 
pannen en leipannen, baksteen, tegels, i jzerklinkersteen enz. in een ver
scheidenheid van aard en kleur, die respect afdwingt voor het uitgebreide 
fabr ieksprogramma. 

C E M E N T - EN B E T O N A R T I K E L E N . 
E N C I - C E M Y N.V. A M S T E R D A M , Stand No. 56. 
In deze stand wordt aan de hand van met zorg vervaardigde modellen op 
leerzame wijze het verschi l getoond tusschen slordige en goede uitvoering 
van gewapend betonwerk, en welke middelen tot het laatste kunnen dienen. 
Onnoodig te zeggen dat het gebruik van Enc i - en Cemij-cement wordt ge
propageerd. 

N.V. „ D E M E T E O O R " , D E S T E E G , Stand No. 62. 
Goede wyn behoeft geen krans. Deze fabriek is één van de eerste geweest 
die met het machinaal vervaardigen van goed afgewerkte bouwonderdeelen 
van gewapend beton begonnen is en welker producten nog steeds op een 
goeden naam mogen bogen. 
Hoe lastig het daarom is een goeden naam weer kwijt te raken ondervindt 
de fabriek met de merknaam „ A r t i c o n " , die zij, teneinde begripsverwarr ing 
te voorkomen, vervangen wil door „ A r i s t o n e " voor alle betonsteen waarvan 
de in het gezicht komende v lakken met een laag van natuursteenkorrels 
aan hoogere eischen van kwaliteit en uiterlijk aanzien voldoet, „ A r t i p l a s -
ter" voor in het werk aangebrachte pleisterlagen in mortel van gelijke 
samenstell ing en „Steegsche Tege ls" voor betontegels met een op dezelfde 
wijze uitgevoerde oppervlaktebehandel ing. Deze laatsten vormen een nieuw 
product. Voorts zijn er weer geëxposeerd de Stelcon-bedri j fsvloeren, n.l. 
Staalankerplaten, Stelcon pantsertegels, Stelcon M.S. tegels en Stelcon 
Haventegels en verder keermuurelementen, buizen, r i jwielblokken enz. 

W , E R N I N K ' s B E T O N MIJ N.V. E N V E R K O O P S O R G A N I S A T I E V A N 
K U N S T - E N N A T U U R S T E E N V . O . N . K . T E L E I D E N , Stand No. 37. 
Deze lange naam duidt voldoende aan dat Wern ink 's W e r k e n zich niet 
voor één gat laten vangen. De betonmaatschappij neemt niet alleen beton
werken en complete bouwwerken aan, maar vervaardigt en verwerkt ook 

de meer en meer bekende witboorpalen en levert verder betonoplangers 
zonder uitwendige ijzeren deelen. 
Het maken van r ioolbuizen, betonringen, trottoirbanden, Norma-betonbalken 
enz. acht zij alsmede tot haar gebied te behooren evenals het vervaardigen 
van „ C o l c r e t " betonart ikelen. Rest nog te vermelden dat het bewerken 
en leveren van natuursteen mede tot het fabr ieksprogramma behoort. 
Excusez du peu. 

Van dit alles is ter Jaarbeurs het noodige te zien. Het art ikel „ C o l c r e t e " 
gaat door aard en bewerking wel sterk in de richting van natuursteen
imitatie. 

N.V. „ B E T O N D A K " , G O R I N C H E M , Stand No. 55. 
Deze fabriek behoort eveneens tot de pioniers op het gebied van beton
art ikelen maar blijft z ich daarbij hoofdzakeli jk toeleggen op constructieve 
onderdeelen. Buiten de bekende Arke lb lokken, dakplaten, buizen, tegels enz. 
zijn te noemen de geschokte gecentrifugeerde Arke lpa len en V ian in i buizen 
voor waterleidingen en rioleeringen, masten enz. 
Iets nieuws vormen de holle Arke lb lokken tot het opbouwen van scherfvri je 
wanden ter bescherming tegen oorlogsgevaar. Gevuld met zand geeft deze 
construct ie een duurzamen en bovendien brandvri jen wand in vergeli jking 
met een stapeling van zakken zand op houtconstructie. Totaa l s.g. is niet 
hooger dan dat van zand. 

N.V. „ S C H O K I N D U S T R I E " , Z W I J N D R E C H T , Stand No. 64 B. 
Ook deze fabr iek beperkt zich meer tot technische bouwonderdeelen van 
gewapend beton, al is hier met de lanceering van het art ikel „Shock Crete" 
een stap in de richting van de kunststeenfabricage gedaan. 
Dat er op het uti l i taire gebied genoeg verscheidenheid is blijkt uit de 
talri jke art ikelen die geëxposeerd zijn. H iervan zijn onder meer te noemen 
ramen, glasdakroeden, kozijnen, balken, spanten, tot zelfs tral ie l iggers 
toe, alle welke volgens de schokwerkwijze worden vervaardigd en daar
door producten met waardevol le eigenschappen opleveren, in het bijzonder 
voor uti l i teitsbouw. 

R A M O N D T & C O ' s H A N D E L MIJ N.V., D E N H A A G , Stand No. 78. 
Deze f i rma bezet weer een f l inke stand met haar product „ P u d l o " , waar
van de eigenschappen op verschi l lende wijzen worden gedemonstreerd. 
Het maken van waterdicht betonwerk en metselwerk is een moeilijke zaak 
die zonder middelen als Pudlo niet altijd tot een goed einde te brengen is. 

A S B E S T P R O D U C T E N . 
„ A S B E S T O N A " , H A R D E R W I J K , Stand No. 231-242. 
Dat asbestcement een materiaal is met steeds weer nieuwe mogeli jkheden 
blijkt uit de expositie van deze vooruitstrevende onderneming. Voora l wat 
aan buizen, kokers, kanalen, luchtkappen en zelfs r ioolbuizen getoond 
wordt is de aandacht waard voor toepassing bij uti l i teitsbouw. Diverse con
structies, samengesteld van asbestonderdeelen, zijn goed opgelost. Ook zijn 
asbestgootsteencn en aanrechtbladen te zien. 

N.V. E T E R N I T v.h. M A R T I N I T , A M S T E R D A M , Stand No. 48. 
Een groote verscheidenheid van asbest-cementproducten is hier ten toon 
gesteld, waaronder vooral opval len de dubbelwandige buizen en kanalen 
voor rookafvoer, ventilatie en luchtververschingsdoeleinden. Nagenoeg geen 
vorm of beloop, hoe vreemd ook, is onuitvoerbaar. 
Verder zijn er persbuizen, gewapende eternitplaten, enz. A a n sanita ir 
materiaal vervaardigd van asbestcement zijn aanwezig art ikelen onder de 
namen Asbesti le en Si l ic i t , die in bepaalde opzichten voordeelen kunnen 
hebben boven gebakken materiaal en derhalve wel aandacht verdienen. 

F E R R O C A L . N.V. F A B R I E K V A N A S B E S T - C E M E N T P R O D U C T E N , 
D O E S B U R G , Stand No. 234 toont eveneens de meest uiteenloopende art ikelen 
van asbest-cement doch voorzien van een bewapening en vervaardigd vol
gens een bepaald patent. 

H O U T , H O U T W A R E N , H O U T V E Z E L - EN H O U T W O L P L A T E N . 
T R I P L E X H A N D E L „ R E T " , U T R E C H T , Stand 31. 
Inzake tr iplex en mult iplex zou men denken dat het laatste woord nu wel 
eens gesproken zal zijn, maar wonderl i jker wijze vallen er nog steeds 
woorden. In den goeden zin dan altijd. De verbetering van één of andere 
techniek voert tot nieuwe mogeli jkheden op ander gebied. Buiten de reeds 
bekende producten is hier dan aan te treffen Oregon tr iplex en mult iplex 
watervast verl i jmd met bakel iet f i lm. Met deze l i jmtechniek is verder nog 
bereikt een innige verbinding van hout met metaal-asbest enz. 
Met Wonderwood wordt de geschiktheid van triplex voor verduister ings
doeleinden gedemonstreerd. 

Een interessante nieuwe stof die R E T lanceert, Isoflex genaamd, valt wel 
buiten het grondelement hout dat de f i rma verhandelt maar is toch van 
hout a fkomst ig . Het is een cellulose stof, volkomen doorzicht ig, die als 
een wafelacht ige celvormig samengestelde plaat van ca. 1 ' 2 cm dikte, 
s.g. 0.012, een goede thermische isolatie vormt voor dakl ichten of licht
ramen, wanneer deze stof tusschen twee glasruiten wordt opgesloten. 
Voor ts is Treetex in verschi l lende dikten en hardheden het merk hout
vezelplaat dat de R E T al sinds jaren in den handel brengt. 
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M A A T S C H A P P I J D E F l J N H O U T H A N D E L N.V., A M S T E R D A M , Stand 66. 
Bij het betreden van deze stand valt het oog allereerst op vergeli jkende 
graf ieken van de eigenschappen van Bangk i ra i , een Ned.- lndische hardhout
soort, met andere houtsoorten. De uitkomsten wijzen op de groote geschikt
heid ervan voor waterbouwkundige werken terwijl Bangk i ra i ook in de 
burgerli jke bouwkunde voor sommige doeleinden van nut kan zijn. De plaats 
van herkomst is van belang in verband met de t i jdsomstandigheden en de 
handelsbetrekkingen tusschen Moederland en K o l o n i ë n . 
Nevens de vele edele houtsoorten en betere t immerhoutsoort , die de be
kende Fi jnhouthandel in voorraad heeft, en waarvan talri jke stalen op deze 
verzorgde stand tentoongesteld zijn, schijnt de verhandel ing van houtvezel
platen een zoodanige aantrekkel i jkheid te bezitten dat ook deze onder
neming een telg uit het talri jke geslacht der houtvezelplaten geadopteerd 
heeft. Het kind heet Insulite, een klank die ons overigens niet onbekend 
voorkomt; in samengepersten toestand heet het Uniplex . 

N.V. D E K K E R ' S H O U T H A N D E L , Z A A N D A M , Stand No. 226-228. 
Ook deze houthandel toont een houtvezelplaat en wel van Scandinavischen 
bloede, n.l. „ K a r l i t Board" , een Zweedsch product dat niet alleen in extra 
lange maten verkri jgbaar is, doch tevens in zeer groote dikten tot 3.2 cm 
toe. W i e mocht meenen dat houtvezelplaten van houtafval worden samen
gesteld, kan ter stand gewaar worden dat de grondstof afkomstig is van 
versch geveld z.g. tophout. 
W a t haar eigen product, het hout, aangaat, daarvoor propageert de f i rma 
met klem van redenen het gebruik van wat zij noemt eigen gezaagd hout 
(binnenlandsch gezaagd dus) , van in het Zaansche brakwater gewaterde 
stammen. De kleine collectie die daarvan getoond wordt is om van te 
watertanden en wekt inderdaad tot het voorschri jven van eigengezaagd hout. 
A l s de voorraad dan maar niet te veel afwijkt van de monstercollectie. 

D E V E R E E N I G D E D E U R E N F A B R I E K E N N.V., A M S T E R D A M , Stand 84. 
In de woningbouw hebben verschi l lende in massa vervaardigde houtwaren 
zoo langzamerhand terecht een vaste positie verworven. De fabricatie-
methoden zijn gemeengoed geworden en op de stand van bovengenoemde 
vennootschap treffen we haar producten aan in vorm en uitvoering zooals 
ons die ook van andere fabr ikaten bekend is, n.l. Paneeldeuren, glasdeuren, 
celdeuren, buitendeuren, lijstwerk, stofdorpels, kastplanken enz.; alles in 
behoorlijke afwerking. 

A l s novum valt op te merken een compleet kozijn met daar in afgehangen 
een deur en voorzien van verder hang- en slui twerk, dat in dien vorm, 
geheel gereed en zoo noodig gegrondverfd, in een vooraf ingemetseld stel-
kozijn afgesteld en afget immerd wordt op een tijdstip dat de bouw al zoo
ver gevorderd is dat het stucadoorwerk gereed is en met binnenschilder-
werk zal worden aangevangen. De aandacht waard . 

Het idee is niet nieuw, maar het is voor het eerst dat ik het als practisch 
uitgewerkt voorstel ontmoet. De practijk zal m.i. moeten uitwijzen in hoe
verre de verbinding van de steletijI met de aft immersti j l van voldoenden 
en duurzamen aard is. 

S T A A L , R A M E N , D E U R E N , R A D I A T O R E N . 
D E V R I E S R O B B Ê & Co. , G O R I N C H E M , Stand Nos. 28-32-36, exposeert 
in een zeer goed verzorgd geheel verschi l lende modellen ramen en deuren, 
een gasdichte en een gasdichte-scherfvri je deur, zoomede onderdeelen van 
gezinsschui lplaatsen bestaande uit gebogen staal lamellen en bijbehoorende 
deelen. 

In een afzonderl i jke hoek worden de bijzonderheden en modellen van de reeds 
een goeden naam bezittende Erres-staalplaat-paneel radiatoren getoond. 

In de hoofdstraat van de Afdeel ing troont de pionierster van de staalplaat
radiatoren, de C O N T I N E N T A L R A D I A T O R E N F A B R I E K N.V. T E B U S 
S U M , welker fabr ikaten met de ontwikkel ing van de laschtechniek gelijken 
tred hebben gehouden. Ledenradiatoren in rechte en gebogen reeksen zoo
mede paneelradiatoren zijn er in verscheidenheid te zien. 

J . B. V A N H E Y S T & Z O N E N , D E N H A A G , Stand No. 125, hebben meer 
vingers in de pie dan die van Veha staalplaatradiatoren al leen. Ook ketels 
komen op hun fabr ieksprogramma voor, buiten nog stalen ramen en deuren 
en gasdichte deuren, van welke producten een verscheidenheid van model
len en uitvoeringen te zien is. 

M. D U I N T J E R E N Z O N E N N.V., W I L D E R V A N K , Stand No. 76, is een 
f i rma die naar ik meen wel één van de oudste exposanten ter Jaarbeurs is 
en van wie we nooit anders dan geperforeerd metaalplaatwerk zagen. A a n 
dat product zijn ze wel iswaar niet ontrouw geworden, maar nu verrast zij 
den bezoeker met een nieuw en wel — het woord zou bijna eentonig wor
den — met staalplaat-kolom- en paneelradiatoren die er zeer goed uitzien 
en waaraan menig vernuft ig gevonden detail op te merken is. Wanneer 
men dan zijn leven lang met staalplaat heeft omgegaan moet men dunkt mij 
ook een goede staalplaatradiator kunnen maken. O j a ! H a a r naam is Dura . 

D I V E R S E N . 
N.V. A R O , H E E S W I J K BIJ M O N T F O O R T , Stand No. 212 en 214, is fabri -

kante van steengaas en andere bouwmater ia len. Zij toont de degelijke 

kwaliteiten van dit Neder landsch fabr ikaat , dat in een electrische oven ge-
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gloeid en gebakken wordt. In de stand is een staal stucwerk te zien dat 
is uitgevoerd volgens het met den eersten prijs bekroond ontwerp, inge
zonden op een daartoe uitgeschreven pri jsvraag, uitgeschreven door de 
commissie voor meer en beter stucadoorwerk ( M E . B E . S T . ) . 

F I R M A S E L L I N K & W A T E R M A N , W I N T E R S W I J K , Stand No. 38, demon-
streeren evenals vorige ja ren , de toepassing van Ribbenstrekmetaal . 

P H I L I P S ' G L O E I L A M P E N F A B R I E K E N , E I N D H O V E N , A F D . P H I L I T E , 
Stand No. 81, exposeeren het Phi l i te bouwbeslag en closetzitt ingen in ver
schi l lende modellen en kleuren. 

R. H E Y M A N S , W A S S E N A A R , Stand No. 56, Agenturen voor de Bouw
vakken , toont enkele nuttige materialen waarvan o.m. de Buldogg acous-
t ische v loerklemmen voor het bevestigen van spijkerribben en de „ Z " kram-
platen de aandacht verdienen. 

M E T A A L W A R E N F A B R I E K „ D E M E R W E D E " , „ D E M U " , U T R E C H T , 
Stand No. 92, hebben buiten het bouwbeslag dat zij toonen, altijd een hoekje 
waar steeds wat nieuws is te zien op het punt van bevestigingsmiddelen 
aan en in betonwerk in den vorm van ankerrai ls , invoegers voor moerbouten 
en tapbouten enz., waaronder zeer inventieve objecten. E n v indt U soms 
niet wat U zoekt? Spreek met Moens en het komt in orde. 

N.V. H O L L A N D S C H E H A N D E L & A G E N T U U R MIJ . , R O T T E R D A M , 
Stand No. 74, toonen een keur van de meest uiteenloopende bouwmater ia len 
waaronder de bouwplaten Torex , Pat r ia en Hercules mooie namen zijn voor 
ongetwijfeld goede producten. Shletrock brandvri je gipsplaten, „ S n o w c r e t e " 
witte cement en Colorcrete gekleurde cement vragen mede de aandacht . 
Het aantal vreemde namen is nog niet uitgeput maar U moet de bezitters 
ervan zelf maar gaan z ien. 

V L O E R B E D E K K I N G E N . 
N.V. N E D E R L A N D S C H E L I N O L E U M F A B R I E K , K R O M M E N I E , Stand 30, 
mag al eveneens gelden als een wijn die geen krans behoeft. A ls nieuws 
is er een matte Super m o i r é dik 3.3 mm, een marmoleum van gelijke dikte 
en een F i n é dik 2 mm. 

H E V E A , H E V E A D O R P , Stand No. 88, verdient als alti jd aandacht voor 
rubbervloeren, rubber trapbekleedingen, rubber plinten enz. in groote ver
scheidenheid van kleur. 

V E R V E N EN L A K K E N . 
N.V. L A K - , V E R N I S - E N V E R F F A B R I E K M O L I J N & Co. , O V E R S C H I E , 
Stand No. 201-203-205, toonen fraaie stalen lak- en verfwerk in synthet ische 
lakken en verven waaronder zuur- en hittebestendige soorten de aandacht 
verdienen. Gaaf werk, voor het bereiken waarvan de fabriek een bepaalde 
werkwijze propageert. 

Celebr ine wit is een loodwitvrije verf met uitstekende eigenschappen, even
als de Conf ixa l -grondverf , beide voor solide „ b u r g e r w e r k " . 
Emuls i te is voorts een afwaschbare loog- en zuurbestendige muurverf waar
van eveneens stalen zijn te zien en te beproeven. 

N.V. L A K - & V E R F F A B R I E K „ P R E M I E R " , L O O S D U I N E N , Stand 225—227. 
Buiten de van deze fabr iek onder den naam van Factorverven bekende 
werken heeft „ P r e m i e r " in verband met het onlangs afgekondigde verbod 
voor het gebruik van loodwit voor binnenwerk, thans een loodwitvri je p lamuur 
in den handel gebracht waarover blijkens de ervar ing in één goed dek
kende laag kan worden overgeschi lderd, waartoe zoo noodig de p lamuur 
op kleur gebracht moet worden. 

N.V. V E R N I S - E N V E R F W A R E N F A B R I E K v .h . J . W A G E M A K E R S & 
Z O N E N , Stand No. 240. 
Deze fabriek behoort mede tot die welke een goeden naam genieten. H a a r 
Teo l in verven zijn mij persoonlijk van uitstekende hoedanigheid gebleken. 
Een bezoek aan de stand schenkt de overtuiging dat zij al les doet om haar 
naam te handhaven en haar producten te verbeteren. 

S I K K E N S ' L A K F A B R I E K E N N.V., S A S S E N H E l M , Stand No. 218, die on
langs van het hooge Noorden uit haar nieuwe fabr ieksgebouwen te Sassen-
heim hebben betrokken, zijn special i teiten in nitro- en synthet ische lakken, 
maar besteden daarom niet minder aandacht aan haar afdeel ing J a p a n -
lakken. A ls nieuw object toonen zij aan de hand van een model op kleine 
schaal de eigenschappen van een groenachtige verduister ingslakverf , die, 
op de binnenzijde der beglazing aangebracht, nog een groot percentage dag
licht doorlaat maar bij duisternis de stralen van Natr iuml icht van binnen 
uit nagenoeg geheel absorbeert. Ui tgekiend in samenwerking met Ph i l ips ' 
Fabr ieken, worden die „ C o m p l e x - v e r v e n " genoemd. 

Bij de N.V. „ D E V E L U W E " , V E L U V I N E V E R F F A B R I E K , N U N S P E E T , 
Stand No. 63, zijn stalen te zien van de goed aangeschreven en in kwali tei t 
hoog staande Ve luv ine verven. 

Rest nog te noemen de N.V. T E E R P R O D U C T E N - I N D U S T R I E T O U W E N 
& Co. , A M S T E R D A M , Stand No. 37 A , waar de bekende gekleurde carbo-
l ineums, Tencoleum genaamd, worden geëxposeerd naast conserveerings-
middelen voor hout en beschermingsmiddelen voor ijzer, beton en steen. J . Z . 

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. H. G. J. SC H ELLIN G, V O O RZ I TT E R, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, NR A A 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZI ETS MA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 16 MAART 1940 

R A A D H U I S T E E E T H E N UIT H E T Z . O . A R C H I T E C T IR. S . V A N E M B D E N 

RAADHUIS TE EETHEN. 

De Gemeente Eethen — 2400 zielen — ligt in het vette Land 
van Heusden en Altena, tussen de grote rivieren, en omvat zeven 
dorpjes die de namen dragen van Doeveren en Heesbeen, Gen-
deren en Drongelen, Meeuwen en Babyloniënbroek, het naam
gevende Eethen niet te vergeten. 
Dit laatste heeft, niet zonder enige strijd om de hegemonie, 
het voorrecht verworven, het nieuwe Raadhuis in zijn onmid
dellijke nabijheid te zien verrijzen. Tot deze beslissing heeft 
bijgedragen zijn centrale ligging en, waarschijnlijk nog meer, 
de schenking door de dorpsgenoten van het benodigde terrein 
uit het gemene grondbezit. 
Dit laaggelegen terrein ligt aan de Provinciale weg, tegenover 
de uitmonding van de weg, die via 't Drongelse Veer naar Waal
wijk voert. 
Zo is het raadhuisje komen te liggen, vrijwel in het hart van 
het Gemeentelijke grondgebied, aan een vrij belangrijke weg, 
maar niet in de beslotenheid van een dorpskom. Het heeft een 
paar machtige boerenhoeven als naaste, doch daarom nog niet 
zeer nabijgelegen, buren, en ziet uit op het aan de overzijde 
van de weg gelegen dorpje Eethen. 

Het probleem werd, hoe dit Raadhuisje, met zijn uiterst be
scheiden bouwprogramma en met de daarvoor beschikbare, zo 
mogelijk nog bescheidener bouwsom, het nodige overwicht te 
geven in dit wijde en grote landschap, waar de oude rijkdom 
van het rivierengebied in de 18de eeuw tot uitdrukking was 
gebracht in kapitale boerderijen van een allure zoals die eeuw 
alleen vermocht te verlenen. Officieel is dit nog Brabant, maar 

dan toch een geheel ander Brabant dan het algemeen bekende; 
de bevolking is Protestant en het landschapsbeeld komt eer 
overeen met dat elders langs de grote rivieren: de Betuwe en 
de Waarden. En in weerwil van de aanwezige Provinciale weg 
voor snelverkeer, is deze gehele streek nog vrijwel ongeschonden 
(alleen dicht bij het Raadhuisje staat een vrij onooglijk nieuw 
huisje: het postkantoortje). 
De geschetste omstandigheden voerden tot een opbouw in de 
hoogte: een verdeling van de gevraagde ruimten over drie ver
diepingen, waarvan één bij de latere ophoging van het omlig
gende terrein half ondergronds is komen te liggen. Verder is 
gestreefd naar een wat forse detaillering, terwijl een extra grote 
lagenmaat is gekozen, door toepassing van een (handvorm)steen 
in z.g. Engels formaat (werkend 8,5 X 11 X 22 cm). Deze steen 
sloot bovendien in kleur bizonder gelukkig aan bij het rossig-
geel-grijs der oude boerderijen. Ten slotte heeft 't gebouwtje 
aan waardigheid gewonnen doordat betrekkelijk vrij over het 
geschonken terrein kon worden beschikt en een ruim voorterrein 
kon worden vrij gehouden. Voor een behoorlijke toe- en afrit 
moest een tweetal bruggetjes over de vliet langs de weg worden 
gebouwd. 

Gedurende de bouw ontwikkelde zich gaandeweg een aller
plezierigste verstandhouding met de bevolking. Wel is waar was 
in het begin dit medeleven juist niet zeer groot, deels gevolg 
van de aanvankelijke animositeit tussen de verschillende buurt
schappen, doch met het vorderen van de bouw veranderde dit 
radicaal. Wel kon zich dit niet uiten in bizonder kostbare ge-
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schenken — van de oude welvaart in deze omgeving is thans 
veel verdwenen — maar er waren vele meer bescheiden bijdragen 
en wat vooral van belang is: er heeft zich een persoonlijk mede
werken van de ingezetenen zélf ontwikkeld. Zo zijn de gordijnen 
in de voornaamste ruimten gemaakt en geborduurd door diverse 
dames-clubs in de Gemeente, evenals het wandkleed in de Raad
zaal. Een zeer bizonder genoegen was het, de beide dorpssmeden 
aan het werk te zetten: eenvoudige werklieden zonder pretentie, 
maar die al spoedig smaak en gevoel voor het gevraagde sier-
smeedwerk bleken te kunnen ontwikkelen en tenslotte met 
reguliere „kunsf 'smeden zouden hebben kunnen wedijveren. 
En het schilderwerk werd uitgevoerd door een plaatselijken 
vakman met tien zonen, allen vakgenoten van hun vader! 
Zo werd dit een hoogst genoeglijk werkje. 

De onderverdieping is door een betonnen vloer brandvrij ge
scheiden van de rest van het gebouw. Door openen van een 
vouwwand kunnen stempellokaal en aangelegen dienstvertrek 
verenigd worden tot één ruimte, speciaal bedoeld om als stem
lokaal te worden gebruikt. 
Secretarie en aansluitend archief zijn eveneens brandvrij ge
ïsoleerd van de rest van het gebouw, tevens is een extra geluids
isolatie (Vegisoldeken) aangebracht tussen dit vertrek en de 
er boven gelegen Raadzaal. 
Op speciaal verzoek van den Burgemeester is een „geheim" 
sluiptrapje aangebracht tussen zijn kamer en de Secretarie. 
In de gevel is enig tufsteen verwerkt, rond de ingang door den 
gewonen steenhouwer behakt met wat eenvoudige siermotieven 
en met het Gemeentewapen. 
De inwendige afwerking is vrij sober, alle wanden zijn uitgevoerd 
in fijn schuurwerk. De beneden-hal heeft een vloer van travertin-
tegels, in brede voegen en een eiken plafond met gedisselde 
moer- en kinderbinten. 
De nis met loketten naar de Secretarie is bezet met Makkumse 
tegeltjes, waarin opgenomen de plattegrond der Gemeente. 
De hoofdtrap is uitgevoerd in blank eikenhout, evenals de vloe
ren van bovenhalletje en Burgemeesterskamer. Beide laatst
genoemde ruimten hebben balkenzolderingen, het halletje in 
Oregon-pine, de Burgemeesterskamer in eiken. 
De Raadzaal heeft een teakhouten strokenvloer en een eiken 
sierplafond. Tevens is hier in de betimmering opgenomen een 
teakhouten plint en de eiken balustrade van de Publieke Tribune. 
Op de verdieping werden alle binnendeuren uitgevoerd in teak
hout. 
Het ontwerpen van de meubilering voor de voornaamste ruimten 
werd tenslotte aan de opdracht toegevoegd. Dit omvatte een 
roodkoperen kroon en een eiken bank in de benedenhal, noten
houten tafel en stoelen voor de Raadzaal, een eiken werktafel 
(géén „bureau") met bijbehorend ladekastje en stoelen voor 
den Burgemeester en een paar kersenhouten stoeltjes voor de 
bovenhal. 

De bouwkosten, inclusief de installaties (eigen watervoorziening 
met drukketeltje, centrale verwarming, bliksembeveiliging) be
droegen rond ƒ 19.000.—. 

Het was aanvankelijk de bedoeling, dat mijn collega, Ir. C. van 
Traa, aan het ontwerp zou medewerken, doch deze was daarin 
helaas verhinderd. 
Het tegeltableau in de hal en het wandkleed zijn getekend door 
onzen a.s. collega, den student W. Verschoor. 
De uitvoering geschiedde door den aannemer C. B. Timmermans 
uit Sprang (N.B.); als dagelijks opzichter trad op — met veel 
toewijding— de heer E. van Oeveren. De bijgevoegde foto's zijn 
van de hand van den cand. b.i. J . Jonkman. 

S. J . V A N E M B D E N . 
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IR. J. B. VAN LOGHEM r. 

Op Maandag 26 Februari j.l. overleed te Haarlem Ir. J . B. van 
Loghem b.i., die als architect een figuur van bijzondere betee-
kenis was voor de moderne bouwkunst in ons land. 

In het volgende nummer zullen wij een artikel opnemen van de 
hand van Ir. G. Friedhoff, waarin Ir. van Loghem wordt herdacht 
en de beteekenis van zijn werk zal worden belicht. 

DE R E D A C T I E . 
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G E Z I E N U I T H E T N O O R D - W E S T E N . 

WOONHUIS TE GRONINGEN. ARCHITECTEN E. VAN LINGE EN IR. G. BOSMA. 

Tussen Groningen en Haren ligt, aan de hoge zijde van de 
aloude heirweg, het villapark. Een weidse naam voor enkele, 
nog in de landerijen liggende geasphalteerde wegen, die voor 
een deel omzoomd zijn met speculatieve woningbouw, zó, dat 
men geneigd is één van de bouwblokjes eens uit de rij te trekken. 
Het bouwterrein stelde ons door zijn ligging in staat, doch voor
namelijk omdat de flauw gebogen Quintuslaan een afsluiting 
behoefde, dit snode plan ten uitvoer te brengen, zonder dat het 
uitzicht naar de grote weg voor het verkeer belemmerd werd. 
Zoals bij elke bouw, hebben ook hier vele verlangens en ideeën 
hun uiteindelijke gestalte en plaats gekregen, nadat vele be
sprekingen aan de hand van schetsen waren vooraf gegaan. 
Doch ook moesten vele wensen ongerept aanvaard en uitge
voerd worden. Juist door de uitvoering van die wensen is het 
werk ons des te dierbaarder geworden en al staat het nu in z'n 
volle grootte nog een beetje al te wit, de tijd zal die opdringerig

heid, door de volgroeiing van de aanplant, weldra op z'n plaats 
zetten. 
De woning omsluit het leven van een groot gezin en is daaraan 
geheel aangepast. Ook de tuin is ten zeerste in het familieleven 
betrokken, elk vindt er zijn genoegens; moeder en dochter de 
siertuin met vetplantenafdeling, de jongens een speelveld met 
turntoestellen, benjamin zijn zandbak en speelhuisje op een 
verhoogd plateau. 
Een uitgestrekte kleurige bloemenrand, een gazon omsloten 
door zeer geschakeerde heesterborder geven een fraai uitzicht 
aan allen, als het gezin rond de dis of in de woonkamer ver
enigd is. 
Op de begane grond liggen de dienstvertrekken met de eetkamer 
enigszins geïsoleerd, zo ook de speelkamer t.o.z. van het woon
vertrek, van waaruit een, voor het kind onopgemerkt, toezicht 
via de glasdeuren van de loggia mogelijk is. De slaapverdieping 

Z U I D G E V E L . 
W O O N H U I S T E G R O N I N G E N . 

Z U I D G E V E L . 
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biedt elk een zit-slaapkamer. De kamers van moeder en dochter 
hebben gemeenschap via de badkamer, waardoor een natuur
lijke conversatie geschapen wordt, die ten goede komt aan de 
vele problemen, die het jonge leven te stellen heeft. 
De jongens zijn aan de linkerzijde van de trap gehuisvest, en 
hoewel zij „ juf" ontgroeid zijn, kan deze, door de ligging van 
haar kamer, een oogje in het zeil houden. Eén kinderkamer is 
opgenomen tussen die van moeder en juf om eventueel als 
ziekenkamer te kunnen worden gebruikt. 
Wat de afwerking van de woning betreft; deze is sober, doch 
er heerst een sfeer van blijheid, die verhoogd wordt door de 

zonnige kleuren van het schilderwerk. Elk kind heeft de kleur 
van zijn kamer mogen kiezen en het was opmerkelijk het 
enthousiasme waar te nemen, toen de definitieve kleuren na 
veel correctie waren verkregen. Het uiteindelijk resultaat ware 
inderdaad, zonder kinderschaar, vlugger te bereiken geweest, 
doch stellig zouden hun kamers niet „dat" geworden zijn. 
De kamers op de begane grond hebben stroken-vloeren van 
eiken, die op de slaapverdieping van beuken. Ook de trappen 
zijn in blank gestoomd beuken uitgevoerd en voltooid met 
smeedijzeren leuningen. De wanden en plafonds zijn geschuurd, 
voor de kamers in lichte tinten gesausd. B. 

NATIONALE TEEKEN WEDSTRIJD. 
Het Bestuur der Ned. Ver . v. Teekenonderwijs heeft bij gelegenheid van 
het 6 0 - j a r i g b e s t a a n van de vereeniging in dit jaar een nationalen 
teekenwedstrijd uitgeschreven. 
De bedoeling hiervan is de waarde van het teekenonderwijs in al zijn 
geledingen in het volle licht te stellen. 

Uit het uitvoerige programma van den wedstri jd blijkt dat voor alle leer
lingen van Openbare en Bijzondere scholen in Nederland en Ko lon iën , t.w. 
voor L.O. , U .L .O . , M.O., V . H . O . , Kweekschoolonderwijs, Nijverheid O., Kunst
onderwijs en T e c h n . H. onderwijs kan worden deelgenomen. De wedstrijd 
is dienovereenkomstig in verschil lende klassen verdeeld. 
T e n einde zoowel het „vr i je teekenen" als het „ teekenen naar de natuur" 
tot hun recht te doen komen en de waarde ervan te doen uitkomen, worden 
in de verschi l lende klassen, waarin de wedstrijd is verdeeld, voor zoover 
mogelijk en rekening houdende met den aard van het onderwijs en den 
leeftijd der leerlingen, verschil lende onderwerpen opgegeven, waarui t door 

de leerlingen een keus kan worden gedaan, terwijl ook aan meer dan één 
opgave kan worden deelgenomen. 
Ui tdrukkel i jk is vastgesteld, dat alle inzendingen g e h e e l e i g e n w e r k 
moeten zijn en v e r v a a r d i g d b u i t e n s c h o o l t i j d . Het copieeren, 
hetzij geheel of gedeeltelijk, is verboden. 

De wedstrijd wordt geopend op 15 A p r i l 1 9 4 0 en sluit op 15 N o v . 
van dit jaar . Ti jdens de Herdenking van het 60-jarig bestaan der Ned. 
Vereen, v. Teekenonderwi js zal te Amsterdam in Dec. a.s. een tentoon
stel l ing van de beste inzendingen worden gehouden. Voor de beoordeeling 
van de inzendingen is de medewerking gevraagd van deskundigen, die bij 
het teeken- of kunstonderwijs als leerkrachten in de verschi l lende groepen 
van dezen wedstrijd werkzaam zijn of waren. 

Voor toezending van één of meer exemplaren van het Wedstr i jdprogramma 
richte men zich tot het tijdelijk secretariaat der Nederl . Ver . v. Teeken
onderwijs: Hofstede de Grootkade 16, Groningen. 

RIJKSBUREAU VOOR HOUT. 
De Minister van Economische Zaken heeft goedgevonden de Houtbeschik
king 1939 No. 1 als volgt te wijzigen en aan te vu l l en : 

I. Ar t ike l 1 wordt als volgt gelezen: 
wet: de Distributiewet 1939; 
Minister: den Minister van Economische Z a k e n ; 
Ri jksbureau: het Ri jksbureau voor Hout, bedoeld in art. 3; 
directeur: den directeur van vorenbedoeld Ri jksbureau; 
hout: rondhout, gezaagd naaldhout, gezaagd loofhout, tr iplex en board ; 
rondhout: alle rondhout, al dan niet bezaagd of behakt; 
naaldhout: grenen, vuren- en dennenhout, pitchpine, oregonpine en soort
gelijk hout; 

loofhout: alle soorten hard- en f i jnhout; 
t r ip lex: tr iplex, waaronder mult ip lex; meubelplaat; 
board: die platen, welke in hoofdzaak organische stoffen bevatten, als 
houtvezelplaten, hard geperste platen, kurkplaten, houtwolplaten, rietvezel
platen; 
onderneming: 

1e. den natuurl i jken of rechtspersoon, die van den handel in hout zijn 
normaal bedrijf maakt ; 
2e. den natuurli jken of rechtspersoon, die van het verzagen van hout zijn 
normaal bedrijf maakt ; 
3e. den natuurl i jken of rechtspersoon, die van de vervaardiging van kisten 
of onderdeelen van kisten zijn normaal bedrijf maakt ; 
4e. den natuurl i jken of rechtspersoon, die van de vervaardiging, de be
werking of de verwerking van triplex zijn normaal bedrijf maakt en die 
in het ti jdvak van 1 Sept. 1938 tot en met 31 A u g . 1939 een hoeveelheid 
triplex van ten minste 100 m : l heeft vervaardigd, bewerkt of verwerkt ; 
5e. den natuurli jken of rechtspersoon, voor zoover niet reeds vallende 
onder 1e. tot en met 4e., die zijn normaal bedrijf maakt van de bewerking 
of verwerking van hout of de vervaardiging van triplex of board en die 
op den dag van inwerkingtreding dezer beschikking of op nader door den 
directeur vast te stellen ti jdstippen, hetzij een hoeveelheid rondhout van 
ten minste 50 m : l , hetzij een hoeveelheid gezaagd naaldhout van ten minste 
250 m : i , hetzij een hoeveelheid gezaagd loofhout van ten minste 25 m : l , hetzij 
een hoeveelheid tr iplex van ten minste 50 m ; i , hetzij een hoeveelheid boards 
van ten minste 1000 m'1 voorhanden of in voorraad heeft. 

II. Het vierde lid van art ikel 3 wordt als volgt gelezen: 

E r wordt ingesteld een Commissie van Bijstand. Tot voorzitter en leden 
dezer commissie worden benoemd: 
tot lid en voorzi t ter: dr. J . A . van Stei jn; 
tot leden: J . F. Boekholt , drs. G. Brouwers, J . R. H. B r ü n i n g , J . J . C . van 
Dijk Jr . , ir. W . L. Ghijsen, F. B. J . Gips, ir. J . H idde Nij land, prof. ir. J . 
H. Jager Gerl ings, ir. H . van der K a a , J . de Looper, ir. H. W . Mouton, 
C . A . W . Pauw, mr. D. F. Pont, ir. J . Scheurkogel , A . Veenstra , dr. C . V isser ; 
tot secretar is: drs. W . Weisfelt . 
III. Het tiende en elfde lid van artikel 4 verva l len: 
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IV. E r wordt ingevoegd een art ikel 4bis, luidende: 

Art ike l 4bis. 

1. De ingevolge art ikel 4 bij het Rijksbureau ingeschreven ondernemingen 
zijn verpl icht in verband met de inschrijving aan den directeur nader door 
dezen vast te stellen bedragen te betalen, welke per inschri jving een bedracj 
van ƒ 1 0 0 niet te boven mogen gaan. De verschuldigde bedragen kunnen 
voor de onderscheidene ondernemingen verschi l lend zijn. 

2. De in het eerste lid bedoelde bedragen worden uiterlijk bij de l iquidatie 
van het Ri jksbureau terugbetaald. 
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de bij het Ri jksbureau 
ingeschreven ondernemingen verpl icht aan den directeur nader door dezen 
in overleg met de Commissie van Bijstand vast te stellen bijdragen te be
talen in de kosten, verbonden aan de uitvoering van deze regeling. Deze 
bijdragen kunnen voor de onderscheidene ondernemingen verschi l lend zijn. 

4. De directeur is bevoegd van de ingeschreven ondernemingen nader door 
hem in overleg met de Commissie van Bijstand vast te stellen bedragen als 
voorschot op de in het vorig lid bedoelde bijdragen te heffen. 

5. De betaling van de in het eerste, derde en vierde lid bedoelde bedragen 
moet geschieden binnen een telkenmale door den directeur te bepalen termijn. 
6. De directeur is bevoegd van de in het eerste, derde en vierde lid be
doelde verplichtingen aan alle of aan bepaalde ondernemingen, al dan niet 
onder door hem te stellen voorwaarden, geheele of gedeeltelijke dispensatie 
te verleenen. 
V . Het eerste lid van art ikel 5 wordt als volgt gelezen: 
Een onderneming, als bedoeld in artikel 1, onder 1e., 2e.. 4e en 5e., die op 
nader door den directeur vast te stellen ti jdstippen, hetzij een hoeveelheid 
rondhout van ten minste 50 m ; ) , hetzij een hoeveelheid gezaagd naaldhout 
van ten minste 250 m : 1 , hetzij een hoeveelheid gezaagd loofhout van ten 
minste 25 m 8 , hetzij een hoeveelheid triplex van ten minste 50 m : l , hetzij 
een hoeveelheid boards van ten minste 1000 m 3 voorhanden of in voorraad 
heeft, is verpl icht daarvan schriftel i jk opgave te doen aan den directeur. 
VI. E r wordt ingevoegd een art ikel 5bis, luidende: 

Art ike l 5bis. 

T e r zake van het uitreiken van bescheiden, welke ter uitvoering van deze 
beschikking worden uitgereikt, met uitzondering van een bewijs, betrekking 
hebbende op de inschri jving, als bedoeld in artikel 4bis, worden door den 
directeur nader door dezen vast te stellen bedragen in rekening gebracht. 
Indien echter van een bewijs van inschri jving, als bovenbedoeld, op verzoek 
van den belanghebbende een duplicaat wordt uitgereikt, wordt hiervoor 
eveneens door den directeur een nader door dezen vast te stellen bedrag 
in rekening gebracht. 

VII. Deze beschikking treedt in werking met ingang van den dag na dien 
der dagteekening, onderscheidenli jk der eerste dagteekening, van de Neder
landsche Staatscourant, waar in zij is geplaatst. 
's Gravenhage, 11 Maart 1940. 

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. H. G. J. SC H ELLIN G, V O O R Z ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, NR M r\ 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT. J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. | Z 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 23 MAART 1940 

I R. J . B. V A N L O G H E M 

In de kracht van zijn leven is van Loghem plotseling van ons 
gegaan. Het valt moeilijk te beseffen, dat we zijn sportieve 
figuur niet meer zullen ontmoeten. De laatste jaren was hij geen 
lid meer van den B.N.A. en zagen we hem dus niet op onze ver
gaderingen, doch velen zullen hem van vroegere jaren nog 
herinneren. Hij was een idealist en begaafd architect, die be
langrijk werk heeft gemaakt. Zijn idieëele levenshouding maakte 
hem ontvankelijk voor het nieuwe dat zich volop voltrok en nog 
voltrekt in onze twintigste eeuw. Zijn eerste werk is beïnvloed 
door Berlage en is gezonde baksteenbouw waarin het con
structieve element wordt geaccentueerd. Hij bouwt in Haarlem 
zijn woningen aan de Vijverlaan, Oosterhoutlaan, Wagenweg, 
Juliana v. Stolbergstraat, Westerhoutlaan en Middenweg. Eer
lijke architectuur, waarin een persoonlijk karakter naar voren 
treedt, het is minder demonstratief dan de woonhuizen van 
Berlage en houdt het midden tusschen deze en Hanrath's werk. 
Volop zijn het menschelijke woningen met een lichte neiging 
tot het romantische, wat vooral in zijn eigen woonhuis aan de 

Zonnelaan naar voren treedt nadat de uitbreiding van zijn gezin 
en zijn werk een vergrooting hiervan noodzakelijk maakte. Van 
Loghem verlaat nu het terrein van de nog aan traditie gebonden 
vormgeving en komt onder de bekoring van de cubistische stroo
mingen. In deze periode ontstaan zijn woningen in het Zuider-
houtpark te Haarlem en Tuinwijk-Zuid aldaar. Hierin wordt 
naar plastische werking gestreefd en afwisseling gezocht door 
varieerend gebruik van baksteen en hout. Zij worden daardoor 
levendig van silhouet, doch soms te monumentaal voor het 
bescheiden doel. In den bouw voor de woningbouwvereeniging 
Tuinwijk-Zuid komt hij tot den aanleg van een grooten gemeen-
schappelijken tuin met zeer bescheiden eigen stukje grond per 
woning. Een tuin die zich in den loop der jaren tot een bijzonder 
fraai, bescheiden park ontwikkelde en een attractie voor de 
geheele buurt vormt. De huizen zelf wijken in plan sterk af van 
de geijkte indeeling, o.a. met keukentje aan de noord(straat-) 
zijde en zonder suite. Hij probeerde hier nieuwere constructie
methodes die geen succes bleken, waardoor deze huizen her-
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W E R K E N V A N W I J L E N IR. J . B . V A N L O G H E M , A R C H I T E C T 

haaldelijk met praeparaten behandeld zijn om ze waterdicht te 
krijgen, terwijl ook de steenen borstwering boven het platte dak 
aanleiding tot moeilijkheden gaf. Deze woningen kwamen door 
een en ander in een kwaden reuk te staan, wat zeer te betreuren 
is, daar ze een interessante oplossing zijn voor het probleem 
van het rijenhuis. Zijn idealistische levenshouding beperkte zich 
niet tot zijn werk, doch was de bron voor zijn heele leven en 
beïnvloedde zijn sociale opvattingen. Hij nam een proef met een 
collectief teekenbureau en raakte door zijn voortstrevende 
denkbeelden verwijderd van den meer conservatieven burger. 
Dit alles was niet bevorderlijk voor den bloei van zijn praktijk, 
doch deed hem niet afzien van den weg, dien hij zelf als juist 
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beoordeelde. In de woonhuizen voor de woningbouwvereeniging 
„Huis ter Cleeff" aan de Kleverlaan en de woningbouwveree
niging „Rosenhaghe" nabij den Zijlweg gaat hij nog door op 
het principe dat in „Tu inwi jk -Zu id" begonnen was om dan voor 
„Tu inwi jk -Noord" aan den Kleverparkweg tot grooter eenheid 
te geraken. De cubistische plastiek wordt hier verlaten, terwijl 
de afdekking met een zeer flauw hellend dak met overstek hem 
voor de bekende gevaren van ons klimaat behoedt. Ze zijn op
getrokken in warm-roode Groningsche steen, uiterst sober van 
detailleering maar van een zuiverheid van verhouding als we 
zelden ontmoeten. Zelf heb ik een zestal jaren in deze huizen 
gewoond en dus alle gelegenheid gehad ze te beleven, 't Was 

O N T S P A N N I N G S H U I S „ A V E G O O R " T E E L L E C O M O N T S P A N N I N G S H U I S „ A V E G O O R " T E E L L E C O M 
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L A N D H U I S T E D E N H A A G . A R C H I T E C T IR. J . B. V A N L O G H E M t 

steeds een genot er naar te kijken en steeds meer kwam ik 
onder de bekoring van den waarachtigen eenvoud, van de goede 
proporties en de eerlijke aanvaarding van het simpele gegeven. 
Door groepeering van hoogere en lagere huizen is een interes
sante afwisseling tot stand gekomen, waarbij met talent gebruik 
is gemaakt van de gebogen rooilijnen die in dit complex voor
kwamen. Deze huizen vormen een overgang naar zijn latere 
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werk. Ze zijn vrij van romantiek en groot gezien zonder demon
stratief te worden. De verscheidenheid der onderdeelen is tot 
een harmonische eenheid samengegroeid. Zijn eerste werk is 
„ontworpen", het sluit bij de traditie aan, zijn latere werk is 
„ontworpen" en tracht nieuwe wegen te begaan, daar tusschen 
ligt het complex van Tuinwijk-Noord aan den Kleverparkweg, 
Kleverparkstraat en Aelbertsbergstraat en hiervan kan men 

S C H A A L 1 A 300 
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zeggen, dat het is „gegroeid". Dit werk is niet traditioneel, het 
is ook niet nieuw, maar natuurlijk en als zoodanig kerngezond 
en onvergankelijk. Voor een zoekenden geest is het te begrijpen 
dat hiermede geen eindpaal bereikt werd. Aesthetisch gezien 
mogen we het betreuren, maar verklaarbaar is het, dat van 
Loghem niet tevreden bleef met dit resultaat. Hij voelde voor 
den vooruitgang en wilde daarvan getuigen; propagandistisch 
wilde hij zijn. Om vooruit te komen moet men zijn oogen op een 
doel gericht houden en niet links of rechts of achterwaarts zien; 
hoewel hij voor zichzelf heel goed besefte, dat om hem heen 
schoone mogelijkheden waren, sloot hij daarvoor bewust de 
oogen, althans in zijn geschriften en in zijn werk. Deze intellec-
tueele houding teekent zich in zijn werk af, dat propagandistisch 
wordt en daardoor inboet aan de natuurlijke harmonie van het 
gegroeide. 

Zijn idieëele levensinzichten deden hem naar Rusland trekken, 
toen hij meende dat daar een nieuwe wereld zou worden opge
bouwd, gebaseerd op hooge menschelijke waarden. Een mooie 
tijd brak aan waarin pionierswerk verricht werd ten bate van 
een gemeenschap, die zijn volle sympathie had. 
De praktijk van het communisme bleek echter bij de ontwik
keling steeds verder van het ideaal af te wijken en zoo zocht 
hij weer de lage landen aan de Noordzee op, waar hij zijn hoog
gestemde gedachten zuiver trachtte te houden van de grove 

praktijk. Hij vestigde zijn kantoor daarna in Rotterdam, de stad 
van het harde werkersleven, in het Witte Huis, waar hij hoog 
boven de nietige bebouwing uit over het onvolprezen Maasgebied 
zag. In dezen tijd ontstonden het Sportfondsenbad te Haarlem 
(in samenwerking met architect Muylaert), een Ontspannings
huis voor den Bond van Overheidspersoneel „Avegoor" te Elle-
com, een verbouwing van een huishoudschool te Rotterdam, een 
woonhuis in Den Haag en in Eindhoven. 
Verder wijdde hij zich aan de studie en schrijft „Bouwen" (Uitg. 
Kosmos Amsterdam), „Accoustisch en Termisch Bouwen" (Uitg. 
Brusse Rotterdam) en vele artikelen voor tijdschriften als „de 
Groene", „de 8 en Opbouw", enz. 
Hij werd een zeer gewaardeerd voorganger van de jonge archi
tectengeneratie, die in het bijzonder zijn heengaan als een groot 
verlies zal gevoelen. Na het overlijden van de algemeen ge
achte en door velen bewonderde v. d. Vlugt en Duiker, wordt 
aan het „Nieuwe Bouwen" een nieuwe slag toegebracht. Deze 
drie begaafde collega's ontwikkelden zich na moeilijke jaren 
van innerlijken strijd uit de traditioneele opvatting tot de 
moderne inzichten. 
In karakter verschilden zij zeer: v. d. Vlugt de stille naar binnen-
gekeerde werker; Duiker de meer gemoedelijke man, die in zijn 
latere jaren zich aan de beweging der jongeren gaf en in de 
openbaarheid trad, die hij eerst zoo schuwde; Van Loghem de 
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idieëele strijder, die scherp was als hij meende, dat dit voor zijn 
doel noodzakelijk was, zelf daarbij beseffend, dat deze partijdig
heid eenzijdig was, ja, moest zijn volgens hem. Zijn werk van 
den lateren tijd draagt het kenmerk van dezen strijdlust en is 
meer dogmatisch belangrijk, dan aesthetisch schoon. Het vormt 
met het oude werk een zuiver beeld van de ontwikkeling van 
zijn idealen; al naar gelang deze juist zullen blijken te zijn in 
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de komende tijden zal zijn werk blijven. Persoonlijk acht ik zijn 
woonhuis aan de Vijverlaan en „Tu inwi jk -Noord" tot het gaafste 
werk te behooren, omdat het boven de probleemstelling uitgaat 
en zuiver harmonieus is. Bij alles was hij deed treft de toewij
ding waarmede hij zijn opgave bestudeerde, de liefde waarmede 
hij zijn arbeid deed en dat is het hoogste dat iemand geven kan. 

Ir. O. F R I E D H O F F . 

S O C I Ë T E I T T E H E L M O N D . A R C H I T E C T IR. J . B. V A N L O G H E M t 

BOEKBESPREKING. 

M O N O G R A P H I E N K U N S T L E R I S C H E R S C H R I F T . III. Band. 
DIE S C H R I F T IN DER B A U K U N S T , door Dr. Georg Scheja 
en Dr. Eberhard Hölscher. Verlag für Schriftkunde Heintze & 
Blanckertz. Berlin-Leipzig, z.j. 
De eerste schrijver, Dr. Scheja, behandelt de letter vanaf de 
„antieken tot de klassieken", de tweede behandelt de periode 
der laatste veertig jaren. Beide schrijvers hebben hunne opstel
len van zeer veel afbeeldingen voorzien, die natuurlijk bijna 
uitsluitend Duitsche voorbeelden geven. 
Ik heb wel den indruk gekregen, dat het letteropschrift daar 
te lande met meer zorg en met meer kennis van zaken wordt 
behandeld dan bij ons in den regel het geval is. Fraaie, feeste
lijke opschriften op gebouwen zijn bij ons zeldzaamheden, en 
wanneer wij ze b.v. op winkels zien, zijn zij lang niet altijd in 
de architectuur opgenomen. 
In dit boekje staan verschillende goede voorbeelden, en zien we 
dat een man als de pas overleden Peter Behrens zich met veel 
toewijding aan de studie van de letters heeft gegeven, en lezen 
wij, dat door hem ook bepaalde series drukletters zijn ontworpen. 
De aandacht die in Duitschland aan het ornamentale schrijven 
is gewijd, heeft tot gevolg gehad, dat een man als Rudolf Koch 
de vaardigheid had verworven, een tekst met een breed penseel 

M O N O G R A P H I E N K U N S T L E R I S C H E R S C H R I F T . 7. Band. 
O T T O H U P P , Das Werk eines deutschen Meisters, door Dr. Wil
helm H. Lange. Verlag für Schriftkunde Heintze & Blanckertz. 
Berlin-Leipzig, z.j. 
Dit werkje werd bij gelegenheid van den tachtigsten verjaardag 
van Professor Otto Hupp uitgegeven. Het is gedrukt in een van 
de karakteristieke lettertypen, die Hupp heeft ontworpen. 
Hij is een zeer veelzijdig kunstenaar. Al heeft hij er steeds 
bezwaar tegen gehad, een kunstenaar genoemd te worden, toch 
is hij een diergenen, wien het vormgevoel en de beheersching 
van het kunnen eigen zijn, en dientengevolge op dien eeretitel 
aanspraak mag maken. Hupp wil ambachtsman zijn, en het is 
verwonderlijk wat hij in zijn lange leven met de meest verschil
lende werktuigen en in de verschillendste technieken heeft 
gewrocht. Uzer, staal, brons, koper, zilver, goud, ivoor, klei, 
email, hout, leer, zijn zoo eenige materialen die hij heeft leeren 
bewerken. Hij heeft zeer veel naar de goede oude voorbeelden 

op den wand te zetten zonder dat die vooraf geteekend of aan
gegeven was; en dit geschiedde dan zonder de minste correctie. 
Zijn principe was: „Man musz stets alles wagen und alle Krafte 
einsetzen". 
De lettervorm houdt ten nauwste verband met de architectuur. 
In Pergamon vindt men de Grieksche hoofdletters nog alle 
passend in het omschreven vierkant, en ontbreken — behalve 
de volle cirkel — de eigenlijke boogvormen, evenals in de 
architectuur. 
In Rome doet de boog zijn intrede in de bouwkunst, en ontstaat 
de letter die afwisselend hoekige en ronde vormen bezit. 
In de Gothiek ondergaat de letter opnieuw een verandering, en 
vindt men de typische gebroken vormen: de ronde boog wordt 
tot spitsboog. 
Zoo is het schrift een der meest karakteristieke uitdrukkings
middelen van een stijlperiode. 
Nadere studie van de letters is voor den architect noodzakelijk. 
Goede, van zijn hand afkomstige, voorbeelden zullen hun invloed 
niet missen. Op dit gebied is nog veel te doen. Dit boekje geeft 
aanleiding, vooral door de afbeeldingen, sterker de belangrijk
heid van dit onderdeel te gaan beseffen. 

H. G. J . S. 

gekeken en die op eigen wijze verwerkt. Verscheidene drukletters 
zijn door hem ontworpen; voorts bemoeide hij zich met de boek
band en met allerlei grafisch werk. Etiketten, briefhoofden, 
reclameplaten, bankpapier, postzegels, exlibris, verschenen van 
zijn hand. En vooral heeft hij zich bezig gehouden met de 
heraldiek; hij verzorgde talrijke uitgaven van wapens van 
Duitsche steden en dorpen, een arbeid die een zeer grooten 
omvang heeft gekregen. 
Verder zijn nog talrijke wandschilderingen van Hupp bekend, 
en maakte hij op tachtigjarigen leeftijd zelfs nog ontwerpen 
voor gebrandschilderde kerkramen. 
Tenslotte moet de Münchener kalender genoemd worden, die 
Otto Hupp gedurende 51 jaren achtereen verzorgde en met 
fraaie wapens versierde. 
Zijn groote veelzijdigheid en de bescheidenheid van zijn kunste
naarschap kunnen velen ten voorbeeld zijn. 

H. G. J . S. 
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GENOOTSCHAP A. ET A. ONTWERPSTUDIE NR. 14. 

A A N DE J U R Y V O O R DE P R I J S V R A A G VOOR E E N KIOSK. 

Naar aanleiding van de uitslag van de prijsvraag voor een kiosk 
wilde ik U het volgende vragen: waarom publiceert U onbe
kroonde oplossingen, welke ervan getuigen, dat de inzenders 
met groote nonchalance met het programma omgesprongen 
hebben? Waarom laakt U fouten bij ongepubliceerde, die even
veel voorkomen bij de wèl gepubliceerde? Omdat deze van 
zooveel fantasie getuigen? Maar wat is moeilijker: zich „uit 
leven" in een kiosk-fantasie met volkomen negeeren van de 
voorwaarden, waaraan deze moet voldoen of een kiosk ont
werpen, die aan de praktijk getoetst is en dus uitvoerbaar zal 
kunnen zijn. Wat hebben we in 's hemelsnaam aan een zotte en 
onuitvoerbare fantasie als de inzending onder motto „ A et A 14", 
die trouwens niet te betalen zal blijken? Had de geachte inzen
der zich aan het programma en de praktijk gehouden, dan zou 
zijn schepping er geheel anders hebben uitgezien en . . . U zou 
ze misschien niet eens gepubliceerd hebben! 
Wat hebben we aan het, blijkbaar alleen op effect berekende, 
diagonale en afneembare bronzen maaswerk, waarachter de 
inzender van motto 010203 zijn tijdschriften gaat uitstallen, 

Geachte reclamant, 
Gaarne zien wij Uw gemoedsuitstorting opgenomen in het B.W.A. 
en antwoorden wij U in het openbaar. 
Op Uw herhaling van bezwaren, die wij zelf tegen de aange
vochten ontwerpen „010203" en „a et a 14" inbrachten, be
hoeven wij niet in te gaan. In hoofdzaak echter protesteert U 
tegen het inzenden van onreëele, fantastische ontwerpen en 
— zij het indirect — tegen de publicatie van twee inzendingen, 
die niet waarlijk aan het gestelde voldeden. 
„ W a t hebben we in 's hemelsnaam aan een zotte en onuitvoer
bare fantasie?" 
Soms heel veel, geachte reclamant. 
Leonardo ziet ze vliegen, zal men gedacht hebben, toen hij het 
vliegen van den mensch voorzag en deze stoute „fantasie" in 
teekeningen vastlegde. Hij wees de menschheid echter een 
ongekende mogelijkheid. 

zoodat het geachte publiek op de buik moet gaan liggen om 
het te zien? Dit zou zelfs een ambachtsscholier niet doen, maar 
in een bouwkundig blad wordt het gepubliceerd, omdat „de 
kiosk toch zoo'n pikante verschijning is". Maar als de architect 
de tijdschriften eens aanbracht op de plaats, waar ze behooren, 
dan zou alles er geheel anders uitzien. Men spreekt in het 
programma van „reclame, die ondergeschikt moet zijn aan de 
kiosk", maar ik weet niet wat U eerder opvalt, de reclame-
schilden op het dak of de kiosk zelf. U geeft trouwens de fouten 
zelf toe. Maar dan is het toch geen bouwkundige oplossing! Een 
onpractische, onuitvoerbare fantasie is toch niet het voldoen 
aan de opdracht, hetgeen toch een van de zaken is, waarmee 
de architect terdege rekening moet houden. Ik begrijp best, dat 
men zich voor een studieprijsvraag eens graag „laat gaan", want 
het wordt tóch niet uitgevoerd, maar dan is het toch ook geen 
„studie". Dan blijven we maar steeds fantaseeren en de fantasie 
is wel een voornaam bezit voor den architect, maar enkel fan
tasie zonder de toets aan de practische werkelijkheid wordt 
toch beslist gevaarlijk. 

ir. J A N PIETS, b.i. 

Om dichter bij de kiosk te komen: Norman Bell Geddes maakte 
vizioenaire ontwerpen en teekeningen van wolkenkrabbers, van 
gestroomlijnde auto's en schepen — misschien wel naar aan
leiding van prijsvragen! — die niet steeds op uitvoering waren 
gericht en niette realiseeren leken. Hij stimuleerde echter nieuwe 
vormgeving en meer dan dat; zijn fantasieën bleken vrucht
dragend. 
Zoo wijzen deze twee ontwerpen van onmogelijke kiosken op 
schoone kioskmogelijkheden (vooral „a et a 14"). Dat deed 
ze o.i. publicatie waard zijn, ondanks les défauts de leurs 
qualités. 

De commissie van beoordeeling, 

WIEGER BRUIN. 
M. J . L E U P E N . 
J . F. B E R G H O E F . 

TENTOONSTELLING VAN DE ONTWERPEN INGEKOMEN OP DE ONTWERPSTUDIE NR. 14. 

De op de Ontwerpstudie No. 14, onderwerp „Kiosk", ingekomen 
ontwerpen zullen worden tentoongesteld op Woensdag 27 Maart 
van 7—8.15 uur in de Marmeren Zaal van het American Hotel 

te Amsterdam, ingang Leidscheplein. Deelnemers en belang
stellenden hebben toegang. 

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. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ ITTER, B. T. BOEYINGA, VIC E-VOO RZ ITT ER, 
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NR 13 

HET NIEUWE FABRIEKSCOMPLEX VAN SIKKENS' LAKFABRIEKEN N.V., SASSENHEIM. 

ARCHITECT CORN. ELFFERS. B.N.A. 

G e s c h i e d e n i s . 
Het bedrijf van Sikkens' Lakfabrieken te Sassenheim werd in 
December 1939 naar Sassenheim verplaatst. Daarvóór was het 
van 1792 af in Groningen gevestigd geweest. 
Dit bedrijf kent in zijn geschiedenis reeds menige uitbreiding 
en verhuizing, maar deze hadden toch steeds betrekking op 
wijzigingen in de stad Groningen. Toen echter in 1938 werd 
besloten opnieuw over te gaan tot het uitbreiden van het bedrijf, 
werd daarbij het besluit genomen de fabrieken een meer centrale 
ligging te verschaffen. Dat Sassenheim werd uitgekozen, moge 
oogenschijnlijk vreemd zijn, doch bij nadere beschouwing moet 
men deze ligging zelfs gelukkig noemen, omdat deze Gemeente 
aan den grooten verkeersweg Rotterdam-Amsterdam gelegen is, 
dicht bij de 4 grootste steden in den lande, d.w.z. dicht bij de 
meeste klanten. 

Was het bedrijf in Groningen gedecentraliseerd, — in Sassen
heim zijn alle afdeelingen samengevoegd. 
'n Mei 1938 ontving ik opdracht plannen voor het nieuwe 
fabriekscomplex in gereedheid te brengen, in December 1938 
kon met den bouw worden begonnen en in December 1939 had 
de feestelijke ingebruikneming plaats. 
De geheele bouw is vlot verloopen. Wel is waar dreigde in Sep-
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tember door den oorlogstoestand belangrijke stagnatie en werd 
de uitvoering van de laatste bouwgedeelten wat belemmerd door 
de plotselinge verhuizing van het geheele bedrijf van Groningen 
naar Sassenheim (de Directie achtte het in de abnormale om
standigheden achter de waterlinie het veiligst), zulks terwijl 
gebouwen en terreinen nog niet geheel gereed waren, doch 
deze moeilijkheden konden gelukkig worden overwonnen. De 
bouw werd uitgevoerd door de N.V. Aannemersbedrijf „Er ica" 
v/h W. P. de Vreede te Noordwijk-Binnen, terwijl als opzichter 
fungeerde de heer P. Heystek. Zoowel den aannemer als den 
opzichter mag een woord van hulde niet worden onthouden. 

B e d r ij f. 
Tot ongeveer 1915 was de fabricage geheel in handen van 
„prakt ic i" , doch sedert dien zijn het in hoofdzaak „chemici" , die 
leiding geven. Het laboratorium behoort dan ook tot de belang
rijkste onderdeelen van het bedrijf; hier wordt niet alleen alles 
uitgedacht, onderzocht en beproefd, doch hier worden ook de 
lakken en vernissen eerst in kleine hoeveelheden bereid, terwijl 
deze later in de fabriek in groote quanta worden aangemaakt. 
Ook de laboratoria zijn gecentraliseerd. In andere bedrijven vindt 
men vaak bij elke speciale fabriek een eigen laboratorium. Het 
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V E R K L A R I N G V A N D E N U M M E R S IN D E P L A T T E G R O N D E N . 
B E G A N E G R O N D 
1. Hal , 2. Vestibule, 3. Garderobe, 4 . Privé-kantoor, 5. Telefoonkantoor, 6. Toilet, 7. Spreekkamer, 8. Kluis, 9. Inkoop-
afdeelmg, 10. Verkoopafdeeling, 11. Afdeeling boekhouding, 12. Afdeeling boekhoudmachines, 13. Afdeeling schrijf- en factureer-
machines, 14. Pos t - en reclameafdeeling, 15. Drukwerkkamer, 16. Zitkamer, 17. Slaapkamer, 18. Keuken, 19. Rijwielberging, 
20. Transformatorstation, 21. Loge chef, 22. Expeditie, 23. Kleurenafdeeling, 24. Aluminium-menghok, 25. Laklager, 26. Li f t 
schacht, 27. Verdunningsruimte, 28. Kantoortje, 29. Opslagplaats, 30. Lakstokerij verplaatsbare ketels, 31. Lakstokerij met vaste 
ketels, 32. Stookgang, 33. KleedloKaal, 34. Plamuurafdeeling, 35. Polijstmiddelen, 36. Voorraad vernisafdeeling, 37. Fabricatie 
vernisafdeeling, 38. Opslagplaats, 39. Kleurenafdeeling, 40 . Anilinekamer, 41. Aluminiumkamer, 42. Spuitkamer, 43 . Garage, 
44 . Stortlokaal, 45 . Fustenberging, 46 . Opslagplaats, 47 . Ruimte voor behandeling van bussen, 

V E R D I E P I N G . 
48 . Hal , 49 . Terras, 50. Donkere kamer, 51. Ontvangzaal, 52. Podium, 53. Keuken, 54. Werkkamer, 55. Verweringskamer, 
56. Laboratorium, 57. Werkplaats, 58. Bergplaats, 59. Weegkamer, 60. Bibliotheek, 61. Schilderswerkplaats, 62. Lakkamer, 
63. Spuitkamer, 64. Hulpwerkplaats, 65. Droge witte verfstoffen, 66. Kleurenmalerij, 67. Droge verfstoffen kleuren, 68. Vide 
lakstokerij, 69. Vide fabricatie vernisafdeeling, 70. Vide voorraad vernisafdeeling, 71. Mengafdeeling plamuur. 

P L A N B E G A N E G R O N D S C H A A L 1 A 6 0 0 E N S ITUATI E S C H A A L 1 A 2000 , F A B R I E K S C O M P L E X V A N S I K K E N S ' L A K F A B R I E K E N N.V. , S A S S E N H E I M 
L A R C H I T E C T C O R N . E L F F E R S . B .N.A . 

ampel overleg tusschen de chemici heeft echter tot resultaat 
gehad, dat aan centralisatie de voorkeur moest worden gegeven, 
als gevolg waarvan in dezelfde laboratoria zoowel voor de olie
lakfabriek als voor de nitro-celluloselakfabriek wordt gewerkt. 
Het bedrijf is in vijf hoofdgroepen te splitsen: de representatieve 
(ontvang-)afdeeling, de laboratoria en kantoren-afdeeling, de 
olielakfabriek, de lakstokerij, de nitro-celluloselakfabriek. 
Om deze hoofdgroepen zijn de afdeelingen gerangschikt voor 
den opslag van grondstoffen, emballage, enz. 

Vindt men in de Japanlakfabriek en Nitro-celluloselakfabriek 
allerlei soorten molens en walsen, waardoor de kleurenpasta's 
(z.g. dik gemalen) worden gekneed en gemengd, in de lakstokerij 
vindt men de ingewikkeldste installaties, n.l. voor het verhitten 
van de kookpotten, waarin de bindmiddelen worden bereid, 
waarbij temperaturen van 300 a 400° C. moeten worden ont
wikkeld, voorts voor de luchtverbetering, pompinstallaties, voor 
het wegvoeren van fabrikaten enz. 

Het principe der fabricage, zooals in Groningen werd toegepast, 
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F A B R I E K S C O M P L E X G E Z I E N V A N A F H E T N.W. G E Z I C H T O P L A K -
V O O R R A A D T O R E N M E T O V E R D E K T E T R A N S P O R T G A N G . 

werd gehandhaafd, alhoewel hier en daar nieuwe machines 
en andere installaties plaats werd gegeven en andere middelen 
van transport werden toegepast. Slechts ten aanzien van een 
belangrijk punt werd een geheel andere weg gekozen, nl. het 
opslaan van gereedgekomen vernissen en andere bindmiddelen. 
Vroeger werden deze in tanks opgeslagen, die bij elke afdeeling 
waren geplaatst, doch deze opslag werd nu eveneens gecentra
liseerd in den voorraadtoren. Deze bestaat uit zes verdiepingen 
en op elke verdieping staan 16 tanks, die elk met de lakstokerij 
verbonden kunnen worden. Vandaar worden de vernissen en 
bindmiddelen in de tanks gepompt, terwijl van deze tanks uit 
leidingen gaan naar de verschillende afdeelingen, die bindmid
delen noodig hebben. Voorts is er communicatie met de expeditie-
afdeeling, waar voor directen verkoop een kranenbatterij is 
geplaatst en waar de vloeistoffen eveneens kunnen worden 
afgetapt. Het is duidelijk, dat hierdoor een belangrijke vereen
voudiging is verkregen in het transport der fabrikaten en half
fabrikaten. 

Zooals werd gesteld, is het principe der fabricage gehandhaafd, 
doch dit laat niet weg, dat er zich bij den nieuwbouw tallooze 
vragen voordoen, die met het bedrijf verband houden en waarop 
de architect antwoord moet geven, zulks in nauw contact met 
den principaal en met hen, die de uitvoering verzorgen. Het 
één is belangrijk en het ander van ondergeschikte beteekenis, 
doch desniettemin zijn al deze kwesties bepalend voor den om
vang van de verantwoordelijkheid van den architect. Naarmate 
deze grooter wordt, naar die mate zal het werk den architect 
meer voldoening geven. Zoo ook hier. 
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Z U I D G E V E L O N T V A N G G E B O U W . 

G e b o u w e n c o m p l e x . 
Bij het ontwerpen van het complex is er van uitgegaan, dat de 
gebouwen, ten aanzien waarvan de mogelijkheid van brand het 
meeste moest gelden, zooveel mogelijk werden gelegd van de 
meest voorkomende windrichting af. Daarom werd de lakstokerij 
aan de Noordzijde en de nitro-celluloselakfabriek aan de Oost
zijde van het terrein ontworpen. De expeditie-afdeeling kreeg 
haar plaats in het hart van het bedrijf, tusschen die afdeelingen, 
welke eindproducten afleveren. Uiteraard moesten de labora
toria, de kantoren, het ontvanggebouw ten opzichte van elkaar 
en ten opzichte van de fabrieksgebouwen zoo liggen, dat een 
goed contact mogelijk is. Speciaal werd ook hierop acht gegeven, 
dat overal, waar dit noodig was, voldoende zon, licht en lucht 
zouden kunnen toevloeien. Niet het minst moest bij het ont
werpen in het oog worden gehouden, dat elk fabrieksgedeelte 
op eenvoudige wijze en zóó, dat de gang van het bedrijf niet 
zou worden gestoord, zou kunnen worden uitgebreid. 

O n t v a n g g e b o u w . 
Dit is evenwijdig gelegd met den Rijksstraatweg. Op den beganen 
grond vindt men de hoofdtoegangspoort tot het terrein, de in
gang tot de ontvanghal, het privé-kantoor en vergaderkamer, 
de dienstwoning en op de eerste étage de ontvang- en filmzaal 
met dienstvertrekken. 

N o o r d - Z u i d - v l e u g e l . 
Deze is direct aan het ontvanggebouw verbonden en vormt de 
verbinding tusschen de olielakfabriek en het ontvanggebouw. 

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

P H Y S I S C H L A B O R A T O R I U M 
F A B R I E K S C O M P L E X S I K K E N S ' L A K F A B R I E K E N N.V. T E S A S S E N H E l M 

A R C H I T E C T C O R N . E L F F E R S . B . N . A . 
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O N T V A N G Z A A L E N F I L M Z A A L . 
F A B R I E K S C O M P L E X S I K K E N S ' L A K F A B R I E K E N N.V. T E S A S S E N H E I M 

A R C H I T E C T C O R N . E L F F E R S . B . N . A . 

Op den beganen grond is de kantoorafdeeling ondergebracht en 
op de eerste étage liggen de laboratoria met de schilderswerk
plaats. 

O l i e l a k f a b r i e k . 
De olielakfabriek ligt evenwijdig aan den Rijksstraatweg en is 
direct verbonden met de kantoor- en laboratoriumafdeeling, 
expeditie-afdeeling, laklager en voorraadtoren en is door een 
open gang met de lakstokerij en verdunningsruimte verbonden. 
Op den beganen grond ligt de kleurenmakerij, waar de bestelde 
producten in gereedheid worden gebracht en op de eerste étage 
de wit- en kleurenmalerij, waar het reeds genoemde „dikge-
malen" wordt gefabriceerd. Dit „dikgemalen" wordt bewaard in 
in den vloer hangende tanks; voor elk van de 64 standaard
kleuren is er één aanwezig. Deze tanks kunnen op de kleur-
makerij, die op den beganen grond ligt, worden afgetapt. 

L a k v o o r r a a d t o r e n . 
Hierover merkte ik reeds een en ander op. 

L a k s t o k e r i j . 
Deze ligt ten Noorden van het complex, om redenen van brand
veiligheid zoover mogelijk van de olielakfabriek verwijderd en 
door brandmuren van de opslagplaatsen afgesloten. De lak
stokerij heeft een afdeeling voor stationnaire kookketels, waarin 
groote hoeveelheden worden bereid, in welke ketels tevens de 
noodige verdunningen worden aangebracht. 
De fabrikaten worden in warmen toestand gepompt naar de 
reeds besproken tanks van den lakvoorraadtoren. De bediening 
van de vuren dezer afdeeling vindt plaats in een achter deze 
ruimte liggende stookgang. In de naastgelegen afdeeling zijn 
de verrijdbare ketels gelegen, waarin kleine hoeveelheden wor
den gestookt. Na het gereedkomen van het product worden de 
ketels uit deze stokerij gereden in de open gang, waar zij tot 
op zekere hoogte kunnen afkoelen en waarna zij naar de 
verdunningsruimte worden gebracht, waar de verdunning met 
terpentijn e.d. plaats vindt. Dit verdunnen wordt in verband met 
het brandgevaar niet in de stokerij gedaan; de stokerij heeft 
n.l. vuren, die niet zijn afgesloten en die in de ruimte zelve 
worden bediend. 

Bij de lakstokerij is de opslagplaats van harsen en andere grond
stoffen gelegen, die met branddeuren van de open gang is af
gesloten. 
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N i t r o - C e l l u l o s e l a k f a b r i e k . 
Zooals reeds opgemerkt, is deze om brandtechnische redenen 
11 m van het overige gedeelte van het complex gelegd. De as 
van de fabriek is dezelfde als die der Japanlakfabriek. Hierdoor 
is een gunstige ligging ten opzichte van de expeditie-afdeeling 
en overige gebouwen verkregen. Deze fabriek heeft ook een 
malerij, een kleurenmakerij en een opslagplaats voor heele 
en halffabrikaten; voorts een plamuurafdeeling, waar speciaal 
nitro-celluloseplamuur wordt gedraaid, een afdeeling voor be
reiding van afbijtmiddelen en een berging van grondstoffen, die 
vanuit elke fabricage-afdeeling bereikbaar is. 

I N S T A L L A T I E S . 

V e r w a r m i n g s - e n b e d r i j f s l e i d i n g e n . 
De gebouwen worden verwarmd door warmwater (pompbedrijf). 
De centrale verwarmingskelder is onder den voorraadtoren ge
legen. Deze installatie, die van de welwater-installatie, ten 
dienste van de koeling van molens en walsen, zoowel als de 
bedrijfsleidingen, werden uitgevoerd door de N.V. Installatie 
Mij. Therma te Amsterdam. 

O l i e s t o o k i n r i c h t i n g . 
Deze werd in de lakstokerij gemaakt voor het verwarmen der 
kookpotten volgens het „Prior-systeem". 

C o n d e n s a t i e - l n s t a l l a t i e . 
De ketels in de lakstokerij worden tijdens de bereiding van pro
ducten aangesloten met de condensatie-installatie. Hierdoor 
wordt belet, dat de dampen de lucht in de werkruimte bederven. 
Hiermede wordt uiteraard de gezondheid der werklieden be
vorderd en de brandveiligheid verhoogd. 

R i o o l w a t e r - Z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e . 
Daar de polder het bedrijfswater niet wilde opnemen, is een 
eenvoudige rioolwater-zuiveringsinstallatie gebouwd. Het afval
water wordt, sterk verdund met grondwater, gevoerd naar een 
gewapend betonringenput, waarin een korf hangt, die eventueel 
medekomend vuil tegenhoudt. Uit dezen put wordt het ruwe 
water opgepompt in een 4 m hooge ronde ijzeren tank. Aan 
de bovenzijde van deze tank is een overloopleiding aangesloten, 
welke het water voert naar de bevloeiingsvelden, die het water 

één voor één ontvangt. Het afvalwater zoekt zijn weg door 
de zandlaag, waarbij de zandkorrels absorbeerend werken en 
de vervuilde bestanddeelen aan het vuile water ontnemen; 
met medewerking van de micro-organismen heeft de oxydatie 
door de luchtzuurstof plaats. Na een vast te stellen tijd wordt 
het andere bevloeiingsveld in gebruik genomen en het eerste 
omgespit. 

C o n s t r u c t i e v a n h e t g e b o u w e n t o e g e p a s t e m a 
t e r i a l e n . 
De constructie van het gebouw bestaat uit een skelet van ge
wapend beton met dito balken en vloeren. De fundeering is op 
staal en eveneens van gewapend beton gemaakt. Op enkele 
plaatsen moest de grond worden verbeterd, waarvoor de fun-

deeringssleuven dieper werden uitgegraven en volgestampt met 
beton. 
Voor de gevels werd, op speciaal verzoek van den principaal, 
Croningsche strengperssteen gebruikt. Teneinde een iets war
mere kleur te verkrijgen, werd de achterkant van den steen 
voorgelegd. 
Het komt mij voor hiermede wel een zeer vluchtige beschrijving 
van dit werk te hebben gegeven. Gaarne zou ik wat meer over 
de lakfabricage en de functies der diverse installaties hebben 
gezegd, doch de mij toegemeten ruimte is daarvoor te gering. 
Wellicht doet zich binnenkort een passende gelegenheid voor 
dit artikel te completeeren. 

C O R N . E L F F E R S . 
Rotterdam, 19 Februari 1940. 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN. 

M O D E R N E B A U F O R M E N , October 1939. 

Dit nummer opent met minit ieus geteekende en gekleurde prentjes van 
arbeiderswoningen in Sleeswi jk-Holstein, resultaten van een gehouden prijs
vraag. De kosten van deze woningen mochten, met die van den grond mee, 
5600—8500 R.M. bedragen. Bij een bijdrage van een kwart van de bouw
kosten door den eigenaar, mocht diens huur niet meer zijn dan 25.25—38 R.M. 
per maand. 

Voorts interieurkunst te Weenen, van verschi l lende architecten, een klein 
woonhuis aan het T r a u n m e e r door architect Max Fel lerer en lampen en 
glaswerk uit de werkplaatsen van J . en L. Lobmeyr te Weenen. 

I D E M , November 1939. 

Gewijd aan de Nieuwe Kanselar i jgebouwen te Berl i jn. Dit enorme complex 
van architect Albert Speer met kamers van 27 < 14.5 bij 9.75 m hoogte en 
gangen van meer dan 100 m lengte, overschri jdt de gebruikeli jke gebouwen-
schaal dusdanig, dat een oordeel over de afbeeldingen zonder het persoon
lijke waarnemen en het „ b e l e v e n " der hier geschapen ruimteli jke sfeer niet 
mogelijk is ondanks de uitvoerigheid der afbeeldingen, waarvan er enkele 
ook in kleur zijn. 

Voorts het F insche Ri jksdaggebouw van S i r é n , waardoor men als vanzelf 
vergeli jkingen probeert te maken tusschen het werk van Speer en dat van 
S i rén . 

Verder een uitvoerige publicatie van de Hi t ler -Jugend He im Hi lden van de 
architecten Hentr ich en Heuser te Düsseldor f . 
T e n slotte een herinnering aan den 70sten geboortedag op 4 Nov. 1939 van 
Fr i tz Schumacher te Hamburg . 

I D E M , December 1939. 

Al lereerst de fabrieksgebouwen van de „ T o t a l " werken, waar brandblusch-
apparaten en -middelen worden gefabriceerd. Archi tect is Egon E ie rmann te 
Berl i jn, die een betonskelet maakte met veel glas en overigens baksteen
vul l ingen. 

Voorts een landhuis in Hamburg-Re inbek van Hermann Schneider te Z u r i c h : 
drie woonhuizen bij Stuttgart , van architect Kosters, een g e ï l l u s t r e e r d art ikel 
over moderne „ K a c h e l ö f e n " van het Heinsteinwerk Heidelberg en eenige 
gekleurde studieteekeningen van interieurs. 

D E 8 E N O P B O U W , No. 16, 1939. 

Gewijd aan H e Richtl i jnen voor onderzoek naar de ontspanningsbehoeften 
der bevolking in de steden; voor het inventariseeren van de bestaande 
recreatie-voorzieningen en voor het ontwerpen van plannen voor ontspan-
"ingsvoorzieningen. In het bijzonder toegelicht aan de toestanden te Rot
terdam. 

' O E M , No. 17 en 18, 1939. 

Behandelt de functioneele buitenwanden enquête der c.i.a.m., d.w.z. de func-
tioneele gedifferentieerde wanden. 

I D E M No. 19, 1939. 

Gewijd aan de tentoonstell ing „ D e T r e i n 1839—1939". 

I D E M No. 20, 1939. 

Behandelt onder den titel Utopie en realiteit, de uitslag van de pri jsvraag 
voor een landarbeiderswoning, ui tgeschreven door het Bestuur van de T e n 
toonstel l ing „ I d e a a l wonen" te Den Bosch. Over de bekroonde ontwerpen 
worden harde noten gekraakt , evenals over het bekroonde plan voor het 
Raadhuis te Doet inchem. Ook voor hen, die minder gedisponeerd raken om 
harde noten te kraken, een aangenaam te lezen nummer. 

I D E M No. 21, 1939. 

Reisschetsen-nummer. Begint met een schets van een typisch Amsterdamsch 
stadsgezicht door F ran tz R ö n t g e n , waar in alles van Amste rdamsch is weg
gevallen en alleen het stadsgezicht overbli jft . Verreweg het beste lijken mij 
de schetsen van Dr. Ir. J . T . P. Bi jhouwer van Ital iaansche tuinen. Beknopte 
e n . . . duideli jke notities. 

I D E M No. 22, 1939. 

Gewijd aan het nieuwe werk van Ir. J . B. v. Loghem. Niet vermoed werd dat 
dit nummer, met den tekst van J . P. Kloos, zoo spoedig een herdenkings
nummer zou worden. 

I D E M , No. 23 en 24, 1939. 

Behandel t uitvoerig de kwestie van de organisat ie stadsopbouw. Is zij moge
lijk? Deze vraag behandelt B. Merke lbach. V e r d e r : „ D e gebreken van de 
woningen en woonblokken op Bosch en L o m m e r " , door J . N iegeman. 

I D E M No. 26, 1939. 

Publ icat ie van de Ui tbreiding van de Diaconessen- inr icht ing te Rot terdam, 
architecten B r i n k m a n en v. d. Broek. 

S. D. Neter schri j f t nogal vervaar l i jke dingen over „ B e e l d e n d e Kunst en 
Maatschappi j" . 

L ' A R C H I T E C T U R E D ' A U J O U R D ' H U I , No. 8, 1939. 

Al lereerst v inden wij een art ikel over de moderne bouwkunst (van 1919— 
1939) van Polen. Met zeer vele plaatjes vervolgens behandelt Gaston Bardet 
enkele for t i f icat ieplannen uit de Renaissance, o.a. een plan van Albrecht 
D ü r e r van 1527 (wat teekende hij al niet!) en een plan van Jacques Perret 
van 1601. Verder eenige uitvoerige studies over „ la defense passive" en de 
z ich daarbij voordoende technische vraagstukken. 

Ten slotte een serie moderne f latwoningen in Frankr i jk , Enge land , B r a z i l i ë , 
Denemarken en ons land (woonflat te Rot terdam, architecten Ir. v. T i jen en 
Maaskant ) . 

J . P. M. 
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DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 
XIII. DE BROEREN- OF PREDIKHEERENKERK TE ZUTPHEN. 

Verscholen achter de huizen op den hoek van wat nauwe onaanzienlijke 
straatjes, ligt de Broeren- of Predikheerenkerk. Deze kerk maakte deel uit 
van het omtrent 1293 door Margaretha van Vlaanderen gestichte Minder
broeders of Predikheeren klooster. Van de gebouwen van dit klooster is vrij
wel niets over. Op de plaats er van is thans de Ri jkslandbouwwinterschool. 
Een der zijden van de oude kruisgang wordt ingenomen door dienstruimten 
van de Broerenkerk. Het is het deel dat in den plattegrond boven den dikken 
Noordeli jken buitenmuur der kerk ligt. Hier zijn nog — zwaar gemutileerd — 
de lage baksteenen spitsbogen over, die eenmaal de kruisgang van den 
Kloosterhof scheidden. Maar bij deze sporadische elementen blijft het. 
V a n de geschiedenis der Broerenkerk vóór de Hervorming is weinig bekend. 
Aangezien de stad Zutphen, na den Spanjaarden in 1572 aanvankeli jk ont
nomen te zijn, weer in Spaansche handen terugviel, duurde het tot 1579 eer 
de stad overging tot de Unie van Utrecht en daarmede definitief tot de 
Hervorming . Het duurde toen echter nog tot 1602 eer de Broerenkerk voor
goed door de Hervormden in gebruik werd genomen. De heroveringen van en 
op het Spaansche gezag gingen gepaard met de gebruikeli jke verwoestingen, 
waarvan de stad Zutphen in het bijzonder te lijden had. 

De Broerenkerk heeft den langgerekten plattegrond aan vele 14e eeuwsche 
kloosterkerken in ons land eigen. Het schip is tusschen de zuilen 8.25 m 
breed; de zijbeuken zijn ongeveer 3 m breed. Het schip is inwendig 52 m 
lang, heeft 6 t r a v e e ë n en een koor van 2 t r a v e e ë n en een driezijdige af
slui t ing, gezamenlijk 17' m lang. 

De Zuidgevel heeft conterforten, die de luchtbogen steunen. De Noordgevel, 
die aanmerkeli jk d ikker is, heeft geen conterforten. 
De kerk is van baksteen, in V laamsen verband gemetseld. De ronde zui len, 
de bundelpij lers en de muraalbogen van de 6e travee (die tegen het koor) 
zijn van tufsteen, evenals enkele versierde kraagsteentjes onder de schalken 
in het koor. De geprofi leerde muraalbogen, evenals de schalken en de ribben 
van de baksteenen kruisgewelven over schip en zijbeuken, rusten op een
voudige uitkragingen aan dekplaten op de zui len. 

1 1 2 

De kruisgewelven zijn — waarschijnl i jk eerst na 1500 — beschilderd met 
wapens van oude geslachten: de Kreyncks , de van Meckerens, de Mervaldts , 
de Userens en de van Bronkhorsten, geslachten bekend in de Geldersche 
geschiedenis. De gewelven in het koor zijn beschilderd met f iguren: T h o m a s 
van Aquino, Antoninus van Florence, Cathar ina van Sienna, Albertus Magnus, 
en verder Mar ia , de apostelen Petrus en Paulus, en Dominicus, de bescherm
heilige van de kerk. Ook op de sluitsteenen der gewelven vindt men Chr is 
telijke symbolen. 

De kerk is in 1937 en 1938 geheel gerestaureerd. De tamelijk rommelige in
druk van den tijd er voor, dien we uit enkele plaatjes kennen, is geheel ver
dwenen en wij bevinden ons in de Broerenkerk thans in een voortreffel i jke 
ruimte, die dank zij de uitnemende keuze van het één -k leur ige doch goed ge
schakeerde glas in lood in de zuideli jke ramen, waardoor een groenig-paarsig 
licht op de crème gesausde muurwanden valt, prachtig van „ t o o n " is. 
Dit eenvoudige maar gave interieur is werkeli jk een architectonisch fraaie, 
goede ruimte en dit verklaart ten volle, waarom deze kerk, die overigens 
geen kostbare oudheden bevat, op de lijst der beschermde monumenten 
is geplaatst. 

De kerk bewaart eenige oudheden, zooals een tweetal Gothische muur
kastjes, een herinneringssteentje aan den dood van den prior Kreynck van 
1544, en een gedenksteen van het „ V i e r g e k r o o n d e Gi lde" , een en ander tot 
1938 in de St. Walburgskerk geborgen. 
In den Noordoosthoek naast het koor kan men via trappen en gangen, die 
aan verhalen van Dickens doen denken, een traptorentje bereiken met een 
interessant s lakkenhuis gewelf. 
De kerk is van buiten van baksteen, heeft aan den Zuidgevel een portaal 
uit de 18e eeuw en op het dak staat een zeer sierli jk klokketorentje uit 
de 17e eeuw. J - p - M -

L i t t e r a t u u r : 
R. J . Tute in Nolthenius. Oud Zutphen. Bouwk. T i jdschr i f t Deel XVI I 1899. 
„ D e Broederenkerk". Jaarboek 1939. Ned. Hervormde Gemeente Zutphen. 
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VAN EEN DOORBRAAK EN EEN TOREN. 

DOOR IR. DAAN JANSEN. 

Het is de keerzijde van de verruimingen, die ter wille van het 
moderne verkeer tot stand komen, dat ze zoo onbarmhartig de 
historische structuur van de kern onzer oude steden vernielen. 
Ook al slaagt men er in zoo'n doorbraak uit te voeren zonder 
dat er oud stedenschoon wordt opgeofferd, dan gaat er toch iets 
onvervangbaars verloren. Immers de aanleg van zulk een oud 
en verwaarloosd stadskwartier verdwijnt, en daarmede iets, dat 
nauw met de geschiedenis der stad is verbonden en dat eigenlijk 
evenzeer monument is als de op zich zelf staande historische ge
bouwen, voor het behoud waarvan we zoo angstvallig waken. 
Reeds geruimen tijd wordt er te Utrecht ijverig gesloopt in het 
gedeelte der oude binnenstad ten noorden van het Vreeburg, 
dat naar 'n voormalige administratieve aanduiding nog steeds 
wijk C wordt genoemd. Voor den kunstminnaar viel daar al heel 
weinig schoons te ontdekken, maar toch is het 'n merkwaardig 
stadsgedeelte, dat verdwijnt. Een goede kwarteeuw geleden was 
wijk C nog de Utrechtsche volksbuurt bij uitnemendheid, de 
oranje-wijk, waar het ongegeneerde straatleven zich door 'n 
bijna dorpsche gemoedelijkheid kenmerkte en waar de buurt
bewoners in het maatschappelijk verkeer van een opvallend 
saamhoorigheidsgevoel blijk gaven. 

Veel van wat in vroeger jaren aan het buurtleven daar gloed 
en verve gaf, is reeds verdwenen. De bouw van goede volkswo
ningen aan de noordelijke stadsgrens, gepaard met intensieve 
krotopruiming, heeft de geleidelijke ontvolking van deze eertijds 
dichtstbevolkte stadswijk in de hand gewerkt. 
Maar ook het grillig complex van straatjes en stegen zelf is wel 
beschouwd ten doode opgeschreven. Een breede verkeersweg, 
die de woningwijken benoorden Pijlsweert met het centrum der 
stad zal verbinden, is in aanleg. Deze zal het topographisch 
isolement van wijk C verbreken en reeds door z'n respectabele 
breedte den spot drijven met de dimensies, die daar steeds heb
ben gegolden. 

De singelbrug is al gelegd en een breede gaping in den plein-
wand, naast het gloed-nieuwe gebouw van C. & A., markeert 
de plaats, waar straks de nieuwe St. Jacobstraat op het Vree
burg zal uitmonden. 

We spraken van de historische structuur der oude stad, die 
tengevolge van verkeersverbetering verloren gaat. Niemand zal 
de kern van Utrechts binnenstad in wijk C gaan zoeken en toch 
is het geval hier aanwezig. Wat we nu wijk C noemen, was eens 
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FIG. 2. D E J A C O B I K E R K T E U T R E C H T , G E Z I E N V A N UIT D E W A T E R S T R A A T 

de „kerkwi jk van St. Jacob", een van de drie buurtschappen 
aan den Rijn, waaruit in de vroege Middeleeuwen de burgerlijke 
stad is saamgegroeid en die met het geestelijk gebied rondom 
de vijf kapittelkerken in het midden der twaalfde eeuw in één 
langgerekte ommuring zijn opgenomen. Wie op een plattegrond 
of op een luchtfoto het stratenplan rond de Jacobikerk nader 
beziet, zal er den aanleg van een Hollandsch dijkdorp in her
kennen. Vrijwel alle zijstraten staan haaks op de Waterstraat, 
waarvan het gebogen beloop ons verraadt, dat ze eenmaal als 
dijk een bocht van den Ouden Rijn heeft gevolgd. De kerk zelf 
staat „binnendijks", met haar lengteas in de richting van den 
„dijk", zooals we het nu nog bij Betuwsche dorpen langs de 
Lingo kunnen aantreffen. 

Omtrent de oudste geschiedenis der kerk is vrijwel niets bekend. 
Ze werd in 1415 tot een gotische hallenkerk verbouwd. Een 
halve eeuw later, in 1461, werden de zijbeuken langs den toren 
doorgetrokken en werd tevens een z.g. „achterkerk" toegevoegd. 
Zoo verkreeg de parochiekerk van St. Jacob haar huidigen vorm, 
waarbij de zware toren door kerkbeuken wordt omsloten. 
De stompe toren, zooals de gereproduceerde foto's hem weer
geven, was eens door een hooge spits bekroond. Deze komt 
reeds voor op een 16e eeuwsche muurschildering op den ooste-
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lijken torenwand, die bij de kerkrestauratie in 1883 te voorschijn 
kwam, doch vrij spoedig weer onder de pleister is verdwenen. 
Ook vinden we hem terug op verschillende panorama's der stad 
uit de 17e eeuw en op een schilderij van 1660 in het Centraal 
Museum. 
Den eersten Augustus 1674 werd hij echter geheel vernield door 
den orkaan, die ook het schip van den Dom deed instorten en 
de romaansche Pieterskerk van haar beide torens beroofde. 
Met de spits van den Jacobitoren viel het carillon van Hemony-
klokken ten offer aan dit „grouwelijck tempeest", dat ons aan 
de stormramp van Borculo (1925) doet denken. 
Het stadsbestuur heeft den hoogen torenhelm nooit hersteld. 
Op de hierbij gereproduceerde teekening van J . de Beyer (1744) 
ziet men den toren met een laag tentdak bekroond, dat echter 
in 1812 weer werd verwijderd. 

Van de vele torens, die in vroeger eeuwen het silhouet van de 
aan kerken en kapellen zoo rijke stad verlevendigden, heeft 
Utrecht er slechts zeer enkele mogen behouden. Van deze heeft 
zich de Jacobitoren altijd het minst in de belangstelling van 
stadsbestuur en burgerij mogen verheugen. Zoowel z'n afzijdige 
ligging als z'n verminkte staat zullen daartoe hebben bijgedra
gen. Nu echter de doorbraak door wijk C tot uitvoering komt, 

FIG. 3. D E J A C O B I T O R E N T E U T R E C H T T U S S C H E N D E H U I Z E N IN A F B R A A K V A N W I J K C . 

F IG. 4. D E J A C O B I T O R E N T E U T R E C H T M E T H O O G E S P I T S N A A R 
H E T P A N O R A M A D E R S T A D V A N J . C . D R O O C H S L O O T . (1625) 
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FIG. 5. D E J A C O B I T O R E N M E T L A A G T E N T D A K V O L G E N S D E T E E K E 
N I N G V A N J . D E B E Y E R . (1744) 

is men zich het kostelijk bezit van den ouden toren, juist daar 
ter plaatse, weer bewust geworden. De nieuwe verkeersweg 
zal vlak langs de westzijde van de Jacobikerk loopen en daar
mede zal aan den veelgesmaden toren een stedebouwkundige 
functie worden toebedeeld, die hij waardig kan vervullen, mits 
aan twee voorwaarden wordt voldaan: algeheele restauratie en 
herstel van de spits. 
De restauratie is broodnoodig en laat eigenlijk geen uitstel meer 
toe. Het metselwerk verkeert in zeer slechten staat en vereischt 
dringend herstel. Vooral aan de tweede geleding zou de restau
ratie ten goede komen, als het suffe metselwerk van klinkers, 
dat in het midden der 19e eeuw als ommanteling van de kern 
van het muurwerk werd aangebracht, weer door oude hand
vormsteen van het goede formaat werd vervangen, terwijl dan 
tevens de wanstaltige wijzerplaten konden verdwijnen. 
Over de wenschelijkheid aan den Jacobitoren z'n hooge spits 
te hergeven zal, dunkt ons, wel niemand, die zich ter plaatse 
oriënteert, in twijfel verkeeren. Daarbij behoeft ons de vraag 
of de nieuwe spits een reconstructie van den ouden torenhelm 
zou moeten zijn, niet al te zeer bezig te houden. Immers be
trouwbare gegevens, die den grondslag van een reconstructie 
zouden kunnen zijn, ontbreken. De panorama's der stad, waar
op de Jacobitoren is afgebeeld, die van P. Bastius (1604), 
J . C. Droochsloot (1625) en H. Saftleven (1648), geven zijn 
vorm opvallend verschillend weer, evenals trouwens dien van 
de a-jour bewerkte gotische balustrade van den trans. 
Nu behoeven we dat niet te betreuren, want zooveel is zeker, 
dat de torenhelm, die door den storm van 1674 werd verwoest, 
architectonisch niet bijster belangrijk kan zijn geweest. Er zou 
dan ook, dunkt ons, geen bezwaar kunnen zijn, den ontwerper 
van de nieuwe bekroning — mocht daartoe worden overgegaan 
— een groote vrijheid van handelen te laten. 
Het zou wel een zeer dankbare opgave zijn voor den architect, 
die daarmede zou worden belast. Wellicht zou het overweging 
verdienen in dit geval door het uitschrijven van een prijsvraag 
velen gelegenheid te geven hun gaven aan dit interessante toren
probleem te wijden! 

De toren zal in de eerste plaats beteekenis hebben voor den 
nieuwen verkeersweg. Vanaf het Vreeburg (punt B) zal het 
straatbeeld gesloten zijn en het afsluitend huizenblok zal in 
de rijzige torenspits culmineeren. Het ligt dan ook in de be
doeling voor het driehoekig bouwblok ten zuiden van de kerk 
slechts een beperkte bouwhoogte toe te laten en zoodoende het 
uitzicht op kerkdak en toren vrij te houden. Het zou wenschelijk 
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zijn als die beperkte bouwhoogte ook ter andere zijde van de 
kerk werd doorgevoerd, opdat van den overkant van den Singel, 
tot bij den Heerenweg (punt A) het torengezicht vrij blijft. Nabij 
punt A bevindt zich de R.K. Monicakerk, op den toren waarvan 
het voorafgaande gedeelte van den weg is gericht. Zij die zich, 
als de nieuwe verbinding eenmaal gereed is, vanaf de Boerhave-
laan, onder den spoorweg door, stadwaarts begeven, zullen ge
waar worden, hoe de toren van de Jacobikerk de afsluitende 
functie overneemt van den Monica-kerktoren, zoo eenigszins 
als dit met de torens van St. Bavo en de St. Nicolaaskerk te 
Gent het geval is. 
Vanuit de Waterstraat (zie de foto) heeft men nu reeds een 
aardig gezicht op de drie topgevels, die het ruim der Jacobikerk 
aan den Westkant afsluiten. Laat men er vooral niet toe over
gaan, de kerk aan deze zijde te „ontmantelen", maar de lage 
huisjes — vrijwoningen — , die schaal geven aan den hoogen 
kerkwand, intact laten. Er zou iets voor te zeggen zijn, ze met 
een klein gazon — vooral geen plantsoentje — van den grooten 
weg te scheiden. Het lijkt ons niet juist, dat het oorspronkelijk 
stratenplan een wijziging onderging, in dien zin, dat de uitmon
ding van de Waterstraat werd verwijd, waardoor de besloten
heid van het straatbeeld hier noodeloos werd verzwakt. 
Niet van nabij, wel op grooter afstand mist men de thans ont
brekende spits. Wij denken aan het Paardenveld (punt C ) ; 
vooral echter aan de Bemuurde Weerd (punt E ) , waar de 
door een nieuwe spits gekroonde toren het ruime gezicht op de 
stad ongemeen zou verrijken. In het bijzonder echter dient in 
dit verband de Voorstraat te worden genoemd, de breede, maar 
weinig aantrekkelijke winkelstraat, waarlangs het verkeer uit 
de richting Amersfoort en Zeist het centrum der stad nadert 
(punt D). Deze straat zou zeer zeker, als de Jacobitoren op den 
achtergrond zijn hooge spits herkreeg, een geheel ander aan
zien hebben. 

Er zou in dit verband nog meer te noemen zijn. Dit is zeker, het 
westelijk deel van Utrechts oude binnenstad vraagt als het ware 
om herstel van zijn te lang verminkt gebleven toren. Hier doet 
zich het uitzonderlijke geval voor, dat enkel door het aanbrengen 
van een torenhelm bereikt kan worden wat elders slechts door 
een kostbaren en moeizamen torenbouw mogelijk zou zijn. 
Laat ons hopen, dat, als straks de restauratie van den Jacobi
toren ter hand wordt genomen, men niet verzuimen zal dezen 
weer met een slanke spits te bekronen. Het monument en de 
stad zouden er beide mede gebaat zijn. 

Ir. DAAN J A N S E N . 
Utrecht, Maart 1940. 

v ; i n ; 11 « i 
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LANDHUISJE TE BILTHOVEN. ARCH. IR. H. F. MERTENS. B.N.A. 

Aan de Gezichtslaan te Bilthoven staat al vele jaren een heel 
eenvoudig huisje van architect Mertens. Het is al in 1929 gereed 
gekomen. En als je er langs komt denk je, ja, zóó moet het zijn, 
*oo'n huis, zoo onopvallend, zoo simpel mogelijk. Het staat 
evenwijdig aan den weg, heeft een gewoon tentdak, gewone 
Jaksteenen gevels, een simpel pannendak, zonder eenig over-

s t ek , de pan dekt op de allereenvoudigste manier den gevel
muur af. 

!n den voorgevel ligt de goot vlak boven de verdiepingramen; 
voor de slaapkamertjes vormt die goot een beschuttend overstek, 

een motief, dat bij de karakteristieke hoekraampjes aan alle vier 
de hoeken van het huis wordt herhaald. De schoorsteen van de 
woonkamer is duidelijk in den zijgevel getoond, hij komt goed 
uit het dak. Hij heeft net den juisten voorsprong voor het gevel
vlak, en verbreedt zich ook aardig bij de benedenverdieping. 
Het is niets bijzonders. En dat is juist de waarde van dit werk. 
Velen zullen er aan voorbijgaan zonder het op te merken. Alleen 
degenen die zien kunnen, staan stil en beseffen, dat hier een 
architect aan het werk was, die weet wat wonen is. 

H. G. J . S C H E L L I N G . 
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V.A.N.K TENTOONSTELLING 

STEDELIJK MUSEUM 
2 T O T E N M E T 25 M A A R T A M S T E R D A M 

A F F I C H E O N T W E R P A. D. C O P I E R 

SPIEGELINGEN IN „HET GLAS 1940". 

Een goede tentoonstelling •) bezit in vele opzichten een zekere 
gelijkenis met een goed tooneelspel; zij opent een eigen wereld 
van menschelijke vreugden en ontroering. Op vakkundige wijze 
— en dit kan op talrijke manieren geschieden — zorgt zij voor 
een inleidend exposé, dat belangstelling vermag te wekken voor 
het product in het algemeen en de tentoonstelling in het bijzon
der. Zij voert dat interesse op langs de verschillende trappen 
van technische en aesthetische ontwikkeling naar de werk
stukken van een ver gevorderd vakmanschap en een daaruit 
ontbloeide kunstenaarsexpressie, een climax van edel materiaal 
en vormgeving, welke in staat is den beschouwer nog langen 
tijd nadien aan zijn luister te herinneren. Zij eischt in dien zin 
een op hooge qualiteiten gebaseerde selectie van het te expo-
seeren materiaal, dat bewust geordend dient te zijn ten behoeve 
eener instructieve voorlichting, die als een innemend geleide 
gaarne door den bezoeker bij zijn rondgang wordt aanvaard. 
Door sfeer en voordracht moet zij gericht zijn het verlangen 
naar aandachtige beschouwing te wekken, zonder welke werke
lijk begrip en blijvende waardeering niet zouden kunnen ont
staan. Zij is als een school voor volwassenen, die hier de waarde 
van den echten kunstenaar leeren onderscheiden bij de geheel 
of gedeeltelijk machinale productie van onzen tijd, maar tevens 
een begrip verkrijgen van de zorgen en den arbeid van die velen, 
die met den kunstenaar vaak onder moeilijke maatschappelijke 

*) In dit geval van toegepaste kunst. 
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omstandigheden het voorwerp, resultaat van hun aller onder
schikking en samenwerking, met toewijding en overgave tot 
stand brachten en thans aan de gemeenschap prijsgeven. 

Kan de Tentoonstelling „Het Glas 1940", welke in de zalen van 
het Stedelijk Museum te Amsterdam is georganiseerd, den toets 
van bovengenoemde richtlijnen doorstaan? 
Is zij te beoordeelen als een ernstig voorbereiden opzet met het 
doel het publiek nader te brengen tot de waardeering van het 
goede voorwerp, dat ontstond door de samenwerking van fabriek 
en kunstenaar? Of moet zij worden opgevat als een luchtig 
gebaar, dat vluchtig is en alles mag beteekenen? Dat gebruik 
maakt van waarden, die anderen reeds verwierven zonder te 
kunnen stijgen tot eigen verantwoorden arbeid onder de stuwing 
van een persoonlijke visie. 
Is het geoorloofd, dat de kunstenaar zich niet meer de hooge 
normen stelt, die hem maakten tot een drager der cultuur door 
alle eeuwen heen? 
Indien zijn weerstand aflaat tegen den ongebreidelden drang 
naar verandering en het razend tempo van den tijd, houdt hij 
op kunstenaar te zijn. 

De gloedvolle openingsrede van den voorzitter van de V.A.N.K., 
Mr. J . F. van Royen, en de vrijwel algemeene erkenning, die 
het product der Glasfabriek Leerdam zich, dank zij de werk
zaamheid van vooraanstaande kunstenaars — in de allereerste 

plaats een de Bazel, Berlage en Copier — heeft verworven als 
een prestatie van nationale beteekenis, zoowel voor ons eigen 
land als voor onze vertegenwoordiging in den vreemde, had 
hooggestemde verwachtingen gewekt. 
Aan die verwachtingen heeft de tentoonstelling „Het Glas 1940" 
niet alleen niet beantwoord, doch bovendien aanleiding gegeven 
tot een gevoel van teleurstelling en van vrees, dat ook voor dit 
in de openbaarheid treden niet meer de hooge normen werden 
aangelegd van weleer en zich reeds symptomen vertoonden van 
een teruggang naar een lager niveau. 
Noch de tentoonstellingsmaterie, noch de tentoonstelling als 
opzet waardigen deze eerste van de reeks der wisselende V.A.N.K. 
exposities in het Stedelijk Museum tot een geslaagd getuigenis 
van kunstenaarschap. Het is alsof de vlag-Copier, van wien hier 
enkele werkstukken de aandacht verdienen, de lading moet 
fiekken. Een lading van eerste proeven van drie nieuwelingen ') 
in deze glastechniek, wier slordig en schetsmatig neergeworpen 
intenties in een afzonderlijke zaal worden gepromoveerd tot 
i verkteekeningen" en den meer ingewijden beschouwer op 
" ;idelijke wijze voor oogen stellen in hoever deze werkteeke-

'ïgen konden worden aangehouden en zich in het product 
bben gewijzigd op grond van technische bezwaren bij de uit

kering. Hoe schrikkelijk ver verwijderd staan deze werktee-
•ningen van een preciese vaststelling in maat- en uitvoering, 
odzakelijk voor een correcte vervaardiging als serie- of massa-
oduct, welke van den aanvang als doel zal zijn gesteld. Hoe 
Ie jaren hebben de Bazel, Berlage en Copier, die „met 't glas 
grootgebracht", zich aan deze materie toegewijd, alvorens zij 
t een eigen expressie stegen. 

Thans schijnt een luttel jaars voldoende om tot nieuwe vormen 
te geraken (die men ook aan anderen kan ontleenen), om in 
afkeer van een strengen eenvoud zich bandeloos over te geven 
aan een buitensporige versiering, waarin het overvloedig vrou
welijk naakt herinnert aan voorbeelden van hellenistischen en 
classicistischen oorsprong. Maar met welk een verschil van 
geaardheid, van voordracht, vormgeving, rhytmische en anato
mische geleding, compositie, vakmanschap! Welk een verval! 
Het is begrijpelijk dat de goede stukken in de collectie door die 
buitensporige worden overstemd, dat men geen aandacht heeft 
voor de prachtige nieuwe kleur van Leerdam „het staalblauw", 
een vondst, die zeker niet zonder talrijke ernstige en kostbare 
proefnemingen zal zijn tot stand gekomen. 
Als geheel genomen kenmerkt zich de omvangrijke verzameling 
door een te veel aan herhaling, aan gelijkvormigheid (al schuilen 
hierin talrijke verschillen van technische hoedanigheid en ver
fijning), door het ontbreken van hoogtepunten, van een climax. 
En daarmede doet zij aan haar uiting als tentoonstelling te kort. 
Bovendien wordt haar voordracht in de te groote ruimtelijkheid 
der zalen nog aanmerkelijk verzwakt. Het glaswerk, voorwerpen 
van intimiteit, verliest zich in deze wijdsche lichte ruimten, waar 
het nergens steun vindt door een of andere architectonische 
verdeeling of contrastwerking. 

Tenslotte rest nog de decoratieve verzorging, welke zich uit
sluitend bezig hield met een versiering der gang- en zaalwanden. 
De versierder -) bezit een matelooze verbeelding, indien hij over 
een flinke partij van de meest uiteenloopende materialen kan 
beschikken. Nadat de donkere toegangsweg met glazen buizen, 
kookkolven en flesschen was getooid, werd de smalle doorgang 

'da Falkenberg L ie f r ink , J . Nicolas en W . Stuurman. 2 ) Ha jo Rose. 
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naar de zalen nauwer toegesnoerd met behulp van twee netten 
waarachter 4 horens des overvloeds, ontwerp J . Nicolas, werden 
opgesteld. Deze zijn van de volgende passende achtergronden 
voorzien: 1. foto landschap met melkvee; 2. krans van veel
kleurige papierrozen; 3. "arrangement van goudstofgordijn + 
hangende imitatie reuzen-druivetros met bladeren + spiegel in 
gedeelte barok lijst; 4. achtergrond blank, maar in den horen 
een bloesemtak. Speciale schijnwerper belicht achtergrond 3. 
In de eerste zaal een verbeelding in geschilderde, blanke vuren
houten schrootjes met 7 soorten papier: de ontwikkeling van het 
vaatwerk, de plastiek, de tuinvaas uit de klomp glas. 
In de tweede zaal voorstelling van de Arke Noach's op de wateren, 
uitvoering als volgt: huisboot in 2 soorten triplex, golven in 
horizontaal gestelde glasbuizen, waarin papierstrooken, bergen 

in touw-contour, wolken in metaalband, de eend (?) in grijs golf
karton, de visschen in groen papier met punaiseschubben, echte 
mosselschelpen voor de weekdieren, een voorhistorische koe van 
bruin golfkarton. 
Aan den tegenoverliggenden wand een blauw-grijs drieluik 
2 X 3 m met teekens dierenriem in 6 kleuren geplakt, dat naar 
't schijnt het glasservies, ontwerp Ida Falkenbergh Liefrink, moet 
hebben bezield. 
Spaar mij verder het noemen van al deze gewildheid! 
De spiegelingen in „ H e t Glas 1940" zijn tot rillen ; i) geworden. 

FR ITS L E N S V E L T . 

3) Ri l len zijn ontoelaatbare wanddikteverschi l len in slecht glas. 

WERK VAN ARTHUR STAAL. PRIX-DE-ROME 

In Februari 1939 is de heer Arthur Staal, aan wien in 1936 de 
Prix de Rome voor Bouwkunst werd toegekend, er wederom op 
zijn zwaren motor op uitgetrokken, om, ver van het Westersche 
gedoe, tusschen de roerlooze getuigenissen van oude Oostersche 
culturen, een schat van indrukken op te doen en deze vast te 
leggen in een geschreven reisrapport, foto's en in een inderdaad 
respectabel aantal reisschetsen. 
Een reis te kunnen maken naar het Oosten, naar andere streken, 
dan waar wij ons het bouwkundig leven niet anders meer kun
nen indenken dan met een schoonheidscommissie en een A.A.V., 
waar men landen, volken en bouwwerken ziet, zoo gansch en al 
verschillend van die van ons enge kringetje, dat de gedachte 
aan direct praktisch nut van de reis belachelijk is, is een be
nijdenswaardig voorrecht, dat voor jonge menschen een Prix-
de-Rome poging zeer zeker aantrekkelijk moet maken. 
De reis ging over land naar Marseille, per mailboot naar Alexan
dre , waar een tocht door Egypte begon tot aan Assoean toe. 
In Juni in Cairo teruggekomen, zette de heer Staal via de Sinaï-
woestijn koers naar Jeruzalem. Vervolgens door Transjordanië 
naar Syrië, naar Beiroet en Baalbek, over Cyprus naar Grieken
land en tenslotte naar Kreta. 

De reisschetsen zijn geen notities van architectuur in haar eigen 
begrensdheid, binnen haar eigen structuur. Wij zien hier vrijwel 
overwegend architectuur opgenomen in het bedrijvige leven zelf, 
of in het landschap, in de ontzaglijke ruimten, zooals die boven 

vreemd golvende zandwoestijnen, ruimten, zooals wij die in 
West-Europa maar weinig vinden. In de schetsen heeft de heer 
Staal de bouwkunst blijkbaar als element in de natuur, soms 
zelfs als deel-geworden-van-de-natuur, willen vastleggen. Van
uit deze visie is, naar het mij voorkomt, ook de nadrukkelijkheid 
ontstaan, waarmede de effecten van zekere natuurgesteldheden 
zijn aangegeven. Zoo is de dreiging van een zware wolkenmassa 
door angstaanjagend blauw-zwart, de straling van de zon door 
prikkelend geel gesuggereerd. Iets caricaturaals is daarmede 
niet steeds ontgaan kunnen worden. 
Onder den indruk van deze suggesties nemen we graag een nogal 
opzettelijke nonchalance in de zuiverheid van weergave van de 
architectuur op den koop toe, wetende, dat de heer Staal graag 
geneigd is, een souvereine minachting aan den dag te leggen 
voor zekere waarden, die andere menschen als zoodanig plegen 
te erkennen. De joviale wijze, waarop hij dat doet, vinden we 
terug in de wijze, waarop hij Turksche minarets een statisch 
ijselijke, maar aesthetisch. zalige onvastheid verleent. 
Het materiaal, dat de heer Staal van zijn zwerftocht heeft mee
gebracht, zal een kostelijk bezit voor hem blijven. Een privaat 
architectuur-museumpje. Wat, op het kleine stuk der aarde, dat 
hij bereisde, een ontstellende verscheidenheid van architectuur! 
En dat alles, de verwerkelijking van dat enkele begrip: „Bouwen" . 
Wat zal het groote Architectuur Museum wel worden? 

J . P. M. 

LEZING PROF. IR. G. MAGNEL VOOR DEN B. A. B. 

Op Woensdag 10 April a.s. des n.m. 14 uur zal Prof. Ir. G. Magnel, 
Hoogleeraar aan de Universiteit te Gent, voor de Vereeniging 
„Beton-Aannemers Bond (B.A.B. )" in de Industrieele Club, Vij
gendam te Amsterdam, een voordracht houden over de verze
kering van bouwwerken tegen wettelijke aansprakelijkheid, 
voortvloeiende uit de bepalingen van het B.W. en over de orga

nisatie, die in België door samenwerking van overheid, opdracht
gever en aannemer is opgebouwd om het risico, voortvloeiende 
uit voornoemde aansprakelijkheid, over te nemen. 
Het Bestuur van den B.A.B. zal het op prijs stellen ook architec
ten, leden van den B.N.A. en van A. et A„ op de bijeenkomst van 
10 April welkom te heeten. 
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„Fr i ts" Staal, een echte grand-seigneur. Hoezeer zijn overlijden 
ons ook treft, voor wie hem gekend hebben is het duidelijk, dat 
over hem zware woorden noch vertoon passen. 
Wanneer zich bij het peinzen over zijn heengaan, droeve ge
dachten vormen, rijst zijn gestalte voor ons oog zoals we hem 
likwijls zagen: de markante kop even schuin achterover, de 

"gen met een twinkeling van spot schuin naar beneden op ons 
gericht en met een kort lachje lanceert de even terzijde geopende 
iond een paar woorden, die raak de situatie typeren en er alle 
waarwichtigheid aan ontnemen. 

Een grote vrije geest, zó groot en zó vrij, dat daarin het recht 
ervat leek, zelf daarvan het einde te mogen bepalen. Daarom 

itndert de gedachte, dat hij voor zijn sterven een ziekbed moest 
nebben en een operatie moest ondergaan. 
>taal wist zich een „zwerver" in denken en gevoelen en dit 

zwerven, dit najagen en veroveren van telkens nieuwe gedach
ten, bracht hem van hen, die niet gepoogd hadden zijn innerlijk 
wezen te doorschouwen, menig verwijt. Maar zijn werken tonen 
door alles heen grootheid en meer nog weten zij, die hem van 
nabij zagen werken en in vele gesprekken naar hem luisterden, 
dat hij in wezen een echte bouwmeester en een man van groot 
formaat was. Het is geen toeval dat hij onze grootste kunste
naars tot zijn beste vrienden heeft mogen rekenen en hij zal 
menig hunner door zijn scherp inzicht en z'n enthousiaste be
schouwingen geïnspireerd hebben. 
Zijn typische verschijning en z'n klaar oordeel zullen we zeker 
missen, maar het beeld dat ons van hem bijblijft lacht elke 
droefheid weg. 

A. EIBINK. 
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HET RESTAUREEREN VAN 

In dit nummer is opgenomen de beschouwing aan de hand van 
enkele lichtbeelden, welke de heer Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer 
ter inleiding van de gedachtenwisseling over het restaureeren 
van oude monumenten heeft gehouden op de Ledenvergadering 
van den B.N.A. op Zaterdag 16 Maart j.l., waarbij tevens ook 

V O O R W O O R D V A N DEN V O O R Z I T T E R . 

Het is ruim een kwart eeuw geleden, dat het vraagstuk van de 
restauratie onzer oude monumenten in de kringen van oudheid
kundigen en architecten groote beroering bracht. Sommigen 
Uwer zullen zich herinneren dat toen een warme strijd werd 
gestreden tusschen de aanhangers van de conservatieve richting 
en de dragers van meer moderne inzichten. In de gedenkwaar
dige vergadering van den Nederlandschen Oudheidkundigen 
Bond op 9 Juli 1915 te Arnhem gehouden werd ten slotte het 
pleit beslecht en de met zooveel inzicht van zaken opgestelde 
grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstel
ling en de uitbreiding van oude bouwwerken, waarvan Dr. Jan 
Kalf als de geestelijke vader mag worden geprezen, met groote 
meerderheid van stemmen aangenomen. 

Sindsdien is de restauratie van oude monumenten in andere 
banen geleid en werden nieuwe inzichten gehuldigd, die zeer 
zeker het aanzien van onze oude kunstschatten ten goede zijn 
gekomen. 
In den laatsten tijd rees echter eenige twijfel of de weg, die 
ongeveer 25 jaar geleden is uitgebakend, wel altijd gevolgd wordt 
en enkelen vroegen zich af of er misschien aanleiding bestond 
te overwegen of eenige omlegging gewenscht kon zijn. Het heeft 
de schijn of de Grondbeginselen, met zooveel zorg en inzicht 
opgesteld, iets van hun scherpte hebben ingeboet doordat de 
beteekenis ervan niet meer een ieder helder genoeg voor den 
geest staat. 
In het Bouwkundig Weekblad Architectura werd eenige jaren 
geleden hierover een schuchtere opmerking gemaakt. Het 
Roomsch Katholieke Bouwblad heeft niet heel lang geleden dit 
vraagstuk opnieuw aangesneden zonder dat de pennestrijd tot 
een bevredigende oplossing heeft geleid. Een nieuwe uiting van 
onzekerheid was de bespreking over de restauratie van de ramen 
van het Koninklijk paleis te Amsterdam, waartoe door den 
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond een vergadering was 
belegd bij welke gelegenheid belangwekkende beschouwingen 
werden gehouden, terwijl ook in de kort daarop door dien Bond 
te 's-Gravenhage belegde vergadering waardevolle, zij 't ook 
soms wat verwarde debatten werden gevoerd. 
Deze hernieuwe belangstelling in de restauratie van onze oude 
gebouwen heeft ook in onzen Bond begrijpelijkerwijze weerklank 
gevonden, niet alleen onder de architecten die soms met een 
restauratiewerk werden belast maar ook onder de overige col
lega's wier belangstelling voor onze historische monumenten 
stijgende is, omdat de groote waarde daarvan meer en meer 
wordt erkend. 

Daarom heeft het Bestuur gemeend juist te handelen door het 
vraagstuk van de restauratie van onze oude bouwwerken in 
een ledenvergadering aan de orde te stellen teneinde op deze 
wijze mede te werken aan een verheldering der begrippen waar
aan ook in onzen kring behoefte bestaat. 
Ofschoon de bespreking van heden dus van internen aard is, 
verheugen wij ons toch zeer, dat wij hierbij eenige gasten mogen 
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het voorwoord van den Voorzitter van den B.N.A. is opgenomen. 
De tekst van het gesprokene van de leden, die na de inleiding 
het woord hebben gevoerd, zal in het volgende nummer volledig 
worden opgenomen. 

R E D A C T I E B.W.A. 

begroeten wier tegenwoordigheid door ons op zeer hoogen prijs 
wordt gesteld. Wij heeten U van harte welkom en hopen, dat 
U van deze besprekingen een aangename herinnering zult weg
dragen. 
Behalve onze Eereleden, waaronder wij tot ons genoegen Pro
fessor v. d. Steur mogen rekenen, wiens verdienstelijke arbeid 
op het gebied der Monumentenzorg alom bekend is, heet ik in 
het bijzonder welkom den heer Mr. van der Haagen, chef van de 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen. Daar onze Bond met Uw 
helaas te vroeg gestorven ambtsvoorganger steeds in de meest 
aangename verhouding stond stemt het ons tot groote erkente
lijkheid, dat deze traditie door U wordt voortgezet. 
Wij weten, dat U ons architecten een goed hart toedraagt en 
Gij voor onze belangen werkt. Naar wij meenen is dit de eerste 
maal, dat U in ons midden zijt; wij hopen U nog menigmaal in 
onzen kring te mogen begroeten. 

Niet minder verheugt het ons hier bestuursleden van den Ne
derlandschen Oudheidkundigen Bond en van de Vereeniging 
„Hendrick de Keyser" het welkom te mogen toeroepen, mede, 
omdat wij weten hoezeer U het vraagstuk van de restauratie 
onzer monumenten ter harte gaat. Zooals ik reeds in herinnering 
bracht heeft vooral de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
heel veel gedaan om helderheid te brengen in talrijke problemen 
die met het restauratievraagstuk verbonden zijn en daarom stel 
ik er prijs op uitdrukkelijk te verklaren, mijnheer van Beresteyn, 
dat deze bijeenkomst niet is belegd om den Oudheidkundigen 
Bond de wind uit de zeilen te nemen. Integendeel, na de bespre
king van heden, die zooals gezegd, tot verheldering van de in
zichten van ons architecten moet dienen, hopen wij ons in de 
eerste plaats te wenden tot het Bestuur van den Nederlandschen 
Oudheidkundigen Bond om gezamenlijk te overleggen of de 
weg, die bijna 25 jaar geleden door Uw Bond werd aangewezen, 
misschien thans wat duidelijker moet worden begrensd of moge
lijk eenige verbetering behoeft. 

Ofschoon Gij, Professor Slothouwer, hier niet als gast aanwezig 
zijt meen ik U als inleider voor de besprekingen van hedenmiddag 
eveneens ten zeerste welkom te moeten heeten. Het heeft ons 
bestuur ten zeerste verheugd, dat wij U bereid hebben gevonden 
deze moeilijke taak op U te nemen, omdat wij overtuigd zijn 
dat de behandeling van dit vraagstuk daarmede in goede handen 
is. Dat U op grond van Uw ervaringen deze inleiding wilt houden 
prijzen wij zeer want daardoor zal theorie en praktijk hand aan 
hand gaan en blijft Uw beschouwing niet in een sfeer van vaag
heid. Ongetwijfeld zullen door U concrete vraagstukken naar 
voren worden gebracht, die als uitgangspunt zullen kunnen 
dienen voor een vruchtdragend debat. 
En ten slotte nog een woord tot de leden. Ik hoop en vertrouw, 
dat velen Uwer straks aan de besprekingen zullen deelnemen en 
dat deze op een hoog plan zullen staan, vrij van persoonlijke 
opmerkingen, opdat het doel dat met het beleggen van deze 
vergadering wordt beoogd ten volle zal worden bereikt. 

INLEIDING DOOR P R O F E S S O R S L O T H O U W E R . 

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren. Ik acht het een groot 
voorrecht om aan deze uitnoodiging, die mij inderdaad eenigs-
zins overvallen heeft en waaraan ik mij niet door te veel be
scheidenheid heb trachten te onttrekken, toch gehoor te geven. 
Het is een onderwerp, dat inderdaad een zeer hoog plan van 
beschouwing mogelijk maakt ook tusschen tegenstanders en 
wanneer ik hier nu hoor noemen de verschillende gasten over 

•» wier aanwezigheid ik mij evenzeer verheug, heb ik mij vergewist 
(dat is niet een correctie mijnerzijds) dat Uw buurman met zijn 
zieke been hier naar toe is gekomen en ik vestig daar speciaal 
de aandacht op, omdat, wanneer wij nagaan waar wij op het 
oogenblik zijn aangekomen en dan bedenken waar we vandaan 
zijn gekomen, dan de naam Cuypers zoo niet op onze lippen, 
dan toch in onze gedachten is. 

De voorzitter heeft een opgewekt woord gesproken, waarin ook 
naar voren werd gebracht, dat de bedoeling was een debat uit 
te lokken. Ik mag dat wel, mijne Heeren. Ik hoop dus dat, wanneer 
ik mijn uitdrukkingen iets extremistisch kies, U dit dan wilt zien 
als een opwekking tot het debat. Ik voel mij vandaag inderdaad 
onder collega's en dat is een zeer weldadig gevoel. Ik geloof, 
dat we allemaal hetzelfde willen, d.w.z. we bedoelen allemaal 
hetzelfde, maar trachten dat op verschillende manieren te reali-
seeren. Ik heb het voorrecht gehad gedurende 20 jaar in Utrecht 
de verschillende mogelijkheden niet alleen theoretisch te be
kijken, maar ook tot uitvoering te brengen en ik heb den groei 
van de gedachte daadwerkelijk meegemaakt. Wanneer men 
bedenkt, dat in het B.W.A., zooals het ook in een behoorlijk blad 
betaamt, gezegd wordt, dat we ons hier baseeren op de Grond
beginselen, de beroemde Grondbeginselen, dan meen ik dat vele 
van U hetzelfde gedaan zouden hebben als ik door die Grondbe
ginselen met alles wat er bij behoort nog eens door te lezen. 
Ik moet U zeggen, toen ik dat had gedaan, heb ik eigenlijk mijn 
verbazing nauwelijks kunnen verwerken. Vanmiddag is er ge
noeg aanleiding daar eens op terug te komen als U dat noodig 
vindt, maar deze z.g. Grondbeginselen zijn alleen verklaarbaar, 
wanneer men begrijpt, dat ze een compromis waren. Een com
promis, dat niet was uitgevochten toen ze werden aangenomen, 
want er zijn voetnoten bij van de minderheid; er was wel degelijk 
tegenstelling blijven bestaan omtrent de uiteindelijke taak van 
het restaureeren en ik geloof, als ik het goed voel, maar dat is 
misschien niet waar, — maar ik mag het toch wel uitspreken — 
dat wij op het oogenblik weer juist ook deze vergadering zien 
ontstaan, omdat wij die moeilijkheden, die hieraan ten grondslag 
lagen, weer levend om ons heen voelen. De belangstelling voor 
onze oude bouwkunst is God zij dank groeiende; we vernielen 
niet meer zooveel uit volslagen onverschilligheid als 20 of 30 jaar 
geleden, maar die liefde begint eenigszins angstige vormen aan 
te nemen. Ik geloof niet, dat dit de plaats is, omdat het niet 
heelemaal met restaureeren te maken heeft, om te denken, hoe 
wij tegenwoordig weer oude gebouwen zien verrijzen. Ik denk aan 
den hoek Rembrandtsplein of het Gouden Hoofd te Den Haag. 
Ik zie hierin de uiting van een liefde, die tot zonderlinge excessen 
leidt en wanneer ik mij dan afvraag, wat is nu eigenlijk de be
doeling van ons samenzijn, dan geloof ik, dat we dan het best 
kunnen zeggen: „Laa t iedereen maar eens ronduit praten". 
Wij zijn hier onder Heeren en wij zullen elkander niet persoon
lijk onaangenaam zijn, tenzij het terwille van de zaak is. Ik 
geloof wanneer ik die bedoeling dan gaarne aanvaard, dat wij 
wel eens ronduit een paar dingen mogen zeggen zooals wij ze 
voelen. We schieten daar eigenlijk het meest mee op! 
Ik kom langzamerhand op een leeftijd, dat als ik het nou niet 
z e g - zeg ik het nooit meer. 

Wanneer U probeert de Grondbeginselen, die hier gegeven zijn 
te begrijpen, dan ziet U, dat er 9 Grondbeginselen zijn. Ik zal 
mij heelemaal niet verstouten om in 5 minuten te zeggen dat 

ze heelemaal mis zijn, maar wanneer U ziet dat één van de 9 
(men moet zuinig zijn met argumenteeren als men er slechts 
negen heeft), nl. nr. 5, een van de grondbeginselen is betreffende 
de kunstwaarde van een gebouw onder A genoemd: „Zi j stelt 
wegens samengesteldheid zeer verschillende, ten deele tegen
strijdige eischen aan het werk der herstelling", dan wrijf ik mijn 
oogen uit of ik ken de Nederlandsche taal niet, want ik zie dit 
niet als grondbeginsel. Wanneer ik verder ga en ik begin aan 
de voorschriften, dan staat onder 10: „He t is niet mogelijk voor
schriften te ontwerpen waarnaar bij ieder herstellingswerk ge
handeld zal kunnen worden." Ik spreek dit op sarcastische wijze 
uit, velen zullen dit onaangenaam vinden. Ik kan niet anders 
dan in de enkele oogenblikken, dat men humor kan zien in deze 
sombere tijden, van deze humor genieten. Ik vind niets grappiger 
wanneer men voorschriften gaat opstellen, dan dat men zegt: 
„Men kan geen algemeene voorschriften opstellen". Intusschen 
is er voor al deze zaken een volledige verklaring in dien zin, dat 
noch in deze grondbeginselen, noch in het overigens zoo sym
pathieke boekje van „Lemaire" , dat nu kort geleden verschenen 
is over de „Restaurations des monuments anciens", in geen van 
deze beide zaken in het kort gezegd wordt wat restaureeren is. 
Ik heb Lemaire er op doorgesnuffeld en Lemaire begint dan met 
een soort omschrijving wat met een oud gebouw gebeuren kan 
of moet en hij maakt er verschillende klassen van. Hij noemt 
het „entret ien, reparation, restauration et reconstruction", maar 
wanneer hij de grenzen van die 4 begrippen niet opgeeft, heeft 
men aan dergelijke enumeratie weinig. Wanneer ik begin met 
restaureeren geeft deze klasseering heelemaal geen houvast. Ik 
zal als het zoover is, maar ik wil U daarop prepareeren, de stel
ling verdedigen, dat het restaureeren niet anders moet zijn dan 
het wegnemen van architectonische misstanden. Die zin is 
natuurlijk ook weer niet heelemaal compleet, maar ik zou dit 
graag in het debat willen brengen. Wanneer wij het in dien zin 
willen bekijken, dan is het completeeren natuurlijk ongewenscht. 
En toch, het wegnemen van een architectonische misstand kan 
meebrengen, dat men door het afbreken van een verminking 
tot een soort completeering moet komen. Ik zou haast zeggen 
voor de insiders, niets is onaangenamer dan dat te moeten doen. 
Ik heb ook gedacht vandaag parallellen te trekken tusschen ons 
en medici, ik bedoel hier eigenlijk tandendokters, maar ik wil 
U niet herinneren aan deze pijnlijke operaties. 
Voordat ik het beginsel dat ik naar voren breng in woorden 
nader zou willen toelichten, zou ik eerst eenige lichtbeelden 
willen vertoonen. Niet om U te vermoeien met restauraties van 
den Dom, maar om in hoofdzaak een overzicht te krijgen en met 
enkele notities voldoende stof te verkrijgen om onze gedachten 
verder te laten gaan. Ik wil niet zoover gaan als Lemaire, die 
zegt: „Le regie d'or doit être restaurer Ie moins possible", maar 
wanneer hij toevoegt: „La restauration est un mal inevitable, 
mais il reste toujours un mal", dan moet ik zeggen dat we met 
een pessimist hebben te doen. Pas toujours un mal. We mogen 
wel degelijk dankbaar zijn voor wat onze tijd weet te redden, 
voor wat onze tijd aan dierbare fragmenten van onze oude 
architectuur weet te bewaren. 

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

Ik laat U eerst zien den Westgevel van den Dom van Utrecht 
toen daaraan begonnen werd. Hoe moet dat gerestaureerd wor
den? Wanneer U van mijn stelling uitgaat dat restaureeren is 
het wegnemen van architectonische misstanden, dan ziet U, dat 
hier wel wat te doen was. 
Wij zien hier vooral naar voren komen de aanbouw van 1830, 
die waarschijnlijk b e h o o r t tot die objecten, die onbetamelijk 
zijn. Ik heb mij vermaakt over dit woord in de Grondbeginselen. 
Ik heb nog nooit gehoord, dat architectuur onbetamelijk kan 
zijn, wèl dat architecten dat kunnen zijn maar hun werken, 
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W E S T G E V E L V A N D E N D O M T E U T R E C H T 

dat is mij ontgaan. Dit noemt men waarschijnlijk een onbeta
melijk bouwsel. 
Ik mag hier toch wel verklappen, dat mijn vriend Vogelsang in 
Utrecht zei: „Ach, maar dat moet je niet afbreken, dat is een 
allemachtig aardig voorbeeld van het slecht begrijpen van de 
gothiek in 1830, ik vind, dat hier een dierbare leelijkheid mee 
verloren gaat". Ik geloof, dat men kunsthistoricus moet zijn 
om tot een dergelijk exces te komen. Architecten voelen dit als 
onbetamelijkheid. 
Het eerste is geweest deze onbetamelijkheid te verwijderen. 
Verder was het een eenvoudig probleem de vensters open te 
maken en de traceeringen, als die aan de overzijde, en toen ging 

het probleem dus om het middenvak. Ik zal U laten zien wat 
daar het voorstel van geweest is. Eerst één van de mooie teeke
ningen van Saftleven, waarin U de toestand ziet na de cata
strophe van 1674 en de afscheuring ziet van de kap van het 
langschip bij de ontmoeting van het dwarsschip. U ziet daar 
een topgevel aangegeven; dit lag in de lijn, dunkt mij, en dit 
is de eerste teekening om het gebouw als geheel te bezien. Wat 
is er gebeurd? Het schip is er afgescheurd. Welnu, we zullen 
niet wenschen dit nu weer op te bouwen. Wat doen we dus? 
We nemen de misstanden weg en laten zien wat er geweest is. 
Het is een soort behoorlijke afwerking van een amputatie en 
de topgevel is hier teruggebracht, omdat daarmee werd aange-

N O O R D G E V E L V A N D E V O O R M A L I G E S A C R I S T I E V Ó Ó R D E N O O R D G E V E L V A N D E V O O R M A L I G E S A C R I S T I E N A D E R E S T A U -
R E S T A U R A T I E RATI E 

V O O R M A L I G E S A C R I S T I E V A N D E N D O M T E U T R E C H T V Ó Ó R E N N A R E S T A U R A T I E 

geven het afscheuren, het bestaan hebben van het schip; in den 
vloer van het plein zou de plattegrond weer worden geteekend. 
Er is tenslotte niet geheel bereikt wat hier bedoeld is. Er is 
intusschen ook een verbetering tot stand gekomen, dank zij het 
overleg met de Utrechtsche monumenten-commissie, in het 
groote middenvak, dat ik niet anders had bedoeld dan als een 
eenvoudig gordijn; ten slotte is hier toch een spitsboog in het 
metselwerk aangegeven om de ruimtewerking van het schip 
aan te duiden. Bovendien is er andere steen gebruikt voor de 
vulling van den top boven de spitsboog. De vieringtoren is er 
tenslotte niet op gekomen. Dit is alles gebeurd in overleg en 
met goedkeuring van de Monumenten-commissie. Hierover was 
niet veel discussie mogelijk en dit danken wij wel degelijk aan 
den geest van de Regelen en wanneer ik daarnet niet op het 
goede moment plotseling tegen deze Regelen heb uitgevaren, 
dan is de bedoeling geweest, dat we voelen dat het toch goed 
gedaan is, omdat, dank zij het aannemen van deze Regelen en 
het instellen van een Rijksmonumentencommissie, deze zaak in 
handen was van een Rijkscommissie en dat het niet zoozeer op 
de letter dezer Regelen aankwam, maar dat men er tusschen 
door moest lezen wat de bedoeling was. Helaas heb ik geen 
betere foto's kunnen laten maken van een geval dat de andere 
zijde van het vraagstuk belicht. Dit was de sacristie, zooals zij 
er uitzag toen we begonnen aan de linkerzijde. Daar was alles 
verdwenen tot aan den voet van de balustrade en ook de lijst 
onder de balustrade; de pinakels waren weg, de daken weg en 
er waren nieuwe gothische vensters in den onderbouw inge
broken. Dit is een vrij zielig fragment. Wat er mee te doen! Ik 

T E E K E N I N G V A N S A F T L E V E N V A N D E R U Ï N E S V A N H E T I N G E 
S T O R T E S C H I P V A N D E N D O M T E U T R E C H T 
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heb bij den aanvang eerlijk gemeend, dat dit een prachtig object 
was om dit te behandelen, zooals inderdaad een geneesheer een 
gebroken been afzet, hij neemt desnoods een stuk verder weg. 
Ik heb toen een poging gedaan om dit heelemaal als fragment 
te behandelen en om die heele sacristie af te dekken door een 
vrijwel onafhankelijke en ver overstekende kap, dus te behan
delen als iets wat men bewaren wil, maar vrijwel los van de 
rest van het gebouw. Het resultaat daarvan was minder ge
lukkig. — Dat ligt aan je miserabele ontwerp, kunt U zeggen, 
maar men had geen kans gezien dat ontwerp te verbeteren. — 
Het bleek dus, dat het gewenscht zou zijn dit toch te comple-
teeren. Aansluitende de lijn van de wimberg was een gothische 
balustrade ook wel te maken. Daarboven ziet U dan de complete 
ring van de wimbergen, de balustrade en de pinakels, waarvoor 
geen andere gegevens waren dan een oude gravure en deze gaf 
ons niets anders dan wat U hier ziet. Een merkwaardigheid was 
de linker travee der sacristie; er is later een travee toegevoegd. 
De vorm is toen veranderd. Men kwam dus toen tot het geval 
of men daarop ook een gothische balustrade kon zetten. Er zijn 
proeven genomen en er is veel moeite gedaan de juiste hoogte 
te bepalen. Nu doet zich de volgende gelukkige omstandigheid 
in de ontwikkeling van onze begrippen omtrent het restaureeren 
voor. Ik vond het ongemeen interessant, dat juist op het moment, 
dat de leidende figuren, de menschen die het zelf moeten doen, 
gingen begrijpen, dat het af en toe onmogelijk is om niet voor 
een klein gedeelte desnoods een vroegere toestand weer te moe
ten ophalen, toen werd op datzelfde moment door Professor Odé, 
den beeldhouwer, een ontdekking gedaan — ik wil het graag 
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een ontdekking noemen — dat de afschuwelijke leelijkheid van 
de vroegere restauraties niet zoozeer daarin ligt, dat men oude 
vormen, die met mathematische vlakken te benaderen zijn, weer 
wil maken, maar in de wijze waarop men die maakt. De wijze 
van hakken der steenhouwers was verbasterd tot een quasi 
mechanisatie en wanneer de steenhouwers weer leeren hakken 
en het object dat zij maken weer leeren zien, dan is het mogelijk 
aan een gewoon iets de charme te geven, die wij vinden in de 
wijze van 't hakken van een werkelijk oud fragment. 
Men mag daar niet in zien de zin om quasi antiek te doen. Het 
is het weer terugvinden van het juiste begrip, dat de schoone 
lijn die is, die gezet is door de levende hand van een kunstenaar 
en dat we ons niet meer hebben te regelen naar de lijn, die ge
maakt wordt naar de machine of door imitatie daarvan. Dat 
is een gebeurtenis waarvan we de gevolgen onmiddellijk hebben 
ondervonden en waaraan we ook te danken hebben de voor
treffelijke restauratie van den gevel van Leiden. Ik wou U even 
een paar plaatjes laten zien om voor de lunch te komen tot een 
soort samenvatting. 

L A N T A A R N P L A A T J E : P O R T A A L S T . N I C O L A A S K E R K T E K A M P E N . 

Dit is het portaal in Kampen van de St. Nicolaaskerk. Wanneer 
U als architect gevraagd wordt: wat moet er met dat portaal 
gebeuren, dan zou men volgens mijn stelling — restaureeren 
is het wegnemen van architectonische misstanden — ernstig 

moeten overwegen of de architectonische waarde van dit ver
regende fragment van de gothiek eigenlijk wel de moeite waard 
is om dat weer tot nieuw leven te wekken door wat we noemen: 
restauratie. Ik sta er negatief tegenover. Men ziet op deze foto 
niet zoo goed de blinde traceering, die op zij bestaat en dat is 
natuurlijk oorzaak dat men huiverig is. Men is huiverig het 
gothische fragment op de puinhoop te gooien en ik zou er voor 
willen pleiten, dat men over die huivering heen wil komen. Het 
wordt een angstige toestand wanneer men voor elk fragment 
tot restauratie zou komen, terwijl men veel beter zou doen aan 
een architect te zeggen: „Bouw een nieuw portaal". Het resul
taat, zooals U het hier ziet, moet U verzoenen met de poging. 
Er is hier geen een gothisch profiel; er is volstaan met het aan
duiden van wat men noemt geometrische vlakken. Men moet 
nu vooral goed begrijpen, dat wanneer men een dergelijk geval 
als hier, een klein portaal, naar voren brengt, dit kinderwerk is 
vergeleken bij de reusachtige problemen, die er waren toen de 
Regelen werden opgesteld. Ik heb twee plaatjes meegebracht 
om daaraan te herinneren. 

L A N T A A R N P L A A T J E : R I D D E R Z A A L T E D E N H A A G . 

De Ridderzaal in Den Haag. De terecht bewonderde restauratie, 
die onder leiding van Dr. Cuypers heeft plaats gehad. Ik laat 
dit graag zien, omdat we in het algemeen zoo ondankbaar zijn 
voor wat het voorgeslacht gedaan heeft. We staan er altijd 
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critisch tegenover en ik geloof, dat het juist in de vergadering 
van den Bond van Nederlandsche Architecten te pas komt om 
een werkelijk woord van diepgevoelde hulde te brengen aan de 
menschen, die dit tot stand hebben gebracht. Ik heb het voor
recht hier (wordt bedoeld bij de Ridderzaal) dicht bij te wonen 
en er dikwijls langs te komen. Ik heb het opgenomen als een 
Nederlandsche daad van de eerste orde. 

L A N T A A R N P L A A T J E : A B D I J T E M I D D E L B U R G . 

Hiernaast laat ik U zien het groote probleem, dat zich voordeed 
in de Abdij van Middelburg, die U daar links vindt aangeduid. 
U ziet zonderlinge veranderingen, afgebroken torens, vrijwel 
wat men noemt in een ruïneuschen staat en daar links herinner 
ik U aan den opbouw. Wanneer we dit gingen bekijken zoudt 
U zien, dat de 2e toren een heele étage er op gekregen heeft 
en dat deze étage ook nog een heele traceering laat zien. Als 
men daar nu rondwandelt gaat men zich afvragen wat echt is 
en wat niet. 

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

Ik heb hier nog een ander voorbeeld, dat volkomen past in het 
kader van mijn slagzin. Een fragment van het gothische huis 
in Kampen, zooals het er was; een aardig ding eigenlijk. We 
hebben daar een paar gothische traceeringen boven de vensters; 
die genoeglijke 18e eeuwsche ruiten daaronder. Het is natuurlijk 
maar een fragment, maar deze entree en onderbouw zijn niet 
zoo gek. Wat is hier nu gebeurd! Het huis is gerestaureerd vol
gens de opvatting, die m.i. fataal is. 
In het volgende plaatje ziet men dat gothische huis en nu geloof 
ik gaarne dat de aanzetten van die steenen kruiskozijnen wel 
terug waren te vinden in de fragmenten die er waren. De onder
bouw is heelemaal nieuw; de top ook. Laten we hierover niet 
te veel zeggen. 

L A N T A A R N P L A A T J E : G O T H I S C H E G E V E L M E L K M A R K T T E Z W O L L E . 

Ik laat U nu een andere oplossing zien. Het maakt een eenigszins 
sinistere indruk met dat „Confection pour dames". Hier waren 
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eveneens gothische fragmenten aanwezig. Daarnaast ziet U de 
oplossing van het geval. Men kan daar natuurlijk ook weer 
over gaan praten en vragen waarom die groote ruiten zoo hoog 
moesten zijn maar ik geloof, dat U wel moet erkennen, dat hier 
op een zuiverder wijze een standpunt is ingenomen. Blijf af van 
dingen, die je eigenlijk toch nooit meer behoorlijk veranderen 
kunt. Er is hier ontzag uitgesproken voor de kunst, waarvan 
we ver af staan. 

L A N T A A R N P L A A T J E : H U I S N I E U W E B R U G S T E E G T E A M S T E R D A M . 

Weer een ander voorbeeld is het ons allen zoo dierbare huisje 
in de Nieuwe Brugsteeg in Amsterdam, typisch Amsterdamsch. 
Hier is het voordat het gerestaureerd werd met de miserabele 
19e eeuwsche ramen, miserabele schuiframen zonder eenige 
verhouding, miserabel materiaal. Alles is akelig uitgevoerd. Wat 
moest hiermede gebeuren? Een architectonische misstand weg
nemen, dus de ramen er uit nemen en de kruiskozijnen die er 
waren er weer in. Wij hebben genoeg voorbeelden en U ziet hier 
het voortreffelijke resultaat waarop ik straks misschien nog 
terug kom. De lijn lijkt mij niet consequent zul U zeggen, want 
hier is toch ook een vroegere toestand teruggebracht. Kijk eens, 
dat gaat met een houten kozijn zooals hier en die onderbouw, 
die hier zeer charmant is; voor mij is dit laatste niet bepalend; 
voor mij had men de 19e eeuwsche onderbouw kunnen opknap
pen. Ik vind niet, dat men kan zeggen dat hier iets verkeerds 
gebeurd is, tenzij, maar daar kom ik nog op terug, het stads
beeld of het karakter van het betreffende stadsgedeelte zich 
daartegen verzet. 

L A N T A A R N P L A A T J E : „ H O F W I J C K " . 

Ik laat U nu nog even een paar heel andere gevallen zien. Ik 
kon niet nalaten juist ook door mijn vriendschappelijke verhou
ding met den voorzitter, dit ook op het doek te brengen, want 
ik moet hier toch maar eens vrijuitspreken. 
Ik heb ontzettend veel van dat witte verachttiende eeuwsche 
huisje gehouden; toen ik student was in Delft ging ik er dikwijls 
heen en het lag daar als een zonderling droomerig en vergroeid 
geval. De ramen waren heelemaal veranderd tot de in ons land 
betrekkelijk zeldzame Fransche ramen, die open gaan tot aan 
den vloer met balustrade er voor. Het was een armoedig geheel. 
Er zat een historisch groote herinnering aan vast. Met groot 
talent is de vroegere toestand teruggedacht. Ik wou hier open
lijk uitspreken, dat er menschen zijn, die dit betreuren, natuurlijk 
niet op de wijze waarop dit gebeurd is, maar ik betreur d i t . 
Het huisje was in den groei van de 18e eeuw opgenomen, was 
tot een raar versleten en verfomfaaid geval geworden — mis
schien was er nog een oplossing geweest, die de charme van de 
18e eeuw iets meer had kunnen geven door ruiten in te zetten 
die bij de 18e eeuw hooren — en ik geloof, dat we dan meer in 
de lijn van de historie hadden gewerkt dan door het terug te 
brengen naar de 17e eeuw. 

L A N T A A R N P L A A T J E : B R U I N I N G S H O F J E T E H A A R L E M . 

Het Bruiningshofje te Haarlem. Dit geval laat ik zien om te 
doen gevoelen wat voor gevaren er zijn. Het zijn gevallen, die 
zich voordoen en die we om ons heen zien. De geest van ons 
volk is wakker geworden door de voortreffelijke actie van 
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„Hendrick de Keyser" en analoge vereenigingen maar de ge
volgen zijn allerminst verfrisschend. Het hangt er van af wie 
je wakker maakt. In dit geval ziet U een allergenoeglijkst ver
groeid complex. Het oudemannetjeshuis of oudevrouwtjeshuis 
ligt heelemaal in het Bruiningshofje in Haarlem uitgedrukt. 
Het is vergroeid zooals de menschen zelf zijn. Maar dan komt 
er iemand, die de menschen weet in te blazen, dat ze zooveel 
beter tot hun recht komen tegen een theaterdécor dat de 17e 
eeuw zou uitbeelden. Wanneer men dergelijke dingen doet op 
de „ N e w York World's Fair", ik bedoel in het amusementspark, 
dan is dit misschien presentabel, maar ik vraag U, wat is hier 
gewonnen en enkelen zullen zich realiseeren, wat hiermede is 
verloren. Niet in architectonischen zin maar wat wij er mee 
verloren hebben in eerlijkheid, de erkenning van het accepteeren 
van dat vergroeide ding. Waarom moeten we genoegen nemen 
met de onzin (zie volgend beeld), die waardeloos is. 

L A N T A A R N P L A A T J E : H E T S C H U L T E H U I S T E D I E V E R . 

Een ander geval kunt U vinden in een verslag over „Oud Drente". 
Het is een karakteristiek voorbeeld hoe de ideeën vergroeien. 
U ziet daarboven een bestaande boerderij, die werkelijk voor
treffelijk is te noemen. Bovendien was zij aardig tegen het huis 
daarnaast gelegen. Wat was het begin van de ellende? U ziet 
de achttiende eeuwsche ruiten en denkt bovendien aan de patine, 
die dat geval gekregen had. Op een onzalig uur blijkt, dat het 
huis daarnaast moet worden afgebroken en wat vindt men in 
den zijmuur? Een gothisch kruiskozijn! U begrijpt, in de stem
ming waarin nu ons land verkeert, ging men hier restaureeren. 
Men ziet dat nu overal om zich heen en men voelde om zoo te zeg
gen een plicht om te restaureeren. Men vond dat raam; men kan 
een gothisch raam toch niet wegmaken! Men vond dus dat gothi
sche raam en men gaat dan den voorgevel volkomen vernielen. 
Door het uitbreken van die droomerige kozijnen heeft men de 
patine van dien gevel volkomen verwoest. Men heeft er nieuwe 

oude ramen ingezet, die bovendien onbruikbaar zijn omdat ze 
boven niet geopend kunnen worden. Men heeft naar mijn mee
ning het geheele geval vernield zonder dat er van eenig gewin 
te spreken is. 

L A N T A A R N P L A A T J E : D O O F S T O M M E N I N S T I T U U T T E G R O N I N G E N . 

Het volgende geval, dat ik bijzonder graag naar voren breng, 
is het Doofstommen Instituut in Groningen. U ziet de toestand 
daarboven en U ziet wat het geworden is. De foto's zijn niet 
anders dan als herinneringen bedoeld. Men moet er met de 
vingers aanzitten om te begrijpen wat gebeurde. Welnu, er is 
een top op gezet met adviezen van iemand, die ik beschouw als 
één van de meest virtuooze en begaafde architecten die ons land 
op het oogenblik bezit. De top is geenszins in overeenstemming 
met de teekeningen die er waren. Er is dus met de vrije hand 
gefantaseerd om daar weer een top op te zetten. Dit is met zóó 
groote virtuositeit gebeurd, dat men moeite heeft zich hiertegen 
te verzetten. Het is zóó prachtig, het beeldhouwwerk is zóó voor
treffelijk, dat men zegt: wat is hier nu eigenlijk tegen; heeft 
het totale beeld dan niet gewonnen? 

Ja, er is niets te zeggen op de wijze van behandelen van die 
profielen, van detailleering. Alles is voortreffelijk en toch, ik 
voel het als een fout. Ik voel, dat dit niet had mogen gebeuren 
en vraag me nu bewust af: waar gaan we heen! Dit is een man, 
die zóó knap is, dat ik geen ander naast hem zou kunnen stellen 
om zoo iets te doen. Het beginsel is fout, absoluut fout en daar
om wijs ik er op. Het kan best zijn, dat de meerderheid zegt: 
het beginsel is niet fout. Goed, dan is die definitie van mij ver
keerd, maar wanneer men zegt, dat het is het wegnemen van 
architectonische misstanden, dan had men dat ding moeten op
knappen en de balustrade er heelemaal niet op moeten zetten. 
Men zal zeggen, dat dit in Utrecht ook gebeurd is maar daar 
was het noodzakelijk en hier niet, tenzij iemand mij dat aantoont. 
Ik voel het niet zoo. 

T E V O O R B U R G 
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Tenslotte, en daarmede eindig ik, kom ik met een geval hier in 
Amsterdam, dat wij allemaal kennen. Vooral degenen, die weten 
wat Amsterdam is. Welnu, de oude toestand links is zooals 
Wenckebach die teekende. Ook hier mag ik het woord „virtuoos" 
gebruiken voor de wijze waarop getracht is — het woord is niet 
beleefd, hier bereikt is — de oude toestand zooveel mogelijk 
te benaderen. Ik wil dit juist graag als uitgangspunt van mijn 
slotbeschouwing nemen en naar voren brengen, dat wij wel 
degelijk in een nieuw stadium in onze opvattingen over restau
reeren zijn aangeland. Wij gaan begrijpen, dat het niet meer de 
hoofdzaak is wat er met een bepaald gebouw, zooals dit laatste 
gebouw, gebeurt, maar of wat daar gebeurt op zijn plaats is, 
ook in de meest directe zin van het woord. Vraagt het stads
gedeelte hierom? Ik zou zeggen, zeker niet. Ik voor mij voel 
het als een sta in den weg voor de verdere moderniseering van 
de N.Z. Voorburgwal. Degene, die dit gemaakt heeft, heeft het 
natuurlijk naar zijn beste weten gemaakt en hij zal niet meer 
meemaken, dat dit gebouw wordt aangegeven als een sta in 
den weg. 

Als we verder kijken, theoretisch denkende wat er met Amster
dam gebeuren moet, dan kunnen we trachten de grachten
gordels hun karakter te laten behouden en niet door een valsche 
parel te laten bederven. We moeten ons afvragen: „Waarom 
restaureeren wij!". Bij het aardige huisje in de Nieuwe Brugsteeg 
zag U, dat het door de heele omgeving volkomen was opgenomen 
en dat die omgéving waarschijnlijk nog een heele tijd zoo zal 
blijven. Ik denk ook aan de aardige huisjes in het Kattegat bij 
de Luthersche Kerk. Dat zijn heel plezierige dingen, die je je 
kunt veroorloven in een groote stad en die je kunt laten zien 
wanneer je vreemdelingen rondleidt. Er is nog iets van de 17e 
eeuw over; een kruiskozijn. 

Ik zie dit vooral als een soort museumobject, tenzij een stad 
zoo groote schoonheid als eenheid bezit als Venetië, tenzij een 
plein een zoo groote eenheid bezit als de „Grande Place" in 
Brussel. Wanneer één van de huizen van de Grande Place in 
Brussel zou verbranden, zouden alle menschen, ook degenen, 
die mijn stelling verdedigen „die misstand moet weggenomen 
worden",datzelfde huis heelemaal nieuw restaureeren. Waarom? 
Omdat het een architectonische misstand van het plein zou zijn 
en niet van het ééne huis. Er zijn dergelijke vraagstukken die 
we als mogelijkheden onder de oogen hebben te zien. Er is niets 
van te vinden in de Regelen. Dat is geen verwijt. Men stond 
voor andere problemen. Dit is het resultaat nog warm van het 
gevecht. Men was er niet aan toe gekomen. De stedebouw 
trouwens is iets, waar we ook nog te zeer aan het begin van 
staan om de beteekenis daarvan te begrijpen. Stedebouw was 
in die tijden niet de hoofdzaak van architectonische studie. We 
gaan nu langzamerhand, dank zij het verkleinen van alle af
standen, begrijpen, dat we een gebouw nooit meer alleen mogen 
zien. Dat we een restauratie ook niet moeten zien ten opzichte 
van wat men denkt dat de eenige mogelijkheid voor dat gebouw 
is, maar wat ten opzichte van de omgeving noodzakelijk is. Ik 
denk b.v. aan de Vijverberg in Den Haag of het Lange Voorhout 
dat nu als geheel op de monumentenlijst staat. Er zijn stads
beelden te bedenken, waar een restauratie verdedigbaar zou zijn, 
indien een terugbrenging zoo nauw mogelijk met de oorspron
kelijke staat overeenkomt. Zoo zie ik het en ik meen, dat het 
niet een conflict genoemd mag worden met de stelling, die ik 
zooeven naar voren bracht ril.: „het wegnemen van architec
tonische misstanden" en „Restaurez Ie moins possible" zooals 
Lemaire heeft gezegd. 

Mijnheer de Voorzitter, ik hoop, dat in deze woorden iets heeft 
gelegen dat de heeren tot verzet prikkelt en dat we na de lunch 
hier de degens mogen kruisen; naar ik hoop ik niet alleen. Ik 
hoop scharen aanhangers te vinden, die met mij de eene phalanx 
vormen tegenover de andere. Ik dank U voor Uw gehoor. 
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HET AUTEURSRECHT VAN DEN ARCHITECT. 

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

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

In het B.W.A. van 16 September 1939 schreef collega Rutgers 
een stukje over „verbouwingen aan werken van collega's door 
collega's". Op zijn verzoek werd dit onderwerp een agendapunt 
van een vergadering van den Kring Amsterdam. In deze ver
gadering hield de heer Rutgers hierover een vrij uitvoerige 
inleiding. De bespreking die hierop volgde, bracht ons in de 
Amsterdamsche woningbouw-sfeer. Vooral die architecten, die 
in de jaren na den vorigen oorlog zich speciaal bezighielden 
met het ontwerpen van woningblokken, en die ingeleid zijn in 
de geheimen van dit geheel op zichzelf staande woningbouw
bedrijf, zijn bizonder ingesteld op dit onderwerp. Zij zien hier en 
daar hun scheppingen, die als speculatieobject van de eene hand 
in de andere overgaan, veranderen en ook wel verminken. 
Hoewel de inleider zeer bepaalde voorbeelden op het oog had, 
die niet tot deze categorie van bouwwerken behooren, de min 
of meer hier in Amsterdam aan de orde van den dag zijnde ge
vallen behooren echter bijna zonder uitzondering wel daartoe. 
Toch waren de besprekingen over dit onderwerp in onzen Kring 
zeer nuttig. We mogen collega Rutgers dankbaar zijn, dat hij 
hiertoe met zooveel aandrang het initiatief nam. Want hoewel 
gevallen van eenige importantie niet „aan de orde van den dag 
zijn" toch bleek ons bij die besprekingen, dat het niet meer is 
een sporadisch voorkomen van die gevallen, maar een vrij veel
vuldig voorkomend verschijnsel. Ons Bestuur heeft dan ook de 
urgentie van dit vraagstuk erkend en besloten dit onderwerp 
op de agenda te brengen van één onzer eerstvolgende leden
vergaderingen. 

Collega Rutgers meent, dat in de hem bekende gevallen niet 
direct gedacht mag worden aan kwade trouw, bij de architecten 
die dergelijke verbouwingen behandelen. Door het voor het voet
licht brengen van het onderwerp, meent hij ten eerste, dat voor
komen kan worden, dat in dit opzicht een verkeerde gewoonte 
onder architecten zou postvatten en voorts dat het mogelijk 
moet zijn dat wij bepaalde regelen ingang doen vinden, die een 
onjuiste opvatting kunnen keeren. 
Bij de bespreking in de kringvergadering bleek reeds, hoe moei
lijk het is, hiervoor aanvaardbare regelen te vinden. Er zijn naast 
de rechten, die een architect als kunstenaar heeft, ten aanzien 
van het door hem ontworpene, zooveel andere rechten die zich 
bij gewenschte of noodzakelijke wijzigingen aan bouwwerken 
verzetten tegen dwingende bepalingen. 
De rechten van den architect zijn in dezen wettelijk geregeld. 
Na een bespreking over dit onderwerp in een volgende kring
vergadering was onze collega Mr. Rooseboom zoo vriendelijk 
mij daarover o.m. het volgende te schrijven: 
Vroeger stond in art. 25 van de Auteurswet het volgende: „Geen 
wijziging mag in eenig werk, genoemd in art. 10,1 tot en met 9 
(onder 6° worden de bouwwerken genoemd) m e t u i t z o n 
d e r i n g v a n b o u w w e r k e n worden aangebracht zonder toe
stemming van dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt." 
Wijziging van bouwwerken, zonder toestemming van den auteur 
was dus uitdrukkelijk vrij gelaten. 

Thans echter zijn in art. 25 van de Auteurswet de hiervoren 
gespatieerde woorden vervallen, zoodat ook bij bouwwerken 
geen wijziging mag worden aangebracht zonder toestemming 
van den houder van het auteursrecht. Als correctief daarop bevat 
dit artikel echter een derde alinea: „De bepaling van het eerste 
lid is niet van toepassing ten aanzien van wijzigingen van zoo-
danigen aard, dat de maker of zijne rechtverkrijgenden te goeder 
trouw hunne toestemming daartoe niet zouden mogen weigeren." 
Het is waarschijnlijk wel goed, dat de architecten zich meer be
wust worden, welke rechten zij aan de wet kunnen ontleenen en 
ook, welke plichten hun eventueel door de wet worden opgelegd. 
Oe algemeene opvatting, zoowel bij het publiek als in architecten

kringen, dat de eigenaar van een gebouw het recht heeft om 
aan zijn eigendom die veranderingen aan te laten brengen die 
hij noodig of wenschelijk oordeelt, is nog altijd het gevolg van 
de voorheen in de Auteurswet gemaakte uitzondering voor 
bouwwerken. En het is voor den architect, aan wiens schepping 
men zich vergrijpt, dikwijls ook zoo, dat hij zulks pas ontdekt 
nadat het een feit is geworden. Dan is het reeds te laat. Het 
verkrijgen van „recht" kan dan geen voldoening meer schenken. 
Nu is het natuurlijk zoo, dat een architect die een opdracht 
krijgt voor veranderingen aan het werk van een erkenden col
lega, in den regel daar niet toe over zal gaan zonder overleg te 
plegen met dezen collega. Het kan zelfs zoo zijn, dat een juiste 
opvatting van collegiale verhoudingen hem er toe brengt, zoo 
mogelijk dat werk aan dien collega over te dragen. In zooverre 
deze opvatting in de kringen van den B.N.A. niet wordt gehul
digd, kan het goed zijn, dat hier nog eens extra de aandacht 
op wordt gevestigd. Mijns inziens moet het onder de collega's 
zoo zijn, dat men er niet aan herinnerd behoeft te worden, dat 
er een wettelijk voorschrift is. 

De vraag kan ook gesteld worden of een architect, die, in zijn 
kwaliteit van lid eener Schoonheidscommissie, kennis krijgt van 
een voorgenomen verbouwing aan het werk van een algemeen 
erkend architect, niet den plicht heeft zoowel op de collegiale 
plichten als op de wettelijke bepaling der Auteurswet te letten. 
Wij zouden deze vraag zelfs nog kunnen uitbreiden. Is de amb
tenaar, die ambtshalve een dergelijk verbouwingsplan onder de 
oogen krijgt, met de wetenschap dat hiermede het wettelijk 
recht van een architect wordt aangetast, niet verplicht den aan
vrager van dat plan daarmee op de hoogte te brengen, en hem 
zelfs te weerhouden van die overtreding, evenals dit pleegt te 
geschieden bij handhaving van wettelijke rechten der eigenaars 
van „belendingen"? Zijn de ambtenaren in hun werkwijze t.d.o. 
wel voldoende aangepast aan de wijziging van de Auteurswet? 
Nu moeten wij architecten niet begeerig zijn naar processen 
over dergelijke auteursrechtkwesties. Het publiek zou daar 
geheel verkeerde conclusies uit kunnen trekken en er van alles 
aan vast kunnen knoopen, waarmee het belang van de archi
tecten allerminst zou zijn gediend. Het publiek dient slechts 
geleidelijk in deze door de wet nu gesanctioneerde eigendoms
rechten van de architecten te worden ingeleid. Indien de wets
verandering echter van eenige beteekenis zal worden voor de 
architecten in het algemeen, dan moet er van de zijde van de 
architecten aan de handhaving hunner rechten gewerkt worden. 
Dit wil echter niet zeggen, dat we er afkeerig van zouden moe
ten zijn, als voor één of ander belangrijk geval een proces zou 
worden gevoerd. Vooral daarom zou zoo'n proces van belang 
kunnen zijn, omdat hierbij zou kunnen blijken hoe de rechter 
de in art. 25 van de Auteurswet gemaakte restrictie opvat. Er 
is nu waarschijnlijk hierover nog geen jurisprudentie. 
In vorengenoemden brief van Mr. Rooseboom noemt deze een 
bepaald belangrijk geval van een verbouwing, waarbij naar zijn 
meening de eigenaar daarvoor toestemming had moeten vragen 
aan den architect die het bouwwerk vroeger maakte. Dit is 
dan een geval, waar belangrijke wijzigingen aan het gebouw 
werden aangebracht, buiten dien architect om. Hierbij werd 
klaarblijkelijk inbreuk gemaakt op het auteursrecht van den 
architect en kan dus van wetsovertreding worden gesproken. 
Voor een ander bekend geval meent Mr. Rooseboom, dat, daar 
hier om praktische redenen wijziging van enkele onderdeelen 
van het gebouw noodig werden geacht, de architect die het 
gebouw ontwierp geen wettelijk recht zou kunnen laten gelden, 
indien ten minste aangenomen mag worden dat met de wijziging 
het uiterlijk van het gebouw niet noemenswaard wordt geschaad. 

B. T . B O E Y I N G A . 
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GENOOTSCHAP A. ET A. ONTWERPSTUDIE NR. 14. 

AAN DE J U R Y VOOR DE P R I J S V R A A G VOOR E E N KIOSK. 

Hooggeachte Jury. 

Hoe is het mogelijk dat een nietig ding als een krantenkiosk 
een polemiek kan veroorzaken tusschen ervaren en misschien 
reeds bedaagde architecten!? 
Toch wil ik er ook graag iets van zeggen, als 't mag. 
Noch met het stukje van den heer ir. Jan Piets, noch met het 
antwoord van de commissie van beoordeeling kon ik geheel 
instemmen, omdat ik meen dat beide partijen wat eenzijdig zijn, 
zooals dat bij p a r t i j e n gewoonlijk het geval is. Het komt 
mij echter voor dat het meer in 't belang der deelnemers aan 
de studieprijsvragen A. et A. zou zijn indien bij deze prijsvragen 
de b o u w k u n d i g e eischen ten minste gelijk werden gesteld 
met de b o u w k u n s t i g e . Het zal meestal wel lukken om het 
een of andere ding. dat zonder gedachte aan constructie is 
gefantaseerd, in elkaar te knutselen, maar dat is dan te rang
schikken onder huisvlijt en heeft met architectuur weinig ge
meen. Fantasieën kan men wel teekenen, men zou ze ook, zooals 
Jules Veme b.v., kunnen schrijven, de architect zal zijn fanta
sieën echter moeten kunnen bouwen, want dat brengt zijn 
beroep mee. Immers elk gebouwd werk was in den aanvang 
fantasie. De bouwkundige bekwaamheid, de doorkneedheid in 
het construeeren, maakte het den architect mogelijk zijn fan
tasie te realiseeren. 

Velen zijn er die zich den titel van architect hebben toegeëigend 
op grond van hun ongebreidelde fantasie, anderen op grond van 
hun bouwkundige kennis. 
Bij de laatsten is dikwijls een hopeloos gemis aan fantasie te 
constateeren. Uit de „overgenomen" opzet en de „overgenomen" 
detailleering blijkt de armoede van geest. 
Een knap architect heeft ergens een groot landhuis gebouwd 
waaraan hij topgevels met breede, hooge schoorsteenen heeft 
toegepast. Weldra verschijnen landhuisjes van allerlei afme
tingen met dezelfde topgevels — met breede, hooge schoor
steenen (soms zelfs zonder dat er stookplaatsen op correspon-
deeren) waarvan de ontwerpers meestal verlangen deze in de 

Hooggeachte Collega, 

Uw vrees lijkt ons ongegrond. Zij zou gerechtvaardigd zijn, indien 
wij „fantasieën" als de beste ontwerpen hadden aangewezen. 
Wij prezen ons echter gelukkig een inzending naar voren te 
kunnen brengen en ter belooning te kunnen voordragen met het 
voluit lovend testimonium: „Di t ontwerp acht onze Commissie 
het klaarst gedachte, scherpst op het doel gerichte straatmeubel, 
gaaf van structuur en van verschijning." 
Daarnaast kon een goede tweede worden gesteld en nog enkele 
verdienstelijke ontwerpen, die echter geen nieuw licht wierpen 
op „de kiosk". Daarom leek het ons van meer belang nog twee 
inzendingen te publiceeren, die van een afwijkende, boeiende 
visie getuigden. 
Naar het schijnt, hebben ze U zoo geboeid dat U over 't hoofd 
hebt gezien, dat wij met overtuiging andere ontwerpen — die 
van Hein Salomonson en B. van Veen — als de beste kwalifi
ceerden. Ook was U blijkbaar onze niet-zachtzinnige beoordee
ling van de twee fantasieën vergeten, toen U schreef te duchten, 
dat A. et A. „argeloos zou medewerken tot een onjuiste ont
wikkeling van de aankomende architecten-generatie". 
Niet wij zijn argeloos gevangen door die fantasieën. 

De Commissie van beoordeeling: 

J . F. B E R G H O E F 
Ir. J . L E U P E N . 
WIEGER BRUIN. 

vergadering der kleinhartige Schoonheidscommissies in persoon 
te komen „toelichten". Zij verdedigen dan dikwijls zoo'n detail 
met een bewonderenswaardige onbevangenheid en een élan van 
„wie durft mijn oorspronkelijkheid aanranden?" Zooals 't gaat 
met de topgevels-met-schoorsteenen, gaat 't met f lauw-hellende 
daken, met de balkonkorfjes, de vrijstaande wenteltrappen, enz. 
Bij de eersten echter, de fantasten, gaan de oogen groot open 
van verwondering wanneer de vraag wordt gesteld: hoe wil je 
dat toch construeeren? „Ach meneer, alles is te maken!" Inder
daad! maar hoe? 
Je kunt je tegenwoordig eenvoudig wenden tot erkende advi-
seerende constructeurs en ook tot firma's op elk gebied, die 
dat wel voor je klaar maken! 
Door de tegenwoordige specialisatie is het gevaar niet denk
beeldig dat een categorie van fantasie-architecten ontstaat, wat 
te betreuren zou zijn voor het hooge architectenberoep. 
Wanneer bij de prijsvragen van „A. et A." de fantasie op den 
voorgrond zou worden geplaatst, vrees ik, dat de ontwerpers 
van fantasieën er nimmer aan toe zullen komen om als archi
tect = meestér-constructeur of bouwmeester hun fantasieën 
tot werkelijkheid te maken en, evenals de door de commissie 
van beoordeeling genoemde fantasten, het aan hun nakome
lingen zullen moeten overlaten dit te doen. 
Maar dan missen de S t u d i e prijsvragen hun doel. Immers 
fantasie is geen vrucht van studie maar intuitie en de bedoeling 
zal toch wel zijn van de deelnemers architecten, en geen uit
vinders te maken. 

De vrees dat „A. et A." , strevende naar de bevordering der 
B o u w k u n s t , door veronachtzaming van het fundament waarop 
deze alleen kan rusten, argeloos zou medewerken tot een on
juiste ontwikkeling van de aankomende architectengeneratie, 
deed mij mijn vulpen uit de scheede trekken. 

Met collegiale groeten, 
H. F. SIJMONS. 

Leest U nog eens ons rapport, dan zult U ook zien dat wij 32 
van de 53 ontwerpen ongeschikt achtten voor seriebouw, dat 
wij van 23 de constructie onvoldoende verantwoord oordeelden 
en dat wij eveneel inzenders buitendien op bepaalde bouwkun
dige tekortkomingen wezen. Aan de bouwkundige eischen heb
ben wij waarlijk niet weinig aandacht gegeven. 
Daar een ingezonden stuk meestal symptomatisch is en dus 
velen door de publicatie der twee fantasieën van de wijs zullen 
zijn gebracht, hebben wij U erkentelijk te zijn dat U ons aan
leiding hebt geboden ons standpunt nog eens toe te lichten. 
Indien wij «en fout hebben begaan, dan is het o.i. deze, dat wij 
onvoldoende hebben beseft hoeveel sterker een prentje werkt 
dan het geschreven woord, vooral op architecten, visueel-
ingestelden. 
Met collegiale groeten, 
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C I R C E . 

WERK VAN D. C. STEENBERGEN, PRIX-DE-ROME-BEELDHOUWKUNST. 

Wie zich het werk herinnert, waarop den heer Steenbergen de 
Prix de Rome werd toegekend (zie B.W.A. 1938, pag. 411) zal 
op deze tentoonstelling tot zijn genoegen zien, hoe deze beeld
houwer in zijn eerste stipendiumjaar vooruit gegaan is in de 
richting, waarop zijn Prix de Rome werk reeds bewust wees. Het 
in dat werk naar voren getreden kenmerk van zijn begaafdheid 
in het vinden van den plastisch schoonen vorm ziet men thans 
in zijn werk versterkt terug. Men ziet aan het hierbij afgebeelde 
portret van een meisje, hoe bekwaam dit gelaat is gemodelleerd 
en hoe de expressie ervan verkregen is door zuiver plastische 
werking. 

De groote opdracht, die de heer Steenbergen op zijn reis uit 
te voeren kreeg, nl. het vervaardigen van een levensgroot beeld 
van Circe, stelde den kunstenaar wel voor een zeer moeilijke 
opgaaf. Circe is een vrij gecompliceerde en ietwat zonderlinge 
figuur uit de Grieksche mythologie. Zij was een schoone toove-
nares, die de kunst verstond op haar verliefde mannen in dieren 
om te tooveren. Zij woonde op het eiland Aeaea, waar zij een 
prachtig paleis had. Daar zong ze en weefde er zelf haar ge
waden, waar we in de meeste voorstellingen van Circe echter 
nooit veel van bemerken. 
Toen Odysseus op haar eiland landde, veranderde zij, volgens 
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R E L I E F IN P O R F I E R D O O R D. C . S T E E N B E R G E N . 

DE O N T D E K K E R . 

J . Slauerhoff. 

De rustigen, die mij tartten te vertrekken 
Heb ik om 't schip te krijgen, woest beloofd: 
Rijkdommen fabelachtig te ontdekken, 

Waarvoor ik ingestaan heb met mijn hoofd. 

En eindlijk in triomphtocht aangebracht 
Tot zinkens toe geladen lag mijn vloot. 
Wel waren bijna al mijn mannen dood, 

Maar alle havensteden bont bevlagd. 

Toen moest ik knielen voor den gouden troon; 
De koning boog en wilde mij een keten 
omhangen — die ik hem met wilden hoon 

ontrukt heb en een hoovling toegesmeten. 

Nog heeft een vrouw mij innig vroom omhelsd 
en in haar grijze oogen zag 'k mijn vrede. 
Ik n e e g — maar in mij brandde toch het felst 

't Vuur dat mij voortdrijft buiten rust en rede. 

En haastig heb ik mij weer ingescheept 
Zeker van een ontdekking, anders, grootsch; 
Maar ben door onweerstaanbre drift gesleept 

Naar zeeën leeg en kusten steil en doodsch. 

Nimmer beleid ik mijn dwaling, mijn zwak. 
Voor deze blinde muur zal 'k blijven kruisen 
Tot 't eind der wereld met mijn trouwe wrak, 

Waarop drie kale masten: galgen? — kruisen? 

Homerus, zijn tochtgenooten in zwijnen, maar hij zelf was door 
een kruid, hem door Hermes gegeven, tegen haar tooverkunsten 
bestand, echter niet tegen de verleidingen van de „schoon lokkige 
en zoet-zingende" Circe. 
De heer van Steenbergen heeft Circe weergegeven, op het mo
ment dat zij Odysseus' makkers omtooverde. Haar linkerarm 
doet althans een actie vermoeden. Aannemende dat het mogelijk 
is het toovergebaar zonder verdere attributen in een enkele 
figuur uit te beelden, is de heer Steenbergen hierin naar mijn 
meening niet ten volle geslaagd. Zelfs al oefende Circe haar 
gruwzame tooverkunst uit zonder een spier van haar gezicht 
te vertrekken, de beeldende kunst verlangt nu eenmaal de uit
drukking van een innerlijke bewogenheid. 
Afgescheiden hiervan bezit het beeld veel te waardeeren kwali
teiten. Expressief beter is het fraaie bronzen statuetje van een 
Vestaalsche orante, biddend voor Zeus, dat echter in mindere 
mate de eigen persoonlijkheid van den beeldhouwer laat zien 
dan de Circe. 

Ten slotte vestigen wij de aandacht op een kleine reliefcompo-
sitie, welke gehakt is in porfier, met een voorstelling, ontleend 
aan een gedicht van J . Slauerhoff, getiteld „De Ontdekker". De 
voorstelling op het relief lijkt mij niet zoo zeer geïnspireerd te 
zijn op het gedicht dan wel het in-beeld-brengen van het gedicht 
zelf. Het aldus in-beeld-brengen van een gedicht wil mij voor
komen niet juist te zijn. De zinrijke voorstelling van het relief 
is alleen te ervaren aan de hand van het gedicht. Daardoor zal 
het relief voor hen, die geen kennis dragen of bij aanschouwing 
geen kennis kunnen dragen van den inhoud van d i t gedicht, 
de zinrijkheid der voorstelling missen. Het behoudt dan alleen 
zijn decoratieve waarde, welke in dit geval zeer te roemen valt, 
terwijl ook de uitvoering in het harde porfier van technische 
kundigheid getuigt. 

Moge de heer Steenbergen veel belangstelling voor zijn eerste 
tentoonstelling beleven. Zij is nog geopend op Zaterdag 20 April 
van 10—3 uur en Zondag 21 April van 1—3 uur. 

J . P. M. 
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HET RESTAUREEREN VAN OUDE MONUMENTEN. 

(Slot van 

D E B A T . 

De Voorzitter. 
Na deze interessante en duidelijke voordracht van Professor 
Slothouwer zullen er in Uw midden wel verscheidene leden zijn 
die eveneens hun meening over het aanhangige vraagstuk wen-
schen kenbaar te maken. Echter zij opgemerkt dat het niet 
zoozeer de bedoeling kan zijn met den spreker in debat te treden 
doch dat verschillende inzichten naar voren zullen worden ge
bracht overeenkomstig de agenda dezer vergadering. Gij hebt 
het vraagstuk hooren toelichten van één kant. Ik veronderstel 
dat er bij U behoefte zal bestaan ook andere zijden van het vraag
stuk te belichten. Voor een geregeld verloop der besprekingen 
acht ik het wel gewenscht dat zij die het woord willen voeren, 
zich daartoe vooraf opgeven. 

Ir. Tjeenk. 
Mijnheer de Voorzitter. U hebt mij zooeven gevraagd of ik het 
debat zou willen openen. Ik heb dit niet willen weigeren al voel 
ik dat het na de met vuur en overtuiging uitgesproken rede van 
Professor Slothouwer niet gemakkelijk is als eerste debater op 
te treden. In zeker opzicht is dit voor mij echter niet zoo moeilijk; 
ik ben het nl. in groote lijnen met Prof. Slothouwer eens. Ik 
geloof, dat wij ons allen er buitengewoon over kunnen verheugen 
dat dit belangrijke vraagstuk hier aan de orde is gesteld. Dat 
wij vanmiddag tot een oplossing zullen komen, die een ieder kan 
bevredigen, geloof ik zeker niet; in welke richting het zal gaan, 
weet ik ook niet. Vóór dat ik naar de vergadering ging, heb ik 
de Regelen en Grondbeginselen nog eens bestudeerd, waarbij 
ik tot het inzicht kwam dat die grondbeginselen nog in hoofdzaak 
juist zijn; ik heb groote waardeering, zooals deze in 1917 zijn 
opgesteld. Ik ben het niet eens met Prof. Slothouwer, dat het 
een compromis is geweest. Zooeven zeide collega Kromhout mij, 
dat de Regelen nog volkomen frisch zijn. Ik zie het ook zoo. 
Ik meen dat wij den geest van de grondbeginselen moeten begrij
pen; over de formuleering zal wellicht vaak verschil van inzicht 
of verschil van interpretatie bestaan. De bezwaren door Prof. 
Slothouwer tegen enkele artikelen genoemd, hebben mij vol
strekt niet overtuigd dat de geheele geest der regelen verouderd 
zou zijn. Wel heeft Prof. Slothouwer een zeer belangrijk punt 
naar voren gebracht, waaraan in 1917 nog geen aandacht werd 
besteed, nl. de beschouwing van een restauratie in het stads
beeld. Naar aanleiding daarvan moeten m.i. de regelen eens 
onder het oog worden gezien. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, ik meen dat wij met het opstellen 
van nieuwe algemeene richtlijnen zeer voorzichtig moeten zijn. 
Er is in de vorige vergadering door den heer van Dongen verzocht 
om stellingen, die vóór de vergadering ter kennis van de leden 
zouden worden gebracht. Dit is niet geschied. Prof. Slothouwer 
heeft slechts één stelling geponeerd en mijn eerste indruk is, 
dat voor deze stelling veel te zeggen is. Maar deze stelling be
strijkt maar een zeer klein deel van de vraagstukken die zich 
bij restaureeren kunnen voordoen, ledereen met ervaring op dit 
gebied weet hoe moeilijk restaureeren is en hoe daarbij altijd 
weer andere problemen naar voren komen. Ik zie zeker geen 
aanleiding om de grondbeginselen grondig te wijzigen. Restau
reeren is geen toepassing van theorieën; restaureeren moet 
geschieden door een architect, die den geest van het monument 
begrijpt. Wel moeten wij het eens worden over de principes van 
het restaureeren en nu geloof ik dat ook thans nog de twee 
tegenstellingen bestaan, die in 1917 bij een meerderheid en een 
minderheid tot uiting zijn gekomen. Ik heb den indruk, dat Prof. 
Slothouwer zich achter de meerderheid schaart; ik doe dat ook 
met volle overtuiging. Maar het is m.i. verkeerd om, wanneer 
men een groote restauratie gaat beginnen of er een moet be-
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oordeelen, het boekje ter hand te nemen en te zeggen: moet dit 
of dat artikel worden aangehouden. Het gaat om den geest en 
ik geloof, dat wij op het oogenblik verheugd kunnen zijn, dat 
de regelen zijn opgesteld; zooals in 1917 over het principieele 
van het restaureeren werd gedacht, denken wij er m.i. ook thans 
over. In het algemeen geloof ik niet dat het zoo gemakkelijk 
zal zijn tot scherp omlijnde stellingen te komen. Als één er van 
zou ik willen noemen: restaureeren is behoud van bestaande 
oude schoonheid. Prof. Slothouwer heeft het iets anders gezegd, 
nl. restaureeren is wegnemen van architectonische misstanden. 
Ik meen dat er wel verschil in zit. Een zeer belangrijk element 
bij het restaureeren dat door Prof. Slothouwer niet werd aan
geroerd, is de m.i. strikte noodzakelijkheid om met de heden-
daagsche eischen van bruikbaarheid en bewoning terdege reke
ning te houden. Ik zou daar gaarne het inzicht van den inleider 
over vernemen, al is het een zeer moeilijk vraagstuk, dat zich 
niet in korten tijd behandelen laat. Dr. Kalf heeft eens gezegd, 
dat voor het behoud van onze monumenten de toekomstige 
bruikbaarheid van zeer grooten invloed is. Gerestaureerde mo
numenten die niet geschikt zijn voor hedendaagsch gebruik, 
komen spoedig weer in verval. Naar mijn meening is dit een 
belangrijk punt dat bij de nadere bestudeering der regelen ook 
onder het oog moet worden gezien. 

Over het betrekken van het stadsbeeld in het restauratievraag
stuk ben ik, zooals reeds gezegd, het met Prof. Slothouwer eens. 
Wij zullen niet elk geveltje op zichzelf moeten beschouwen, maar 
in het beeld van de omgeving. Bij een plan tot restauratie kan 
het geval zich voordoen, dat er oude schoonheid is, die wij slechts 
zouden kunnen bewaren ten koste van andere, grootere belan
gen. Dan moeten wij den moed hebben de consequenties hier
van te aanvaarden, mits uiteraard na zeer grondige overweging. 
De Heer A. Baart. 

Mijnheer de Voorzitter. Het is met eenigen schroom, dat ik deze 
plaats inneem. 
Met veel belangstelling heb ik de inleiding van Professor Slot
houwer gevolgd en ik geloof dat er eenige waarheid in zit, dat 
wanneer we onze restauraties uitvoeren, deze moeten blijven 
in de sfeer van het gebouw waaraan we gewend zijn. Wat ik nu 
noem is misschien niet direct het punt, dat diep op het restau
reeren ingaat, maar ik zou wel graag de vraag naar voren willen 
brengen: „wanneer is men aan een restauratie toe?". Ik geloof 
dat Professor Slothouwer het met mij eens zal zijn, dat wanneer 
men werkelijk de oude gebouwen goed en vakkundig onderhield, 
vele ingrijpende restauraties voorkomen werden en men dus de 
sfeer en den toon, waarover Prof. Slothouwer sprak, zou be
houden. 
De kwestie van onderhoud, die ook even aangeroerd wordt in 
de Grondbeginselen en voorschriften, afd. C, blijkt mij veelal in 
de verdrukking te komen. 
In de Provincie Friesland, hebben we onze kleine stadjes en 
dorpen met zooveel mooie monumenten, dat het behoud van 
die monumenten van belang is. 
Dat behoud moet niet pas aan de orde komen wanneer men 
eindelijk voor een verwaarloozing staat. Ik zou graag willen 
dat bij de richtlijnen vooral de nadruk werd gelegd op goed en 
vakkundig onderhoud. 
Op welke wijze dat moet plaats hebben kan uitgaan van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
In Friesland zijn groote kerken en torens die eigendom zijn van 
betrekkelijk kleine kerkgenootschappen, en waarvan wij gerust 
kunnen zeggen dat deze kerkbesturen een moeilijk bezit hebben. 
Het onderhoud is veelal onvoldoende en wordt dikwijls technisch 
en aesthetisch verkeerd uitgovoerd. 
We hebben in ons land tal van gothische bouwwerken, waaraan 

in onze Renaissance-tijd iets is toegevoegd, terwijl in de 18e eeuw 
weer wijzigingen hebben plaats gehad. 
Wanneer dit alles goed werd onderhouden kwam men niet voor 
de moeilijkheid wat wij er eigenlijk van moeten maken. 
En wanneer wij deze sfeer in onze monumenten behouden, zullen 
wij ook blijven zien den invloed van de verschillende tijden. 

De Heer van Moorsel. 
Het is volgens mijn vaste overtuiging een uitstekende gedachte 
van den B.N.A. geweest om over dit onderwerp iemand te laten 
spreken. En ook het doel, dat daarbij, bij de besprekingen, voor 
oogen zat lijkt mij uitstekend getroffen. Kort weergegeven was 
dit het antwoord op de vraag, of er aanleiding is, in het belang 
van de monumenten, bij het restaureeren tot een verscherping 
in het beginsel voor de praktijk te komen. De voorzitter heeft 
ook even bij de inleiding het Bouwblad aangeroerd, het nummer 
van Juli '38. De vraag is daar eenigszins anders gesteld. „Waarom 
hebben wij in Nederland geen duidelijk omschreven principes, 
waardoor willekeur bij het restaureeren is uitgesloten?" 
De redactie van het Bouwkundig Weekblad geeft de grondbe
ginselen met de inleiding van Dr. Kalf in extenso weer en het 
lijkt mij een zeer verstandige daad, want op het bureau van 
Monumentenzorg waren tot voor kort maar enkele vergeelde 
nummertjes van die grondbeginselen verkrijgbaar en bij den 
Oudheidkundigen Bond zelf waren zij sedert lang niet meer 
verkrijgbaar. De redactie van het Bouwkundig Weekblad ver
zekert in haar nummer van 2 Maart j.l., dat wij toch gerust 
kunnen zijn, ofschoon die grondbeginselen niet zoo gemakkelijk 
te verkrijgen waren; want zij zijn het richtsnoer geweest voor 
alle restauraties in ons land sedert de laatste 20 jaar. Ik zou 
willen vragen of het bestuur of althans de redactie niet een 
beetje te veel van haar leden vergt door de zaak zoo te stellen? 
In de inleiding van de grondbeginselen van Dr. Kalf lees ik dit: 
„Zoo goed mogelijk een oud gebouw herstellen, veranderen of 
vergrooten heeft dan voor elk geslacht beteekend, bouwt door 
op de manier van onze eigen tijd". Ik zou er de vraag tegenover 
willen stellen: wat is dan die manier van onzen eigen tijd, is dat 
de manier van de Gerfkamer in Den Bosch of van den toren uit 
IJsselsteyn? 

Vanmorgen heeft Professor Slothouwer ook gezegd: het gaat 
er mij niet om personen aan te vallen, tenzij het beginsel ermee 
gediend wordt. Ik verzoek U dit op dezelfde wijze van mij op 
te vatten. Kan men zeggen, dat bij het restaureeren in de laatste 
20 jaren van een vast principe werd uitgegaan? Omtrent de 
Gerfkamer lees ik in de grondbeginselen het volgende, waarbij 
gesproken wordt over de ontevredenheid met de restauratie op 
de oude manier. „Zi j werd in Engeland het eerst gehoord en 
Ruskin was haar woordvoerder. Hij hing met heel zijn hart aan 
het oude, vooral aan de middeleeuwsche bouwkunst, maar met 
het scherpe oog van den minnaar zag hij het eerst, dat wij door 
restauratie ze inderdaad vernielden. In het bekende boekje van 
Ruskin, „Seven Lamps of Architecture" is de „Lamp der ge
dachtenis" het welsprekendste hoofdstuk, waarin hij betoogde: 
„restaureeren is de meest volkomen vernieling, die een gebouw 
kan ondergaan; een vernieling waaruit geen overblijfselen kun
nen worden bijeengegaard en als noodzakelijk gevolg de ver-
valsching van hetgeen verwoest werd". Ik geloof niet, dat ik 
hier nog iets aan behoef toe te voegen! 

Tot de grondbeginselen zelf verder komend, lees ik het volgende: 
oude bouwwerken worden bewaard, a. om hun kunstwaarde, 
b. om hun oudheidkundige waarde, c. om hun herinnerings
waarde. Gewoonlijk zijn deze beweegredenen niet afzonderlijk 
aanwezig, doch op eenigerlei wijze verbonden. Ten tweede: 
oudheidkundige- en herinneringswaarden zijn eenvoudige groot
heden. Kunstwaarden zijn samengesteld en onderscheidt men 
'ii het geschiedkundige bestanddeel en het schoonheidsbestand
deel als vroegere kunstopvatting, de waarde welke het bouw

werk bezit, ter bevrediging van het schoonheidsverlangen. Dit 
deelt men weer in tweeën, a. bouwkundige schoonheid, b. het 
schilderachtige. Hier wordt de klemtoon zeer sterk gelegd op 
de kunstwaarde en wel, als bevrediging van een schoonheids
verlangen. Dit is mijnheer de Voorzitter het gevolg van de men
taliteit, die de 19e eeuw heeft gekenmerkt, nl. het kunstwerk 
gaan zien als „iets op zich zelf" en los van het leven, en ook los 
van het leven „leeren genieten". 
In onzen tijd is men er hier en daar wat anders over gaan denken. 
Er zijn althans velen in dezen tijd, die hun kunst in de eerste 
plaats zien als uiting van een levenshouding; het bevredigen 
van een schoonheidsverlangen komt daarbij pas op de tweede 
plaats. De diepere beteekenis, die wij aan een monument zijn 
gaan hechten is, dat wij er een stuk menschenleven in zien en 
erkennen. Het heeft vóór alles een herinneringswaarde, omdat 
het monument een belijdenis is van den geest, die een tijd be-
heerschte. Wij zien er dus een teeken ter gedachtenis in. Het 
openbaart een levenshouding, waaruit de stijl en alles (zooals 
wij het monument daar nu zien) ontstond. De schoonheid is de 
perfectie, waarmede het herinneringsbeeld zich aan ons ver
toont. 

Ik kan dit nader toelichten met een practisch beeld, b.v.: als de 
„8 en Opbouw" en „het bouwblad" pennestrijd voeren, dan gaat 
het daarbij niet om vormen van kunst en schoonheid, maar om 
een verschillende houding ten aanzien van het leven. Dit sluit 
wederzijdsche waardeering in, anders zou er geen reden voor 
dien strijd aanwezig zijn. Een ander voorbeeld kan dit zijn: er 
zijn hier veel dingen genoemd over practisch restaureeren; ik 
denk aan dat gebouwtje in Voorburg. Daar kunnen wij over 
praten en A. zegt zus en B. zegt zoo, maar wanneer ik zie, dat 
onze voorzitter in een oude kathedraal restaureert en daarbij 
moet voldoen aan een bepaalden eisch van den tegenwoordigen 
tijd, — dan zie ik, dat het gebeurt op een wijze, die hem spijt 
het te moeten doen. Het doet hem pijn van binnen, hij moet het 
cultuurbeeld van een bepaalden tijd van ons volk, dat daar staat, 
gaan verbreken. Het gaat om de mentaliteit waarop men zich 
stelt! Er zijn ook voorbeelden van restaureeren te noemen, die 
hier dwars tegenover staan. 

Wat zeggen de grondbeginselen over onze monumenten als 
herinneringsbeeld? „De onder c. genoemde herinneringswaarde 
is in den regel van gering belang, zij is meestal louter een ge
voelswaarde, daar de gegevens, die van groote beteekenis zou
den zijn — om een voorbeeld te noemen denke men b.v. aan de 
inrichting van het huis van Rembrandt— in verreweg de meeste 
gevallen verloren zijn gegaan. De onder c. genoemde regel heeft 
daarom zelden waarde." Ten vijfde volgt daarop: „het belang
rijkste is de onder A. genoemde kunstwaarde, zij stelt wegens 
haar samengesteld beginsel ten deele tegenstrijdige eischen aan 
het werk der herstelling". 

Nogmaals wordt hier dus de beteekenis beklemtoond van de 
kunstwaarde van het monument, wat in het begin is omschreven 
als „het bevredigen van schoonheidsverlangens". 
Aan het slot van de inleiding van Dr. Kalf staat: „ H e t is moge
lijk, dat een volgend geslacht op zijn beurt er in zal willen ver
beteren". Ik geloof, dat die tijd voor wijziging, ik zou haast willen 
zeggen tot verbetering, is aangebroken. In zeer veel gevallen 
gaat het bij restaureeren om groote kathedralen uit den katho
lieken tijd, uit den katholieken geest. Wat ik wil stellen is niet 
uit godsdienstige houding bezien. Ik zou het willen zien, als een 
beeld van een bepaalden tijdgeest van ons volk. 
Bij de Nieuwe Kerk te Den Haag zou ik met den uitersten schroom 
staan, als ik er een priesterkoor zou moeten gaan aanbouwen. 
En om nu vooral heel duidelijk te zijn zou ik willen toevoegen, 
dat het bij restaureeren niet gaat om dien of dien geest, maar: om 
de monumenten met een herinneringswaarde aan een bepaalden 
tijd of tijden, waarin de diepere oorzaken van het leven op een 
wijze tot uitdrukking worden gebracht, die wij monumentaal 
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noemen. Het essentieele is hoe men, waarop ons iets zegt, waar
om het werk, een monument, een nationaal cultuurbeeld is. 
Ik zou de twee volgende vragen willen stellen: 
1. Is het noodzakelijk, duidelijk omschreven principes aan de 
voorwaarde tot subsidieering te verbinden, om willekeur om
trent wijze van restaureeren uit te sluiten? 
2. Is het niet zeer gewenscht, bij principes of grondbeginselen 
niet meer den klemtoon te leggen op de kunstwaarde van het 
monument, als bevrediging van een schoonheidsverlangen, zoo
als nader gedefinieerd werd (want dit heeft m.i. willekeur, indi-
vidueele willekeur in de hand gewerkt), maar op de herinne-
ringswaarde als nationaal cultuurbezit in zijn wezenlijke betee
kenis, — waardoor de bescheidenheid zal worden bevorderd. 

Ir. Jos. Cuypers. 
Mijnheer de Voorzitter. Ik zal alleen het woord moeten nemen 
om U dank te zeggen, dat U mij hebt willen uitnoodigen voor 
deze vergadering. De reis is prettig verloopen en het weer was 
mooi. Ik heb eerst gereisd met een schilder en toen met een 
bevorderaar van welstand in 't landschap, beiden hebben mij 
in de goede sfeer gebracht. 
U begrijpt, dat ik de laatste veertien dagen meer dan anders 
teruggedacht heb aan de samenkomsten ten huize van den heer 
de Stuers, waarin die „zooveel" stellingen bij elkaar zijn gezet. 
Voor mij, die in dien tijd met een kloppend hart daar naar toe 
ging, was het dubbele aanleiding om een kloppend hart te 
hebben, want ik had andere begrippen dan mijn vader met den 
heer de Stuers te verdedigen. Ik trachtte hun die duidelijk te 
maken, maar de opmerkingen van die moderne jongeren werden 
heelemaal terzijde gesteld. Wij hebben het met de meerderheid 
toch werkelijk gehaald. Het was een voorrecht zoover te komen, 
want die verhoudingen zijn aanleiding geweest, dat de gastheer 
mij zelfs niet wilde groeten als ik binnenkwam. Maar daaruit 
blijkt ook, met hoeveel tact en zelfbeheersching wij daar alle
maal gesproken hebben. Immers, wanneer er een kwestie komt 
van restauratie, kan kunnen ieder oogenblik de vraagstukken 
in een ander licht komen en heel veel nuanceeringen achter 
elkaar laten zien. Welke groote gebreken aan de voorschriften 
zouden zijn is mij niet duidelijk geworden, maar ik had ze in 
jaren niet doorgelezen. Nu staat deze vergadering in een heel 
ander licht en is van een heel ander karakter. De voordracht 
van Professor Slothouwer heeft ons laten aanvoelen, dat men 
bij al die kwesties niet de letter van het voorschrift, de letter 
van de wet moet nemen, maar den innerlijken geest, den geest 
die dus heerscht bij degenen, die daar wat te zeggen hebben; dus 
den geest van den eigenaar, den geest van den bewoner en waar 
in den laatsten tijd bijzonder de nadruk op gelegd wordt, wanneer 
de geest van het publiek er zich mee bemoeit, ook de geest van 
het publiek, van de heele omgeving, dus ook de urbanistische 
geest heeft daaraan gewerkt. 

Al die architectonische begrippen zijn een zaak van aanvoelen. 
Professor Slothouwer zeg ik zeer dank voor zijn voordracht. 
Ik heb vanmorgen van Professor Slothouwer gehoord, dat men 
in het eene geval kon toejuichen, dat heel veel oude vormen 
zijn vernieuwd, in het andere geval kon men zulks niet toe
juichen. Daar had een onderbouw wel kunnen blijven bestaan. 
In een dergelijk geval zou men willen aanvoelen waar de grens 
ligt. Ik meen, dat er nog een element is, dat ik graag nader toe
gelicht zou willen hebben. Wij hebben ons vanmorgen op het 
standpunt gesteld van de beschouwingen van buiten, maar de 
eigenlijke bestemming, het leven in het gebouw, welke eischen 
stelt men aan het leven in dat gebouw? Ik zou, wanneer wij 
aanvullingen gaan maken op deze regelen, gaarne zien, dat men 
daarover eenige begrippen uit elkaar wil zetten. 
Verder deze mededeeling aan Professor Slothouwer, dat, toen 
ik zag, dat hij aan de hand van de restauratie van den Dom van 
Utrecht ons diverse gevallen zou laten zien, die hij daarin heeft 
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opgelost, was ik brandend, dat we hier projecties van enkele 
detailteekeningen, van enkele aanwijzingen, zouden krijgen. Ik 
stel mij voor, dat U even brandend zult zijn als wij, wanneer 
er een dag gelegenheid zal zijn die buitengewone kathedraal 
onder leiding van Professor Slothouwer te zien en wij in de 
werkkeet zouden kunnen binnengaan, waar hij die begrippen 
zoo spontaan gegeven heeft, dat wij daar evenveel geleerd zullen 
hebben als bij de voordracht, die hij gehouden heeft. 

De Heer Koldewey. 
Mijnheer de Voorzitter. In ben het met Professor Slothouwer 
eens wanneer hij zegt: wij moeten de oude gebouwen zooveel 
mogelijk sparen en slechts de ergste architectonische onge
rechtigheden bij het restaureeren daarvan wegnemen. Als ik 
nu de Grondbeginselen en Voorschriften, uitgegeven door den 
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, waar het hier over 
gaat, doorlees dan vind ik daar dezelfde stellingname. Daarin 
staat n.l. eveneens bij herhaling: behoudt voor alles datgene 
zooveel mogelijk gelijk het is, „ B e h o u d e n g a a t v ó ó r 
v e r n i e u w e n". Hierbij wordt een beroep gedaan op Ruskin 
en Weissman. Merkwaardig echter moet het genoemd worden, 
dat bij de restauratiewerken welke na het uitkomen der Grond
beginselen en Voorschriften tot stand kwamen j u i s t h e t 
b e h o u d n i e t v o l d o e n d e i n h e t o o g g e h o u d e n 
w e r d . Men heeft in een geest van zelfgenoegzaamheid, ge
paard met een zeker enthousiasme m.i. in het algemeen veel 
te uitvoerig gerestaureerd en daarbij bepaalde, zeer belangrijke 
waarden van de oude bouwwerken aangetast. Zoo nam men 
er b.v. de patine van weg, maakte het geheel al te zeer schoon, 
verwijderde details welke gedeeltelijk waren aangetast, terwijl 
ze nog behouden hadden kunnen worden, verving ze door 
nieuwe enz. Het resultaat. Voor mij is na een dergelijke be
handeling een gebouw tot een dood iets geworden, het verband 
met het leven is er uit weggenomen. Ik geloof, gelijk ik on
langs schreef naar aanleiding van de restauratie en reconstruc
tie van de abdij te Orval in België, dat men hier een vergelij
king kan maken met het uitvagen van voetstappen in de 
sneeuw. Ontroerend is het in een oud bouwwerk te zien dat het 
leven er over heen is gegaan; menschen hebben er in geleefd, 
weer en wind hebben er hun uitwerking op gehad, er is een 
innig verband gegroeid tusschen zijn gedeeltelijke versletenheid 
door den gang van den tijd eensdeels en de vormgeving ander
deels, gelijk die ontstond als uiting van een bepaalden tijdgeest 
in het verleden. Het leven is belangrijker dan de kunst. Eeuwen 
zijn over het bouwwerk heengegleden, ontelbare gebeurlijk
heden, vreugde en blijdschap, lijden en strijden hebben in tal-
looze kleine dingen hun sporen achtergelaten en de steenen 
geteekend. Dit alles moet ons heilig zijn en met groote voor
zichtigheid en slechts bij uiterste noodzaak moeten wij aan 
deze teekens raken. 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat wij, de Grondbeginselen 
en Voorschriften ten spijt, hier niet voldoende hebben weten 
te behouden, omdat men bij het restaureeren alleen en een
zijdig getracht heeft ofwel in kunsthistorischen zin de oude 
vormen te herstellen, ofwel een aesthetische gaafheid te be
reiken. Na restauratie in dezen zin kan men de historische of 
aesthetische juistheid of volkomenheid, welke in meerdere of 
mindere mate werd bereikt prijzen, het tot stand gekomene 
laat ons hart echter koud, omdat de herinneringswaarde is te 
niet gedaan, omdat de sporen van het leven uit het bouwwerk 
zijn weggewischt. 

Als wij ons bij het restaureeren inderdaad zouden beperken 
tot de uiterst noodzakelijke werkzaamheden en aldus geringe 
wijzigingen zouden aanbrengen in het uiterlijk aanzien van 
het oude bouwwerk, dan staan wij in vele gevallen toch 
voor de noodzakelijkheid om over te gaan tot radicale afbraak 
en vernieuwing, ofwel door onherstelbaar verval van sommige 

onderdeelen ofwel door het feit door Professor Slothouwer ge
noemd, dat in een zwakkere stijlperiode een wanstaltige aan
bouw aan het oude gebouw werd toegevoegd. 
Dr. Kalf vraagt zich in de inleiding tot de Grondbeginselen en 
Voorschriften af hoe in den loop der historie vernieuwingen en 
uitbreidingen aan bouwwerken plaats hadden en als hij con
stateert dat aan een Romaansche kerk een Gotische aanbouw 
werd gemaakt, dat aan een Gotische kathedraal een vergroo
ting of versiering tot stand kwam in den trant der Renaissance 
enz., dan besluit hij, dat ook wij onvoorwaardelijk op onze eigen-
tijdsche wijze zullen moeten vernieuwen, toevoegen en versie
ren, waarbij hij de samenvoeging of dooreenmenging van ver
schillende stijlelementen teekent als de hoogste mogelijkheid, 
althans het betrekkelijke ten aanzien der gaafheid van het 
geheel (welke noodzakelijk gevolg is van stijldooreenmenging) 
niet noemt. Ik geloof echter dat het nuttig is te bedenken d a t 
e e n g e b o u w d a t e e n e e n h e i d v a n s t ij I v e r t o o n t 
i n a l z i j n g e l e d i n g e n g a v e r , c o m p l e t e r e n 
s c h o o n e r i s e n m e e r e e n g e s l o t e n c o n c e p t i e 
v e r t o o n t , d a n e e n b o u w w e r k d a t u i t v e r s c h i l -
l e n d c s t i j l e l e m e n t e n b e s t a a t , b.v. een Romaansche 
abdij met Gothische toevoegsels en onderdeelen uit de Renais-
sance-periode. Er zijn vele gevallen te noemen (Gothische kerk 
nabij den Dom te Keulen welke met Barockversieringen is over
laden) waarbij dooreenmenging van stijlvormen conflicten op
levert. 

Het bewustzijn dat toevoeging van andere stijlmotieven dan 
die der oorspronkelijke concoptie niet tot de ideale oplossing 
leidt en zelfs conflicten op kan leveren, moge ons bij het uit
voeren van noodzakelijke vernieuwingen, restaureerende tot be
scheidenheid en voorzichtigheid aanzetten. 
Deze bescheidenheid en voorzichtigheid bij het restaureeren is 
bovendien m.i. noodzakelijk door de omstandigheid dat wij ons 
in de laatste jaren meer en meer bewust worden van d e c u l -
t u r e e l e a r m o e d e , l e e g h e i d e n z w a k h e i d v a n 
o n z e n t i j d e n d i e n t e n g e v o l g e v a n o n s a l l e r 
w e r k . Toen Dr. Kalf zijn inleiding schreef en een pleidooi 
voerde voor de toevoeging van moderne details aan onze oude 
bouwwerken, leefde de verwachting en de overtuiging dat dit 
tot zeer schoone resultaten leiden zou. Er was enthousiasme. 
Ik geloof echter dat de tijd ons heeft geleerd, dat het veelal 
zeer oppervlakkige motieven zijn geweest welke wij aan onze 
rijke, oude cultuurmonumenten hebben toegevoegd en dat wij 
ook in dit opzicht beter bescheiden en voorzichtig te werk 
kunnen gaan en ons meer dienen terug te houden in gematigd
heid dan dat wij onze moderne ideeën ongebreideld realiseeren 
aan onze kostelijke bouwwerken uit het verleden. 
Als men mij nu vraagt om een practisch voorbeeld, waarin ik 
de ideale wijze van restaureeren zie, dan geloof ik het beste 
te doen een voorbeeld te noemen uit het buitenland: de res
tauratie van de Georgkirche te Keulen uitgevoerd door Clemens 
Holzmeister in samenwerking, voor wat de beeldende kunsten 
betreft, met Thorn Prikker. 

Met prachtige bescheidenheid en eenvoud heeft Holzmeister 
in deze kerk gewerkt; nauwelijks voegde hij iets van zichzelf 
aan den bouw toe, alles van het oude wat maar eeniger mate 
blijven kon heeft hij ongewijzigd gelaten én om zijn historische 
én om zijn aesthetische én om zijn levenswaarde. Wat hij toe
voegde heeft een minimum aan eigen uitdrukkingswijze, doch 
toont een hoog en diepgaand begrip van den bouw, waaraan 
hij werkte. Hij bracht daarmee een restauratie tot stand, welke 
op een plan staat, waaraan wij, de Voorschriften en Grond
beginselen ten spijt, in ons land maar zelden zijn toegekomen. 
Ik zou de restauratie der Keulsche Georgkirche hier als voor
beeld voor oogen willen stellen. Ik geloof, als wij ons daarop 
richten, dat wij op den goeden weg zijn. 

De Heer Feenstra. 
Mijnheer de Voorzitter, ik wil kort zijn. Ik had eigenlijk nog 
wel dit willen zeggen: als men de grondbeginselen leest, dan 
gevoelt men eigenlijk een klein beetje angst voor onzen eigen 
tijd en een angst voor onze eigen kunst en voor onze eigen 
opvattingen. Ik weet niet of ik het goed heb, maar wanneer ik 
de grondbeginselen lees, krijgt men zoo het gevoel: wij zijn een 
beetje bang voor ons zelf en zeggen dus: doe voorzichtig aan. 
Wij hebben een grooten eerbied voor het geschapene en een groo
ten eerbied voor het leven, waardoor die architectuur is heenge
gaan. Ik geloof niet, dat er veel menschen zouden zijn, die zoo 
sterk de oude architectuur en het leven dat er doorheen is gegaan 
en zijn stempel erop gedrukt heeft, zullen waardeeren als ik, 
maar ik vraag mij toch wel eens af, is het toch niet een zwak
heid, dat wij ons zoo sterk bij de restauratie laten beheerschen 
door deze beginselen; dat zooveel jongere menschen, jonge 
beeldhouwers, zooals Hildo Krop, Theo van Reijn, eigenlijk niet 
aan het woord komen. Ik zou nu een pleidooi willen houden, 
dat, wanneer wij die beginselen gaan herzien, moed hebben om 
de jonge menschen van dezen tijd toch in dit werk in te scha
kelen en de restauraties zooveel mogelijk met onzen eigen tijd 
te verbinden. Ik zou graag aan Prof. Slothouwer willen vragen, 
wat hij daarover denkt en wat hij daarop antwoordt. 
De Heer Gratama. 
Mijnheer de Voorzitter. Wij zullen allemaal met genoegen de 
toespraak van Prof. Slothouwer hebben gevolgd, maar ik geloof, 
dat Prof. Slothouwer het wel met ons eens zal zijn, dat hij het 
vraagstuk niet heelemaal heeft uitgeput. Hij heeft ideeën naar 
voren gebracht om ons tot nadenken te brengen, maar met de 
oplossing van de vaststelling van bindende regelen zijn wij niet 
veel verder gekomen. Mijnheer de Voorzitter, ik zou mij willen 
aansluiten bij een paar vorige sprekers, o.a. den heer Koldewey, 
die mijns inziens een juisten kijk op de materie gegeven heeft. 
Ik geloof dat, als wij het restauratievraagstuk behoorlijk willen 
beschouwen, wij vooral als historici te werk moeten gaan. 
Ik heb zelf het genoegen gehad om mee te werken aan het vast
stellen van deze grondbeginselen en ik moet eerlijk zeggen, dat 
de historische ontwikkeling van onze bouwkunst mij nu toch 
anders doet denken, dan toen wij in 1917 aan het werk waren. 
Wij moeten dien tijd beschouwen als bezield door een enthou
siasme, met veel hoop verbeide nieuwe beweging, een nieuwe 
bevruchting van onze architectuur. Wanneer wij die periode 
kennen of ons herinneren, zullen wij zien, dat er toen in het 
geheele leven in Nederland en in de wereld één groote vernieu
wing in den geest van de menschheid plaatsvond. 
Het is kenmerkend, dat tegen het begin van de 20ste eeuw al 
die groote politieke stroomingen, die wij kennen: socialisme, 
anarchisme, communisme, enz. met een groot élan, een groote 
kracht naar voren zijn gekomen. Daarbij behoorde in de eerste 
plaats de verwachting van een nieuw leven en van een nieuwen 
stijl, van het nieuwe geluk en de nieuwe levenshouding. En het 
verheugt mij, dat ik dien tijd heb meegemaakt en dat ik ook het 
mijne er toe heb bijgedragen. Inderdaad heb ik mee bevorderd, 
dat dat schoone beeld, dat wij toen hadden, werkelijkheid zou 
worden. Het was mijnheer de Voorzitter, een min of meer revo-
lutionnair beeld. Het was een werkelijk zich afkeeren van het 
historische. Dat is niet in alle opzichten mogelijk, maar men 
streefde er naar zoover dat doenlijk was. Het was precies, wat 
het revolutionnaire kenmerkte. Het was schijnbaar noodzake
lijk, dat moedwillig opzij zetten van wat die ontwikkeling zou 
kunnen beletten; en dat ging ook wel eens hardhandig. 
In die periode dus, waarbij men een vol en schoon vertrouwen 
had in de toekomst, een vertrouwen, dat de zoo geliefde archi
tectuur zich weer op edele wijze zou ontwikkelen in een eigen 
stijl, dien iedereen verwachtte, in die periode werden deze regelen 
opgesteld. Wanneer U de regelen goed leest en ook de aantee-
keningen, die er onder staan, ziet U duidelijk 2 stroomingen, 
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2 wereldbeschouwingen botsen. De eene door ervaringen be
houdend, afkeerig van het nieuwe; de andere militant, krachtig 
optredend, omdat het vertrouwen heeft in zichzelf. Het is heel 
begrijpelijk, dat de regelen het nieuwe een groote kans hebben 
gegeven; en het is typisch in de figuur van Kalf, die altijd open 
staat voor vele stroomingen, dat hij het nieuwe hardnekkig en 
krachtig heeft verdedigd tegenover het oude. Het is ook begrij
pelijk, dat in deze regelen vanzelf wordt aangenomen, wat we 
moeten doen met oude monumenten, hetzij met het behoud, 
hetzij met een aanbouw of vernieuwing: namelijk, dat wij dat 
nu natuurlijk zouden doen op onze eigen wijze. Inderdaad, 
mijnheer de Voorzitter, er is een periode geweest, die we allen 
nog wel beleefd hebben, waarin iets zat, wat alle groote tijden 
van kunst heeft gekenmerkt, namelijk vertrouwen in eigen 
kracht. 

Een roemrijk standpunt, omdat men dat terugvindt bij alle ge
zonde culturen. Bij geen cultuurperiode is een dergelijke angst
vallige conserveering te vinden van oude monumenten en zaken 
als in onzen tijd; en daarom is het volkomen begrijpelijk, dat 
hiertegen triomfantelijk het nieuwe verlangen werd doorge
voerd. 
Ik wil niet kleineerend praten over dien tijd, maar mijne Heeren, 
ik wijs er op, dat wij nu met een ervaring te doen hebben van 
1910—1940. Na een 30-tal jaren zijn we in staat een balans op 
te maken en wij moeten hierbij trachten de grootst mogelijke 
objectiviteit te bewaren. Ik kan niet anders zeggen, dan dat het 
resultaat mij niet erg bevredigt. 
Wanneer wij nagaan wat er aan werkelijk origineele kunst in 
de laatste 30 jaar gemaakt is, dan is, afgezien van eenige uit
zonderingen, het resultaat niet erg verheffend voor de Neder
landsche bouwkunst. Nu moet U dit vooral niet als een defaitis
tische beschouwing bestempelen. Wij komen niet uit de moei
lijkheden van het restauratie-vraagstuk als wij dit vraagstuk 
niet zien als, in eerste instantie, een kwestie van bouw k u n s t . 
Hadden wij werkelijk een allen en alles beheerschend ideaal van 
vormgeving in de bouwkunst, dan zouden wij niet zoo versplin
terd zijn en zouden wij hier niet débatteeren. Dan zouden wij 
hebben gedaan wat vroegere geslachten hebben gedaan: wij 
zouden aan de oude schoonheid nieuwe schoonheid hebben toe
gevoegd. Het is werkelijk beschamend, dat wij dat eigenlijk niet 
kunnen. Men kan een enkele keer moderne toevoegsels aan oude 
gebouwen meer of minder geslaagd vinden, als wij oprecht dur
ven te zijn zullen wij, geloof ik, toe moeten geven, dat wij, in het 
geheel genomen, gefaald hebben. 

Ik voor mij moet vaststellen, dat dat werkelijk schoone, heroïsche, 
jonge streven uit het begin der 20ste eeuw mislukt is, wat het 
bereiken van schoonheid betreft; zeker, vergeleken met de krach
tige schoonheden van de oude monumenten. 
Wij hebben dus nu weer precies hetzelfde als in 1917, namelijk 
de tegenstellingen bij de restauratie-opvatting. Ik heb in het 
Maandblad van den Oudheidkundigen Bond al eens er op ge
wezen, dat de aanteekeningen onder de Regelen in het algemeen 
van de oppositie, van de ouderen zijn. De ouderen hebben het 
afgelegd tegen de jongeren. Maar de ouderen waren vitale hee
ren, zij hebben voortdurend geprotesteerd. En eerlijk gezegd 
vind ik dat dezen ouderen vaak onrecht is aangedaan. 
Wij hebben in 1917 in onzen overmoed en enthousiasme veel over 
het hoofd gezien, ja niet willen zien. Bijvoorbeeld, wanneer men 
meent, dat het dwaasheid is een oud gebouw, dat geschonden is, 
tot in zijn laatste finesse in stijl te herstellen, zooals het vóór 
1917 gebeurde, dan houdt men geen rekening met het feit, dat 
het vorige geslacht daarbij door een sterk schoonheidsverlangen 
was bezield, en vaak ook inderdaad schoonheid heeft bereikt. 
Immers, wanneer men een gebouw restaureert en men herstelt 
niet het rythme van geheel en onderdeelen, van de totale com
positie, dan behoudt men altijd een fragmentarisch en verminkt 
deel van de oude schoonheid. De vorige architecten, die wel tot 
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volledige restauratie zijn overgegaan, hebben daarbij de vol
ledige schoonheid van het geheel voor oogen gehad. En het kan 
nooit een bezwaar zijn, de schoonheid tot een maximum van 
kracht op te voeren, al is dit niet altijd mogelijk. 
Wij komen dus weer tot dezelfde restauratie-moeilijkheden. Wij 
zien in de laatste restauraties een duidelijk bewijs dat de moderne 
oplossingen, wat de schoonheid betreft, weinig of niet voldoen. 
Zij zijn zwak, weinig zeggend, min of meer levenloos, storende 
doodsche plekken in de positieve, krachtige schoonheid van de 
oude cultuur-schepping. 
Het resultaat is zwak; het gevolg is daarom, dat de restauree-
rende historische stijl in den laatsten tijd een betere kans krijgt. 
Immers, wanneer men een gebouw moet restaureeren en men 
wil voor een bepaald vergaan onderdeel een eigen vrije compo
sitie maken, dan is het ten eerste de vraag, of onze kunstzwakke 
tijd daartoe wel in staat is; en ten tweede is het de vraag, of 
de vrije compositie wel door de desbetreffende instanties wordt 
goedgekeurd. Immers, wij hebben nu geen van allen bindend stijl
en kunstgevoel. 
In de bouwkunst wordt heden ten dage door de een totaal ver
worpen, wat de ander juist goed geslaagd vindt. 
De stroomingen in de huidige bouwkunst zijn zeer verschillend, 
ja elkaar fel bestrijdend. Er is geen gemeenschappelijke gevoels-
basis, en daarom valt er niet met elkaar te praten. Er moet echter 
gerestaureerd worden; en dus komt men tot een basis, waarop 
wel gepraat kan worden, dat is de kunsthistorische. Men geeft als 
kunstenaar den strijd op; men wordt kunsthistoricus. Hierbij 
loopt men trouwens het minste gevaar want men houdt zich aan 
de oude, met het geheel harmonieerende vormen. Een duidelijk 
beeld van onzen intellectueelen tijd met zijn niet-sterk artistiek 
vermogen. 

Toch moet men iederen tijd, hoe hij ook is, zijn kans geven, zich 
te ontwikkelen. Wij moeten den kunstenaar, hoe hij dan begaafd 
is, tot het uiterste handhaven als scheppend wezen. Want alleen 
de kunstenaar kan goed, d.w.z. in schoonheid restaureeren. Men 
moet iedere kans voor hem openlaten. Maar ik herinner mij een 
geval bij Hendrick de Keyser, waarbij een goede vrije schepping 
van een architect voor een belangrijk onderdeel van een oud ge
bouw door de hoogere instanties werd afgekeurd. 

Hoofdzaak bij restauratie is, dat de nieuwe deelen in harmonie 
met het oude zijn. Wanneer het nu blijkt, dat de architect te wei
nig scheppend kunstenaar is om het oude met nieuwe schoonheid 
te verrijken, iets wat helaas in den tegenwoordigen tijd veelal het 
geval is, eerst dan acht ik het gewettigd, dat hij zich aan de his
torische vormen houdt en in dit historische goed werk levert. 
Want ik ben nog altijd de meening toegedaan, dat voor onderdee
len van een mooi historisch gebouw een goede copie beter is dan 
een slecht origineel. 

Wij vergaderen hier als architecten en oudheidkundigen; maar 
wij moeten niet vergeten, dat de oude bouwwerken er niet zijn 
alleen voor ons; zij zijn voor alles het bezit van het geheele Neder
landsche Volk. Zij zijn schoonheidsobjecten van het groote pu
bliek, dat niet in de eerste plaats opgevoed wordt door historie, 
maar door aandoeningen, door indrukken van kunstwerken, door 
kunstkracht van het gebouw, uiting van datgene, wat een vorige 
spreker genoemd heeft de levenshouding en wat nu zijn herinne
ringswaarde heeft. Deze opvoedende en conserveerende kracht 
van onze oude bouwwerken is van groote beteekenis voor ons 
volk, en dus ook voor ons. Niet de kunsthistorische want de 
schoonheidswaarde (volledige uiting van een krachtige levens
houding) is het belangrijkste aan onze oude gebouwen. Daarom 
is het ideaal, dat deze in schoonheid hersteld of met schoonheid 
verrijkt worden, hetgeen alleen een kunstenaar en niet een intel
lectueel kan doen. 
De Heer Friedhoff. 

Mijnheer de Voorzitter. Ik wil graag enkele punten naar voren 
brengen. Niet zoozeer over de inleiding van Professor Slothou

wer maar naar aanleiding van hetgeen besproken is in de kring
vergadering. Wij hebben vergaderd nadat we enkele gebouwen 
bezichtigd hadden, die gerestaureerd waren; daarbij zijn enkele 
punten naar voren gekomen, die vorige sprekers al naar voren 
gebracht hebben. Er is voorts de kwestie besproken van het res
taureeren en het geld, dat daaraan besteed wordt. Kunnen wij 
daarmede tot het oneindige doorgaan? Zullen de bedragen, welke 
aan de restauratie besteed worden steeds bijeengebracht kunnen 
worden? Ik weet, dat sommigen vinden dat we er te weinig geld 
aan besteden, enkele anderen echter vinden het te veel. De prak
tische bruikbaarheid van monumenten is voorts een punt, dat 
natuurlijk met de restauratie nauw verband houdt. Moet men een 
gebouw, dat zeer veel kost aan restaureeren en niet bruikbaar is 
altijd maar behouden? Er gingen stemmen in onze vergadering 
op, dat daarvoor een strengere selectie moest zijn. Alleen wat 
primair belang heeft moet worden behouden. De bruikbaarheid 
van een oud gebouw is een punt van zeer belangrijke beteekenis 
en ik meen, dat de verbouwingen van alle gebouwen door de 
eeuwen heen steeds naar aanleiding van die bruikbaarheid tot 
stand zijn gekomen; omdat de vorige generaties de bruikbaarheid 
primair hebben gesteld, is iedere uitbreiding of wijziging, in den 
stijl van dien tijd tot stand gekomen omdat men toen vond dat 
deze beter was. Dat is een uiting van den tijdgeest, dien Gratama 
terecht geschilderd heeft, van zelfbewustheid, dat hetgeen men 
maakt gaaf en beter is dan wat er was. Als zoodanig staan wij op 
hetoogenblik ongunstig tegenover het voorgeslacht. Vroeger was 
de restaurateur er van overtuigd, dat hij het beter deed. In de 
19e eeuw heerschte onverschilligheid; men had geen idee en geen 
gevoel voor de oude gebouwen en hieruit vloeide voort dat men 
maar raak wijzigde, wat aanleiding gaf tot de vele mislukkingen 
op dit gebied, terwijl de gebouwen zelf verwaarloosd werden. Op 
het oogenblik staan wij er geschiedkundig heel anders tegenover. 
Wij zijn ons geschiedkundig bewust geworden. In tegenstelling tot 
den ouden tijd, toen men het probleem niet voelde, zien wij alles 
in het geschiedkundig beeld. Wij weten, hoe het in verschillende 
tijden was. Wij kunnen bewust stijlkenmerken onderscheiden. Wij 
staan er dus eigenlijk moeilijker tegenover dan iemand, die zich 
van geschiedkundige kwesties weinig aantrekt. In de commissie 
die destijds de restauratieregelen opstelde, blijkt een meerder
heid en een minderheid te zijn geweest. We moeten blij zijn, dat 
beide meeningen in deze regelen zijn weergegeven, want ik ge
loof, dat het nog zoo is en dat de meerderheid theoretisch gelijk 
heeft, terwijl de minderheid in de praktijk dikwijls gelijk blijkt te 
hebben. Wij moeten op het oogenblik met restaureeren buiten
gewoon voorzichtig zijn. leder die een restauratie leidt, moet zich 
afvragen: kan ik het beter doen dan degeen die het bouwwerk 
maakte. Dat moet het uitgangspunt zijn voor dengene.die een res
tauratie leidt. Voelt hij zich zelf capabel om tot een peil te komen 
dat gelijkwaardig of beter is? De voorschriften zijn volkomen 
juist en hebben een speling; ik voel er niets voor om bindende 
voorschriften te maken die houvast geven, zoodat ieder, die een 
restauratie leidt kan zeggen: ziezoo, ik weet wat wij moeten doen; 
ik neem het voorschrift en dan komt automatisch een goede res
tauratie voor den dag. Het blijkt, dat verschillen mogelijk zijn en 
dat naar gelang van karakter ieder een restauratie kan leiden 
naar eigen inzicht, zooals blijkt uit de door een vorigen spreker 
genoemde restauraties te den Bosch en IJsselstein, natuurlijk 
alles onder goedkeuring van het bureau voor Monumentenzorg, 
een centrale van alleszins deskundigen, die al de verschillende 
restauraties in laatste instantie goed moet keureai. In onze kring
vergadering is verder naar voren gekomen, dat de regelen, zoo
als die nu zijn, naar onze meening in hun hoofdzaken nog altijd 
volkomen bruikbaar zijn en dat de verschillen, die daarover zijn 
ontstaan een bewustworden is op verschillende detailpunten, 
die in hun groote lijnen nog steeds door de regelen worden gedekt. 
Daarom hebben wij niet zoozeer behoefte die regelen officieel te 
veranderen. 

De Heer Siebers. 
Ik ben tot mijn spijt niet bij de voordracht van Professor Slot
houwer geweest en ik hoop, dat U het zult verontschuldigen 
als ik iets zeg, dat ik beter zou hebben geweten als ik de voor
dracht had gehoord. 
De opmerking, die ik wil maken is, dat het mij is voorgekomen, 
dat bij bepaalde, gerestaureerde gebouwen de architectonische 
grondgedachte, de hoofdruimtevorm is aangetast. 
Ik wil geen namen noemen, maar indien bijvoorbeeld een go
thische kerk met een uitgesproken ruimtewerking in de lengte, 
een kerk, waaraan vermoedelijk in den loop oer eeuwen nooit 
een dwarsschip is verbonden geweest, nu opeens met een 
dwarsschip wordt verrijkt, dan heb ik het gevoel, dat men 
inderdaad heeft gedaan, wat men de vroegere restauratieme
thode heeft verweten n.l. dat men niet gerestaureerd, maar 
vervalscht en verwoest heeft. 

Een ander voorbeeld is een raadhuis met een hal, één groote 
ruimtevorm, waarvan de werking door het aanbrengen van 
afscheidingen is verloren gegaan. Ik vraag mij af, wat er van 
dit monument over is. Men kan dit natuurlijk verdedigen met 
een beroep op het leven. „He t leven is belangrijker dan de 
kunst" is hier gezegd. Het leven vraagt om een verdeeling van 
deze ruimte in twee of meer stukken. Ook de kerkruimte was 
niet te gebruiken, zooals zij bestond. De tegenwoordige dienst 
verlangde een andere inrichting. Maar dan vraag ik: welk 
leven gaat hier voor, dat van onzen tijd, de functie, die men dit 
gebouw nu wil laten vervullen, of het oude leven, de oorspron
kelijke bestemming? Ik zou zeggen het oude leven, omdat het 
een monument is, dat wordt hersteld, om de herinnerings
waarde. Ook op het belang van die waarde is al gewezen. 
Zou het niet noodig zijn, dat aan de regelen voor het restau
reeren wordt toegevoegd een bepaling, dat de hoofdruimte
vorm, het meest wezenlijke in de architectuur, en de hoofd
richting van die ruimte moet worden gespaard? 
De Heer Kromhout. 

Ik moet tot mijne teleurstelling zeggen, dat ik de geheele 
séance van vandaag gewoonweg mislukt vind. Ik waardeer het 
dat de inleider oratorische gaven bezit, waardoor hij zijn on
derwerp geestig heeft kunnen voordragen, maar ik ben geko
men om iets over restaureeren te vernemen en omdat ik dacht 
iets moois te zien van hetgeen hij gemaakt heeft te Utrecht, 
doch wij kregen lichtbeelden die we geen van allen hebben 
kunnen ontcijferen, zoodat we er eigenlijk niets aan hebben 
gehad. Ik kwam om iets te zien van de prachtige Domkerk en 
— toen dat plaatje kwam van de drie topgevels — een interes
sant gedeelte — dacht ik: hoe is dat alles nu opgelost? De 
inleider is echter zeer vaag gebleven, even vaag als zijn licht
beelden. Tegenover ons, die van verre komen, is het eene on
beleefdheid om zich niet te voren te vergewissen dat de beelden 
zouden slagen. Ge hebt dit alles willen bemantelen door gees
tige toespelingen, maar het essentieele over restaureeren, over 
iets dat U door het hart is gegaan, daarvan heb ik niets 
gemerkt. 

Ook in andere opzichten is het teleurstellend. Het heeft den 
inleider niet ontbroken aan den moed om tot repliek te be
wegen, tartend zelfs vroeg hij er om. Zoo o.a. over de vraag 
of de thans bijna vijfentwintig jaren vigeerende „Voorschr i f ten" 
eene wijziging behoeven. Onder de enkelen, die hierop zijn in
gegaan, behoort de Heer Gratama, die er indertijd aan heeft 
medegewerkt en nu, alsof hij dat vergeten heeft, eene vrijheid 
voor den architect bepleit, die in deze zelfde voorschriften in 
vele nader omschreven gevallen, wordt vooropgesteld! 
Voor mij is het nog steeds een genot deze voorschriften en wat 
er aan voorafgaat, te lezen en vooral er naar te handelen, 
doch als ik uit de besprekingen hunne geringe bekendheid 
waarneem en ervaar dat inleider en vele debaters om het vraag
stuk als rondzweven, dan voelt men het restauratie-architect-
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schap als zoo iets zonderlings en onwennigs, dat men er het 
bijltje bij neer zou willen leggen. 
De Heer Feenstra besprak o.a. zijn angsten over de bouwkunst 
van dezen tijd in verband met restauratieve medewerking, naar 
ik meen. Ik kan dien angst deelen als ik rondom me zie in deze 
zaal en bemerk hoe zij grondig is verknoeid. Dit is ergerlijk en 
m.i. moet eene periode van Bouwkunst, waarin een eerlijk 
werk uit een onmiddellijk daaraan voorafgegane dermate wordt 
mishandeld, wel met angsten restauraties ondernemen. 
Alles bijeengenomen ziet U, dat de algemeene indruk, dien ik 
van dezen middag medeneem, een zeer troostelooze is. 
Ook den inleider kan ik niet dankbaar zijn. 
De Voorzitter. 

Ofschoon Professor Slothouwer mans genoeg is om zichzelf te 
verdedigen, gevoel ik mij verplicht een enkele opmerking te 
maken naar aanleiding van de woorden van den Heer Krom
hout. Het was niet de bedoeling van het bestuur hier de res
tauratie van een of ander monument te doen bespreken. Wij 
hebben gemeend dat niet te moeten doen teneinde een meer 
breede basis te krijgen voor de gedachtenwisseling van heden 
middag. Wij hebben Professor Slothouwer verzocht de restau
ratie van den Dom te Utrecht slechts als uitgangspunt voor de 
bespreking te willen nemen. Het was niet de wensch van het 
bestuur dat de restauratie van den Dom als zoodanig zou worden 
behandeld. De inleider heeft zich dus gehouden aan de opdracht 
van het bestuur. Als U deze wijze van behandeling niet juist 
voorkomt moet.U dit aan het bestuur wijten maar niet aan 
Professor Slothouwer. 

Om het gemoedelijke van onze besprekingen te onderstrepen 
zal de inleider aan de hand van zijn uitgebreide aanteekeningen, 
vanaf de bestuurstafel antwoord geven op hetgeen door de 
verschillende sprekers te berde is gebracht. 

Beantwoording der vragen door Professor Slothouwer. 
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik overzie wat vanmiddag 
besproken is dan mogen wij in de eerste plaats dankbaar zijn, 
dat de persoonlijke noot niet ontbroken heeft en dat de Heer 
Kromhout heeft weten te bereiken, wat door geen ander is 
geëvenaard. De Heer Kromhout heeft echter begrepen, dat 
hier toch van een misverstand moet gesproken worden nadat 
U hem dat hebt gezegd. Het spijt mij, dat U andere verwach
tingen hebt gehad en U kunt overtuigd zijn, dat ik op de beste 
wijze aan de bedoelingen heb willen beantwoorden. 
Wanneer wij verder nagaan, wat de verschillende Heeren heb
ben opgemerkt mag ik van mijn kant ronduit zeggen, dat het 
mij teleurgesteld heeft dat de restauratie-gevallen, die ik hier, 
zonder aan eenig persoon te denken, naar voren heb gebracht 
als typeerende voorbeelden, nauwelijks ter sprake zijn gekomen. 
Ik heb echter een zeer aangename toezegging van het bestuur 
opgevangen, n.l. van den Heer Meyer, die zeide: „Ja, wat hier 
nu in de inleiding gesproken is over dat Makelaarskantoor, 
daar wil ik graag op antwoorden, maar om dat nu stanta pede 
te doen zonder teekening, zonder behoorlijke toelichting — 
hij zei het wel niet gaarne want daarvoor is de zaak hem te 
dierbaar en dat respecteeren wij zonder twijfel allemaal — dat 
is in korten tijd niette doen." Dit is ook een indirect antwoord 
van mij aan den Heer Kromhout. De Heer Meyer heeft zich 
echter bereid verklaard om naar aanleiding van deze vergade
ring voor belangstellenden een uiteenzetting te geven, die tot 
de kern van de zaak doordringt. Als dit het eenige resultaat 
van deze bijeenkomst is zouden wij er dankbaar voor kunnen 
zijn. Het gebeurt niet zoo heel dikwijls, dat wij onze collega's 
in de keuken halen. Al heeft deze middag niet het antwoord 
gebracht, dat ik hoopte te hooren, wij hebben een toezegging 
waarover U zich met mij zult verheugen. 
Er zijn enkele directe vragen gesteld en ik zal trachten daar 
mijn meening over kenbaar te maken en ik heb dan tevens 
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gelegenheid iets op het verdere betoog van de vragers te zeg
gen. De Heer Tjeenk is begonnen en hij heeft een vraag ge
steld over de eischen van het hedendaagsche. Het antwoord 
is eenvoudig. Ik vind, dat de eischen van het hedendaagsche 
absoluut bindende eischen zijn. Ik weet niet of het antwoord 
U bevredigt maar ik meen, dat een ander antwoord haast niet 
mogelijk is. 
Een andere vraag is gesteld door den vader van mijn buurman, 
die misschien wel de vriendelijkheid wil hebben hem over te 
brengen, dat ik het zeer gewaardeerd heb, toen hij in den geest 
van Kromhout, zei: waarom hebben wij hier niet wat detail-
teekeningen uit Utrecht gezien, waarom heb je die balustrade 
gemaakt en dit en dat heb ik niet gezien. De Heer Cuypers 
heeft verzocht of verschillenden van ons eens in de keet moch
ten komen om de restauratie van dichtbij te bekijken. Ik moet 
tot mijn groote spijt zeggen, dat er geen keet meer is. Dat is 
een uitvlucht zult U zeggen maar dat is het niet, mijne Heeren. 
De restauratie van den Dom is beëindigd op 1 Februari verleden 
jaar. Het college van Kerkvoogden staat er nu zóó tegenover, 
dat men wel mag komen kijken maar men moet niet altijd 
over den Dom en over mogelijke wenschen voor een restauratie 
te berde brengen, want dat college heeft een angst, dat er op 
een of anderen dag eens lust zou komen om met restaureeren 
door te gaan. 

Wij moeten deze gevoelens respecteeren en voorloopig niet naar 
Utrecht gaan om over de restauratie van den Dom te praten. Ik 
ben natuurlijk volkomen bereid om van het exterieur toelich
tingen te geven. 
De Heer Feenstra heeft gevraagd of ik het er mee eens was, dat 
moderne beeldhouwers bij restauratie aan het woord komen. 
Mijnheer Feenstra, ik zou haast zeggen: wij doen niet anders! 
Er wordt in Nederland onder aandrang van de Rijkscommissie 
juist zooveel mogelijk getracht, wanneer beelden vervangen of 
geplaatst moeten worden, die te laten maken door levende beeld
houwers. Veere is het klassieke voorbeeld. 
(Ik dacht, dat er in den laatsten tijd een kentering was gekomen.) 
Prof. Slothouwer. 
(Ik geloof niet, dat U daar bang voor behoeft te zijn. Ik heb er 
nog niets van bemerkt. Ik weet niet wat er in de lucht hangt 
maar ik heb nog niets van een kentering gemerkt.) 
De Heer Feenstra heeft ook een punt aangeroerd, al is hij heel 
kort geweest, over den angst voor eigen tijd en den eerbied voor 
het geschapene. Mijne Heeren, wij komen nu op het plan van 
de enkele heeren, die deze groote kwestie hebben trachten uit 
te pluizen. Ik voel mij heelemaal niet schuldig in mijn inleiding 
die groote kwestie niét te hebben uitgeplozen. Ik geloof, dat dit 
van een grenzenlooze pretentie had getuigd. Een inleiding nu 
bedoelt niets anders dan eenige vragen naar voren te brengen 
en te wachten hoe op die vragen wordt ingegaan. Degenen, die 
er het diepst op zijn ingegaan zijn de heeren van Moorsel en 
Koldewey. Nu gevoel ik, dat het ons niet past, na de aantijgingen 
er een oratorisch debat van te willen maken eenvoudig maar te 
zeggen: de heeren hebben dit en dit bedoeld, en ik ben het er al 
of niet mee eens! Dat behoeft U niet te interesseeren. Ik behoef 
zeker niet te zeggen hoe het zijn moet. De heeren van Moorsel 
en Koldewey, die feitelijk in één gedachtenwereld hun ideeën 
naar voren hebben gebracht, hebben vooral in mijn ooren laten 
hooren: Wij praten te veel over esthetiek. Ik vind het een woord, 
dat in een architectenvergadering per sé succes moet hebben 
omdat het blijk geeft van een breederen kijk dan wij van archi
tecten gewend zijn, maar ik vind niet dat wij daarmede af zijn. 
Het restaureeren blijft een vraagstuk van esthetiek en al is het 
in 't algemeen niet het voornaamste vraagstuk, het is voor ons 
als architecten het voornaamste. 
Ik geloof, dat ik dat er tegenover mag stellen. 
Ik zie echter toch wel iets waarvoor ik mij gaarne in de ge
dachtenwereld van de heeren verplaats, omdat men het woord 

„esthetiek" grooter moet zien en verder moet uitbreiden, want 
architectonische schoonheid van een geveltje is niet iets op zich
zelf. Het is m.i. vóór alles een esthetisch vraagstuk, maar dan 
esthetisch gezien ten opzichte van de samenleving. Daarom heb 
ik vanmorgen de vrijheid genomen dat vraagstuk aan te roeren. 
De stedebouwkundige vraagstukken moeten worden bezien. Wat 
is stedebouwkunde? Dat is een vraagstuk van zoo algemeen 
belang, dat ik geloof, dat wij daarmede de esthetiek opheffen 
tot het plan, dat de heeren wel willen zien en dan noemen ze 
het geen esthetiek meer. Ik voor mij heb met een zekeren angst 
aangehoord, dat de heer Koldewey — een van de weinigen, die 
dit punt naar voren heeft gebracht — toch nog — laat ik mij 
voorzichtig uitdrukken — een soort pleidooi, ach neen, dat klinkt 
zoo vijandig, een woord heeft laten hooren terwille van de een
heid van stijl. Hij heeft met een soort ergernis gedacht aan de 
toevoegingen, die b.v. de barok zich veroorloofd heeft. 
Een bijzonder interessante oplossing wordt nu in de S. Vitale 
te Ravenna door Italiaansche architecten geprobeerd, alwaar de 
barokornamenten voor een gedeelte weggenomen worden. Dat 
is een curieuze manier om de archeologische waarde van het 
gebouw niet verloren te doen gaan, door niet den heelen mantel 
van barok, die er overheen hangt te verwijderen. Als wij den 
heer Koldewey aan den tand zouden voelen of het nu werkelijk 
zijn meening zou zijn dat het beter is om van een monument, 
dat in de 18e eeuw barokke toevoegsels heeft gekregen deze 
toevoegsels te verwijderen, zou hij zeker schromen om daarop 
een volledig „ ja" te doen hooren. Ik meen vooral in zijn woorden 
een verlangen naar een complete schoonheid te hooren. Zijn 
verlangen kunnen wij natuurlijk volledig met hem deelen. 
De Heer Gratama heeft zich in hoofdzaak bij de beschouwings
wijze van de Heeren van Moorsel en Koldewey aangesloten, maar 
hij heeft, zooals dat in elk hartstochtelijk betoog past, een enor
miteit geplaatst, welke luidt: Een goede copie acht ik beter dan 
een slecht origineel. Mijne Heeren, het past mij nu niet dit te 
gaan weerleggen maar U wilt wel aannemen, dat ik het grondig 
met hem oneens ben. Met dit mannelijk woord meen ik te mogen 
volstaan. 

Mijne Heeren, wanneer ik nu tot een eind tracht te komen, dan 
zie ik hier nog den Heer Siebers, die een betoog heeft gehouden 
dat hij de hoofdvormruimte in hoofdzaak gespaard zou willen 
zien en dat hij dat ook in de Regelen zou willen uitdrukken. Ik 
geloof niet, dat er heel veel van te verwachten is. 
Ik zie tenslotte, dat de Heer Friedhoff het over die Regelen en 
Voorschriften zelf gehad heeft. Ik heb het in mijn inleiding er 
over gehad en had hoop, dat het op deze vergadering werd over
genomen. Ik had een meening willen hooren of men nu vindt, 
dat die Regelen niet litterair herzien moeten worden, ik bedoel 
ook naar den geest, of dat die zich gehandhaafd heeft. De Heer 
Friedhoff heeft daarop een direct antwoord gegeven. Hij vindt 
de Regelen voldoende, de Voorschriften vaag. Wat leven we 
toch in een interessanten tijd. Wij maken volgens deze Regelen 
IJsselstein en den Bosch. Er is dus een gewenschte souplesse 
in deze regelen. Ik vind dat een soort optimisme waarin ik niet 
kan meegaan. Ik had willen hooren of men meent, dat de geest 
van die Regelen inderdaad gebracht heeft wat men ervan ge
hoopt had. De heer Gratama heeft ons duidelijk gemaakt, dat 
wij te veel gehoopt hadden. Dat hebben we allemaal, maar er 
is niet veel van terecht gekomen. Nu vind ik dat juist daarin 
aanleiding ligt om ons af te vragen of die Regelen niet op eeniger-
lei wijze herziening behoeven. Ik meen zeer zeker van wel. Ik 
heb niet naar voren laten komen op welke wijze ik mij dat ge
dacht had. Dat moet gemeenschappelijk gebeuren. Er zullen 
tegenstellingen blijven bestaan. Wij hebben vanmiddag die 
tegenstellingen vrij levend om ons heen gehoord, maar ik meen, 
dat die regelen inderdaad zoo oud zijn geworden dat ze geres
taureerd moeten worden. Er zijn eenigen, voor wie de Regelen 
zoo dierbaar zijn, net als voor mij dat aardige huisje op de N.Z. 

Voorburgwal. Ik voor mij meen toch wel te mogen constateeren, 
dat het alleenzaligmakende van deze Regelen bij de sprekers 
zeker niet tot uiting is gekomen. Laten de heeren het in Gods
naam niet zóó zien, dat ik het zoo plezierig vind deze Regelen 
te moeten veranderen, maar ik meen, dat wij op den duur daar 
zeker toe moeten komen en wanneer deze middag daartoe ge
holpen heeft, mijnheer de Voorzitter, dan hebben we in hoofd
zaak bereikt wat Uw bedoeling was. Ik dank U zeer. 

Professor Zwiers. 
Het is toch wel wenschelijk, dat van den kant van het bestuur 
een enkel woord gezegd wordt over datgene, wat hierna gedaan 
moet worden. De geheele gang van zaken is deze geweest, dat 
het bestuur deze zaak geëntameerd heeft, maar bij wijze van een 
begin, zoodat nog natuurlijk geen enkele conclusie te trekken 
is. De vraag is: wanneer men verder gaat, moet men deze zaak 
dan niet op een breeder plan stellen, dan men op het oogenblik 
heeft kunnen doen? Moet men dan ook niet de diagnose stellen 
in den meest ruimen zin en zich eerst afvragen waarom wij iets 
aansnijden. Is het niet merkwaardig, dat er in dezen tijd een res-
tauratievraagstuk is! Ik geloof niet, dat het restaureeren als 
„vraagstuk" in vroegere perioden bestaan heeft op de wijze 
waarop het op het oogenblik bestaat en ik meen, dat dat eigenlijk 
door Koldewey en Gratama is bedoeld. Wanneer wij onze steden 
zien als een groeiend organisme waarin het van ouds bouwen 
gedragen werd door de cultuur van den tijd en waarin men als 
een vanzelfsprekendheid naar levende behoefte de dingen deed, 
die men moest doen; waarin men iets vernieuwde, herstelde of 
onderhield naar behoefte, dan was daar eigenlijk steeds op elk 
moment een beeld van de levende en groeiende samenleving 
aanwezig. En ik geloof niet, dat men toen ook behoefte had aan 
het „vraagstuk" van restaureeren. Dat wij die behoefte wel 
hebben komt m.i., omdat wij een periode doorgemaakt heb
ben waaraan zoo ontzaglijk veel cultuurafbraak is gepleegd en 
daarmede aan bouwafbraak gepaard is gegaan, dat wij op het 
oogenblik nog maar zeer weinig aanknoopingspunten hebben 
aan dat wat voor ons het nationale verleden is. Wij moeten dus 
op die aanknoopingspunten zuinig zijn. Ook geloof ik, dat 
het vraagstuk dan pas weer zou verdwijnen als wij konden spre
ken van een algemeene cultuur en een hierop zich baseerend 
bouwen. 

Wanneer wij de kwestie van het restaureeren nader moeten be
zien dan moet dit mede geschieden uit dit algemeene oogpunt, 
omdat tenslotte het werken aan oude gebouwen, het vervangen 
en vernieuwen daarvan in wezen eigenlijk een levende opdracht 
zou moeten zijn zooals elk andere opdracht uit onzen tijd en 
niet iets bijzonders, iets speciaals. Ik zie geen mogelijkheid dit 
in algemeene regelen vast te leggen, hoogstens in tendenzen. 
Het moet niet zoozeer er om gaan, als wij dit vraagstuk onder
zoeken, of de bestaande „regelen" alleen voor het restaureeren 
geschikt zijn maar meer nog of deze regelen een basis zijn waarin 
wij weer aanknoopingspunten kunnen vinden om het contact in 
het luchtledige te herstellen. Wanneer wij dit niet op dit ruime 
plan zien dan blijft men praten over incidenteele gevallen en 
privé inzichten en dan kunnen 10 vergaderingen daarover ge
houden worden maar wij blijven bij een detailbehandeling van 
de zaak. Ik zou het bestuur en de leden in overweging willen 
geven het vraagstuk verder te bekijken op een breedere basis, 
opdat het restaureeren weer worde: bouwen. Opdat het levende 
begrip „bouwen" meer volledig het bouwen aan en in onze 
levende steden en in en aan onze oude en nieuwe bouwwerken 
zal omvatten. 
De Voorzitter. 

Het zou waarschijnlijk belangwekkend zijn verschillende spre
kers opnieuw het woord te verleenen, doch daartoe ontbreekt 
ons voldoende tijd. Ik meen ook dat dit niet beslist noodzake
lijk is, omdat ik den indruk heb gekregen dat wij over het ver-
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loop van deze vergadering tevreden kunnen zijn. Weliswaar 
hebben enkele sprekers betuigd dat zij iets anders hadden ver
wacht en ook de inleider heeft te kennen gegeven dat hij zijn 
verwachtingen omtrent het debat hooger had gesteld. Maar als 
voorzitter, die de besprekingen met groote aandacht heeft ge
volgd, meen ik te mogen vaststellen dat deze middag als zeer 
geslaagd mag worden beschouwd, mede omdat nu eens een 
onderwerp is behandeld van algemeen bouwkundigen aard en 
niet de vakbelangen ons hebben bezig gehouden zooals ge
woonlijk in de vergaderingen van onzen Bond het geval pleegt 
te zijn. Het is voor het bestuur zeer aangenaam te constatee
ren dat deze vergadering, ook vanuit dezen hoek bezien, succes 
heeft gehad. Het groote aantal aanwezigen getuigt dat het 
denkbeeld van het bestuur in goede aarde is gevallen. 
Wij hebben ons niet voorgesteld heden tot concrete voorstellen 
inzake het restauratie vraagstuk te geraken. Dat vraagstuk is 
zoo veelzijdig, dat het onmogelijk is in zoo'n kort tijdbestek 
een oplossing aan te geven. Wat wij ons hebben voorgesteld 
is volkomen bereikt, n.l. dat wij van verschillende kanten zou
den vernemen hoe men thans over de restauratie van onze oude 
monumenten denkt en of de veel besproken Algemeene regelen 
van dien aard zijn, dat wij rustig op die grondwet kunnen 
voortbouwen of dat er misschien aanleiding bestaat om deze 
regelen eens ernstig onder de loupe te nemen. Zooals ik reeds 
in mijn inleiding heb gezegd is het niet onmogelijk dat de weg 
die 25 jaar geleden werd aangegeven wat scherper begrensd 
of eenigszins moet worden omgelegd. 

Dat deze middag zoo goed geslaagd is, danken wij in de eerste 
plaats aan de uitstekende inleiding, die Professor Slothouwer 
ons heeft gegeven. Wij zijn hem dankbaar dat hij in den korten 
tijd van voorbereiding — het waren slechts enkele dagen die 
wij den inleider konden geven om zich te prepareeren — , kans 
heeft gezien een belangwekkende uiteenzetting te geven van 
het vraagstuk dat ons bezig houdt, ook al mogen de licht
beelden misschien iets te wenschen hebben overgelaten. Wij 
danken u zeer Professor Slothouwer en hopen dat wij ook bij 
de verdere behandeling van dit vraagstuk op Uw steun mogen 
rekenen. Ik ben overtuigd dat ook de vergadering Uw mede
werking zeer op prijs heeft gesteld. 

Ook dank ik de verschillende sprekers, die ieder voor zich een 
voordracht hebben gehouden. Wij hebben daarbij heel veel in
teressants gehoord. De moeite die de heeren hebben genomen 
wordt door het bestuur in hooge mate gewaardeerd. Ook Pro
fessor Zwiers danken wij zeer voor zijn beknopte en duidelijke 
samenvatting. 
Tenslotte breng ik een woord van dank aan onze gasten die 
deze vergadering met hun tegenwoordigheid hebben willen ver
eeren. Wij hopen dat de kennismaking van hedenmiddag aan
leiding zal zijn dat Uw contact met den B.N.A. steeds vaster 
zal worden. Met dezen wensch sluit ik de vergadering. 

Jhr. van Beresteyn. 
Het zou niet hoffelijk zijn, indien de gasten heengingen, zonder 
dat zij een oogenblik gelegenheid hebben verzocht het bestuur 
van den B.N.A. hartelijk dank te zeggen voor de uitnoodiging 
om hier tegenwoordig te zijn bij de bespreking van een vraag
stuk, dat de gasten natuurlijk zeer interesseert. Wat mijzelf 
betreft, mijnheer de voorzitter, ik waande mij terug in den tijd, 
dat de regels er juist waren en er nu uitvoering moest worden 
gegeven door het in het leven roepen van een Rijks Monumenten 
Commissie. Dit incident, dat ik meegemaakt heb in de lie Ka

m e r — waar politiek wordt bedreven heb ik wel eens gehoord — 
was, dat in die vergadering bouwkundige fragmenten waren 
rondgedeeld met de mededeeling: zeg, doet gij er aan mee, 
dat er zoo iets zal komen! Dat was het geval met het portaal, 
gebouwd aan de kerk te Gouda. Door de sculpturen van Zijl 
was bijna de geheele zaak gestrand en ik heb indertijd mijn 
uiterste best gedaan de leiders te overtuigen dat hun vrees 
ongegrond was. Kalf zou secretaris van de Commissie worden. 
Het verzoenende element is geweest Kalf geen secretaris te 
doen worden. Wij zeiden tegen elkaar, dat wordt hij later wel. 
Toen ik hier alles hoorde, gingen mijne gedachten naar deze 
vergadering terug. Er werd „polit iek" gedreven over de restau
ratie, maar zij vonden het niet mooi of leelijk, maar de heeren 
schaarden zich volgens hun politieke kleur. 
En toen ik zooeven in Uw eindbeschouwing hoorde, dat de 
B.N.A. de verschillende regels nog eens op de helling zal bren
gen, zou ik willen zeggen: pas op het auteursrecht. U krijgt 
dan te doen met den Oudheidkundigen Bond en dat zou een 
wonderlijke geschiedenis worden. Maar zoo gebeurt het niet. 
Het zal zoo moeten gebeuren dunkt mij, dat de B.N.A. en de 
Oudheidkundige Bond hun oor te luisteren leggen bij de man
nen van de praktijk. Wij moeten samen aan tafel gaan zitten 
en ik geloof, dat dit noodzakelijk zal zijn, dat men in de prak
tijk ziet, waar de Regels op neer komen. Het zal het beste 
zijn, dat na deze discussies de zaak in den Oudheidkundigen 
Bond wederom wordt besproken. Ik ben er al eens mee be
gonnen, toen ik voorzitter werd. Wij hebben een zeer interes
sante vergadering in Pulchri Studio gehad. Ik zal gaarne ver
slag uitbrengen in mijn bestuur en dan voorstellen eens samen 
te komen met afgevaardigden van Uw bestuur om met elk
ander een bepaalde oplossing te vinden. Een bespreking tus
schen beide besturen zou de aangewezen weg zijn. Men kan 
dan zien, hoe dit aangepakt moet worden, of de regels niet 
gerestaureerd moeten worden, geconserveerd of gerenoveerd 
blijven. Ik denk, dat de Oudheidkundige Bond door het bijwonen 
van deze vergadering blijk heeft gegeven, dat deze zaak hem 
zeer ter harte gaat en de zaak zeer graag onder de oogen zal 
zien. Indien de mannen van de praktijk, de menschen van de 
wetenschap en de leeken belangstellenden dat deden zou uit 
die samenwerking misschien een herziening van die regels ge
boren worden of een handhaving met een rapport van die re
gels, waarin zij nog eens uiteengezet worden. Mijnheer de Voor
zitter, H.H. Architecten, dat zou een goed gevolg zijn van deze 
vergadering en het zou dus niet vergeefs zijn geweest, dat deze 
zaak nog eens te berde is gebracht. Voor de zaak interesseer 
ik mij buitengewoon. Mijnheer de Voorzitter en U, Heeren, dank 
ik allen hartelijk. 

De Voorzitter. 
Ik behoef niet diep op Uw woorden in te gaan, mijnheer Van 
Beresteyn. Zij strooken volkomen met onze opvattingen. Ons 
bestuur acht een nader contact met den Nederlandschen Oud
heidkundigen Bond zeer wenschelijk. En nu U als voorzitter 
van dien Bond zoo goed zijt daartoe toezegging te doen, geef 
ik U de verzekering dat het ons een groot genoegen zal zijn 
met Uw bestuur het vraagstuk nader onder oogen te zien. Wij 
twijfelen er niet aan dat dan een resultaat zal kunnen worden 
bereikt dat misschien op een nog hooger peil zal staan dan 
25 jaar geleden reeds werd verkregen. Ik dank U zeer voor 
Uw vriendelijke woorden en voor Uw tegenwoordigheid in deze 
bijeenkomst. 

GENOOTSCHAP A. ET A. ONTWERPSTUDIE NR. 14. TENTOONSTELLING. 

De inzendingen zullen worden tentoongesteld in de Rijks
academie van Beeldende Kunsten, Stadhouderskade 86, te 
Amsterdam, op 27, 29 en 30 April en 1 Mei a.s. 
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De Voorzitter van het Genootschap zal de tentoonstelling 
openen op 27 April te 1 uur. Zij is vrij te bezichtigen op 27 April 
van 1—3 uur, op 29 en 30 April en 1 Mei van 10—3 uur. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O 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 NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

R E D A C T I E : IR. H. G . J. S C H E L LI N G , V O O R Z I TT E R, B. T. B O E Y I N G A , V I C E - V O O R Z I T T E R , NR 
S E C R E T A R I S : J. P. M I E R A S . J. P. L. H E N D R I K S , F. L E N S V E L T , J. W . H. C . P O T , J. Z I E T S M A 

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 102. A M S T E R D A M 
17 

27 APRIL 1940 

NED. HERV. KERK T E COLMSCHATE. 

ARCHITECT W. VERSCHOOR. 

De N.H. Kerk te Colmschate, dateerende uit omstreeks 1840, die 
evenmin historische als architectonische waarde had, voldeed 
reeds langeren tijd niet meer aan de gestelde eischen, waarom 
werd besloten tot den bouw van een nieuwe op de plaats van de 
oude, dus in de lintbebouwing aan den straatweg van Deventer 
naar Almelo. 
Eenige verbetering in de situatie kon worden verkregen door het 
gebruik maken van een deel van den tuin van de naast de kerk 
gelegen pastorie, hetgeen echter nog niet heeft geleid tot een si
tuatie, die voor een dorpskerk ideaal kan worden genoemd. 
Een nieuwe kerk werd gebouwd volgens den hierbij afgebeelden 
plattegrond in zaalvorm, waarbij aandacht werd geschonken aan 
een liturgisch centrum. Een orienteering naar het Oosten was op 
bet gegeven terrein niet uitvoerbaar. 

In het liturgisch centrum zijn geplaatst kansel, avondmaalstafel 
en doopvont. 
De vloer ervan ligt pl.m. 0.50 m hooger dan de vloer van de kerk 
en de ruimte is, om deze een sacraal karakter te geven, overwelfd 
in tegenstelling met de kerkruimte, waarboven de kap op 5.50 m 
hooge muren beginnende, zichtbaar is gelaten en in donkerbruine 
kleur gebeitst. 
In den achterwand is een gebrandschilderd raam geplaatst, ver
vaardigd door Pieter A. H. Hofman te's-Gravenhage. De overige 
ramen zijn bezet met eenvoudig lichtgeel transparant glas in 
lood. 
Er is gestreefd naar het gebruik van natuurlijke materialen n.l. 
in- en uitwendig gevoegde baksteen voor de wanden met omlijs
tingen van Fransche kalksteen om de ramen aan de binnenzijde, 
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Z U I D - E N W E S T G E V E L . 
S C H A A L 1 A 300 

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

eikenhout voor de banken, roode plavuizen op de vloeren en on-
geschaafd gebeitst vurenhout voor de bekapping. 
Nabij den ingang bevindt zich een galerij, die niet doorgaat over 
de zitplaatsen in de kerk. De vloer van deze galerij is zoo laag 
mogelijk gelegd en wel in de eerste plaats om de op de galerij 
aanwezigen niet te veel af te zonderen van hen, die de zitplaatsen 
op den beganegrond innemen en verder om bij het doorschrijden 
van een gedeelte met zeer geringe verdiepinghoogte, de hoogte 
van de kerkruimte beter te laten spreken c.q. op te voeren. De 
galerij is geheel gemaakt van hout en wel voor een groot deel van 
eikenhout. 

Het orgel heeft een plaats gevonden in den toren boven het daar
in aanwezige ingangsportaal ter hoogte en toegankelijk van voor
noemde galerij. De lichtkronen en de wandarmen zijn gemaakt 
van blank geschuurd en iets ingezwart smeedijzer. 
Het complex, dat geheel is opgetrokken in roode handvormsteen 
en gedekt met grijze Hollandsche pannen, bevat behalve een kerk 
voor 360 zitplaatsen (behalve de galerij), een consistoriekamer, 
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een keuken, een kelder voor centrale verwarming, toiletten en 
een zaaltje voor bijzondere samenkomsten, Zondagsschool, cate
chisatie, enz. 
Ook boven dit zaaltje, dat door een harmonicawand kan worden 
verdeeld, is de kap in het gezicht gehouden, de wanden zijn ge
schuurd en gekeimd, de vloer bestaat uit roode plavuizen. 
De bouw van de kerk werd na gehouden onderhandsche aanbe
steding opgedragen aan de Fa. J . Berends en Zonen te Deventer 
voor de somma van / 23343.—, de meubileering n.l. banken, kan
sel, doopvont en tafels aan de Meubelfabriek J . L. Conijn te 
's-Gravenhage voor de somma van ƒ 3018.—. De centrale ver
warming kostte de somma van / 1615.—, de lichtkronen met 
wandarmen de somma van ƒ 985.—, zoodat de totale kosten heb
ben bedragen / 28961.—, exclusief honorarium architect. 
Allen die aan den bouw hebben medegewerkt, verdienen een 
woord van waardeering voor de wijze, waarop zij het werk uit
voerden. 

W. V. 

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

„HET AUTEURSRECHT VAN DEN ARCHITECT", 

„Veranderingen aan bouwwerken van nog levende Architecten." 

Onder dezen titel verscheen in het B.W.A. No. 15 een pagina 
van collega Boeyinga waarin eenige keeren mijn naam genoemd 
wordt. 
Hoezeer ik dit werk waardeer, stel ik er prijs op het onderstaande 
te laten volgen. Door inlasschen van mijn naam kan de meening 
ontstaan, dat ik de behandelde stof zou hebben gelanceerd in den 
geest van bedoeld geschrift; en dat is minder juist; waarom ik 
hoop dat de Redactie mij de gelegenheid zal geven het onderwerp 
te stellen zooals het bedoeld is te stellen. 
De korte ouverture in ons blad van 16 September '39 was noodig 
om er de aandacht voor te vragen. In een kringvergadering, 
eenige maanden later, werd een inleiding aangehoord waarop 
een gedachtenwisseling volgde, die weinig meeningsverschil te 
berde bracht. 
In beide gevallen werd het onderwerp strikt onpersoonlijk ge
houden, waarom geen voorbeelden genoemd werden waaraan 
uiteraard namen verbonden zouden zijn. 
De aard van het werk en de positie waarin het geplaatst is doet 
niets ter zake; vandaar dat mij ten eenenmale ontgaat waarom 
collega Boeyinga het geval plaatst in de sfeer van den Amster-
damschen woningbouw. 
— Inderdaad heb ik in den woningbouw veel werk gedaan en 
met reden. Wie het woningvraagstuk kan en wil zien als een 
maatschappelijk en sociaal vraagstuk, kent die reden. Met het 
boven aangeduide onderwerp heeft dit echter niets uitstaande. — 
Onjuist is, dat de gevallen van verminking „bijna zonder uitzon

dering" zouden voorkomen bij den woningbouw. Het komt mij 
voor dat het meerendeel daar juist niet te vinden is; hetgeen zou 
blijken als voorbeelden genoemd werden. 
Intusschen verheugt het mij zeer dat „ons Bestuur de urgentie 
„van dit vraagstuk erkend heeft en besloten dit onderwerp op 
„de agenda te brengen van een onzer eerstvolgende ledenver
gader ingen" . 
Desgewenscht ben ik bereid de inleiding te herhalen. (Men houde 
wel in 't oog dat de Redactie die niet voor publicatie geschikt 
achtte.) 
De Auteurswet geeft geen voldoenden waarborg voor de bescher
ming van ons werk. Er zijn misschien nog andere wetten welke 
die bescherming in den weg staan. Wij moeten andere middelen 
vinden en — dat is heusch niet moeilijk, leder van ons beschikt 
over h e t juiste middel. Wanneer wij dat in toepassing brengen 
is veel gewonnen. Als bovendien het beginsel verbreid wordt en 
tot algemeene regel verheven, wat vanzelf-sprekend moet wor
den geacht, dan hebben wij te dezen opzichte de Auteurswet niet 
noodig; tenzij deze, wellicht in gewijzigden vorm, zou moeten 
dienen tegen eventueele onwilligen. 
Of met de Schoonheidscommissies en het Bouwtoezicht iets te 
bereiken zou zijn is een vraag die ook maar alleen zou kunnen 
gelden ten aanzien van laatstbedoelden. 
„Nu is het natuurlijk zoo, dat een architect die een opdracht 
„kr i jgt voor veranderingen aan het werk van een erkenden (zijn 
„er ook niet-erkenden onder ons?) collega, in den regel daar niet 
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„toe overgaat zonder overleg te plegen met dezen collega," aldus 
mijn optimistische collega Boeyinga. Als 't zoo stond was de 
ingeleide actie overbodig, 't Is echter anders. Helaas hanteeren 
sommigen, w.o. vooraanstaande leden, zonder blikken of blozen 
het breekijzer met alle gevolgen van dien. En daarop was de 
strekking van mijn betoog gericht: nl. dat deze collega's over
tuigd zouden worden van het verkeerde in hunne handeling en 
tot betere inzichten gebracht. 
Wat het publiek betreft; de ervaring heeft geleerd dat van die 
zijde slechts in bizondere gevallen geen medewerking kan wor
den verwacht; tevens dat het in den regel voor rede vatbaar is. 
Het hangt er goeddeels van af hoe de voor verbouwing aange
zochte architect de situatie stelt en toelicht. 
Laat mij tenslotte mogen herhalen wat ik als bereikbaar zie en 

als regel wensch. Dat is: de aangezochte tracht den opdracht
gever te brengen naar den oorspronkelijken ontwerper van zijn 
bezit. Bestaan daartegen overwegende en aannemelijke bezwa
ren, dan pleegt hij overleg en vraagt medewerking minstens voor 
dat deel van zijn opdracht, welks uitvoering esthetische waar
den zou kunnen treffen. 
Ik zal niet trachten de even duidelijke als overtuigende woorden 
te herhalen, waarmee de door de Redactie gewraakte inleiding 
de vinger op de wonde plek heeft gelegd. Echter moge zij mij 
veroorloven met nadruk te verklaren dat inderdaad van een 
wonde plek in onze organisatie sprake is; — waarvoor genezing 
gevonden moet worden — bij voorkeur door overtuiging. 

G. J . R U T G E R S . 
15-4-'40. 

ONDERSCHRIFT. 

In verband met het bovenstaande mogen wij er op wijzen, dat 
de door den Heer Rutgers in zijn beide stukken aangevoerde 
kwestie, al was misschien de „l igging" van het geval iets an
ders, indertijd een punt van behandeling op de ledenvergade
ring van den toenmaligen B.N.A. heeft uitgemaakt. Het is de 
zoogenaamde „de Maerle" zaak geweest, die destijds veel stof 
deed opwaaien. „De Maerle" heet een landhuis te Huizen, door 
wijlen K. P. C. de Bazel gebouwd. In 1917 werd hieraan door 
wijlen architect J . W. Hanrath een kleine uitbreiding gemaakt. 
Het is hier niet noodig de juiste toedracht op te rakelen. 

Op de Ledenvergadering van 26 Sept. 1917 van de M.B.V.A 
werd een resolutie aangenomen, van den volgenden inhoud: 
„ In geval aan een architect de opdracht wordt gegeven om 
veranderingen aan te brengen aan het bouwwerk van een an
der architect, die de praktijk nog uitoefent, zal eerstbedoelde 
architect zich eerst schriftelijk te hebben vergewissen of de 
bouwheer om bepaalde redenen de verbouwing niet wenscht 
op te dragen aan den oorspronkelijken ontwerper." 

DE R E D A C T I E . 

HET UITBREIDINGSPLAN VOOR HET DIERGAARDETERREIN TE ROTTERDAM, 
DOOR IR. E. J. DE MAAR. 

Met de verwerkelijking van het uitbreidingsplan „Diergaarde" 
zal één van de op het programma staande, groote verbeteringen 
in de binnenstad van Rotterdam worden verkregen. Die verbete
ring betreft in dit geval in de eerste plaats de nieuwe entré, welke 
van het station D.P. naar de stad zal ontstaan en in de tweede 
plaats de vergroote verkeersaccommodatie van de binnenstad 
naar het westen. 
Rotterdam ontwikkelde zich in de middeleeuwen langs de Rotte 
en beschikte dan ook bijna uitsluitend over noord-zuid gerichte 
straten. Met de verplaatsing van de beteekenis van de binnen
scheepvaart naar de zeevaart ging een ontwikkeling van de stad 
langs de rivier, dus in oost-west richting gepaard, waardoor het 
wegennet naar het westen steeds zwaarder werd belast. Een 
strijd werd begonnen om het aantal wegen van de oude binnen
stad naar het westen te vergrooten. De geschiedenis laat ver
scheiden, helaas mislukte, pogingen daarvan zien. Zoo loopen de 
zijstraten van den Coolsingel vrijwel alle dood op den Wester
singel, hoewel doortrekking in westelijke richting in de bedoeling 
heeft gelegen. Tot voor ongeveer dertig jaar waren slechts een 
tweetal wegen van geringe capaciteit aanwezig. (Zie fig. 1. De 
nieuwe Binnenweg (3) die nog geen 20 m breed is en de Kruis
kade-West-Kruiskade (2) resp. 16 en 22 m breed). 
Door zeer toevallige omstandigheden zijn twee terreinen n.l. het 
land van Hoboken (zie fig. 1-C) en de Diergaarde (zie fig. 1-B) 
onbebouwd blijven liggen. Die twee terreinen vormden ware hin
dernissen voor het verkeer. 

Achteraf beschouwd wegen de nadeelen, die men daarvan onder
vond, niet op tegen de voordeelen, die later konden worden ver-
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kregen of nog zullen worden verkregen, mogelijk alléén door het 
feit, dat die terreinen ongerept waren gebleven. 
Nadat een verbinding van den West-Zeedijk langs den Ruige-
plaatweg (zie fig. 1-5) was tot stand gebracht, volgde in 1923 de 
aankoop van „het land van Hoboken" waardoor de aanleg van 
de Rochussenstraat (4a) en doortrekking van de Mathenesser-
laan (4b) konden volgen. 
Ontlasting van de zeer smalle Kruiskade (zie fig. 1-2) bleef even
wel jarenlang een onvervulde wensch. Pogingen om, al was het 
dan maar zeer sober, een verbinding tot stand te brengen tus
schen Station D.P. en het Westen, mislukten keer op keer. Tot 
voor weinig jaren waren de Nederlandsche Spoorwegen zelfs 
niet bereid de sloot, welke tusschen het emplacement (zie fig. 
1-A) en de Diergaarde inligt, af te staan om deze te dempen met 
de bedoeling daarop een uitsluitend-tramverbinding te maken. 
Zeer toevallig en zeer gelukkig voor Rotterdam veranderde het 
standpunt van de N.S. en wendde ongeveer gelijktijdig de Dier
gaarde zich tot de gemeente teneinde uit de finantieele moeilijk
heden te komen, waarin zij dreigde onder te gaan. 
In zeer korten tijd gelukte het den Directeur van den Gem. Techn. 
Dienst Ir. W. G. Witteveen overeenstemming met de Diergaarde 
en de N.S. te verkrijgen. Tegenover afstand van een nieuw terrein 
in het nabijgelegen plan Blijdorp, zou de gemeente den grond ver
krijgen voor het doortrekken van de Diergaardelaan naar het 
Westen en het doortrekken van den Westersingel naar het Noor
den. De resteerende grond van het oude Diergaardeterrein zou 
als bouwgrond door de Diergaarde kunnen worden geëxploiteerd. 
De opbrengst zou dienen om de opstallen in de nieuwe Diergaarde 

FIG. 1 

L I G G I N G V A N H E T D I E R G A A R D E T E R R E I N IN D E S T A D . S C H A A L 1 A 2 0 0 0 0 . 

te helpen bekostigen. De regeling kon, dat moge hier met dank
baarheid worden herdacht, dank zij den krachtigen steun van de 
Stichting Volkskracht tot stand komen. 
Met de N.S. werd overeengekomen, dat een strook grond aan de 
Zuidzijde van het emplacement zou worden geruild tegen een 
strook aan de Noordzijde. 
Met deze beide transacties zou de Gemeente al den voor de door
trekking van de Diergaardelaan benoodigden grond in handen 
krijgen. 
Met bekwamen spoed brachten Burgemeester en Wethouders 
deze voorstellen in den Raad, die zonder veel bespreking overeen
komstig de voorstellen besloot. 
De bedoelde transacties waren gebaseerd op een schetsontwerp 
van het uitbreidingsplan, doch veel aandacht werd daaraan voor-
loopig niet geschonken. De finantieele kant van de besluiten 
stond op dat moment te veel op den voorgrond. 
Eerst nadat de Raad het uitbreidingsplan, dat niet noemens
waard van het schetsontwerp afweek, op 23 December 1938 defi
nitief had vastgesteld, komt de beteekenis van het plan meer 
naar voren. 
Aan de hand van dit plan, zie fig. 2, volgt hieronder een beschrij
ving. De doortrekkingen van Westersingel en Diergaardelaan 
spreken voor zich zelf. Ten noorden van de verlengde Diergaarde
laan kreeg het plan een schetsmatig karakter, omdat voor het te 
vernieuwen Station D.P. nog geen definitief plan door de N.S. 
kon worden vastgesteld. Een beginselplan (zie fig. 3) vormde den 
grondslag voor de besprekingen, doch aangezien het plan voor 
het Station niet vast stond, moest wel met den globalen vorm ge
noegen worden genomen. 
Zooals uit het plan blijkt, wordt de verlengde Diergaardelaan 
naar den Beukelsdijk doorgetrokken, waarbij de tunneltraverse 
(Henegouwerlaan) van Den Haag naar den tunnel wordt ge
kruist. De traverse zal onder den Spoorweg en de verlengde Dier

gaardelaan doorgaan. Het bestaande smalle viaduct onder den 
Spoorweg wordt daartoe verbreed tot ongeveer 40 m. 
Voor het uitvoeren van deze kruising zal de bestaande bebouwing 
aan den kop van de Henegouwerlaan moeten worden onteigend 
en afgebroken. 
Behalve de verkeersverbetering van het oosten naar het westen, 
maakt het Diergaardeplan een belangrijke noordzuidverbinding 
van het Station naar den Westersingel mogelijk. 
Zooals het plan (zie fig. 2) laat zien is de Westersingel als een 
110 m breede parkstrook naar de Diergaardelaan doorgetrokken. 
Deze opzet maakte het mogelijk het verkeer ter weerszijden van 
de parkstrook in één richting te leiden; dit in aansluiting op het 
schetsplan voor het Stationsplein (zie fig. 3) dat gescheiden in-
en uitgangen vertoonde. 
Het is echter anders geloopen, dan destijds mocht worden ver
wacht, doch hierover later meer. 
Ten westen van den Westersingel is aan de bebouwing een ruime 
situatie toebedeeld; aan de oostzijde is de bebouwing meer ge
sloten. Zoowel langs de Kruiskade als langs den verlengden Wes
tersingel O.Z. zijn winkels toegelaten in aansluiting op hetgeen 
langs Kruiskade en Westersingel O.Z. (Mauritsweg) aanwezig is. 
Teneinde alle bebouwing zooveel mogelijk contact te geven met 
de groene middenstrook, zijn de bouwblokken oost-west georiën
teerd. Aangezien het hier middenstandswoningen betreft, waar
bij meer vrijheid in de plattegronden bestaat dan bij arbeiders
woningbouw, is het bezwaar hiertegen niet groot te noemen. De 
winst evenwel is klaarblijkelijk. 

Indien de parkstrook niet meer breedte kreeg dan 110 m, dan 
valt dit wel te betreuren, doch verschuiving van den westelijken 
weg meer naar het westen zou bezwaar opleveren; de omweg zou 
dan te groot geworden zijn. 
Er was bovendien nog een andere factor, n.l. de finantieele, waar
mede rekening moest worden gehouden. Hierboven werd reeds 
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FIG. 2. S C H A A L 1 A 5000 . 

FIG. 3. S C H A A L 1 A 5 0 0 0 . 

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

medegedeeld, dat de Gemeente den grond voor den oost-west 
verkeersweg en de groene strook in het verlengde van den 
Westersingel verwierf. Hieruit volgt, dat de diergaarde de voor 
bebouwing aangewezen gronden behield. Men was er bij de 
transactie van uitgegaan, dat de opbrengst van dien bouwgrond 
aan de Diergaarde zou toestaan, zich nieuw in te richten, op het 
van de Gemeente te verwerven terrein. 
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Wilde de Gemeente niet het risico loopen, dat de geheele trans
actie zou afspringen dan moest ze wel met deze feiten terdege 
rekening houden. 
Natuurlijk is veel anders geloopen dan verwacht werd, doch des
ondanks stemt het tot tevredenheid, dat door dezen gang van 
zaken, de diergaarde als instelling voor Rotterdam behouden 
blijft en zelfs in geheel nieuwe gedaante de toekomst met meer 

FIG. 4. S C H A A L 1 A 5000 . 

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

hoop kan tegemoet zien, dan op het oude terrein, waar terug
gaande belangstelling voor de volgende jaren niet veel illusies 
overliet. 
Van de architectonische verzorging van het plan mag meer ver
wacht worden, dan bij een normale particuliere exploitatie het 
geval is. 
Van de zijde van het Diergaardebestuur werd alle medewerking 
ontvangen, om de bebouwing architectonisch als één geheel uit
gevoerd te krijgen. Zelfs nu de oorlog als spelbreker er tusschen 
is gekomen, bestaat nog een redelijke kans, dat de entré van het 
Station naar de Stad een waardige architectuur zal krijgen. 
De bouwgrond ging daarna van de Diergaarde in handen van 
een exploitatie Mij over, die aan J . Wils, Arch. B.N.A. opdracht 
gaf de bebouwing te ontwerpen. Deze ontwerpen werden kort 
geleden in Museum Boymans geëxposeerd. 
De bebouwing is, behalve door het plan, door bebouwingsvoor
schriften nauwkeurig geregeld. Deze laatste kunnen voor Rot
terdam als nieuw worden beschouwd. Zij bepalen o.m. dat sou
terrains moeten worden gemaakt, waarin bergruimten voor de 
woningen moeten worden aangebracht. Voorts schrijft een ander 
artikel voor, dat droogruimten aanwezig moeten zijn, die direct 
aan de buitenlucht grenzen. De wapperende drapeeringen van 
de zichtbare achtergevels zullen daarmede, naar gehoopt wordt, 
worden voorkomen. 

Ook de bestaande boomen, die in het geheele plan zooveel moge
lijk gespaard worden, mogen op de particuliere terreinen niet 
dan met toestemming van B. en W. worden gerooid. Zelfs is een 
poging gedaan de verfkwast in later tijden in bedwang te houden. 
Degeen, die een verf laat aanbrengen strijdig met den welstand, 
loopt kans een bekeuring te krijgen. 
Voor differentiatie van het woningtype, in verband met de gezins
grootte, zijn geen bepalingen opgenomen zooals in het inmiddels 
voorloopig vastgestelde plan „Varkenoord" zijn opgelegd. 
Hoe de bebouwing tenslotte zal worden blijft (speciaal in dezen 
tijd) zeer onzeker. 

Dit blijkt o.m. uit de wijziging, die d.d. 22 Febr. 1940 door den 
Raad in beginsel werd vastgesteld voor het ten noorden van de 
Diergaardelaan gelegen gedeelte (zie fig. 4). 
Het ontwerp voor deze wijziging, dat nauw verband wordt ge
acht te houden met het plan van het nieuwe Station, is van de 
hand van den Directeur van den G.T.D., Ir. Witteveen. 
Ziehier de motiveering, die B. en W. aan den Raad gaven waarom 
het plan moest worden gewijzigd. 
„Di t uitbreidingsplan, aldus schreven wij in bedoeld voorstel (van 
23 Dec. 1938), ontleent zijn hoofdlijnen aan den verbindingsweg 
tusschen Diergaarde en Beukelsdijk en aan den weg in het ver
lengde van den Westersingel. Ter plaatse waar beide wegen 
elkaar kruisen, vormt zich een ruim plein, waaraan eerlang het 
nieuwe Stationsgebouw D.P. zou verrijzen. 
Inmiddels is komen vast te staan, dat aan het plan, voor wat be
treft het gedeelte ten noorden van de doorgetrokken Diergaarde
laan, niet kan worden vastgehouden. De Nederlandsche Spoor
wegen hebben n.l. te kennen gegeven, dat uit een oogpunt van 
rendement de veranderingen op het emplacement D.P. tot de 
strikt noodzakelijke zullen moeten worden beperkt. De wensch 
naar een modern Stationsgebouw D.P. zal dan ook slechts in ver
vulling kunnen gaan indien de plaats daarvoor zoodanig wordt 
gekozen, dat practisch geen verbouwing van het emplacement 
en met name van de perrons noodig zal zijn. In verband hiermede 
moest van een eenigszins belangrijke verplaatsing van het sta
tionsgebouw in westelijke richting worden afgezien." 
Ik wil het bij deze neergaande lijn niet laten. 
De hoop, dat de bebouwing voor het zuidelijke gedeelte binnen 
afzienbaren tijd werkelijkheid zal worden, blijft ondanks de on
gunstige omstandigheden, behouden. 

Rotterdam zal dan van zijn centraal station uit een nieuwe en 
ruime entré verkrijgen, die wel zeer gunstig zal afsteken bij het 
bestaande plein en de toegangswegen daarheen. 
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T W E E B E E L D H O U W W E R K E N D O O R J . C Z A K Y 

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 

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 , J a n . '40. 
George H i c k s schri j f t , dat de beschermende positie der architecten in Enge
land hun een groote verantwoordel i jkheid oplegt. Zij moeten de bouwkunst 
bovenal maken tot een door allen erkende dienende funct ie in de samen
leving, en zij moeten er naar streven, dat elk bouwwerk, hoe klein ook, van 
echte bouw-kunst moet zijn doordrongen. Hij wijst daarbij op het f raaie 
ontwerp officieele telefoonkiosk van S i r Giles Gilbert Scott. 

I D E M , Febr. '40. 
Discussie over G. H icks ' lezing in het vorige nummer. 

J O U R N A L R O Y A L I N S T I T U T E O F B R I T I S H A R C H I T E C T S , 15-1-'40, No. 3. 
E r i c B i rd en W i l l i a m Al len schri jven over druipli jsten. 

I D E M , 19-2-'40, No. 4. 
Aanwi jz ingen over metselen bij vorst. 

I D E M , 18-3-'40, No. 5. 
lets over bouwmaterialen voor woningbouw in oorlogstijd. 

A R C H I T E K T S IA (Praag) , 1939, No. 12. 
Ar t ike l over opschriften op restaurants. 

I D E M , 1940, No. 1. 

Studie over stedebouwkundige problemen in Praag. 

I D E M , 1940, No. 2. 

Interessante museum-ontwerpen voor Praag. — De beide nieuwe nummers 
van dit blad zijn keurig verzorgd uitgegeven. 

L ' A R C H I T E T T U R A I T A L I A N A , 1939, No. 12. 
Pr i jsvraag voor een openbaar gebouw te Verona, met interessante ontwerpen. 

I D E M , 1940, No. 1. 
Studie over kantoorgebouwen. Bioscoop in Oslo. H. G . J . S. 

GENOOTSCHAP A. ET A. ONTWERPSTUDIE NR. 14. TENTOONSTELLING. 

De inzendingen zullen worden tentoongesteld in de Rijks
academie van Beeldende Kunsten, Stadhouderskade 86, te 
Amsterdam, op 27, 29 en 30 April en 1 Mei a.s. 
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De Voorzitter van het Genootschap zal de tentoonstelling 
openen op 27 April te 1 uur. Zij is vrij te bezichtigen op 27 April 
van 1—3 uur, op 29 en 30 April en 1 Mei van 10—3 uur. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST B O N D V A N NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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DOCUMENTATIE VAN LANDELIJKE BOUWKUNST. 

De landelijke bouwkunst is een bescheiden kunst. 
Oogenschijnlijk is zij niet meer dan de voldoening aan louter 
materieele voorwaarden: die van beschutting en bescherming 
en die van een redelijke organisatie, voor zoover deze de bedrij
ven betreft. De rest, meent men, is toegift. Onder „de rest" 
wordt dan alles verstaan wat in onze taal onder den term „schil
derachtig" is samen te vatten. Inderdaad is die rest een toegift, 
zooals alle schoonheid een toegift is voor de dingen die uit de 
natuur ontstaan zijn en die het teeken dragen dat zij deel zijn 
van de Eenheid. 
Het platteland als geheel vormt de bron waaruit elke grootere 
cultuurgemeenschap gevoed wordt — en niet alleen in materieel 
opzicht. Alle cultuur is een volmaking van het natuurlijk ge-
gevene, zoodat het landelijke bedrijf op zichzelf beschouwd de 
eerste cultuurfaze vertegenwoordigt. 
Zoodra die faze zich manifesteert in eigen vormen — en dat 
kan wezen in 't cultuurlandschap, in de nederzettingen, in de 
boerderijen of in de gebruiksvoorwerpen — dan komt over die 
dingen, als over elk goed werk van menschenhanden, een glans 
van den Geest te liggen. En zien wij een landschap met zijn 
akkers en weiden, met de verspreide boerderijen en met de dor
pen, waar de huizen nauw zich scharen om de kerk, dan er

varen wij een orde die deel is van de hooge Orde die in de 
Eenheid is. 
Schooner en rijker nog openbaart zich de Eenheid als het beeld 
beheerscht wordt door een gave stadssilhouet. Zooals daar de 
torens hooger rijzen dan elders in het land, zoo ook worden 
binnen de stadsgemeenschap de golven van het geestelijk ge
beuren hooger opgestuwd. De steden zijn de kostelijke bloemen 
van de cultuur. Maar elke bloem behoeft het organisme van de 
plant en de plant behoeft een goeden bodem. 

Zooals hierboven geschreven werd is de landelijke bouwkunst 
een bescheiden kunst. Want zij is de begeleiding van een een
voudig leven, een leven waarin men de afhankelijkheid van de 
natuurmachten leert beseffen, een leven waarvan men het tij
delijke en de wisselvalligheid dagelijks ervaart. 
Het wezenlijke groote kan alleen daar ontstaan waar velen 
samenwerken die zichzelf niet achten. En slechts de kracht van 
zeer velen tezamen is toereikend om een groot werk tot stand 
te brengen: vele akkers zijn noodig om één boerengezin het be
staan te verzekeren, vele boerderijen zijn noodig wil de dorps
gemeenschap kunnen leven, een achterland met verscheidene 
dorpen en tal van boerderijen is noodig wil één stad mogelijk 
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zijn en vrij groot moet die stad wezen, wil zij zich een kathe
draal kunnen bouwen. 

De kracht van de landelijke bouwkunst schuilt in haar natuur-
verbondenheid; oorsprong en doel zijn beide deel van de na
tuur. De bouwstoffen zijn streekeigen, uit of op den bodem ge
wonnen. De structuur is eenvoudig, volgt het doel en doet de 
materialen tot hun recht komen. De vorm is groot gehouden en 
blijft vrij van het persoonlijke. 
De landelijke bouwkunst is in haar verschijning algemeen, altijd 
geldend en traditioneel, want zij grondvest zich op het goed dat 
door vele generaties beproefd werd en verder gedragen in 
den tijd. 

Sedert de helft van de vorige eeuw raakt ons platteland in 
steeds sneller tempo ontluisterd. Landschappelijk schoon ver
dwijnt, fraaie dorpen worden misvormd, eenvoudige boerde
rijen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen worden allengs afgebro
ken en veelal vervangen door karakterlooze bouwsels. 
Vele oorzaken zijn te noemen: de vestiging van industrieën op 
het land en in de dorpen, het uitstroomen van de groote-stads-
bevolking over het land, permanent in de forensengebieden, 
periodiek in de vacantieoorden, de enorme bevolkingstoename 
die steden en dorpen onmatig doet uitgroeien. De steden onder
houden niet langer een ordelijke betrekking met hun eigen 
achterland, eerder beschouwen zij de heele wereld als hun 
achterland, terwijl de producten van eigen bodem speculatie
objecten geworden zijn voor den wereldhandel. 
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Zoo raakt de orde verstoord, terwijl de betrekkingen tusschen 
steden en platteland een onnatuurlijken aard gekregen hebben. 

Het verlies van natuurschoon en van karakteristieke landelijke 
bouwwijzen heeft velen verontrust. De eerste reactie was die 
van zorgen voor het behoud van het restant: natuurmonumen
ten, -reservaten, -parken, musea, openluchtmuseum, tal van 
gespaarde en gerestaureerde gebouwen, gevels en voorwerpen. 
Hoe loffelijk dit streven naar behoud mag wezen, afdoende valt 
de ontluistering van het land op deze wijze niet te keeren. De 
voortgaande bevolkingstoename, wijzigingen in de economische 
structuur en intensiveering van de bodemcultures eischen 
nieuwe gebouwen. Ontginningen worden ondernomen en wijzi
gen het aspect van het landschap. Daarbij raken oude bouw
werken eens uitgediend en vragen om vervanging. En het 
nieuwe wordt helaas te vaak met ongevoelige handen en een 
liefdeloos hart geschapen. 
Het besef is groeiende dat allereerst de orde hersteld moet wor
den, voorloopig door (zachten) dwang. Men tracht door uit
breidingsplannen orde te scheppen in den bebouwingschaos, 
streekplannen zijn in voorbereiding waarbij de bestemming van 
groote gebieden bepaald wordt, over het nationale plan wordt 
ernstig nagedacht. Wellicht dat geleidelijk-aan de gezindheid 
zich mede in de goede richting ontwikkelt; ongunstige tijden 
zouden daartoe wel eens kunnen bijdragen. 
Zeker is dat de wijzigingen in het landschap, de dorpsuitbrei
dingen en de nieuwe bebouwing onder, ook esthetisch, deskun
dige leiding dienen te staan en dat de uitvoering der onder-

t 
T 

\ 141 LllA il~M^<Y*xu iUSjTfcüJ BP 

t 
T 

tk 

HUtlill Irll II 

N E D . H E R V . K E R K T E D R E I S C H O R . S C H A A L 1 A 500 . 
155 



• I I 

J l 

_ J 1 M ••••••••• 

• » » » » : • • • : :••»: 

"" Sljw-jHi P : : 

IÜIUM 
E E N I G E H U I Z E N UIT D E R l N G B E B O U W I N G R O N D D E K E R K T E D R E I S C H O R . S C H A A L 1 A 200. 

M I D D E L S T E G E B O U W T J E IN D E B O V E N S T E RIJ H E T R A A D H U IS (1637). 

K i l l 

i TI\ | ptgr —~~J 

A 

i 

J±J ML 

ui w 
Wj l i LilljiJ uijBüj 

uuui/i n Dimcuot 

N O G E E N I G E O U D E H U I Z E N T E D R E I S C H O R . S C H A A L 1 A 200. 

deelen en van de bebouwing in handen behooren te zijn van 
degenen die het land wezenlijk kennen, die het een goed hart 
toedragen, die bekwaam zijn in hun vak en die besef van de 
structuur en van de cultureele orde hebben. 
Een jonge generatie zal daartoe opgeleid moeten worden. Men 
vraagt: hoe? Allereerst door kennis te nemen van het goed dat 
ons gebleven is, door den verbroken band der traditie te herstel
len. Kennis van het land in den ruimsten zin is noodig. Voor de 
architecten — want zij vooral zullen dit werk moeten verrich
ten — speciaal de kennis van de landschapstypen, van de dorps-
typen, van de boerderijen, bedrijfsgebouwen en behuizingen en 
van de gebruiksvoorwerpen. 
Voor die studie is een inventarisatie van de landelijke architec
tuur noodig; eenerzijds omdat het karaktervolle en schoone 
bezig is er te verdwijnen en wij dus het gevaar loopen binnen 
enkele generaties niets over te hebben, althans geen gaaf ge
heel van landschap, nederzettingen en bebouwing meer zullen 
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bezitten, anderzijds om een overzicht te verkrijgen van de lan
delijke bouwkunst, een basis dus voor de studie van deze 
materie. Daarbij onderschatte men de regenereerende werking 
van het opmeten zelf, van het in nauw contact zijn met het 
landelijk gebeuren en van het zorgvuldig opmeten van de ge
bouwen niet. 
Tal van architecten, particulieren en vereenigingen verzamel
den reeds waardevolle gegevens, doch deze dragen uiteraard 
een incidenteel of, in het gunstigste geval, een regionaal karak
ter. Deze gegevens worden van grooter waarde wanneer zij in 
een grooter verband dienstbaar gemaakt worden. 
De documentatie van Nederlands landelijke bouwkunst in den 
ruimsten zin is van evident belang, niet alleen cultuurhistorisch 
doch evenzeer feitelijk en practisch. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Ne
derlandsche Architecten, de Bond Heemschut en het Genoot-
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schap Architectura et Amicitia stelden in 1938 een commissie 
in tot voorbereiding van de documentatie van plattelands
architectuur. Deze commissie heeft, na bestudeering van de 
verschillende mogelijkheden, voorgesteld de documentatie te 
doen behartigen door een stichting, met welk voorstel de Be
sturen van genoemde vereenigingen zich in principe accoord 
verklaard hebben, zoodat binnenkort de Stichting tot Docu
mentatie van Landelijke Bouwkunst in 't leven geroepen zal 
worden. 
Deze Stichting stelt zich ten doel de kennis te bevorderen van 
de architectuur en verwante kunsten van Nederlands platte
land. 
Zij tracht dit doel te bereiken in de eerste plaats door het op
meten, in teekening brengen, fotografeeren en beschrijven van 
landelijke nederzettingen, bouwwerken en gebruiksvoorwerpen 
en het verzamelen en bewerken van gegevens betreffende ver
loren gegane soortgelijke objecten. De teekeningen, fotogra

fieën, beschrijvingen en dergelijke worden ondergebracht in 
een archief. 
De 15e Monumentendag, op 18 Mei a.s., zal geheel gewijd wor
den aan de documentatie van onze landelijke bouwkunst. 
Daarna zal de Stichting zelve spoedig haar beslag vinden. 

De in dit nummer gereproduceerde teekeningen en de beschrij
ving vormen de documentatie van de Zeeuwsche dorpen Drei-
schor en Noordgouwe en van enkele boerderijen in de omge
ving, zooals deze werd opgezet door een groep Delftsche stu
denten. 
Hier zii duidelijk vermeld, dat dit niet is een exempel dat den 
vorm der uiteindelijke documentatie aangeeft, doch een poging 
om een voorbeeld te geven ter inleiding en ter discussie. 
Wel is bewust ernaar gestreefd He dorpen in hun totaliteit weer 
te geven, in hun stedebouwkundige structuur en in hun archi-
tectonischen opbouw. De karakteristieke deelen werden toege-
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licht op grootere schaal. Zoowel bij de keuze als bij de weer
gave is gezocht naar het meest algemeene met terzijdestelling 
van het subjectieve. Van de architectuur werden de figuren na
drukkelijk bepaald, van de plastische elementen, zooals de kerk, 
werd in de weergave gestreefd naar een ruimtelijke toelichting. 
Nauwkeurigheid waar het de hoofdzaken betreft gold hier als 
parool, nauwkeurigheid tot in de kleine details werd alleen dan 
betracht, wanneer het ging om door te dringen in de beteekenis 
van een onderdeel. 

Op vele vragen, die de studie van de „groote" architectuur open
liet, werd hier tijdens het opmeten van landelijke bouwkunst 
een antwoord gevonden. De oprechte verontwaardiging over de 
schending van het gave geheel werd allengs overvleugeld door 
de vreugde om de schoonheid van het onaanzienlijke, dat iets 
openbaarde van de Orde van het Onzienlijke. 

J . F. B E R G H O E F . 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DREISCHOR EN NOORDGOUWE. 

In de tintelende helderheid van de frisch-doorwaaide Zeeuwsche 
lucht ligt het vlakke polderland van Schouwen en Duiveland uit
gestrekt. Nu één geworden in de rondom beschermende dijken 
tegen dreigend watergevaar, was Schouwen-Duiveland eertijds 
in tweeën verdeeld door het Gouwe, het breede water dat de toe
gang was tot de haven van Zierikzee. 

In stoere stugheid zijn de door slingerende dijken omsloten 
polders veroverd op de zee, de een na den ander in den voortgaan-
clen tijd, waarvan het wapen van het Land van Schouwe duidelijk 
spreekt. „De gesteldheid des Lands, en deszelfs geduurige wor
ste l ingen met de zee, in welker midden het moet staande ge
h o u d e n worden, schijnt de Inwooners weleer bewoogen te heb-
„ben, om tot deszelfs Wapen te neemen een Meerman en Meer-
„wijf , dobberende op blaauwe en Zilveren Zeebaaren op een 
„Gouden Schild, gelijk het thans gevoerd wordt". 
Vaste dijken, waarvan het tegen de zee gekeerde talud flauwer 
helt dan dat aan de polderzijde, omranden de in zich gekeerde 
polders, en zooals de polder in zelfbewuste kracht zich in zichzelf 
keert tegen het buitenwater-gevaar, zoo ligt ook het dorp en 
de enkele hofstede in eigen zelfstandigheid in het Land van 
Schouwe. 

Eén uur gaans benoorden Zierikzee liggen de polder van Noord-
gouwe Beoosten en Bewesten Steene en de polder van Dreischor 
met de twee dorpen Noordgouwe en Dreischor, die in hun een
voudige vormentaal stil van deze kracht getuigen. 
Het is van de schoonheid van deze simpele dorpen, Noordgouwe 
en Dreischor, die slechts een willekeurige greep zijn uit de veel
heid van schoone dorpen en vlekken, die ons land nog rijk is, dat 
onze opmetingen en deze publicatie willen spreken; het is het 
pogen te verstaan, wat deze vormeneenvoud ons heeft te zeggen 
in zoo menig Nederlandsch dorp. Het is een pogen te vatten dat
gene, wat ons in plattelandsche vormentaal gezegd wordt en 
waarvan wij slechts een oppervlakkigen schoonheids-indruk ge
voelen en die wij niet verstaan — Noordgouwe en Dreischor. 
„Noordgouwe is een Dorp en Ambachtsheerlijkheid, zijn naam 
„voerende naar een gedeelte van het water Gouwe, 't welk 
„Dreischor, dat voormals een Eiland op zich zelve was, van het 
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„Land van Schouwe afscheidde, en Noordgouwe werd genaamd, 
„in tegenstelling van het ander gedeelte deszelven waters, dat 
„bij de stad Zierikzee Schouwe en Duiveland van malkander 
„scheidde, en den naam van Zuidgouwe droeg", het Dijkwater. 
Was de Noordgouwe in 1304 nog zoo breed, dat de Fransche 
zeevoogd, Admiraal Reinier Grimaldi van Genne met zijn vloot 
„elf Galeien en agt en dertig schepen, alle wel bemand", dit 
vaarwater invoer, om Zierikzee van het beleg der Vlamingen te 
ontzetten, in het jaar 1374 was deze mond dermate verzand, 
dat Jan van Chastillion, Graave van Blois, Heer van Avennes, 
Schoonhove en ter Goede, wien het land van Dreischor toebe
hoorde, het „gors en slijk tusschen Schouwe en oud Dreischor 
uitgaf tot nieuw land te bedijken aan zijn rentmeester „en andere 
goede lieden". 

Is er van vrijwel geen der oude Zeeuwsche Heerlijkheden de 
stichtingsdatum met zekerheid bekend, uit bovenvermelde uit-
giftbrief blijkt die van de Ambachtsheerlijkheid Noordgouwe. 
En is er in dit epistel reeds sprake van 20 Gemeten Lands, die 
aan de aldaar te maken Kerk „tot een altoos durende Brovende" 
wordt geschonken, zoo is ook de ontstaansdatum van het dorp 
Noordgouwe ons bekend. 

De Kerk van Noordgouwe was gewijd aan de Heilige Drie
koningen. De Kerk, symboliseerend de heenwijzing voor alle 
menschen naar Hem, naar Wien de drie koningen, geleid door 
de ster op Kerstnacht, heen gingen, is hier in haar plaats in het 
midden der dorpsgemeenschap de zoo duidelijke spil van het 
geheele leven, de spil van de menschengemeente, de spil van 
den mensch. 

Het kerkgebouw, omgeven door een gracht en kerkbrink, is een 
baksteenen gebouw van 1462, bestaande uit een schip met drie
zijdig gesloten koor, afgedekt door een houten tongewelf, 
dwarsbeuken, afgedekt door een ribgewelf en Westtoren. De 
Zuidelijke dwarsarm is in 1846 afgebroken en vervangen door 
een gebouwtje dat raadhuis en zondagsschool huisvest, de Noor
der dwarsbeuk is ingericht als „gevanghok". Van buiten geheel 
gepleisterd, staat de Kerk in haar desolaten toestand in het mid

den der dorpskom, nog steeds het zinvolle teeken van de ge
meenschap. 
Daaromheen geschaard achter een haag van geschoren linden, 
de kleine grijs-vertinde huisjes naast die met muren van vervuild 
gele steen, alle onder hun roode daken; waarin de dorpstimmer
man, de smid, de schilder, de kruidenier en allen die zulk een 
kleine dorpsgemeenschap vormen. Witte kozijnen, groen ge
verfde ramen en deuren in de grijze met cement vertinde muren. 
Fel geel of oranje kozijnen met groene ramen in de vervuild-
gele muren. 
Zoo ligt de kleine dorpskern op het trefpunt der wegen naar 
Zierikzee, Dreischor en Zonnemaire met verderheen Brouwers
haven. Aan den weg naar Zonnemaire, niet ver van de kom, de 
molen, hoog boven op den dijk. Aan den weg naar Zierikzee de 
zwaar beboomde oprijlaan naar de voormalige woning van den 
Ambachtsheer, het Huis de Pottere. Nu een architectonisch on
interessante hofstede, spreekt de kroniekschrijver van 1753 van 
„een klein ouderwets Slot of bewaterd Huis". In 1650 liet Ridder 
Johan Konijër, weduwnaar van Maria de Pottere, wier testament 
een schenking inhield tot stichting van vijf Weduwen-huisjes, 
de door ons opgemeten Konijërs- of Koenjers-huisjes of Vrouwe 
de Pottere's Huisjes bouwen „tot troost en onderhoud van vijf 
eerlijke, van goede afkomste, en van kloeke Voorstanders ont-
bloote Weduwen", zooals een opschrift in den voorgevel vermeld
de. De voorgevel van de Vrouwe de Pottere's huisjes achter de 
geschoren linden is wit vertind; gele kozijnen en groen raam-
hout onder roode pannen, zij- en achtergevel zijn grijs gecemen
teerd. 

Rechts langs deze Konijërshuisjes voert de Kloosterweg naar 
het voormalige Karthuizer Monniken Klooster Ziön onder Schud-
debeurs (van 1434) langs eenige fraaie buitenplaatsen en hof
steden, waarvan „de Roosegaard" een mooi voorbeeld is. 
De Ambachtsheerlijkheid Noordgouwe werd verdeeld in twee 
rechtsgebieden Beoosten- en Bewesten Steene. De grens was 
eertijds door een van lands wege geplante rij hoog opgaande 
boomen en door blauwe steenen, waarop Beoosten Steene en 

Bewesten Steene gebeiteld, aangegeven. De boomen zijn er reeds 
eeuwen niet meer, de blauwe dorpels, in den grond geplaatst, 
worden op verschillende plaatsen nog gevonden in een lijn, 
evenwijdig aan den Kloosterweg. Beide gebieden hadden een 
eigen rechtspraak. Wilde men voor Beoosten Steene van eenig 
vonnis, door de Schepenen van Noordgouwe uitgesproken, in 
hooger beroep gaan, dan moest men bij de Vierschaar van Drei
schor, door den Baljuw van Dreischor, aan wien dit recht was, 
aangesteld, terecht. Voor Bewesten Steene werd dit recht door 
de Baljuwen van Dreischor en Zierikzee voortdurend betwist. 
Een gevolg van deze twee rechtsgebieden is nog steeds het ver
schil in lengtemaat, Beoosten Steene meet met Dreischorsche-
of Blooische maat, Bewesten Steene met Schouwsche maat, 
„welke 21 Roeden 2 Voeten A x / 2 Duim op 't Gemet verschillen, 
„zijnde de Blooische maat zooveel grooter dan de Schouwsche." 
„Dreischor is een oude en aanzienlijke Heerlijkheid, leggende 
„Noordwaards van Noordgouwe in den uitersten Oosthoek van 
„het Eiland, met haare dijken tegen het Dijkwater en Greve-
„l inge." 

De pogingen om den naam van Dreischor af te leiden, hebben 
velen op dwaalwegen gebracht. Zoo meende men dat Dreischor 
„Drie Scharen" zou beteekenen, en dat die naam ontleend zou 
zijn aan de drie Vierscharen over Dreischor, Noordgouwe en 
Zonnemaire, ten Noorden van Noordgouwe. Dreischor had im
mers eertijds niet alleen „de Hooge Jurisdictie over die allen", 
maar men moest ook voor burgerlijke zaken zich hier beroepen, 
zooals reeds hiervoren vermeld. De naam Dreischor bestaat ech
ter reeds eenige eeuwen vóór de bedijking van Noordgouwe en 
Zonnemaire ( ± 1400), dus deze afleiding is niet juist. Anderen 
leiden den naam uit het wapen af, — drie groene schorretjes 
met witte schaapjes op een blauw schild, — maar ook deze af
leiding is niet tè rijmen met het feit dat reeds in 1206 in het 
verdrag van van Loon Dreischor „Drie Skire" genoemd wordt. 
De naamsafleiding is onbekend. 

Dreischor was tot de bedijking van Noordgouwe en Zonnemaire 
een eiland, waarvan in 1288 op St. Aagtendag in een enormen 
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watervloed een stuk Sir Jansland afsloeg, waarna in de annalen 
vaak van Klein-Dreischor wordt gesproken. 
Reeds in 1399 kreeg Dreischor van Hertog Albrecht van Beieren 
eenige keuren en rechten. Nadat in 't jaar 1528, bij den dood van 
Filips van Kleeve, Heer van Ravesteyn, Heer van Dreischor, 
deze Heerlijkheid aan den Keizer als Graaf van Zeeland, was 
vervallen, werden deze rechten bevestigd door Keizer Karei in 
1530. In een brief belooft de Keizer o.a. over Dreischor „te zullen 
„stellen een Baljuw, die zal mogen de Schepenen te volmagtigen, 
„om kennis en Regtoefening te hebben van alle Zaaken, zoowel 
„Li j f straf bare als Burgerlijke, onder 't Regtsgebied van den 
„Hove van Holland" (dus niet het Hof van Zeeland) „en tot het 
„voorschreeven Baljuwschap te zullen stellen en beveelen zijn 
„Rentmeester Beoosten Schelde". Bij het afzweren van den 
Koning van Spanje vervalt deze Heerlijkheid aan het „Gemeene 
Land van Zeeland." 

Volgens dezen brief van Keizer Karei heeft de Heerlijkheid van 
Dreischor haar eigen hooge vierschaar gehad, die in het dorp 
Dreischor haar zittingen had en waaraan het wapen met Vrouwe 
Justitia aan den gevel van het raadhuis nog herinnert. In 1703 
gaan de Lijfstrafbare, in 1753 ook de burgerlijke rechtszaken 
over aan de Vierschaar van Zierikzee. 
In de Heerlijkheid Dreischor waren twee dorpen gelegen, Drei
schor en Dreyscherhaven of Maje. 
Oorspronkelijk was het polderbestuur, het dorpsbestuur en kerk
bestuur één; tengevolge van de steeds verdergaande differen
tiatie van de werkzaamheden dezer besturen, kwamen deze ook 
losser van elkaar te staan. Maar in 1582 nog maakte de Kerk haar 
gronden te gelde om 2200 pond Vlaamsch op te brengen ter dek
king van hooge dijkuitgaven en nog heden ten dage betaalt het 
polderbestuur / 180.— per jaar voor het onderhoud van de kerk. 
Van Maje is niets meer over; in de rekeningen van het bisdom 
Utrecht wordt er van de Capella S. Leonardi aldaar (+ 1480) 
gesproken. 
In deze rekeningen worden de altaren van de kerk van Dreischor 
herhaaldelijk genoemd. De Kerk was voor de tijden der Her
vorming een der drie Parochiekerken in het Land van Schouwe, 
waarin de Vikarie was aan een St. Barbarae's Altaar. In de reke
ningen van het bisdom Utrecht is echter het eerst, in 1409, 
sprake van de Ecclesie S. Adriani en eerst in 1505-1506 wordt 
er van een Altare S. Barbarae gesproken. Hoe dit te rijmen is 
ons niet duidelijk geworden. 
Het tegenwoordige kerkgebouw, van omstreeks 1445, bestaat 

B O E R D E R I J „ D E R O Z E G A A R D " T E N O O R D G O U W E . 

uit een schip en Zuider-zijbeuk met koren, doopkapel en West
toren en is omgeven door een beböomden kerkhof en gracht. De 
torenspits werd in 1867 door den bliksem getroffen en brandde 
af, de kerk bleef gespaard, d.w.z. voor natuurrampen als deze, 
maar de „cul tuurmensen" ging nog veel grondiger te werk. In 
1828 zijn de raamtraceeringen en de middelposten weggenomen, 
waarvoor in de plaats houten kozijnen aangebracht. In 1873 
werd de Zuidbeuk van de kerk, waarin de dorpsschool door 
houten schotten was afgescheiden, inwendig verbouwd; daarbij 
werd de gevel van de conterforten ontdaan en in „modernen 
stijl" opgetrokken. 

Droef is het, het fraaie Godshuis op de dorpsbrink in deze ver
wilderden staat te moeten beschrijven. 
Rondom de Kerk de ring van dorpswoningen, waartusschen 
ook reeds vele „wild-moderne stijlproducten" het geheele aspect 
van het dorp bedreigen (deze gevels zijn door ons zeer schema
tisch aangegeven). 
Vanuit deze ronde dorpskom loopen radiaalsgewijze de flauw 
neerloopende straatjes naar den tweeden ring, die in den Zuid-
Westhoek van het dorp om het voormalige kasteel van den Bal
juw, het Slot Windenburg, onregelmatig verloopt. Op den weg 
naar de haven ten Oosten van het dorp op een kleine verhooging 
in de oksel van twee wegen naar de Zeedijk, de molen. 
Het kasteel Windenburg, in 1377 mede door Anna van Bour-
gondië gesticht, werd omstreeks 1470 herbouwd en was achter
eenvolgens de woonstede van de geslachten Ockersen, Morre 
en Heshuysen. De eerste twee geslachten lieten in het Zuidkoor 
van de kerk fraaie graftomben bouwen. In 1857 werd het kasteel 
verkocht „om te sloopen of te laten staan." Eenige jaren geleden 
werd de gracht, in ons plan nog aangegeven, om vervuilings
redenen gedempt en eenige kippenhokken geven thans de plaats 
aan van het eens zoo rijke Huize Windenburg. 
Bedreigd door modern vandalisme van quasi-verkeerseischen, 
bedreigd door niet-verstaan van het eenvoudig dorpsschoone 
door den hedendaagschen bouwer, bedreigd door onverschillig
heid voor de taal die deze simpele plattelandsch-architectuur 
spreekt, liggen Dreischor en Noordgouwe in het stugge, fiere 
Land van Schouwe. Stil grootsch in zelfbewuste zekerheid van 
wat de eeuwen hun maakten, spreken deze dorpen een taal 
die de moeite waard is te verstaan; moge deze publicatie daartoe 
bijdragen! 

Arnhem. H. W. H E R W I G . 
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AANBIEDING HULDEBLIJK WILLEM KROMHOUT. 

Toen in 1934 de bouwmeester Willem Kromhout, bij het bereiken 
van zijn 70ste levensjaar, werd gehuldigd door het houden van 
een tentoonstelling van zijn levenswerk in het Stedelijk Museum 
te Amsterdam, werd bij de opening dezer tentoonstelling het 
voornemen te kennen gegeven, als blijvend aandenken aan deze 
huldiging een borstbeeld van hem te doen vervaardigen. Door 
bizondere oorzaken is de uitvoering van dat voornemen ver
traagd. 
Een kleine commissie, bestaande uit bestuursleden van enkele 
vereenigingen, nl. A. Eibink van A. et A., B. T . Boeyinga van den 
B.N.A., Ir. A. J . van der Steur van de Ver. H.B.O. en Jhr. W. J . 
H. B. Sandberg van de V.A.N.K., heeft deze huldiging in laatste 
instantie voorbereid en getracht daarvoor het benoodigde bedrag 
bijeen te brengen, door in hoofdzaak alle leden van de verschil
lende vereenigingen van architecten en verwante kunstenaars 
in de gelegenheid te stellen, een bijdrage daarvoor te schenken. 
Zij verstrekte voorts aan den beeldhouwer Theo van Reijn te 
Haarlem de opdracht tot vervaardiging van het borstbeeld. 
Onze Nestor onderging gedwee zijn lot van poseerend model 
voor den beeldhouwer en enkele weken geleden is de steenen 
beeltenis van hem gereed gekomen. De commissie heeft inmid
dels het benoodigde bedrag nagenoeg bij elkaar kunnen brengen. 
Het moment van de aanbieding van dit huldeblijk is dus aan
gebroken. Er is nu een „Comité van Aanbieding" gevormd, 
waarin o.m. de voorzitters en secretarissen van de navolgende 
vereenigingen zijn opgenomen: 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van 
Nederlandsche Architecten (B.N.A.). 

Het Genootschap Architectura et Amicitia (A. et A.) . 

Architectengroep „De 8". 
Groep Bouwkunst van de Algem. Katholieke Kunstenaars Ver

eeniging (A.K.K.V.) . 

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 
Architecten Vereeniging „De Opbouw". 
Nederlandsche Kring van Beeldhouwers (Kr. v. B.). 
Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.). 
Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en Verwante Kunsten. 
Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht 

(H.B.O.). 
Club gediplomeerden H.B.O. 
„De Poorters" Club van studeerenden H.B.O. 
Het zijn de volgende Heeren die in het Comité zitting hebben 
genomen: (alphabetisch) 
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A . Baart , architect B.N.A. , Leeuwarden. 

J . B. Bakema, voorz. „ D e Poorters" H .B .O. , Amsterdam. 

C . H. de Bever, architect B.N.A. , E indhoven. 

Ir. J . de Bie Leuvel ing T jeenk, eerelid B.N.A. , Amsterdam. 

B. T . Boeyinga, secr. B .N.A. en secr. Ver . H .B.O. , Amsterdam. 

Wieger Bru in , voorz. A . et A., Amsterdam. 

W . la Cro ix , secr. „ D e 8", Amste rdam. 

Ir. Jos. T h . J . Cuypers , eerelid B.N.A. , Roermond. 

G. Drexhage, secr. „ D e Poorters" H .B .O. , Amsterdam. 

J . Eisenloeffel , kunstnijveraar, Amsterdam. 

C. Fe i tkamp, secr. A . et A . en voorz. C lub H.B.O. , Amsterdam. 

W. van Gelderen, voorz. „ D e Opbouw", Rotterdam. 

W . J . Gerretsen, architect B.N.A. , A r n h e m . 

Dick Greiner, architect B.N.A. , Amsterdam. 

Dr. Jan Kal f , eerelid B.N.A. , Inspecteur Kunstbescherming, 's Gravenhage. 

H. van der Kloot Meijburg, voorz. B .N.A. , Scheveningen. 

P. K luyver , secr. „ D e Opbouw", Rotterdam. 

B. J . Koldewey, secr. Gr . Bouwk A . K . K . V . , Voorburg. 

N. P. de Koo, secr. V . A . N . K . , Rotterdam. 

H. M. Kraayvanger , voorz. Gr . Bouwk. A . K . K . V . , Rotterdam. 

Fr i ts Lensvelt , secr. Tentoonstel l ingsraad, Amsterdam. 

Prof. N. Lansdorp , architect B .N.A. Hoogl . T e c h n . Hoogesch. 's Gravenhage. 

J . C . Meischke, architect B.N.A. , Rot terdam. 

B. Merkelbach, voorz. „ D e 8", Amste rdam. 

M. Meijerink, architect B.N.A. , Zwolle. 

Bert. Nienhuis, ceramist, A m s t e r d a m . 

S. Ni jkerk, secr. C lub H.B.O. , Amsterdam. 

Prof. W . A . E. van der P luym, Hoogl . Ri jks Acad . v. B. K „ Bussum. 

W. C . Pouderoyen, Secr. Bouwk. & Vr iendsch. , Rotterdam. 

Ir. A . H. van Rood, architect B.N.A. , Wassenaar . 

J . Roodenburgh, architect B.N.A. , Amsterdam. 

Mr. J . F. van Royen, Voorz. Tentoonst . raad en voorz. V . A . N . K . , 's -Graven-

hage. 

Pieter Starreveld, wnd. secr. K r . v. B., Amsterdam. 

Ir. A . van der Steur, voorz. Bouwk. & Vr iendsch. , Rotterdam. 

Ir. A . J . van der Steur, voorz. Ver . H .B.O. , Amsterdam. 

Ir. G . L. van Straaten, architect B.N.A. , A rnhem. 

D. Wolbers, voorz. Kr . v. B., 's Gravenhage. 

Prof. Ir. H . T . Zwiers, architect B.N.A. , Hoogl . T e c h n . Hoogesch. , Haar lem. 

De plechtige aanbieding van het huldeblijk zal nu geschieden 
door dit Comité in het Stedelijk Museum te Amsterdam, op 
D o n d e r d a g 9 M e i a.s., den dag voorafgaande aan den 
76sten verjaardag van den bouwmeester, des namiddags 4.30 uur. 
Tot bijwoning daarvan zijn uitgenoodigd allen die hebben bij
gedragen in de kosten van deze huldiging en de beeldhouwer 
van Reijn. Voorts is verschillenden autoriteiten verzocht, deze 
plechtigheid met hunne aanwezigheid te willen vereeren. 
Voorzitter van het „Comité van Aanbieding" is Mr. J . F. van 
Royen, secretaris-penningmeester B. T . Boeyinga, Vondel
straat 19, Amsterdam. 

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. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ ITTER, B. T. BOEYINGA. VICE-VOORZITTER, NR A f\ 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. | V 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 11 MEI 1940 

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

AANBIEDING HULDEBLIJK BOUWMEESTER WILLEM KROMHOUT. 

Toen in 1934 de bouwmeester Willem Kromhout, bij het bereiken 
van zijn 70ste levensjaar, werd gehuldigd door het houden van 
een tentoonstelling van zijn levenswerk in het Stedelijk Museum 
te Amsterdam, werd bij de opening dezer tentoonstelling het 
voornemen te kennen gegeven, als blijvend aandenken aan deze 
huldiging een borstbeeld van hem te doen vervaardigen. 
Aan den beeldhouwer Theo van Reijn te Haarlem kon eenigen 
tijd geleden opdracht worden gegeven voor de vervaardiging van 

het hierbedoelde borstbeeld, hetwelk nu gereed is gekomen. 
Op Donderdag 9 Mei j.l. werd in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat te Amsterdam, het borstbeeld, uitgevoerd in Fran-
schen kalksteen (Anstrude jaune), aan den bouwmeester Willem 
Kromhout aangeboden. 
In een der volgende nummers hopen wij een verslag van deze 
plechtigheid te geven. In dit nummer nemen wij de toespraak 
op, door den heer B. T . Boeyinga bij de plechtigheid gehouden. 
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B O R S T B E E L D V A N W I L L E M K R O M H O U T C Z N 
D O O R T H E O V A N R E I J N 

TOESPRAAK VAN DEN HEER B. T. BOEYINGA. 

Wij zijn hier saamgekomen om een kunstenaar, een architect te 
huldigen, den bouwmeester Willem Kromhout, wiens beeltenis 
in steen, vervaardigd door den beeldhouwer Theo van Reijn, wij 
hier als een huldeblijk thans in ons midden hebben. 
Het is voor de tweede maal dat wij ons hier, in dit museum, om 
dezen kunstenaar scharen. Zes jaren geleden werd, ter gelegen
heid van zijn 70sten verjaardag, onder auspiciën van den Ten-
toonstellingsraad voor Bouwkunst en Verwante Kunsten, een 
tentoonstelling van zijn levenswerk ingericht, die op 23 Mei 1934 
werd geopend. In deze openingsbijeenkomst werden, in den 
breeden kring van collega's, vrienden en vereerders, in aanwe
zigheid van onze eerste autoriteiten, de verdiensten van den 
jubileerenden kunstenaar in het licht gesteld. Het is niet onze 
bedoeling, hiervan nog eens een herhaling te geven. Zooiets kan 
en mag maar éénmaal geschieden. Deze persoonlijke huldiging 
vond toen zijn bekroning en slot in de benoeming door Hare 
Majesteit de Koningin tot Ridder in de Orde van den Neder-
landschen Leeuw, waarvan de toenmalige Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, hem het teeken op de borst 
spelde. 

Wij zijn nu toegekomen aan de tweede phase van de huldiging. 
De huldiging van toen, die een zeer sterk persoonlijk karakter 
droeg, gaat nu, nu het beeld gereed is en de verbeelding vorm 
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kreeg, over in een tot uitdrukking brengen van de waardeering 
voor de bouwkunstbeoefening in het tijdperk, waarin de heer 
Kromhout een belangrijke figuur is geweest. Een blijvend aan
denken aan een bepaalde periode in de ontwikkeling van onze 
architectuur wordt in deze beeltenis gegeven, zoodat daarin 
voor het nageslacht een sprekend bewijs wordt bewaard van de 
waarde die de jongere tijdgenooten van Kromhout toekenden 
aan de geestelijke beweging in de wereld van kunstenaars en 
architecten in een tijdperk, waaraan zijn naam nauw verbonden 
is. Want hoewel wij niet weten hoe in de latere geschiedenis de 
architectuur van dit tijdperk zal worden gewaardeerd, en hoewel 
wij overtuigd zijn dat wij de waarde daarvan nog moeilijk kun
nen bepalen, de ernst en de toewijding waarmee de bouwkunst 
werd beoefend en naar ontwikkeling van de architectuur werd 
gezocht, in de dagen dat Kromhout mede op den voorgrond 
kwam, de geestelijke krachtsinspanning van de voortrekkers 
uit dien tijd, heeft aan hun werk karakter gegeven. Hierdoor is 
het geworden een belangrijke schakel in de geschiedenis van de 
ontwikkeling der architectuur. 

Wij mogen bij de beschouwing van dat tijdperk niet alleen aan
dacht schenken aan de architectuur als beeldend verschijnsel. 
Wij mogen wat Kromhout betreft, niet blijven staan bij de bouw
werken die hij tot stand bracht, al is het ook dat zijn American-
hotel ons daartoe nog altijd met overtuiging dwingt en zijn 

ontwerp voor een raadhuistoren van Rotterdam ons nog altijd 
belang inboezemt. 
Wij dienen bovenal te letten op de geestelijke beweging, die den 
achtergrond vormde van de architectuur-vernieuwing van dien 
tijd. 
In het Genootschap Architectura et Amicitia van dien tijd ver-
eenigden zich de jonge kunstenaars, die ten strijde optrokken 
tegen de doodsche stijlnabootsingen, waarmee alle ontwikkeling 
van Kunst en Architectuur werd tegengehouden. Met het tot een 
gevleugeld woord geworden „tout a l'égout" nam Kromhout als 
voorzitter van Architectura de leiding in dezen strijd. En deze 
strijd beteekende dus niet alleen, dat hier en daar door de voor
vechters van het nieuwe bouwen (om het in hedendaagsche 
terminologie weer te geven) een nieuw stuk architectuur werd 
gemaakt, waarin zich het nieuwe denken demonstreerde, maar 
het was een geestelijke strijd, die tegen den verkeerden tijd
geest werd gevoerd en die tot volkomen overwinning leidde. De 
namen van Berlage en De Bazel zijn ook aan dat tijdperk, aan 
dien strijd verbonden. Cuypers leidde het in. 

In onzen tijd van snelle wisselingen is dit alles weer reeds over
stemd door nieuwe geluiden. En het schijnt soms wel, of van 
het voorbijgegane door het nieuwe veel wordt uitgewischt. Toch 
ontleent dit nieuwe zijn kracht aan het voorafgegane en aan 
hetgeen daarin van beteekenis is geweest, en het is goed dat wij 
hier een belangrijk moment mogen beleven, waarin dat nog weer 
eens naar voren mag komen niet alleen, maar waarin een blij
vend aandenken daaraan wordt gegeven. 
Wat ook in lateren tijd aan nieuwe waarden te aanschouwen 
viel, het tijdperk dat hier in den persoon van Kromhout geper
sonifieerd wordt, is voor de ontwikkeling van de architectuur 
in deze eeuw nog altijd het meest karakteristiek. Onze archi
tectuur werd in dit tijdperk geheel bevrijd uit de 19e eeuwsche 
kluisters, waarin zij langen tijd gevangen werd gehouden, ver
lost van het uitsluitend met schoolsche geleerdheid nabootsen 
van oude stijlvormen. 

Deze bevrijding had mede tot gevolg, dat er in onze samenleving 
weer algemeene belangstelling kwam voor de bouwkunst. De 
lauwheid en onverschilligheid die betoond werd tegenover het 
architectonisch gebeuren, dat in het kunstleven niet werd mee
geteld, ging nu weer langzamerhand plaats maken voor het met 
meer aandacht volgen van de vraagstukken die op het gebied 
der architectuurbeoefening naar voren kwamen. Er kwam mede
leven en ook buiten de kringen der bouwkunst-beoefenaren 
begon weer inzicht in die vraagstukken te ontstaan. 
Moge onze tijd daarvan ook de verdere ontwikkeling brengen. 
Het is voor de bouwkunst en de samenleving van het aller
grootste belang. 

Bij deze huldiging mogen wij nog aan iets anders denken. 
Na het verdwijnen der gilden en het daarna verloren gaan van 
een levende bouwkunst-traditie, ontstond aan het einde der 
vorige eeuw een toestand, waarbij de bouwkunst langzaamaan 
kwam in handen van onbevoegden. Dit deed voor de ingewijden 
het ergste vreezen. Velen maakten zich in dien tijd op, om het 
onheil, dat hierdoor zou kunnen worden gesticht, te keeren. 
Berlage trachtte door het verbreiden van beter inzicht in het 
wezen der bouwkunst, de beoefening daarvan in het goede spoor 
te leiden. Anderen beijverden zich voor het oprichten van schoon
heids-commissies, die den onbevoegden op den duur het werken 
onmogelijk zou maken. De jonge Kromhout dacht toen speciaal 
aan de opleiding van de architecten. Niet van enkele bevoor
rechten, maar een opleiding op breeden grondslag, verwant aan 
het vroegere gildenwezen, waarbij aan allen, die daarvoor aanleg 
toonden, de gelegenheid geboden werd, onder leiding van de 
architecten zelf, hun architectonisch inzicht tot verdere ontwik
keling te brengen. Een opleiding dus in het vak en d o o r het 
vak. En hij begon uitvoering te geven aan deze gedachte, door 
het stichten van den cursus voor Voortgezet en Hooger Bouw
kunstonderricht. Hierin werd slechts aanvankelijk deze gedachte 
verwezenlijkt. 

Het feit nu, dat niettegenstaande al het initiatief uit die dagen, 
het verder verval niet kon worden verhoed, en dat wij het heden 
ten dage nog moeten aanschouwen, dat de architectuur min of 
meer een gebied van vrijbuiterij is geworden, kan aan de waarde 
van het streven der initiatiefnemers dier dagen niets ontnemen. 
De ontbindende krachten zijn grooter en sterker geweest, dan 
men toen heeft kunnen vermoeden. Tegen den stroom van het 
verval der zuivere vakbeoefening kon met de toen beraamde 
middelen geen dam worden opgeworpen. Om verder verval te 
keeren, zijn sterkere middelen noodig. Zonder steun der Overheid 
zullen deze niet kunnen worden verkregen. Bij de huldiging van 
zes jaar geleden hier, werden reeds goede verwachtingen te dien 
aanzien gewekt. Wij hopen dat deze nu spoedig in vervulling 
zullen gaan. 

De taak van de architecten houdt dan echter niet op. In het 
belang van de Bouwkunst moet het ideaal zijn: voor elk bouw
werk, hoe klein ook, een bekwaam en toegewijd architect. Op 
dezen toestand, die slechts na lange jaren van ernstig streven 
zal kunnen worden bereikt, zal ons oog gericht zijn. De oplei
dingsgedachte van Kromhout en zijn groote tijdgenooten kan 
ons bij het vervullen van die taak een lichtend voorbeeld zijn. 

M o g e v o o r o n s de b e e l t e n i s v a n K r o m h o u t h e t 
s y m b o o l z i j n v a n h e t e r n s t i g e n o n b a a t z u c h t i g 
s t r e v e n n a a r de z u i v e r e o n t w i k k e l i n g v a n o n z e 
a r c h i t e c t u u r . 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA. 

O N T W E R P S T U D I E No. 14. KIOSK. 

De inzendingen, waarbij postzegels voor terugzending waren 
gevoegd, zijn aan de correspondentieadressen teruggezonden. 
De overige teekeningen kunnen binnen 14 dagen worden afge
haald aan het bureau van den heer Wieger Bruin, Architect 

B.N.A., Keizersgracht 756, Amsterdam, tusschen 9—6 uur, des 
Zaterdags tusschen 9—12 uur. 
Niet binnen dezen termijn afgehaalde teekeningen worden 
daarna vernietigd. 
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DE OUDE ROTTERDAMSCHE HAVENS IN GEVAAR. 

In de laatste maanden zijn de gemoederen van vele Rotter
dammers in beroering gebracht, door het bekend worden van 
een bij de directie der Nederlandsche Spoorwegen in studie 
genomen denkbeeld, om te Rotterdam een verbinding tot stand 
te brengen tusschen het Maasstation en het Beursstation. 
Door middel van een viaduct over de Oosterkade langs de 
Maas, daarna dwars over de Oudehaven en vervolgens loopen-
de voor of achter het Witte Huis om, zou een aansluiting ver
kregen kunnen worden op de spoorlijn, die van Noord tot Zuid 
dwars door Rotterdam loopt en die op die manier de ge-
wenschte verbinding tot stand zou brengen. 
Dit denkbeeld, onlangs in ruwe trekken door prof. dr. ir. Cou-
driaan in een bijeenkomst der Havenvereeniging „Rot terdam" 
uitgelegd, heeft echter vele ingezetenen onzer stad dermate 
verontrust, dat er vrij spontaan een comité gevormd werd, dat, 
gesteund door een groot aantal personen van allerlei richting, 
met gepaste middelen zal trachten, dit allerminst gewenschte 
plan te verijdelen, het booze voornemen, waardoor het mach
tig mooie oude havenkwartier, het belangrijkste deel van het 
restje van Rotterdams stedeschoon, onherstelbaar geschaad 
zou worden. Men wilde het zien te vervangen door een ander 
plan, waarmede hetzelfde doel bereikt kan worden. 
Door de groote reeks van tuinen met koepels of buitenhuizen, 
die in de 17e en 18e eeuw buiten de stadsvesten werden gesticht, 
vermeerderd met een aantal stadstuinen, die veelal achter de 
patriciërshuizen langs de havens en ook wel binnen de vesten 
werden aangelegd, was Rotterdam, algemeen reeds bekend om 
zijn mooie ligging langs de bocht van de Maas, een stad gewor
den, waar het wonen voor de nijvere bevolking met recht aan
trekkelijk en doelmatig was. Vooral werd het stadsschoon nog 
bevorderd door het uitgebreide, grootsche havenkwartier aan de 
zuidzijde van de stad, dat met de breede rivier in verbinding stond. 
Een levendig scheepvaartverkeer zorgde voor welvaart, maar 
bracht ook aangename afwisseling, terwijl het gezicht van 
de Boompjes over de aan de overzijde der druk bevaren rivier 
gelegen groene weilanden en op de omringende met boomen 
beplante dijken uitermate boeiend en fraai was. 
Dit alles is in den loop der jaren, toen men zich te weinig 
bekommerde over het verdwijnen van stadsschoon en zich 
niet veel gelegen liet liggen aan een goed overdachte stads
uitbreiding, veel veranderd en daardoor is er veel schoons 
vernietigd of bedorven, wat voor het weinige, dat ons nog rest 
tot behoedzaamheid blijft aansporen. 

Wij, ingezetenen van Rotterdam, zijn bevreesd voor viaducten, 
hebben er vreeselijk 't land aan, want wij hebben leergeld be
taald en ergeren ons nog dagelijks over de verminking van het 
mooie stadsbeeld, die de bestaande viaduct, in 1868 dwars door 
de stad gebracht, heeft veroorzaakt. 
In verband hiermede breng ik nog in herinnering, dat van het 
Centraalstation (D.P.) deze viaduct de Schie passeert over 
een logge spoorbrug, die slechts ± 2 m boven het straatniveau 
kwam te liggen, waardoor een vrij diepe uitholling van den 
rijweg noodzakelijk was en de toegangen tot de Schiekaden in 
enge doorkruipjes werden veranderd, waardoor het aspect van 
deze hoogst interessante stadswijk voor goed werd bedorven. 
De zware bruggen over het Hofplein bleken ook te laag te 
liggen voor het normale verkeer; de schilderachtige oude Bin
nenrotte, waaraan vroeger de huizen aan de Oppert en de 
Tweede Lombardstraat uitkwamen met over het water aan
gebrachte houten en omrasterde vlonders, werd gedempt en 
kreeg de ijzeren viaduct; het gezicht op de St. Laurenskerk 
kwam door die viaduct in de verdrukking, doch vooral werd 
het fraaie, imposante stadsgezicht, gevormd door de Oudekolk 
omgeven door het Westnieuwland en den Open Rijstuin, op de 
meest hinderlijke wijze door de langs een der kaden aange-
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brachte viaduct ontsierd. Op het Beursplein verrees een sta
tion, dat het aantal leelijke spoorstations te Rotterdam met 
het afschuwelijkste, onpractischte exemplaar vermeerderde. 
Aan de Celderschekade en Wijnhaven werden mooie oude 
koopmanshuizen gesloopt om een doorgang voor de viaduct 
te verkrijgen, die over de Wijnhaven in een draaibrug overgaat 
om tenslotte aan de vaste spoorbrug over de Maas te belanden. 
Deze spoorbrug heeft met de er naast liggende lagere vaste 
stadsbrug het bekende prachtige wijde, unieke Maasgezicht 
uitermate geschonden. 
Men staat, als men dit alles overweegt, terecht verbaasd, dat 
in 1868 geen der leidende autoriteiten zich met kracht verzet 
heeft tegen deze te verwachten beschadiging van het oude stads
schoon. 
Wel weten wij, dat er toen naast dit plan nog een tweede plan 
bestond om de spoor in een ander gedeelte door Rotterdam te 
brengen, doch daar dit allicht nog hinderlijker ware geweest, 
deed het eerste plan opgeld. Goed is het echter te weten, dat op 
17 December 1869 een 125-tal vertegenwoordigers van den han
del aan het Gemeentebestuur een adres hebben gericht om den 
spoorweg niet door Rotterdam, maar buiten de stad om te leg
gen. Geen succes had dit adres, de spoorweg kwam door Rotter
dam en is steeds een doorn in het oog van velen gebleven. 
Verbetering der spoorwegtoestanden in en rondom Rotterdam 
is een vraagstuk, dat al reeds een 30-tal jaren in studie is. Tal 
van personen hebben hierover hun licht laten schijnen en ten 
slotte is bij K oniiikIijk Besluit van 19 Maart 1919 een Staats
commissie ingesteld om dit belangrijke vraagstuk in studie te 
nemen en daarover te rapporteeren. De op dit rapport gevolgde 
beschouwingen van den directeur der gemeentewerken deden 
de verdere behandeling van dit gewichtig vraagstuk stagneeren. 
De stadsarchitect, ir. Witteveen, meende zelfs, dat de denkbeel
den der Staatscommissie te uitsluitend uit spoorwegoogpunt 
waren bezien en kwam tot belangrijke afwijkingen van de door 
die commissie ingediende voorstellen. Algeheele voldoening ver
schafte het werk der Staatscommissie dus geenszins en daar
door werd de behandeling slepend gehouden. 
Eerst in Juni 1932 werd den Gemeenteraad een plan tot oplos
sing van het brandende spoorwegvraagstuk in verband met het 
algemeene uitbreidingsplan, aangeboden. Een lijvig rapport met 
bijbehoorende teekening, opgemaakt in overleg met de Spoor
weg Maatschappij, was het werk van twee elkander aanvullende 
technici, van ir. W. Simon Thomas, inspecteur 1e klasse der 
Nederlandsche Spoorwegen en den stadsarchitect (later direc
teur der Stadsontwikkeling) ir. W. G. Witteveen. 
Over deze ontworpen spoorwegplannen werd den Raad in zijn 
vergadering van 2 Juni 1932 een beginselbesluit gevraagd. Con
crete plannen zouden bij aanvaarding nader worden ingediend. 
Behoudens enkele te noemen opmerkingen werd dit beginsel
besluit zonder hoofdelijke stemming in bevestigenden zin ge
nomen. Als hoofddenkbeelden van deze door genoemde technici 
saamgestelde plannen waren aan te merken: 
a. de volkomen splitsing tusschen het reizigers- en goederen
verkeer, zoowel op de stations als op de daarbuiten gelegen 
baanvakken. Het goederenvervoer zou voor den Rechter Maas
oever worden behandeld vanuit een rangeerstation nabij Capelle 

a. d. IJssel en voor den Linker Maasoever van uit een rangeer
station onder Barendrecht; 
b. de stichting van een station „Zu id" voor den reizigersdienst, 
ter plaatse ongeveer van het bestaande station „IJsselmonde", 
dat ook in rechtstreeksche verbinding zou komen met de lijn 
naar Utrecht via een nieuwe op hoog niveau ontworpen spoor
brug nabij IJsselmonde over den Stormpolder; 
c. aan het station D.P. zou de uitsluitende functie van hoofd
station voor reizigersverkeer gegeven worden, waar ook de trei-

nen van en naar Gouda zouden aankomen en vertrekken. 
Een nieuw hoofdstation D.P. zou op dezelfde plaats als het be
staande gebouwd worden, doch belangrijk uitgebreid en op hoog 
niveau geprojecteerd, waardoor onder de aansluitende spoor
banen belangrijke verkeerswegen konden komen en de bestaan
de ijzeren viaduct gedeeltelijk verhoogd zou moeten worden, 
wat veel verbetering in het verkeer zou brengen. Het Maas
station zou als personenstation geheel worden uitgeschakeld, 
doch tegen volledige uitschakeling bleken de Nederlandsche 
Spoorwegen voorhands bezwaar te hebben. (In details is een 
en ander uitvoerig in Verzameling 1932, volgn. 143 te lezen). 
Bij de behandeling van dit project in den Raad zijn niet veel 
principieele bezwaren daartegen vernomen. 
Over de handhaving van de viaduct door de stad werd geklaagd, 
te meer daar volgens het rapport van de technici het station 
Beurs zou opgeofferd kunnen worden. De Kamer van Koop
handel was hier niet voor en bleef op het behoud van het Beurs
station aandringen. Zij verzocht ook om eventueel de brug over 
de Delfshavensche Schie hooger te leggen, daar deze dikwerf 
voor de doorvaart belemmerend werkte. Een gewenschte ver
binding tusschen het station Hofplein en het Centraalstation 
was wegens de daaraan verbonden groote kosten, niet in het 
plan opgenomen, ook niet een viaduct over den Goudschesingel, 
die als hoofdweg in de toekomst een steeds belangrijker rol zal 
spelen. Dat het station „Maas" als goederenstation en tevens 
als buurtstation voor reizigers behouden zou blijven, vond van 
verschillende zijden afkeuring. Een boulevard Oosterkade— 
Oude Plantage werd nadrukkelijk wenschelijk geacht als zijnde 
van groot belang om Rotterdam als woonstad aantrekkelijker 
te maken. Verder werd de bedroevende toestand van het spoor
wegverkeer op den Linker Maasoever uitvoerig besproken en 
werd als een groot voordeel beschouwd, dat een gedeelte der 
Ceintuurbaan zou komen te vervallen. 

Het plan, dat millioenen zou vorderen, waarvan het leeuwen
aandeel op de Nederlandsche Spoorwegen zou drukken, werd 
als voorloopig plan aangenomen en aan Burgemeester en Wet
houders werd opgedragen, een overeenkomst met de Neder
landsche Spoorwegen voor te bereiden. Tot op heden is daarvan 
door de onzekere tijdsomstandigheden, die wij beleefd hebben 
en nog doorleven, niets gekomen, alhoewel de Minister van 
Waterstaat toentertijd met het plan in hoofdlijnen accoord ging 
en ook over de globale verdeeling der kosten overeenstemming 
was verkregen. 
Nog steeds hopende op de uitvoering van dit goed bestudeerde 
en door den Gemeenteraad in beginsel geaccepteerde plan, op
gemaakt door een spoorwegtechnicus en een stedebouwer, trof 
de onverwachte mededeeling van het nieuwe denkbeeld der 
Nederlandsche Spoorwegen om een verbinding van Maasstation 
met Beursstation tot stand te brengen door een viaduct over de 
Oosterkade en dwars over de Oudehaven, des te pijnlijker. 
Al moest het publiek zich voorloopig tevreden stellen met vage 
mededeelingen, het kwam zeer spoedig tot bezinning, daar het, 
vol waardeering van de schoonheid, die in de oude stad en 
speciaal in het havenkwartier te aanschouwen was, begreep, 
dat hierbij meer het belang van de Spoorwegen op den voor
grond gestaan had, dan het behoud van het mooiste, nog vrij 
gave oude gedeelte van Rotterdam. 

Door den vooruitzienden blik van Johan van Oldenbarnevelt is, 
in den tijd toen hij van 1576—1586 pensionaris van Rotterdam 
was, het prachtige, uitgebreide havencomplex bezuiden de Blaak 
tot stand gekomen. Ruime, open havens boden de groote zee
schepen gelegenheid om overal voor de aangrenzende koop
manshuizen te meren, wat hoogst practisch en tevens voor-
deelig was. De aanleg van dit groote havenkwartier was een 
voor dien tijd ontzaglijk werk, dat nog steeds met eerbied en 
bewondering aanschouwd wordt. Voor Rotterdam was het de 
oorzaak om tot grooten bloei te geraken. De stad kreeg daar-
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door ook een eigen voornaam cachet, zooals men tevergeefs 
elders kan aantreffen; zij werd daardoor algemeen bekend. 
Tal van typische fraaie Rotterdamsche koopmanshuizen — 
huizen met kantoor, pakhuis en woning bijeen — verrezen 
langs die havens en ofschoon er van die voorname huizen nog 
slechts weinige in ongeschonden staat behouden bleven, en al 
waren die, welke er voor in de plaats kwamen, allicht min
der belangrijk van uiterlijk, toch doen deze door hun locale 
kleur, hun afwisseling en hun silhouet geen schade aan het 
totale beeld, waarvan het water der havens overheerschend is. 
De gunstige ligging van Rotterdam over ongeveer 11 K.M. 
langs de wijde bocht van de Maas geeft aan de stad een in
drukwekkend panorama, waarbij het silhouet der bebouwing 
zich duidelijk en fraai afteekent. Al wordt dit panorama ge
deeltelijk bedorven door de twee naast elkander liggende vaste 
Maasbruggen, het gezicht op de Oosterkade met de daarbij 
aansluitende en met allerlei schepen druk bezette Oudehaven, 
die van de Maas tot in het centrum der stad doordringt en 
waarin andere havens uitmonden, is onvergetelijk schoon. In 
hooge mate schilderachtig en tevens voornaam door de open
heid en de grootsche verhoudingen, waaraan hier en daar een 
minder geslaagde bebouwing weinig afbreuk doet, is het een 
punt van Rotterdam, dat ieder vreemdeling, land- en stadge
noot te allen tijde bekoort en met bewondering vervult. Het 
is niet alleen een feest van bedrijvigheid, maar ook van vorm, 
kleur, licht, schaduw en tinteling. 

Dit schoone brok oud Rotterdam, dat het kloeke voorgeslacht 
voor ons heeft tot stand gebracht, te ontsieren door een via
duct, hoe mooi deze van uiterlijk worde ontworpen en hoe 
solide ook uitgevoerd, zou m.i. het ergste vandalisme zijn, 
dat men bedenken kan en waaraan wij ons tegenwoordig niet 
meer schuldig mogen maken. En bovendien maakt de voor
gespiegelde verbreeding van de viaduct door de stad, die reeds 
nu in haar tegenwoordigen vorm, speciaal over de Binnenrotte, 
de omgeving te veel neerdrukt, het geopperde denkbeeld be
slist onaannemelijk. 
Het voorloopige werk door het Comité tot behoud van de oude 
Rotterdamsche havens heeft reeds door verschillende schrif
turen, door het houden van tentoonstellingen en interessante 
voordrachten trachten aan te toonen, welk onheil Rotterdam 
andermaal bedreigt, wanneer het denkbeeld van de Nederl. 
Spoorwegen, waarvan alleen vage mededeelingen bekend zijn, 
werkelijkheid zou worden. Merkwaardig is het, hoe de be
langstelling in de pogingen van het Comité eensklaps bij het 
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Rotterdamsche publiek is toegenomen. Het is daardoor wakker 
geschud en het zal beslist medewerken om het restje van de 
voorname schoonheid van Rotterdam niet te laten ontheiligen. 
Het vraagstuk is thans commissoriaal gemaakt. In onderling 
overleg hebben Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
en de directie van de Nederlandsche Spoorwegen een commis
sie ingesteld om beide colleges te adviseeren over alle in Rot
terdam aanhangige spoorwegvraagstukken. 
De Directeur van den Gemeentelijken Technischen Dienst, 
ir. W. G. Witteveen, die enkele jaren geleden met den inspecteur 
1e klasse der Nederlandsche Spoorwegen, ir. W. Simon Thomas, 
zoo'n goed bestudeerd en omschreven plan heeft samengesteld 
om het brandende spoorwegvraagstuk in verband met het uit
breidingsplan van Rotterdam op te lossen, maakt, zooals wij 
hebben kunnen lezen, deel uit van deze commissie. 
Wij leven daardoor in de stellige verwachting, dat hij zijn ge
lukkig, door iedereen geprezen plan, waarbij oud Rotterdam 
niet werd aangetast, en dat door den Gemeenteraad in beginsel 
zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard, tegenover het zoo 
eensklaps gelanceerde denkbeeld van de Nederlandsche Spoor
wegen zal weten te verdedigen en daarbij bereikt mag worden, 
waar gebleken is, dat de vroegere bezwaren van de Nederland
sche Spoorwegen tegen de volledige uitschakeling van het Maas-

station grootendeels zijn vervallen, dat dit station zou kunnen 
worden opgeheven. 
Hierdoor zou de weg vrijkomen voor den aanleg van een mooien, 
zoo lang gewenschten boulevard langs de rivier van de Ooster
kade tot en met de Oude Plantage. . 
Door het groote tijdverlies, gelegen tusschen de indiening van 
de toenmalige voorstellen van den Directeur van den Gemeen
telijken Technischen Dienst en thans, zal echter verwezenlijking 
daarvan wel op groote moeilijkheden stuiten, die misschien te 
overwinnen zijn. 
Met klimmende belangstelling wachten wij het resultaat van 
den arbeid der commissie af. Het Comité tot behoud van de 
oude Rotterdamsche havens zal intusschen, nu het een vraag
stuk betreft, dat voor Rotterdam van het hoogste belang is, 
niet stil blijven zitten. 
Nu men te Rotterdam de handen ineen slaat om te voorkomen, 
dat een bijzonder interessant stuk oud stadsschoon geschonden 
zal worden door het eventueel aanbrengen van een spoorweg
viaduct, hoop ik, dat de pogingen om dit booze opzet te ver
ijdelen op den steun van de Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten zullen mogen 
rekenen. 
Rotterdam, April 1940. J . V E R H E U L Dzn. 

CELLON - CELLULOID - ASTRALON. 

Celion, Celluloid en Astralon zijn materialen, die een vrij sterke 
verwantschap vertoonen. Cellon en astralon beginnen, behalve 
als materiaal voor autobusruiten, ook in den bouw eenige be
teekenis te krijgen. 

Het c e l l u l o i d is het oudst bekende materiaal van deze drie. 
Het vindt voornamelijk toepassing in de film-industrie; het 
vormt voor de films een doorzichtige, heldere, kleurlooze, 
homogene onderlaag, die een groote onaantastbaarheid voor 
water en voor verscheidene chemicaliën bezit. Bovendien heeft 
dit materiaal een groote vastheid en een goede buigbaarheid. 
Het grootste nadeel echter is de sterke ontvlambaarheid, die 
het celluloid uiterst gevaarlijk maakt. 
Dit nadeel bezitten de materialen cellon en astralon niet. Het 
zijn synthetische stoffen, die in vele opzichten op celluloid ge
lijken, maar de sterke ontvlambaarheid daarvan missen. 

C e l l o n heeft acetylcellulose als grondstof. Door bepaalde 
gelatineeringsmiddelen wordt deze in een vaste stof omgezet. 
Min of meer op dezelfde wijze als celluloid worden gewalste 
platen van 5 mm dikte onder druk en met gelijktijdige verhitting 
in homogene blokken geperst. Deze blokken worden dan weer 
tot platen van de gewenschte dikte of tot staven van bepaald 
profiel verwerkt. 
De grootte van de voor deze bewerking benoodigde machines, 
die uiteraard beperkt is, is de reden, waarom cellon slechts in 
betrekkelijk kleine maten kan worden geleverd. 
Voor bepaalde doeleinden is een methode bedacht om het cellon 
(evenals het celluloid) in bandvorm van grootere lengte te ver
vaardigen. 
De gereedgemaakte platen en staven moeten door een langdurige 
droging nog een deel van de oplosmiddelen, die er in zijn achter
gebleven, verliezen, en pas daarna geschiedt de laatste bewer
king, die in narichten, polijsten of matteeren kan bestaan '). 

') Zie Dr. R. R ö h m . Ce l lon , seine Eigenschaften und seine Verarbei tung, 
t i jdschr. Plast ische Massen. 
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Het cellon is in het algemeen wel brandbaar. Een speciale soort, 
het U-Cellon echter, is niet ontvlambaar. 
Het cellon vervangt glas. Het is onbreekbaar, glashelder, buig
zaam, onoplosbaar, bestand tegen benzine en oliën. Het is spijker-
baar, en gemakkelijk met schaar of mes te bewerken. Deze 
bewerking moet bij kamertemperatuur geschieden, niet in de 
koude. 
De lichtabsorptie van cellon is afhankelijk van de materiaal
dikte, en bedraagt bij 0.5 mm dikte ongeveer 15%, bij 1 mm 
dikte ongeveer 21%. De lichtabsorptie neemt logarithmisch toe 
met de dikte. 
De eigenschap, dat cellon het ultraviolette licht in zeer ruime 
mate doorlaat, maakt het geschikt voor toepassing in kassen, 
sanatoria en lighallen. 
Het materiaal kan behalve in glasheldere uitvoering, ook in 
verschillende kleuren geleverd worden. 
In vergelijking met celluloid is cellon sterker hygroscopisch; 
het zal dus in de sponningen, waarin het geplaatst is, een ruime 
speling moeten hebben. 

A s t r a l o n is een materiaal van analoge beteekenis. Het wordt 
beschreven als een thermoplastische stof „auf der Grundlage 
von Vinyl-Polymerisat", en is leverbaar in platen, staven en 
buizen, het is glashelder, en kan zoo noodig gekleurd worden. 
Het is niet ontvlambaar, nagenoeg niet hygroscopisch, en daar
door goed houdbaar. Het is bovendien licht-echt, en heeft een 
goed doorlaatvermogen voor ultraviolette stralen. Het is bestand 
tegen benzine, oliën, zuren en alkaliën. 
Astralon is beter voor buitenwerk, cellon beter voor binnenwerk 
geschikt. Beide materialen moeten in de sponningen speelruimte 
hebben om te kunnen uitzetten of inkrimpen. 
Voor gebogen ruiten moet cellon van te voren op verwarmde 
mallen gevormd worden. Voor sterk gebogen ruiten is cellon 
minder geschikt, en is astralon aan te bevelen. 
De bewerking geschiedt als bij cellon. Scherpe werktuigen 

moeten daarbij worden toegepast, terwijl verwarming tot 25 a Volgens mij verstrekte gegevens zou de prijs van cellon thans on-
30° C aanbevelenswaardig is. geveer / 6.60, die van astralon ongeveer ƒ 7.20 per kilogram zijn. 

Handelsvormen. 

Cellon 

Plaatgrootte: 
6 0 X 1 4 0 cm. 

Diktematen en overeenkomstig gewicht 
van de normale plaat: 
mm. 

0.125 0.25 0.5 1.0 

gr-
150 300 600 1200 

Speciale uitvoeringen: 

U. Cellon ( o n b r a n d b a a r ) 

mm. 
1.0 

1200 

Cellon transparant-gematteerd 
mm. 
0.3 
gr-
360 

In 2 uitvoeringen: n.l. aan beide zijden mat, 
of aan één zijde mat, de andere zijde gepolijst. 

Celluloid Astralon 

Plaatgrootte: 
6 0 X 1 4 0 cm 
51 X 1 2 7 cm 

Diktematen en overeenkomstig gewicht 
van de normale plaat: 
mm. 
0.125 0.15 0.2 0.25 0.3 

gr-
160 180 240 310 380 

mm. 
0.4 
gr-
500 

0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 

620 940 1200 1800 2500 

Cijfers: 
Soortgelijk gewicht: 

1.3 
Trekvastheid bij 20°. 

500 kg/cm 2. 
Rek 

25-40 c / o . 
Buigvastheid 

550 kg/cm a, 
Brinell-hardheid 

na 1 O sec. 500 -600 kg/cm-, 
na 60 sec. 450 -500 kg/cm-. 

Weekwordingspunt (Martens) 
35° C. 

Vochtopname na 24 u. onder water 
3,0 ° / 0 

1.38 

6 0 0 - 7 0 0 

3 0 - 50 

600 

6 0 0 - 7 0 0 
5 4 0 - 6 4 0 

4 0 

1.25 

Plaatgrootte: 
6 0 X 1 4 0 cm. 
5 1 X 1 2 7 cm. 
Beperkt leverbaar: 
8 0 X 1 6 0 cm. 

Diktematen en overeenkomstig gewicht 
van de normale plaat: 
mm. 
0.15 0.25 0.5 1.0 1.5 
g r -
180 300 600 1200 1800 

Speciale uitvoeringen: 

Astralon met wapening: 

dikte 1.5 mm. 
vierk. mazen 1 2.5 mm. 
gew. 2060 gr. 
Wapening kan als volgt gevarieerd worden: 
zeshoekige wapening 1 3 mm. 

19 mm. 
38 mm. 

vierkante mazen 2.5 mm. 
12.5 mm. 

dikte 0.4 mm. 
vierk. mazen 2.5 mm. 
gew. 650 gr. 
Staven en buizen in lengten van 1.00 m. 
tot 1.50 m. 

1.34-1 37 

600 

4 0 

1000 

1050 
1000 

60 

1 .3 

H. G. J. S. 
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DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 
XIV. HET STADHUIS TE WILLEMSTAD. 

In 1563 nam Jan IV van Glymes, Markies van Bergen op Zoom, 
het besluit, de schorren van den hoogen en van den lagen Ruigen 
Hil te doen inpolderen. De omdijking kwam gereed in 1565. 
Van ouds behoorde dit gebied tot de heerlijkheid van Breda, die 
leenroerig was van den Hertog van Brabant. In 1565 werd be
sloten in den nieuwen polder een dorp aan te leggen in den noord
westelijken hoek. 
De landmeter nam het grondplan aan van de vroeger gestichte 
dorpen Standdaarbuiten en Fijnaert; een langwerpig vierkant, 
waarin van den buitendijk een breede straat (Voorstraat) leidde 
naar een vierkant kerkplein en aan de as evenwijdig nog twee 
straten. 
In 1582 werd Willem van Oranje op zijn verzoek door de Staten 
van Brabant beleend met het markiezaat en hij gaf in 1583 aan 
den vestingingenieur Abraham Andriessen opdracht een ont
werp te maken voor de omwalling van het dorp. 
De omwalling was in 1585 gereed en is thans nog, behoudens 
de poorten, bijna geheel intact. 
Prins Maurits, die de stad den naam gaf van Willemstad, gaf 
haar stedelijke rechten in 1586 en in 1587 werden 2400 gulden 
gevoteerd om een stadhuis te bouwen. 
Het stadhuis staat op den westhoek van de Voorstraat, tegen 
de binnenglooiing van den Buitendijk, en heeft aldus aan de 
Noordzijde 1, aan de Zuidzijde 2 verdiepingen. Het is een recht-
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hoekig gebouw met een hoog zadeldak en aan de Noordzijde 
iets uit het midden van den gevel een topgevel in Vlaamsch 
karakter boven den ingang. Aan de Oostzijde staat een acht
kantig torentje op een vierkanten onderbouw, waarin een door 
een baksteenen stergewelf overkluisde loggia, waarschijnlijk 
oorspronkelijk de afkondigingspui. 
Het raadhuis heeft een kelder, afgedekt door een tongewelf, 
dat nog ondersteund wordt door twee zware ronde pijlers. Het 
bouwwerk is opgetrokken uit baksteen met banden en kruis-
vensters van natuursteen. 
In 1871 werd het raadhuisje gemoderniseerd, d.w.z. met een 
pleisterlaag besmeerd. Sedert 1930 is het gebouw in restauratie. 
De Noordgevel is klaar. Het is bij een dergelijk in den loop der 
eeuwen zoo ernstig gemutileerd gebouw bijkans niet meer mo
gelijk na te gaan wat oorspronkelijk is en zelfs niet hoe sommige 
fragmenten oorspronkelijk zouden kunnen zijn geweest. 
Het inwendige geeft den sympathieken indruk, dat de verwaar-
loozing met zorg en toewijding is geschied. Mogen dezelfde deug
den thans nieuwen luister brengen. De plattegrond geeft de 
indeeling aan zooals deze na de restauratie worden zal. 

J . P. M. 

Litteratuur: G. C. A. Juten, Willemstad. Oudheidkundig Jaar
boek, Aug. 1935. 
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ST. ANNA TER MUIDEN 

Zóó ver naar het Westen, dat Oriëntalisten het niet kunnen 
vinden, daar ligt St. Anna ter Muiden. Die Oriëntalisten, die 
zouden hier ook niets kunnen vinden. Het is hier alles zoo ge
woon. Iets uitzonderlijks is er niet. Ook niets geheimzinnigs, 
waar een speurder van het Oosten zijn hart aan zou kunnen 
ophalen. Neen, Oosterlingen komen hier niet meer. Maar vroeger 
wel. Ze hadden hun eigen trotschen burcht op de Oosterlingen
plaats te Brugge, dat ze, het Zwin opvarend, zochten om zijn 
handelscentrum. St. Anna ter Muiden lag daar naast, ten Westen 
van het Zwin, een voorname plaats, met muntrecht en wat dies 
meer zij, om in de Middeleeuwen een plaats van beteekenis te 
zijn. Het was eertijds belangrijker dan Sluis, dat St. Anna ter 
Muiden echter spoedig den loef afstak. 
Aan het Oosten herinnert nog het wapen met de halve maan, 
sierlijke decoratie op de half vergane, schurende, maar steeds 
nog werkende pomp op het Marktplein. Er gaan legenden over 
die Turksche halve maan, er is een griezelverhaal waarin het 
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heet dat alle mooie meisjes en vrouwen van St. Anna ter Muiden 
aan galoppeerende paarden werden gebonden en naar Turkije 
gevoerd, maar de pomp piept te sympathiek om een griezel
gedachte te adstrueeren. 
Aan den grooten verkeersweg van Sluis naar Brugge, ligt St. 
Anna ter Muiden nauwelijks opgemerkt. Op de kaart lijkt het 
een verdroogd spinnetje. Als magere spinnepootjes gaan nog 
wegen naar links en rechts en waar ze samen komen ligt de 
Markt. Alles is onzichtbaar klein, alleen de Markt is groot. 
Groot in het kleine. 
De Markt is een civilisatie in optima forma. Een rijke oostkant, 
een arme westkant, een Stadhuis in het midden en de kerk aan 
het eind. 
Diagonaalsgewijs gaat de dorpsstraat over het plein, recht aan 
op de kerk, een stomp torengevaarte, waartegen een uitbouw 
een predikruimte heeft gemaakt. Een pergola doorsnijdt het 
kerkplein, dat verder zijn grenzen vindt in het kerkhofje voor 

alle St. Anna ter Muiders, die in dit eind der wereld hun einde 
vinden. Rust heerscht hier, slechts gestoord door wat kraaien, 
die altijd hun bek moeten roeren, op het onbeleefde af. 
Zóó, beschermd door den toren en gesteund door het verhoogde 
dak met het klokkentorentje van het Raadhuisje, zóó ligt dit 
marktplein als een prachtige staal van landelijkheid tusschen 
de blonde weiden van Vlaanderenland. Er is veel over het schep
pen van bouwkunstige schoonheid geschreven. En vaak is ge
schreven hoe die schoonheid niet ontstaat door toevoegen, maar 
door weglaten. Hoe juist dit is, daarvan worden wij zoo sterk 
doordrongen op dit marktpleintje. Hier is alles weggelaten, 
letterlijk alles. Geen biesje, geen lijstje, geen krulletje niet alleen, 
maar o hemel, geen proportie meer, fundament van alle bouw
kunst. Hier is de aesthetica zoek en de schoonheid gevonden. 
Gevonden door de natuurlijke harmonie, door de rust, door de 
eenvoudige innerlijkheid, die hier zoo wonderlijk bewaard is 
gebleven. 

Er is architectuur, die scherp is, die nerveus is, die gespannen 
is, die in ons gemoed snijdt, onzen geest opwindt. Maar deze 
landelijke bouwkunst stemt ons mild, wij voelen de spanningen 
van het leven weggenomen, onze ziel vindt rust en levenslust 
en levenskracht in dit rustig ademende, stille architectuurbeeld. 
Hier zijn nestjes van jonge merels onder de goten geborgen, 
jong, nieuw leven. En als over dit kleine, zoo onbelangrijke 
architectuur-beeldje de wijding valt van den avond, verglijden 
de daakjes, de wilgen, en de innige vertrouwde steentjes van 
de stoepjes in den donkeren schemer. En over St. Anna ter 
Muiden glanst de sterrennacht. 

„Die unbegreiflich hohen Werke 

Sind herrlich wie am ersten Tag ." 

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

R.K. KERK TE BADHOEVEDORP. 

Het is een m.i. goede gewoonte, katholieke kerken een naam 
te geven die ontleend is aan de Gewijde geschiedenis, of die met 
het religieuse leven verband houdt. Een goede gewoonte, om
dat daardoor ai aanstonds een persoonlijk karakter aan z'oon 
kerk wordt gegeven, en een familierelatie ontstaat met de ge
schiedenis waaraan de naam is ontleend en de naam voorts 
aan de kerk een zekere wijdingen geestelijke bescherming geeft. 
Zoo kennen wij, om in ons eigen land te blijven, de St. Jan te 
's-Hertogenbosch, de St. Bavo te Haarlem, de St. Servaes te 
Maastricht, de St. Pancras te Leiden, de H. Maria Magdalena 
te Goes, de St. Maarten te Zalt-Bommel enz., kerken die alle 
een bepaalde geestesgesteldheid oproepen. 
Doorgaande op die goede gewoonte, heeft het den Bisschop van 
Haarlem goed gedacht, de nieuwe kerk te Badhoevedorp, welke 
hierbij wordt afgebeeld, den naam te geven van de Heilige Engel
bewaarders. 

Het is mij niet bekend, of de aanwezigheid van het nabije Schip
hol, de gedachten van dezen kerkvorst hebben geleid, teneinde 
in den naam van het kerkgebouw het symbool te leggen van 
de hoogere bescherming van hen, die in meer dan gewoon gevaar 
verkeeren. 

Mogelijk dat de tijd van gereedkomen van het gebouw, in begin 
October, nabij den feestdag van de H.H. Engelbewaarders op 
2 October, op de naamgeving invloed heeft geoefend. 

De naam Badhoevedorp is een wel eenigszins oneigenlijke naam 
voor een tuinstad-achtige bebouwing in het vlakke land van 
de Haarlemmermeer. De naam is afkomstig van een vroeger ter 
plaatse staande boerderij: de Badhoeve, en de bebouwing grenst 
onmiddellijk aan het grondgebied van Amsterdam nabij het 
geannexeerde Sloten, waar het van gescheiden is door de Ring
vaart van de Haarlemmermeer. 
Badhoevedorp wordt in hoofdzaak bewoond door Amsterdam-
sche forensen. 
De kerk is gebouwd op een in het uitbreidingsplan voor open
baar gebouw gereserveerd terrein. Het gebouw is „georiënteerd", 
d.w.z. de hoofdas loopt in de richting Oost-West met het pries
terkoor op het Oosten. Vandaar dat de kerk zoo scheef op het 
terrein ligt. 
De kerk biedt plaats voor 540 zitplaatsen en is geheel bedoeld 
als een echte parochiekerk, d.i. geheel dienstbaar te zijn aan de 
dagelijksche uitoefening van het pastorale werk. 
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Aangezien de bouwsom beperkt was, moest met de ruimte wor
den gewoekerd, waardoor alle afmetingen tot het uiterst toelaat
bare zijn teruggebracht. 
Aan die overweging dankt ook de toren zijn vorm, doordat daarin 
het zangkoor is opgenomen, waarboven de benoodigde ruimte 
voor het plaatsen van drie klokken en waaronder de tochtpor-
talen en bidkapel, waaronder wordt verstaan een kleine, van de 
eigenlijke kerk afgescheiden ruimte, welke toegankelijk blijft, 
ook als de kerk zelf is gesloten. 

Ik vraag mij af, of de vormgeving van dit kerkje een verklaring 
behoeft. Te beweren dat het als een sober geval is opgezet, zou 
op zichzelf al pretentieus zijn. Ik heb er niet te veel bij gerede
neerd toen ik het ontwerp maakte, ik heb alleen gevoeld dat ik 
het zóó moest doen, en ik weet dat het me bevredigde het zóó 
te doen. Misschien heb ik min of meer bewust vermeden iets 
„moderns" te willen maken, waarbij ik onder modern versta 
en waaronder langen tijd verstaan is, iets te maken wat nog 
niet bestaan heeft. Zoo is het immers in de laatste vijf en twintig 
jaar geweest. Modern zijn, bestond in het uitvinden van nieuwe 
vormen, leder architect met eenig zelfrespect had zoo zijn eigen 
stijl, die dan nog, al of niet onder den invloed van een strooming-
in-de-kunst, om de paar jaar weer wisselde. 
Ik behoef hier geen voorbeelden te geven, we kennen ze allen te 
over, de vele mislukkingen van de z.g. moderne bouwkunst. 
Maar dit staat wel vast, dat men algemeen beu is van die vruchte-
looze probeersels en dat men durft erkennen daarmee op den 
verkeerden weg te zijn geweest. 

Waar de toekomst zóó geen uitzicht biedt, keere men zich weer 
tot de goede voorbeelden van het verleden, tot de gezonde prin
cipes van de groote tijdperken der Bouwkunst. Niet om die slaafs 
na te volgen, doch om op die grondbeginselen zichzelf te her
vinden en er op voort te bouwen. Dit is in het belang van een 
algemeene populariseering der bouwkunst. Het scheppen van 
„kunst" voor een kleine kring ingewijden of bewonderaars is 
onvruchtbaar en doelloos. Daarmee vervreemdt men de kunst 
van het leven zelf en doodt de belangstelling ervoor bij zijn 
medemenschen. 
Men zal het m.i. moeten aandurven minder „exclusief", zelfs 
minder „persoonlijk" te zijn. Het groote publiek keert zich van 
de bouwkunst af vermoeid en ontdaan van het zich geregeld 
weer bij allerlei stroomingen te moeten aanpassen. Men vraagt 
zich in architectenkringen vaak af, en schoonheidscommissies 
weten daar van mee te spreken, waarom het bouwende publiek 
zich zoo grif wendt tot de als „onbevoegden" gekwalificeerden. 
Ik geloof dat de schuld daarvan voor een goed deel ligt bij de 
architecten zelf, in hun streven naar exclusief zijn. 

Nog een korte toelichting op het kerkje te Badhoevedorp. Eigen
lijk is alleen de romp van het gebouw nog maar gereed. Het 
inwendige is grootendeels onvoltooid of provisorisch. 
De banken zijn oud en passen niet op de vastgestelde plaats-
indeeling. Ook de altaren zijn van elders, de lampen van een 
eenvoudig handelsmodel en het schilderwerk is onvoltooid. De 
pastorie ontbreekt nog; de geestelijke woont in een huurhuis. 
De toegepaste kunsten hebben slechts spaarzaam gelegenheid 
gekregen. Het beeldhouwwerk naast den hoofdingang (eigenlijk 
alleen als uitgang gebruikt) is van Mari Andriessen. Het stelt 
in vlak relief zes tafereelen voor uit de Gewijde geschiedenis. 
Tegen de middenstijl van het bovenlicht der ingangsdeur is een, 
in eikenhout gesneden St. Michael, in de liturgie als een der 
belangrijkste Engelbewaarders erkend, van de hand van Jos. 
Verdonk. In het priesterkoor is eenig smeedwerk van Nico Witte-
man, terwijl de kunstschilder Lambert Simon een groote wand
schildering maakte achter het Hoofdaltaar. 
De kerk is in- en uitwendig uitgevoerd in schoon metselwerk. 
Uitwendig van bonte kleurige Brabantsche handvormsteen op 
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een hoog plint van reuzenmoppen. Ik acht dit materiaal voor 
een kerk meer bijzonder geëigend. Het breekt en verlevendigt 
de groote muurvlakken en ondersteunt door zijn ruige, stoere 
oppervlak het kerkkarakter als veilige wijkplaats. Een gladde 
en dunne gele verblendsteen lijkt me daarvoor veel minder 
geschikt. 
Het inwendige metsel is van met scherp zand gevormde witte 
kalkzandsteen op een plint van genuanceerde gelige Friesche 
steen. Aan de kolommen zijn dezelfde steenen geglazuurd. 
Het gebruikte natuursteen is in- en uitwendig Ettringer tuf. Het 
glas-in-lood in ruitvorm, direct in een sponning in het metsel
werk geplaatst, is bezet met emblemen, symbolen en attributen 
uit de iconografie, losjes over het vlak gestrooid, en gebrand
schilderd. Als vloerbedekking zijn witte, gebakken plavuizen 
toegepast. 
De kerk is gebouwd in 1937 en heeft met inbegrip van hono
rarium en heete-luchtverwarming ƒ 52.400 gekost. 

J . M. V A N H A R D E V E L D . 

IR. A. R. HULSHOFF 60 JAAR. 

Op Zondag 19 Mei j.l. vierde de heer Ir. A. R. Hulshoff, Stads
architect van Amsterdam, zijn 60sten verjaardag, waarvan wij 
hier op bescheiden wijze alsnog melding maken, een beschei
denheid die omgekeerd evenredig is aan de achting en waar
deering, welke de heer Hulshoff onder zijn collega's geniet. 
De persoon van den heer Hulshoff is geheel vervlochten met 
zijn loopbaan van Stadsarchitect van Amsterdam, een per
soonlijke titel die hem uit waardeering voor zijn werk in 1924 
verleend werd. Talloos zijn de werken, die onder zijn leiding 

in de hoofdstad zijn tot stand gekomen. Daarnaast bekleedt de 
heer Hulshoff verschillende hoogst belangrijke posten in het 
bouwkundige leven van Nederland. 
Wij voegen aan de vele gelukwenschen, die den heer Hulshoff 
op zijn 60sten verjaardag ondanks de diep treffende gebeurte
nissen ongetwijfeld zullen zijn gezonden, hier de onze toe en 
spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren de bouwkunst zal 
mogen dienen. 

J . P. M. 

ORGANISATIE WEDEROPBOUW. 

V O O R S C H R I F T E N V A N DEN O P P E R B E V E L H E B B E R . 

De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht heeft, op de 
voordracht van den secretaris-generaal, waarnemend hoofd 
van het departement van Waterstaat en gehoord den Regee-
ringscommissaris, belast met het herstel van het verkeerswezen, 
de drooglegging van onderwaterzettingen, den wederopbouw 
van steden, dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede samen
hangt, het volgende besloten: 
1. De leiding van alle werkzaamheden, verband houdende met 
den wederopbouw, zoowel door openbare lichamen als door 
particulieren, berust bij den Regeeringscommissaris, belast met 
het herstel van het verkeerswezen, de drooglegging van onder

waterzettingen, den wederopbouw van steden, dorpen en ge
bouwen en al hetgeen daarmede samenhangt. 
De Regeeringscommissaris voornoemd draagt den titel van: 
R e g e e r i n g s c o m m i s s a r i s v o o r den w e d e r o p b o u w . 
2. Alle overheidsdiensten, welke uitsluitend of mede bemoeiing 
hebben met aangelegenheden, welke voor den wederopbouw van 
belang zijn, verleenen, in het belang van een spoedigen weder
opbouw, medewerking aan den Regeeringscommissaris en ont
houden zich te dezen van daden en beslissingen, waarvan niet 
te voren is vastgesteld, dat zij overeenstemmen met de plannen 
van den Regeeringscommissaris. 
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Zij stellen desgevraagd alle gegevens beschikbaar en verleenen 
ook overigens alle medewerking. 

3. Werkzaamheden tot herstel van geleden oorlogsschade, uit
gezonderd kleine herstellingen aan werken en gebouwen, die 
overigens geen belangrijke schade hebben geleden, mogen noch 
door openbare lichamen, noch door particulieren worden ver
richt zonder goedkeuring van of vanwege den Regeeringscom-
missaris. 

4. Werken en gebouwen, die als monument zijn aangemerkt 
door de daartoe bevoegde instantie, mogen niet worden gesloopt 
of veranderd dan na voorafgaande toestemming van de Rijks
commissie voor de Monumentenzorg. 
5. Afkomend materiaal van ernstig beschadigde werken en 
gebouwen blijft ter plaatse beschikbaar, in afwachting van 
nadere aanwijzingen door of vanwege den Regeeringscommis-
saris. 
6. Met uitzondering van grondwerken mogen werken op het 
gebied van den waterbouw, spoorbouw, wegenbouw, burger
lijken bouw en utiliteitsbouw van Maandag 17 Juni 1940 af niet 

DEURSTUITCONSTRUCTIE BIJ STALEN DEUREN. 
Van stationsdeuren wordt door het publiek veel gevergd. Zij 
moeten gemakkelijk open gaan, maar men heeft geen tijd om 
ze te sluiten. Dus. zijn deurdrangers noodig die dat werk over
nemen. En vanzelfsprekend zal een deur waardoor men, met 
bagage beladen, gemakkelijk moet kunnen passeeren, niet zoo 
heel licht kunnen zijn. Gevolg: een zware deurdranger, met als 
nadeel: niet gemakkelijk open te duwen. 
De uiteraard zware deur krijgt nu van de passeerende reizigers 
telkens duwen op te vangen, die ook op den deursluiter neer
komen. Men moet daarbij zorg dragen, dat de deur niet zóó ver 
opengeduwd wordt, dat de deurdranger bezwijkt. In den regel 
heeft men bij de stations met series deuren te maken, waardoor 
de eisch ontstaat, dat de opendraaiende deur niet de daarnaast 
liggende doorgang mag hinderen. Het gevolg is: niet meer dan 
negentig graden openen. 
Om dit te bereiken is een stuiting noodig. Het meest voor de 
hand liggend is het, deze stuiting op den grond te maken, waarbij 
zij in den regel uit een zware gummiprop zal bestaan. 
Bij de nieuwe Amsterdamsche stations is het niet mogelijk ge
bleken, hiermede te volstaan. De proppen waren niet te houden, 
na weinig dagen begaven zij het weer. 
Uit deze moeilijkheden is tenslotte de op bijgaande teekening 
weergegeven deurstuitconstructie ontstaan, die in het station 
Amsterdam-Muiderpoort is uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van 
de gedachte, dat de deur gelijktijdig op twee punten in haar 
vaart gestuit moet worden en wel aan boven- en onderzijde 
tegelijk. De levende kracht wordt opgevangen door een tweetal, 
op een vertikaal geplaatste 5 / 4 " gasbuis gemonteerde, kleine 
buffers, waarvan de zwaarte van het gebruikte veerenstaal 
proefondervindelijk is bepaald. Aanvankelijk was dit veeren
staal 2 l / 2 mm dik gedacht. De praktijk heeft uitgewezen, dat 
3'/ 2 mm vereischt was. 
Tot nu toe heeft de gekozen constructie goed voldaan. 

Ir. H. G. J . S C H E L L I N G . 

worden ondernomen of voortgezet zonder goedkeuring van of 
vanwege den Regeeringscommissaris. 
Voor in uitvoering zijnde werken moet deze goedkeuring vóór 
1 Juni 1940 schriftelijk worden aangevraagd. 
De aanvraag moet uitsluitend de volgende gegevens bevatten: 
1. Naam en adres van dengene, die het werk heeft opgedragen 
of wenscht op te dragen; 
2. Korte omschrijving van het werk, met vermelding van plaats 
en doel; 
3. Het bedrag, waarvoor het werk is opgedragen of waarop het 
werk is geraamd; 
4. Voor in uitvoering zijnde werken het aantal manweken, dat 
nog voor de voltooiing noodig is, of, zoo deze opgave bezwaar 
oplevert het geschat gedeelte, dat nog onvoltooid is. 
Het verzoek moet in tweevoud worden ingediend aan het adres: 
Regeeringscommissariaat Wederopbouw, Afdeeling Voortzet
ting Werken, Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage. 
7. Werken, als onder 6 bedoeld, waarmede nog niet is aange
vangen, worden, ongeacht of gunning al dan niet heeft plaats 
gehad, niet aangevat. 

\ 
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PRIJSVRAGEN BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP. 

Het Bestuur van de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
verzoekt ons mede te deelen dat de ingezonden teekeningen op 
de door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" uitge-
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schreven studieprijsvragen met de naambrieven en de corres
pondentieadressen verloren zijn gegaan. 

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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O U D E S T A D V A N N I J M E G E N . B E S T A A N D E T O E S T A N D 

SANEERING VAN DE OUDE STAD NIJMEGEN. 

Het oude centrum van de stad Nijmegen wordt gevormd door 
een, niet ver van de Waal gelegen, nagenoeg cirkelvormige 
kern, die van West naar Oost doorsneden wordt door de Stikke 
Hezeistraat en de Korte en Lange Burchtstraat, en in de rich
ting van Zuid naar Noord door de Broerstraat en de Groote
straat. In dit centrum bevinden zich de Groote Markt met het 
mooie Waaggebouw, en het merkwaardige binnenplein waarop 
de St. Stevenskerk is gelegen. 
Om dit centrum heen is de stad gegroeid, eerst binnen de wal
len, waarvan de naam nog in de drie Walstratën voortleeft; 
na het sloopen der vestingwerken heeft deze groei zich ge
stadig voortgezet. 
De genoemde Noord-Zuid verbinding heeft zich via de Molen
straat voortgezet tot het bekende Keizer Karelplein. De hierop 
uitkomende breede singels omvatten het geheele oudere stads
deel. In den laatsten tijd hebben deze singels in het Oosten der 
stad met de nieuwe Waalbrug verbinding gekregen. 
Nijmegen is een oude stad. In de laatste eeuw vóór het begin 
onzer jaartelling woonden er reeds Bataven rondom een zwaar 
versterkte wijkplaats, het „Oppidum Batavorum". Daarna werd 
het in het laatste kwartaal der eerste eeuw na Christus een 
sterke Romeinsche militaire bezetting, en vormde zich een 
nieuwe Bataafsche nederzetting, die „Noviomagus" genoemd 
werd. Dit Noviomagus ontwikkelde zich tot een stad met be
langrijke gebouwen. 
Uit verschillende nederzettingen, gedeeltelijk laag langs de 
rivier, gedeeltelijk op het heuvelplateau gelegen, ontstond lang
zamerhand de stad. Belangrijk voor haar groei was de bouw 
van de prachtige burcht van Karei de Groote op de plaats 

waar zich thans het Valkhof bevindt. Het sloopen van deze 
burcht in 1795 zal belangrijk afbreuk gedaan hebben aan het 
fraaie silhouet van de stad. 
Toch is Nijmegen door zijn typische ligging tegen het heuvel
plateau een van de fraaist gelegen Nederlandsche steden ge
bleven. De situatie op dit geaccidenteerde terrein geeft daartoe 
aanleiding. Geen Nederlandsche stad kan op dergelijke belang
rijke hoogteverschillen in het straatniveau wijzen. Het is daar
om van het grootste belang, dat de schoonheid van Nijmegen 
ongestoord behouden blijft. 
De inwoners van Nijmegen hebben dit goed begrepen. Toen in 
de benedenstad talrijke krotwoningen moesten worden ge
sloopt, en men voorzien kon, dat een belangrijke nieuwe wijk 
midden in de oude stad zou worden gevormd, heeft de burgerij 
een commissie samengesteld, die in September 1938 de stich
ting S.O.S. (saneering oude stad) in het leven riep. Zij stelden 
zich van den aanvang af met het gemeentebestuur en de ge
meentediensten in verbinding, en trachtten gelden bijeen te 
brengen ten einde een goed plan voor de verbetering van de 
oude stad te bevorderen. Men moet respect hebben voor een 
dergelijk initiatief, dat als een unieke daad van burgerzin kan 
worden gekenschetst. Want groot moet de liefde voor de eigen 
stad zijn als men met particulier initiatief een dergelijke stap 
wil gaan ondernemen. 
In Nijmegen is deze poging prachtig gelukt. Het moge velen 
tot voorbeeld zijn. 
S.O.S. slaagde ten slotte met veel moeite er in, de noodige 
gelden bijeen te brengen, waarbij ook belangrijke bijdragen 
werden ontvangen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
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Toen het geld bijeen gebracht was, gaf S.O.S. een meervoudige 
opdracht aan drie stedebouwkundigen om een plan voor de 
saneering van de oude stad te ontwerpen. Het waren Ir. A. 
Kraayenhagen b.i. te Oosterbeek, Ir. A. Siebers b.i. te Ulven-
hout en het Architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en 
Kok te Rotterdam. 
Men stelde zich ten doel, als burgerij de gemeente in staat te 
stellen, aan de hand van vaste, scherp omschreven plannen, 
de noodige bouwverordeningen in de te saneeren buurten te 
kunnen opleggen. 
Als voorzitter van de Commissie van Beoordeeling trad Prof. 
Ir. J . A. G. van der Steur op. 
Het plan van Ir. Verhagen te Rotterdam werd als het beste 
naar voren gebracht. Een van de verdiensten van dit plan is, 
dat het niet vooruitloopt op een al of niet watervrije Waalkade. 
Dit vraagstuk wordt niet opgelost, maar op de oplossing wordt 
ook niet vooruitgeloopen. In de toekomst zal het één evengoed 
als het ander voor uitvoering in aanmerking kunnen komen. 
En de uitvoering van het plan-Verhagen behoeft niet op die 
beslissing te wachten. 
In een door vele autoriteiten bijgewoonde bijeenkomst van 
S.O.S. met het Gemeentebestuur zijn op 28 Februari j.l. het 
plan en de begrooting van kosten aan de Gemeente aange
boden, vergezeld van een maquette van dat stadsdeel. Het 
Gemeentebestuur heeft dit geschenk dankbaar aanvaard. Het 
beloofde, zich te zullen beijveren, naar uitvoering van het plan, 
in samenwerking met de Commissie, te zullen streven, en het 
werk der commissie tot een voor Nijmegen bevredigend einde 
te zullen brengen. 

Thans mogen enkele punten uit het rapport van de Commissie 
van beoordeeling van de plannen volgen. 
Het ligt voor de hand, dat de ingezonden plannen uitgaan van 
verschillende uitgangspunten. De plannen Kraayenhagen en 
Siebers stellen op den voorgrond het verbeteren van het ver
keer langs de steile helling en het scheppen van toegangswegen 
ook voor belangrijk verkeer vanaf het Valkhof door de Strik-
straat, Vleeschhouwerstraat en Nonnenstraat naar den Ganzen-
heuvel. In het plan Kraayenhagen is bovendien een goede rijver
binding ontworpen van het punt van samenkomst van Vleesch
houwerstraat met Strikstraat naar de Waalkade en door de 
Lange Baan naar den oprit van den Voerwsg. In het plan Siebers 
daarentegen ontbreekt deze verbinding naar de Waalkade. 
Principieel tegenover deze beide plannen staat het plan-Ver
hagen, hetwelk op den voorgrond stelt, dat een verbinding van 
doorgaand verkeer langs deze steile helling niet noodzakelijk 
en slechts met groote opofferingen te verwezenlijken is, en dat 
daarentegen er naar streeft in het deel tusschen Grootestraat 
en Lindenberg een rustige open woonwijk te maken, die een 
„groen balcon" zal vormen naar de Waal, waardoor de aan
trekkelijkheid als woonwijk zal toenemen. Een doorgaande ver
keersweg is ontworpen van de Ganzenheuvel langs de Nonnen-
straat naar de Waalkade bij de bestaande uitmonding van de 
Lindenberg en langs de Lange Baan. 

Het hierbij gereproduceerde plan-Verhagen gaf de commissie 
aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
De voornaamste verschilpunten met de beide andere plannen 
zijn de volgende: 
1. De aansluiting aan het Valkhof is niet verkregen door her
opening van de Strikstraat, maar door een zeer sterke inhoo-
ging van den Lindenberg. 
2. De Vleeschhouwerstraat is gesplitst in twee straten met een 
hoogteverschil van 6 a 7 meter, de eene vlak onderlangs Beth
lehem en Klokkenberg, en de andere recht tegenover de Non
nenstraat. 
3. Er is bij het plan afgezien van een watervrije ophooging van 
de Waalkade. 
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De voordeden van deze principieel andere opzet blijken vele te 
zijn. Als voornaamste mag worden genoemd, dat daardoor een 
groote openheid en een zoo groot mogelijke bezonning wordt 
verkregen, en dat betrekkelijk veel bruikbaar bouwterrein be
schikbaar komt. 
Door het ontwerpen van een hooge en een lage Vleeschhouwer
straat wordt op een haast vanzelfsprekende wijze bereikt, dat 
het lagere stadsgedeelte gemakkelijk verbinding met de Waal
kade en door de Nonnenstraat met den Ganzenheuvel verkrijgt, 
terwijl de hooge Vleeschhouwerstraat op eenvoudiger wijze in 
contact kan worden gebracht met de straten in de hooge 
stad. 
Een zeer opvallend deel van het plan vormt dientengevolge 
de ontworpen hooge muur tusschen de hooge en lage Vleesch
houwerstraat. Deze hooge muur zal belangrijke kosten vergen, 
doch is noodzakelijk, wanneer men bruikbaar bouwterrein ver
krijgen wil, en is een zoodanig deel van het plan, dat het daar
mede staat of valt. BoVen op dezen muur is een bebouwing 
ontworpen van woonhuizen, waartusschen iets beneden het 
niveau van de straat gelegen tuintjes, afgewisseld met een 
drietal uitzichtplaatsen. Deze oplossing opent de mogelijkheid 
voor een behoorlijke en aantrekkelijke bebouwing, waarbij vrij
wel alle huizen een tuin, ruimschoots licht en zon, en een uniek 
uitzicht over de Waal en omgeving zullen verkrijgen. 
De vondst om de tuinen lager te leggen dan de straat is zeer 
gelukkig. Hierdoor wordt op de kosten van den keermuur ge
spaard, en wordt de ruimtewerking vergroot. 
Het uitzicht vanaf de hooge Vleeschhouwerstraat op het Valk
hof en de Carolingische Kapel kan zeer bevredigend worden. 
Dit zeer typische stadsbeeld zal de volle aandacht moeten 
hebben. Het verloren gaan van het tegenwoordige stadsbeeld, 
waarin door de scherp hellende Vleeschhouwerstraat de schoone 
ligging van de kapel wordt geaccentueerd, moet worden be
treurd. Er kan hier zeker een ander even belangwekkend stads
beeld worden geschapen. 

In het ontwerp zijn de bestaande rooilijnen van de Steenstraat 
behouden. Voor het verkeer heeft dit geen bezwaar; op de 
kosten van het plan heeft dit een gunstigen invoed. Bovendien 
zal deze straat, die nog enkele typische oude gebouwen heeft 
overgehouden, op die wijze haar karakter behouden. 
Bij het plan vormde de Waalkade nog een afzonderlijk pro
bleem. Deze kade immers komt bij hoog water ongeveer een 
meter onder water te liggen, hetgeen veel last voor de aan de 
kade gelegen huizen veroorzaakt, en bovendien het verkeer 
belemmert. 
Een bestaand plan om deze kade boven dat niveau te verhoo-
gen zou aanzienlijke offers vergen, terwijl tevens een verklei
ning van het winterbed van de rivier op deze plaats ontoelaat
baar scheen. Watervrije ophooging zou natuurlijk voor alle 
aan de kade liggende panden kosten van verbouwing vergen. 
In de plannen Kraayenhagen en Siebers beide was de Waal
kade-verhooging opgenomen. Het plan-Verhagen achtte het 
beter, hiermede voorloopig niet te rekenen, maar liet natuurlijk 
de mogelijkheid open, te zijner tijd tot verhooging over te 
gaan. 
De commissie komt tot de conclusie, dat het plan-Verhagen te 
verkiezen is boven de beide andere. Zij is van meening, dat in 
dit plan op geniale wijze een oplossing gevonden is voor een 
zeer moeilijk probleem, en dat bij uitvoering van dit plan, een 
stadsdeel zal kunnen worden geschapen, dat boeiend en goed 
bewoonbaar zijn zal, en de mogelijkheid schept, een einde aan 
het verval van de oude stad te maken. De stedebouwkundige 
architectuur van dit ontwerp achten zij zeer gelukkig, en de 
commissie is van meening, dat het gesloten en onregelmatig 
verloop van de straten in dit stadsdeel alleszins op zijn plaats 
is, en het karakter er van zal verhoogen. 
Tenslotte acht de Commissie ook uit economisch oogpunt het 
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plan-Verhagen gunstig. Het plan grijpt minder ver in de be
staande bebouwing in, en heeft ondanks de hooge kosten van 
den keermuur het voordeel veel beter te exploiteeren bouw
terreinen te verschaffen. 
De geheele uitvoering van het plan wordt op ƒ 690.000.— ge
raamd. Hiertegenover zal voor / 90.000.— aan bouwterrein 
beschikbaar komen. Het geheele plan — met inbegrip van 
de gelden die reeds voor aankoop van gronden en panden 

zijn uitgegeven — vordert dus een uitgave van / 600.000.—. 

Het tot stand komen van dit plan, waarvan de opzet in alle 
opzichten is te loven, zal voor de stad Nijmegen een groote 
aanwinst beteekenen. Het zal bovendien aan hen die het prach
tig initiatief namen een groote en wel verdiende voldoening 
schenken. 

Ir. H. G. J . S C H E L L I N G . 

BOEKBESPREKING 
V O O R D R A C H T E N V A N DE V A C A N T I E - L E E R G A N G VOOR 
V E R W A R M I N G S T E C H N I E K , G E H O U D E N OP 24 en 25 A U G . 
1939. Uitgave van de Warmte-Stichting te Utrecht en Drukkerij 
Schotanus en Jens te Utrecht. 
In dit boekje zijn 7 voordrachten verzameld. Voor het volledig 
volgen van deze voordrachten wordt veel physisch inzicht en 
wiskundige kennis vereischt. Wij zullen trachten in het onder
staande een en ander uit de voordrachten mede te deelen, het
geen allicht, voor belangstellende architecten op dit speciale 
gebied, aanleiding kan zijn, van de voordrachten in haar geheel 
kennis te nemen. 
De voordracht I, gehouden door Ir. L. L. Mulder, behandelde 
het onderwerp: „He t snel opwarmen van lokalen, uitgaande van 
den kouden toestand", als beantwoording van de praktische 
vraag: „Welke kachelgrootte moet in een bepaald vertrek ge
plaatst worden om op korten termijn een aanvaardbaren ver
warmingstoestand te bereiken." 
Dit is een zuiver thermisch probleem, dat slechts mathematisch 
kan worden opgelost door uit te gaan van zoo eenvoudig moge
lijk gestelde praemissen. 

Als resumé van het behandelde onderzoek kan men zeggen, dat: 

1e. Over het opwarmverschijnsel een quantitatief overzicht is 
verkregen. 

2e. Speciale gevallen voor een volledige berekening toeganke
lijk zijn. 

3e. Gemiddelde gevallen met een korte caloriebegrooting 
behandeld kunnen worden, als men eenige normen voor 
vertrekgrootte, muuroppervlakafwerking en opwarmduur 
vaststelt. 

De 2e voordracht hield Ir. S. de Waard en wel over „Schoor
steenen voor Centrale Verwarming". Behandeld worden de 
trek door windaanval, de thermische trek, de verschillende 
weerstanden, de eischen aan schoorsteenconstructies te stellen 
(welke overeenkomen met die op grond van praktische ervaring 
algemeen bekend geacht kunnen worden, behalve wellicht de 
eisch de schoorsteen niet langer te maken, dan strikt noodig is), 
de schoorsteen in verband met de ketel, terwijl tenslotte Ir. de 
Waard berekeningen geeft aan de hand van een voorbeeld. 
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De inhoud van de 3e voordracht over „Natuur l i jke trek, zuig-
trek en onderwind bij industrie-ketels", door den heer A. H. Senf, 
ligt vrijwel geheel op praktisch verwarmingstechnisch terrein. 
„He t gedrag van vocht in lucht en condensatieverschijnselen" 
luidt de titel van de 4e voordracht, door J . Hamaker, nat. phil. 
drs., gehouden. Dit onderwerp is een theoretisch vraagstuk, dat 
ook slechts door het invoeren van beperkende veronderstellin
gen te behandelen is. 
Hoofdzakelijk behandelt de heer Hamaker het vinden van de 
factoren die de samenstelling van een Mollier-diagram mogelijk 
maken, waaruit kan worden vastgesteld, wanneer bij het mengen 
van twee luchtmassa's condensatie optreedt. 
Dr. H. J . Hamaker behandelde in voordracht V de invloed van 
zonnewarmte op gebouwen. 
Uit de discussie over dit praktisch behandelde onderwerp nemen 
we de vraag over: Beïnvloedt de kleur van den wand uitsluitend 
de stralingswarmte en niet de convectiewarmte? 
Het antwoord daarop luidde: De kleur van een oppervlak be-
invloedt alleen de hoeveelheid, die van de opvallende zonne
straling of lichtstraling geabsorbeerd wordt. 

Daarna hield Dr. E. F. M. van der Held een theoretische voor
dracht over Diffusieverschijnselen in verband met het drogen 
van materialen, en tenslotte sprak Dr. J . Jongbloed over den 
invloed van klimatologische omstandigheden op het menschelijk 
organisme. Deze voordracht is zeker wel een van de belangrijkste 
uit de serie, omdat gewoonlijk bij het verwarmingsvraagstuk de 
constitutie van den mensen en de beteekenis van de warmte uit 
physiologisch oogpunt weinig wordt betrokken. Dr. Jongbloed 
behandelt het menschelijk organisme als een levende energie
transformator. 
Het is theoretisch mogelijk het warmteverlies van een mensch 
onder bepaalde klimatologische omstandigheden te berekenen. 
De berekening van deze „normaal waarde" langs physischen 
weg is echter nog niet mogelijk gebleken. Er zijn enkele empi
rische formules afgeleid. 
Dr. Jongbloed behandelde in zijn voordracht alle thermische 
eigenschappen van het lichaamsoppervlak. Zoodra de energie
balans niet meer in evenwicht is, tracht het lichaam dit even
wicht weer te herstellen, waarbij vooral de meerdere bloedvul-
ling der vaten en de zweetafscheiding een rol spelen. J . P. M. 

MR. M. A. VAN BOOVEN f. 

In den leeftijd van 63 jaren is overleden Mr. M. A. van Booven, 
Secretaris van den Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
in Nederland. De heer Mr. v. Booven bekleedde zijn functie van 
de oprichting van den Raad in 1907 af. Door zijn uitnemende 
eigenschappen stond hij in hoog aanzien bij de architecten en 
de aannemers. Van 1939 af nam Mr. van Booven het Secretariaat 
waar van de Commissie van Geschillen van den B.N.A. Zijn 

geschokte gezondheid had hem voorloopig weerhouden de hem 
aangeboden functie van Secretaris van de Geschillencommissie 
definitief te aanvaarden. 
De heer C. B. Posthumus Meyjes vertegenwoordigde het Bestuur 
van den B.N.A. op de begrafenis van Mr. van Booven, welke 
Woensdag j.l. te Westerveld plaats vond. 

J . P. M. 

UITSLAG VAN HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN BOUWKUNDIG OPZICHTER B.N.A.1940. 

Aan bovengenoemd examen hebben dit jaar 22 candidaten deel
genomen, waarvan door 14 candidaten het diploma van „Bouw
kundig Opzichter B.N.A. 1940" werd behaald. Deze candidaten 
zijn de Heeren: 
No. 200. J . van den Berg, Aalsmeer; No. 201. P. A. Boot, Zonne-
maire; No. 202. G. Bruins Jr., Hilversum; No. 204. G. J . P. van 
Ede, Arnhem; No. 205. J . Frakking, Naarden; No. 209. N. Kra
nenburg, Hilversum; No. 211. C. J . Langerak, Wassenaar; 
No. 212. J . N. Lütjeharms, Middenmeer; No. 214. J . C. Putter, 
Schiedam; No. 215. B. E. M. H. Raaijmakers, Den Haag; No. 216. 
KI. de Reus, Velsen N.; No. 217. W. Roosma, Amsterdam O.; 

No. 218. J . T h . H. Sillen, Roermond; No. 219. J . H. Steenkist, 
Haarlem. 
V o o r b e r e i d e n d E x a m e n . 
Aan het eerste gedeelte van het Voorbereidend Examen namen 
deel 141 candidaten, waarvan 52 candidaten tot het tweede 
gedeelte daarvan konden worden toegelaten. Aan 38 candidaten 
van deze laatste groep kon worden medegedeeld, dat zij, be
houdens verdere bepalingen, vermeld in het programma van 
eischen, toegelaten zijn tot het afleggen van het Definitief 
Examen. 
Amsterdam, 24 Mei 1940. 

MEDEDEELINGEN VAN HET RIJKSBUREAU VOOR HOUT. 

Het Departement van Handel , Ni jverheid en Scheepvaart maakt het vol

gende bekend: 

1. In het hieronder volgende wordt verstaan onder: 

H o u t : rondhout, gezaagd naaldhout, gezaagd loofhout, tr iplex, vezelplaten 

(board) en kurkplaten; 

r o n d h o u t : alle rondhout, al dan niet bezaagd of behakt-, 

n a a l d h o u t : grenen-, vuren- en dennenhout, pitchpine, oregonpine en 

soortgelijk hout; 

l o o f h o u t : alle soorten hard- en f i jnhout; 

t r i p l e x : tr iplex, waaronder multiplex, meubelplaat. 

2. Iedere handelaar en of agent in hout, gebruiker, verbruiker, bewerker of 
verwerker van hout is verpl icht aan den directeur van het Ri jksbureau 
voor Hout op diens last opgaven te doen van de voorraden hout en van de 
gekochte, verkochte, afgeleverde, gebruikte, verbruikte, bewerkte of ver
werkte hoeveelheden hout, alsmede van de doeleinden waartoe deze hoeveel
heden hebben gediend en zul len dienen, desverlangd onder overlegging van 
de daarop betrekking hebbende bescheiden. De opgaven moeten schriftel i jk 
geschieden, desverlangd op en overeenkomstig een door den directeur voor
noemd vastgesteld formul ier binnen een telkenmale door hem te bepalen 
termijn. 
186 

3. Het is verboden zonder uitdrukkel i jke toestemming van den directeur 
buitenlandsche koopcontracten te annuleeren of te wijzigen. 
4. a. Het is verboden hout te koopen, te verkoopen, te gebruiken, te ver
bruiken, te verwerken, te doen bewerken, te doen verwerken of af te 
leveren, zonder daartoe van den directeur verkregen schriftel i jke vergun
ning. Voor zoover de vorenbedoelde handelingen door of ten behoeve van 
de Duitsche en Nederlandsche bevoegde mil i taire autoriteiten en instanties 
zullen worden verricht wordt een algemeene dispensatie ver leend; 
b. Van het verbod, bedoeld sub a, geldt tot een nader door den directeur 
te bepalen tijdstip een algemeene dispensatie, behalve voor nieuwbouw, 
waarvoor nog geen gemeentelijke bouwvergunning is verleend, met uitzon
dering van wederopbouw van in den oorlog verwoeste of beschadigde ge
bouwen of kunstwerken; 
c. A a n een vergunning, als bedoeld sub a, kunnen door den directeur voor
waarden worden verbonden; 
d. De vergunningen mogen door den houder n i e t worden overgedragen. 
5. De bevoegdheden in het bovenstaande aan den directeur van het Rijks
bureau voor Hout verleend, worden uitgeoefend in overleg met de heeren 
F. B. J . Gips en Mr. D. F. Pont, resp. voorzitter en directeur van den 
Nederlandschen Houtbond, tevens leven van de commissie van bijstand van 
genoemd ri jksbureau. 

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. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, NR A A 
J. P. L. HENDRIKS. F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. Z.Ö 

REDACTIE-ADRES: W E T E R I N G S C H A N S 102, AMSTERDAM 8 JUNI 1940 

RADIO-REDE V.P.R.O. OP 15 MAART 1940 GEHOUDEN DOOR PROF. IR. H. T. ZWIERS. 
L u i s t e r a a r s . 
Het zal u misschien verwonderd hebben, dat, in deze serie van 
korte voordrachten voor de jeugd, ook het woord wordt ver
leend aan een architect. Mogelijk zal het u nog méér verwon
deren, dat ik in dezen tijd van afbraak en vernieling als thema 
voor deze voordracht heb gekozen een leuze, die luidt als volgt: 
„en toch bouwen wij". 
Ik zeg dit niet met het oog op een bepaald geval en ik zeg het 
n i e t als architect. Want het is een vergissing, te meenen, 
dat het alleen de architecten zijn, die bouwen. De bouwmeesters 
zijn de vak-menschen aan wie een taak is opgedragen: het 
verwerkelijken, het in materie tot werkelijkheid maken van iets. 
Maar dat iets, dat de bouwmeester tot werkelijkheid brengt, is 
niet iets dat leeft in hem alleen, maar evenzeer in de wereld 
waarin hij bouwt en waarvoor hij bouwt. 
En niet alleen voor hen die daadwerkelijk bouwen, maar ook 
voor allen die laten bouwen èn niet minder voor de samenleving 
waarin wij bouwen gelde dan ook dat thema: „en toch bouwen 
wij". Ondanks afbraak, puinhoopen en vernietiging. 
Want: bouwen is leven. 
En leven is bouwen, in letterlijken èn in overdrachtelijken zin. 
Gij zult mij toestaan het bouwen in figuurlijken zin, het bouwen 
aan mensch en samenleving, aan ontwikkeling en cultuur van
avond buiten beschouwing te laten, voorzoover het valt buiten 
het terrein van het daadwerkelijke bouwen in letterlijken zin. 
Want ook als wij ons tot dat daadwerkelijke bouwen beperken, 
blijft ons veel over dat méér is dan het materieele bouwen 
alleen. 
Overal waar menschen leven en het hun gegeven leven aan
vaarden, daar wordt gebouwd. In materieelen zin gebouwd. 
Daar is voortdurende behoefte aan beschuttend onderdak, aan 
voor bepaalde handelingen ingerichte en afgescheiden ruimten. 
Het bouwen is dóór en dóór verbonden met het gewone dage-
lijksche leven, met alle kleine menschelijke verrichtingen en 
met zijn natuurlijk streven het aanvaarde leven in stand te 
houden en vóórt te zetten. 
Alleen daar waar geen leven is of geen leven méér is, wordt 
n i e t gebouwd. 
En alleen daar, waar geen natuurlijke drang meer is naar leven 
en voort-bestaan, daar wordt niet méér gebouwd. 
Daar is alleen nog maar het overgeblevene, het gebouwde, dat 
vertelt van v r o e g e r leven. 
Maar geen eigen leven meer. Geen vertrouwen meer in het 
leven, geen vertrouwen in bestaan en voort-bestaan, geen ver
trouwen in God. 
Want nooit heeft de mensch het leven redeloos aanvaard zon
der meer, als een schepsel aan wien de rede niet gegeven is. 
Steeds heeft hij bij zijn aanvaarding van dat hem geschonken 
leven en bij zijn streven naar blijven leven en voort-bestaan 
zich afgevraagd: waarvandaan en waartoe? 
En steeds is daarop het eenig denkbare antwoord geweest, hoe 
ook geformuleerd en onder welke benamingen ook tot uitdruk
king gebracht: uit God en tot God. 
Waarvandaan dit leven? Waartoe dit leven? 

Het antwoord kan niet anders zijn. 
Een antwoord, dat eenerzijds uitspreekt het „bli jft vertrouwen", 
ondanks alles. 
Een antwoord, dat anderzijds van ons verlangt dat wij, in alles 
wat wij ondernemen, wat wij verrichten, wat wij bouwen, dat 
vertrouwen tot richtsnoer nemen. 
En dat van ons verlangt daarvan in ons werk te g e t u i g e n . 
Te getuigen dus van de e r k e n n i n g , dat dit leven ons ge
geven is, om een taak te vervullen, ieder naar eigen kracht en 
vermogen, en naar beste weten. 
En daarom kan en mag ons bouwen, ook als wij het in letter
lijken zin opvatten, nooit alleen maar zijn het materieele bou
wen zonder méér. Het voldoen dus aan bepaalde materieele 
behoeften, het voorzien in bepaalde gemakken, het bevredigen 
van hygiënische wenschen. 
Steeds en overal kan en moet ons bouwen méér zijn dan dat. 
Getuigenis van onze mentaliteit, van onze instelling tot het 
geheel-der-dingen, van onze erkenning van de ons opgedragen 
taak, van ons vertrouwen. 
Waar alleen in materieelen zin g e b o u w d wordt, daar wordt 
óók alleen in materieelen zin g e l e e f d . 
Maar niet waarlijk, niet ten volle geleefd. 
Daar is het bouwen het uiterlijke kenteeken-van een verkeerde 
ingesteldheid, van een verkeerde mentaliteit, van een gebrek 
aan vertrouwen. 
Wanneer men zegt dat in dezen tijd althans van een cultureele 
beteekenis van het bouwen geen sprake kan zijn, dan is daarop 
eveneens maar één antwoord mogelijk: waar het bouwen geen 
cultureele beteekenis heeft, is ook het leven zonder cultureele 
beteekenis. Daar is het bouwen zonder getuigenis. Omdat er 
niets te getuigen is. 
En wanneer men nog verder gaat en zegt dat d i t in het ge
heel geen tijd is om te bouwen, dan is daarop maar één ant
woord mogelijk: dan is het óók geen tijd om te leven! 
Mag eenig Christen een dergelijke opvatting voor zijn rekening 
nemen? Neen! Nu niet en nooit. 
Onder géén beding en onder géén beroep op zoogenaamde 
„omstandigheden". Er zijn a l t i j d „omstandigheden". 
Wat wij ook doen en waar of wanneer ook wij iets ondernemen, 
nooit en nergens doen wij dat als een alleen-maar-op-zich-zelf-
staand iets. In het leven èn in het levende bouwen zijn wij overal 
en te allen tijde omringd door „omstandigheden", door buiten 
onzen persoonlijken wil en buiten ons toedoen aanwezige ge
gevenheden die niet te ontgaan zijn. 
Omstandigheden, die veelal onaangenaam zijn, die vaak worte
len in een verleden dat w ij niet ongedaan kunnen maken, 
omstandigheden ook voortkomende uit de gegeven noodzaak, 
dit leven te leven mèt anderen. 
Wie dit leven begint, begint het „ergens", te midden van een 
sociale gegevenheid. Wie een bouwwerk opricht doet dit even
eens „ergens", te midden van een onontkoombare gegevenheid, 
landschap, dorp, stad. De onontkoombare gegevenheid i s er. 
Zij is geen motief om het leven n i e t te aanvaarden en even
min om het bouwen achterwege te laten. 
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De mensch wordt geboren als een levende zelfstandigheid, het 
bouwwerk komt tot stand als een afgerond zelfstandig geheel. 
Beide zelfstandig, maar niet op zich zelf staand. 
De mensch persoonlijkheid, maar temidden van andere persoon
lijkheden. Vrij op zich zelf, maar sociaal gebonden aan anderen. 
Levend èn samen-levend. Zelfstandig èn tegelijk deel van een 
grooter geheel. 
Het bouwwerk zelfstandig, maar te midden van andere zelf
standige bouwwerken. Op zich zelf een geheel, maar tegelijk 
gebonden en verbonden met andere bouwwerken. Afgerond 
geheel en tegelijk deel van een grootere één-heid. 
En evenals de mensch den plicht heeft zich zelf te zijn, maar 
geenszins het recht a l l é é n maar zich zelf te zijn, evenzeer 
heeft het bouwwerk den plicht een zelfstandigheid te zijn, maar 
geenszins het recht het samenzijn met andere bouwwerken te 
negeeren. En de bouwmeester of de bouwheer, die wenscht 
z ij n gebouw te mogen oprichten zooals hij dat wil, zonder 
zich ook maar in het minst te richten naar andere bouwwerken, 
waarmee het zijne zich tezamen zal bevinden, die handelt als 
de mensch, die meent het recht te hebben z ij n leven te leven 
zonder zich om wie dan ook te bekommeren. 
Het m i n s t e wat wij mogen verlangen is het elkaar verdra
gen, want het elkaar-verdragen is de minste vorm van samen
zijn, van samen-leven. Maar ons streven moet g e r i c h t zijn 
op den hoogsten vorm van samen-leven en samen-zijn, het 
samen-één-zi jn. 

En zoo kan de mensch in het leven niet alleen maar zich zelf 
zijn, maar heeft hij een n a t u u r l i j k e verbondenheid en ver
plichtingen tot anderen, rechtstreeksche verbondenheid en ver
plichtingen tot het gezin, waartoe hij behoort, verbondenheid 
en verplichtingen tot zijn familie, verbondenheid en verplich
tingen tot zijn volk en verbondenheid en verplichtingen tot de 
menschheid. 
En evenzoo kan en mag ook het bouwwerk niet alleen maar 
zichzelf zijn, maar heeft het natuurlijke verbondenheid tot 
andere bouwwerken, waarmee het tezamen de straat vormt of 
het plein en daarmee tezamen weer de wijk, de stad, de streek 
enz. Maar die verbondenheid is er niet alleen naar de p I a a t s, 
maar ook naar den t ij d. 
De mensch wordt geboren i n een gezin, en leeft tezamen in 
verband met andere menschen, die er vóór hem waren. Ook het 
gezin leeft als een afgeronde zelfstandigheid. 
Het is éénmaal ontstaan en sterft éénmaal. Maar de kinderen 
van het gezin vormen nieuwe gezinnen met tijdgenooten, waar
mee zij een nieuwe samen-leving vormen en waaruit nieuwe 
levens voortkomen die op hun beurt het samenleven met 
anderen, met tijdgenooten en met jongeren zullen beleven. Zoo 
is de inclividueele mensch als een onontkoombare noodzakelijk
heid schakel tusschen verleden en toekomst, hij heeft verbon
denheid èn verplichtingen tot wie aan hem voorafgingen, ver
bondenheid èn verplichtingen tot zijn tijdgenooten, verbonden
heid èn verplichtingen tot wie na hem komen. 
Ook het bouwwerk heeft die verbondenheid in den tijd. Het 
zal moeten samen zijn in het grootere verband van de straat, 
de wijk, de stad, de streek, met andere bouwwerken uit het ver
leden, met bouwwerken uit eigen tijd, en evenzeer met 
bouwwerken die later zullen worden opgericht. 
En zoo zijn straat, wijk, stad en streek levende en groeiende 
organismen, evenzeer als gezin, familie en volk in de samen
leving der menschen. 

Nu zijn er enkele punten waarop de voortbrengselen van het 
bouwen zich kennelijk onderscheiden van de meeste andere 
menschelijke voortbrengselen. 
In de eerste plaats onderscheidt het product van de bouw-
n ij v e r h e i d zich van de meeste n ij v e r h e id s producten, 
doordat het niet wordt vervaardigd als kort-durend consumptie
artikel, maar als een onroerend aan plaats gebonden en voor 
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langeren duur bestemd werkstuk, dat niet verplaatsbaar, niet 
in voorraad op te slaan, en in het algemeen niet voortdurend 
vervangbaar is. Daarom b o u w t men alleen na rijp overleg en 
voor langeren tijd. 
Maar o m d a t men bouwt na rijp overleg is het bouwwerk 
méér dan welk ander nijverheidsproduct ook t e e k e n van 
mentaliteit en ingesteldheid. 
En o m d a t men bouwt voor langeren duur blijft het bouw
werk voor lange jaren g e t u i g e n van die mentaliteit. 
In dit verband zou ik dan tevens willen wijzen op een punt, 
waarop het product van b o u w k u n s t zich onderscheidt van 
de meeste andere voortbrengselen van kunst. 
En wel op de dwingende openbaarheid van het bouwwerk. 
Het bouwwerk staat daar niet alleen als een teeken van de men
taliteit van zijn stichters, maar het staat daar als een teeken 
dat voor ieder zichtbaar is en door ieder gezien moet worden. 
Van het banale of minderwaardige dat wordt geschreven of 
getoonzet of geschilderd b e h o e f t men in het algemeen geen 
kennis te nemen, het kan onuitgevoerd of opgeborgen blijven 
of worden. Maar het minderwaardige dat wordt gebouwd staat 
daar in zijn dwingende openbaarheid en kan niet ontgaan of 
gemakkelijk ongedaan gemaakt worden. 

Mag men eenerzijds daaraan een onweerlegbaar motief ont
leenen om te betoogen hoe groot de verantwoordelijkheid is 
van hen die laten bouwen, van hen die zelf bouwen en van 
degenen die — als overheid — toelaten te bouwen, anderzijds 
is die d w i n g e n d e o p e n b a a r h e i d van het bouwwerk, 
tezamen met de kennelijke stichting na r i jp b e r a a d en voor 
l a n g e r e n t i j d s d u u r wel van zeer bizondere beteekenis. 
Het is niet zonder reden dat men cultuurperioden meet naar 
hun bouwkunst. Het is niet zonder grond dat men in de bouw
werken van verleden en heden zulke duidelijke aanwijzingen 
kan vinden voor de cultureele beteekenis van verschillende 
tijdperken. 
Zoo is de bouwkunst een spiegel van het leven, van het dage-
lijksch leven, van de kleine materieele zaken en van de groote 
ideëele en cultureele dingen. 
Wat de samen-leving meemaakt, weerspiegelt zich in dorpen 
en steden. Groei, bloei, verval, herstel, levensvertrouwen. 
Bouwen is leven. 
Het leven gaat dóór, ook daar waar de „omstandigheden" 
erbarmelijk zijn. Het bouwen gaat dóór, overal waar waarlijk 
leven is. Het leven gaat dóór, ondanks dood en verderf, door 
menschen gezaaid. Het bouwen gaat dóór, overal waar in de 
menschen nog vertrouwen is. Ondanks alles. 
De werkelijke bouwmeester wéét, dat er soms gesloopt moet 
worden om nieuwe bouwwerken tot stand te brengen. Hij 
weet dat de dorpen en steden levende organismen zijn en 
blijven. Maar hij weet ook, dat, waar niet met omzichtigheid 
gewerkt wordt, jaren en jaren noodig kunnen zijn om te her
stellen wat onnoodig vernietigd werd. 
Hij weet, dat het met de stad is als met de samen-leving, 
waarvan zij het in steen gegroeide beeld is. Hij weet dat sloopen 
gemakkelijk is, dat het soms noodig is te sloopen en grondig 
te sloopen, maar dat het veel tijd en moeizamen arbeid vordert 
om iets nieuws en iets beters in de plaats te stellen van het 
gesloopte. 
Hij weet dat er veel is dat nieuw is, maar nauwelijks meer 
levend naast veel dat oud en gegroeid, soms vergroeid is, maar 
nog volkomen levend. 
Het is met de stad en met het huis als met de samenleving 
en met ons zelf. Er is veel, dat wij anders wenschen en dat 
anders behoort te zijn, er is veel dat verandering behoeft in 
de stad en in de samenleving. In het huis en in ons zelf. 
Er is veel, dat wij m o e t e n verbouwen, dat wij m o e t e n 
verbeteren, dat moet worden vernieuwd en gereinigd. In de 
stad en de samenleving. In het huis en in ons zelf. 

Maar wie g a a t verbouwen, wie g a a t verbeteren, wie g a a t 
vernieuwen, die doe zijn werk met overleg, na rijp beraad en 
bedachtzaam. 
Want het huis dat wij willen verbouwen en de stad die wij 
willen verbeteren en de samenleving die wij willen herzien, 
zijn gegroeid, en moeten blijven groeien. Zijn levend en 
moeten blijven leven. En zij moeten door onzen arbeid en 

tijdens onzen arbeid en na onzen arbeid bewoonbaar blijven. 
Maar wij moeten bouwen en blijven bouwen. Voorzichtig, be
dachtzaam, maar in vol vertrouwen. Onder alle omstandigheden. 
Een volk dat leeft en wil leven, dat zijn taak erkent en dat ver
trouwen heeft, bouwt. Ondanks alles. En het getuigt van dien 
levenswil, van die erkenning en van dat vertrouwen wanneer 
het tot zichzelf kan en mag zeggen: „en tóch bouwen wij". 

PLATTE DAKEN ZONDER AFSCHOT. 

In den jaargang 1935 van de „Schweizerische Bauzeitung" viel 
mijn oog op een kleine bijdrage van Ingenieur R. Maillart te 
Zurich over bovengenoemd onderwerp. Het is m.i. van belang 
eens na te gaan of hier te lande ook aanleiding bestaat, de door 
Maillart aanbevolen constructie toe te passen. 
Platte daken verkrijgen in het algemeen een afschot met een 
helling tusschen 1 : 100 en 1 : 20, dat, afhankelijk van de plaats 
der afvoerpijpen, naar buiten of naar binnen kan zijn gericht. 
De dakbedekking kan op drieërlei wijze samengesteld zijn, nl. 
als cementmastiekdakbedekking, als (teerhoudende) asfalt-
papierdakbedekking, of als teervrije dakbedekking. 
De cementmastiekbedekking bestaat uit een onderlaag van 
henneppapier en twee lagen asfaltpapier, die met verspringende 
naden op elkaar worden geplakt en aan de bovenzijde volkomen 
afgedekt worden met cementmastiek. Op de bedekking moet 
een deklaag van 3 cm grind komen. 

De asfaltpapierbedekking is eveneens samengesteld uit een 
onderlaag van henneppapier en twee lagen asfaltpapier. De 
eerste laag wordt gespijkerd, de tweede geplakt en daarna met 
mastiek bedekt, waarin warm gemaakt fijn grind moet worden 
geperst. 
De teervrije bedekking wordt uit één of uit twee lagen samen
gesteld. Op overeenkomstige wijze moet met warme kleefstof 
geplakt of afgesmeerd worden, terwijl eveneens een dun laagje 
fijn grind van een korrelgrootte van 2 tot 4 mm in de afsmeer-
laag kan worden geperst. 
Uit den aard der zaak is de duurzaamheid van dergelijke bedek
kingen, hoe goed zij ook zijn uitgevoerd, niet zoo heel groot. 
Door vervluchtiging van de bestanddeelen, die den gebruikten 
papierlagen hun waterdichtheid geven, zal de elasticiteit daar
van verminderen. Bovendien zal sterke verhitting en vooral 
langdurige uitdroging de duurzaamheid der bedekking nadeelig 
beïnvloeden. In verband daarmede is de ouderwetsche construc
tie met een 3 cm dikke grinddeklaag, die den nadeeligen invloed 
der zonnestralen tegengaat, zeker aan te bevelen. Ook kunnen 
tegels of een of ander poreus dekmateriaal in dit opzicht goede 
diensten bewijzen. 
Bij gering afschot zal de keuze op asfaltbedekkingen moeten 

vallen, terwijl bij steilere dakbedekkingen teervrije, dus bitu
mineuze bedekkingen toepassing vinden. 
Het is duidelijk, dat het voorstel-Maillart, om de bedekking 
constant nat te houden, ernstige overweging verdient. Immers 
zal het onder water staande dak niet in de gelegenheid zijn, 
waardevolle vluchtige stoffen te verliezen, en daardoor zijn 
oude samenstelling behouden. Daartoe moet het dak dus zonder 
eenig afschot worden uitgevoerd, en moeten de afvoerpijpen 
zóódanig worden aangebracht, dat steeds een laagje water op 
de bedekking staan blijft. Dit kan op eenvoudige wijze geschie
den, door den mond van de afvoerpijp eenigszins hooger aan te 
brengen dan den bovenkant van de bedekking. Het aanbrengen 
van een sterk poreuze afdeklaag boven de bedekking kan 
natuurlijk evengoed de bedekking blijvend vochtig houden. 
Maillart wijst er op, dat een dergelijk dak in den zomer voor 
een goede afkoeling der daar onder liggende vertrekken zorg 
draagt, zoodat bij langdurige droogte er uit dien hoofde wel 
aanleiding toe bestaan zal, het ontbrekende water kunstmatig 
aan te vullen. Hij beschrijft een houtcementdak dat met een 
deklaag van poreus slakkenbeton afgedekt was, en waarbij de 
afvoeren enkele centimeters boven die laag waren aangebracht. 
Na 30 jaren was geen enkele reparatie wegens lekkage aan het 
dak geschied. Bovendien had de vorst geen enkelen nadeeligen 
invloed op de poreuze afdeklaag uitgeoefend. Bij dit dak be
stond de rand uit een eenigszins schuin oploopend betonnen 
vormstuk, dat over de bedekking heen lag. Een dak van onge
veer dezelfde constructie (alleen was hier als deklaag een laag 
grind gekozen), maar met een afwerking van zink aan den 
rand, had na eenige jaren tot lekkage aanleiding gegeven, om
dat het houtcement onder de zinklaag na eenigen tijd gedeelte
lijk „verbrand" was. 

Het toepassen van platte daken zonder afschot leidt tot een 
eenvoudige uitvoering; bovendien is men vrijer in de keuze van 
de plaats der afvoerpijpen. Ik ben van meening, dat tegen toe
passing met een geringe blijvende waterbedekking geen be
zwaar bestaat als teerhoudende bedekkingen worden gekozen. 
Het wil mij voorkomen, dat een discussie over dit onderwerp 
wel meer licht in deze kwestie zal kunnen geven. H. G. J . S. 

WOONHUIS TE WOERDEN. ARCHITECT DICK GREINER B.N.A. 

De aan de Westwal te Woerden, aan park en Oude Rijn door 
architect Greiner gebouwde dokterswoning trok zoozeer mijn 
aandacht door vormgeving en kleur dat de zeer goede foto's 
m.i. geen goed beeld geven, hoe het doet als je er voor staat. 
Ook inwendig heeft hij met eenvoudige middelen een smaak
vol geheel gemaakt. 
De bouwkosten bedroegen / 12.650.—, zonder schilderwerk 
(ƒ 1000.—) en centrale verwarming (/ 1350.—). 
Het huis is op buitengewoon vakkundige wijze uitgevoerd door 
den aannemer J . v. Beisterveld te Oudewater. 
Je vraagt je af, hoe het nog mogelijk is voor een architect om 
in dezen tijd met zijn geweldige spanningen nog op te kunnen 
gaan in den bouw van een enkel woonhuisje. 

J . R O O D E N B U R G H , 
Archi tect B .N .A . 

ï.' Tf" 
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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. H. G. J. SC H ELLIN G, VOORZITTER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

NR 24 
REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102. AMSTERDAM 

L. J. P. KOOK EN f 

15 JUNI 1940 

L. J . P. Kooken, de Eindhovensche architect, wiens overlijden op 
Maandag 3 Juni ons zoo onverwacht bereikte, die als autodidact 
zijne gansche loopbaan in zijn geboortestad doormaakte, waar 
hij aanvankelijk als gemeente-architect werkzaam is geweest, 
zag die gemeente zich ontwikkelen van een provinciestad van 
8000 zielen, tot een der meest bekende industriesteden van ons 
Vaderland. 
De H. Catharinakerk aldaar, omtrent de zestiger jaren daar 
gebouwd door Dr. Cuypers, had van 't begin af zoo zijne sym
pathie gewonnen, dat hij zich gaarne als leerling van Cuypers 
meldde. Zoo nam hij al lange jaren de leiding van het onderhoud 
en verdere bouwkundige werken waar, welke met die kerk in 
verband stonden. 
In 't maatschappelijk leven wist hij de positie van den architect 
steeds juist en zuiver te stellen en te verdedigen. Zoo was hij 
als lid van den Gemeenteraad en ook bij vele technische en 
opvoedingsbelangen werkzaam. 
Zijn particuliere practijk strekte zich uit over woonhuisbouw, 

scholen, kerken, gestichten, winkelgebouwen. Hij was de plaat
selijk goed georiënteerde medeontwerper van het Uitbreidings
plan voor Groot Eindhoven, dat dienst deed om aan te toonen 
hoe noodzakelijk de annexatie van de zes omringende landelijke 
gemeenten voor 't „stadje Eindhoven" was geworden. Al zijn 
gebouwen dragen een eenvoudig eerlijk karakter. Dezelfde 
eigenschappen kenmerkten hem in het dagelijksch leven en in 
zijn sympathieken omgang met collega's. 
Tweemaal mocht hij voor zijn gezin een woonhuis bouwen, dat 
telkens de kenmerken droeg van de beste strevingen welke 
omtrent de stichtingsperiode in ons Vaderland te onderscheiden 
vielen. 
Sedert enkele jaren had hij zijn practijk overgedragen aan een 
jongeren collega, dien wij in 't Bestuur van den B.N.A. ont
moeten. 
Kooken zal in ruimen kring een sympathieke herinnering 
achterlaten. 

JOS. T H . J . C U Y P E R S . 

EEN WOORD VAN GEMEENSCHAPSZIN 

Laat ons een oogenblik gezamenlijk stilstaan en de wonden 
betreuren, die het harde noodlot ons heeft toegebracht. Allen, 
die Rotterdam gezien hebben, zijn daarvan diep en diep onder 
den indruk. Het is nu of onze collega Verheul zijn sympathieke 
boekjes schreef als een laatste piëteitvolle daad. Naar deze stad, 
die we zoo dikwijls in onze gedachten veronachtzaamd hebben, 
gaat nu ons aller gevoel uit. Nu wij daar die verbrande Sint 
Laurens zien staan en zooveel goede nieuwe architectuur geheel 
verloren hebben zien gaan past ons architecten een woord van 
oprecht medegevoel met deze nijvere stad, waarvan wij nu meer 
dan ooit voelen wat zij voor ons Nederlanders beteekent. 
En behalve aan onze gebouwen denken we ook aan onze mooie 
schepen, waarbij alleen reeds de aanblik van de Statendam ons 
met rouw vervult. 

Daarnaast gaan onze gedachten vooral naar Zeeland, een onzer 
schoonste, meest gave provincies. Middelburg in brand! Hoe 
gingen wij dien nacht slapen in de onzekerheid wat dit fatale 
bericht beteekende. Het moet nu aanvaard worden, dat daar een 
kleinood, het dierbare Middelburg, waarvan ik de schoonheid 
dikwijls met die van een camee vergeleken heb, grootendeels 
verwoest is en dat er veel historische panden voorgoed verloren 
zijn gegaan. 
Maar de gevels van het Stadhuis zijn te redden, ze zijn er zeker 
niet zoo erg aan toe, als indertijd die te Leiden. Er zijn meer 
lichtpunten: Veere is gespaard, ook Goes en Zierikzee. 
Laat ons trachten troost te zoeken, waar die te vinden is. 
Ook al is hetschoone lichaam van ons dierbaar vaderland ernstig 
gewond en ook al zijn er vele kleinere wonden, zooals Amerongen, 
Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, waarbij intusschen nog de 
belangrijkste gebouwen gespaard zijn gebleven, laat ons toch 

ook met dankbaarheid vaststellen, dat zoo edele deelen als 
Amsterdam, Den Haag, Delft, Utrecht, het geheele Noorden en 
Oosten en ook Limburg met Maastricht architectonisch niets 
geleden hebben. Gode zij dank! 

Het ligt zeker niet in onzen aard bij de pakken neer te zitten. 
De Regeeringscommissaris, Dr. Ir. Ringers, die zijn organisa
torische talenten reeds veelvuldig heeft getoond, is voortdurend 
bezig den wederopbouw voor te bereiden. De Rijksgebouwen
dienst, de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, alle zijn 
in actie, in onderling overleg. Wij hopen, dat ook het Bestuur 
van den B.N.A. hierover spoedig gunstige mededeelingen zal 
kunnen doen. 
Bij de overstelpende hoeveelheid werk, die hier verzet moet 
worden, is er zeker voor vele bekwame architecten een taak aan 
te wijzen. Gezien den gemeenschapszin, die in deze zware tijden 
overal tot uiting is gekomen, is te verwachten, dat juist ook wij, 
architecten, van een geestelijke bate zullen kunnen gaan spre
ken, wanneer wij, in een collegiale samenwerking, tot resultaten 
kunnen komen, die door de nieuwere inzichten omtrent restau
ratie en omtrent stedebouw, beter zijn dan wat tot nu toe be
reikt is. 
Er is dus reden om met hoop en vertrouwen de toekomst tege
moet te zien. 
In weerwil van den rouw, waarin wij verkeeren, is het goed dit 
uit te spreken, om niet, met stomheid geslagen, door de groote 
bestaande moeilijkheden geestelijk geknakt te worden. 
We moeten verder, laat ons denken aan het devies van Zeeland: 
Luctor et emergo. 

D. F. S L O T H O U W E R . 
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G E V E L A A N Z I C H T . 

TEHUIS VOOR MILITAIREN TE GRAVE. ARCHITECT 
W. VERSCHOOR. 

Het stadje Grave, gelegen in de provincie Noord-Brabant op den 
linker Maasoever, even terzijde van den Rijksweg van Nijmegen 
naar 's-Hertogenbosch, was vroeger een belangrijke vesting. 
Krachtens de wet van 9 April 1874 werden de vestingwerken 
en het bruggehoofd gesloopt, het stadje onderging echter verder 
weinig verandering en vertoont door zijn dichte, vrij hooge be
bouwing dan ook nog geheel het karakter van een oud vesting
stadje. 
Grave heeft in de geschiedenis van ons land een belangrijke rol 
gespeeld en werd herhaaldelijk belegerd. In 1672 viel het in 
handen der Franschen, in 1674 werd het door Willem III 
heroverd, in 1694 bood de stad tien weken weerstand aan de 
Franschen. 
In vroegere jaren had Grave uit hoofde van zijn strategische 
ligging een garnizoen, toen dit wegtrok lag het tientallen van 
jaren eenzaam en verlaten aan de Maas, tot het vorige jaar 
buiten de kom van de gemeente groote kazernecomplexen ver
rezen en Grave dus weer garnizoensstad werd. 
De Nederlandsche Militaire Bond besloot daarom ter plaatse een 
tehuis voor militairen te stichten en kocht daarvoor aan, het 
pand Brugstraat no. 6, niet veel meer dan een bouwval, die de 
sporen van vroegere belegeringen nog droeg in den vorm van 
een in den voorgevel gemetselden kanonskogel. Het pand was 
zoodanig in verval, dat het geheel moest worden gesloopt met 
uitzondering van den grooten, met een tongewelf overdekten 
kelder, die blijkens de sporen, die daarin gevonden werden, 
vroeger tot bakkerij heeft gediend. Op den bestaanden kelder 
werd dan het tehuis met behoud der oude bouwmuren opge
trokken. De beganegrond werd geheel ingericht voor conver
satieruimte, op de verdieping bevindt zich een leeskamer, de 
woning voor den huisvader is verdeeld over verdieping en zolder
verdieping. 

« > 

Er is gepoogd het gebouwtje aan te passen aan de locale sfeer 
en dit te bevorderen door het gebruik van de oude materialen. 
Voor den voorgevel werd mooie bronskleurige, uit de afbraak 
voortkomende steen gebruikt, voor de dakbedekking dienden 
uit de afbraak voortkomende pannen, de oude gevelankers 
werden weer aangebracht, evenals de uit den ouden gevel af
komstige kanonskogel. Ook werd nog bruikbaar eikenhout 

gevonden, eeuwenoude eiken moerbalken leverden nl. prachtig 
materiaal voor de ingangsdeur, de puibetimmering en de luiken. 
Na gehouden onderhandsche aanbesteding werd de bouw 
opgedragen aan het Aannemersbedrijf Gebr. Kellendonk te 
Alverna-Wychen voor de somma van ƒ 5643.—, de aanleg van 
de centrale verwarming vorderde een bedrag van / 590.59. 

VERSLAG VAN DE HULDIGING VAN DEN BOUWMEESTER WILLEM KROMHOUT 
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I n l e i d i n g . 
De gebeurtenissen, die wij van den 10den Mei af beleefden, heb
ben alles wat vóór dien datum geschiedde zoo overschaduwd, 
dat wij het gevoel hebben of dit reeds tot een ver verwijderd 
verleden behoort. Ook die middag van den 9en Mei, waarop 
wij in grooten kring tezamen waren uit alle oorden van het land, 
om in het Stedelijk Museum te Amsterdam onzen nestor Krom
hout te huldigen en die in kleiner kring tot laat in den avond 
in feestelijke stemming werd voortgezet, is door het krijgsrumoer 
overstemd. De laatste heildronk viel bijna samen met het eerste 
schot. Met huivering hebben wij dit later vast moeten stellen. 
Verder af wonenden konden toen slechts met moeite, tusschen 
onze optrekkende legers door, hun haardsteden bereiken. Een 
der feestgenooten, die den volgenden dag zijn 40-jarig huwelijks
feest zou vieren, bereikte pas na 8 dagen zijn woonplaats. 

Laten we deze feiten ook in ons B.W.A. mogen memoreeren, om 
daarin ook iets van de geschiedenis dezer dagen te boekstaven. 
In het nog vóór den onheilsdag afgedrukte nummer van 11 Mei 
(dat ons natuurlijk op lateren datum bereikte) werden de foto's 
van het aangeboden borstbeeld van Kromhout reeds opgenomen, 
met de aankondiging van dit verslag en de toespraak van onder-
geteekende, waarin de esoterische beteekenis van de huldigings
daad werd uiteengezet. 

H e t v e r s l a g . 
Een groote kring van collega's, vrienden en vereerders van den 
jubilaris, vulde op den middag vóór zijn 76sten verjaardag ge
heel de groote hoekzaal op den beganen grond in den linker
vleugel van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Hierbij waren 
aanwezig Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen G. Bolkestein met den Directeur-Generaal 
van Onderwijs aan dat Departement Prof. Dr. G. A. van Poelje 
en den Chef van de Afd. Kunsten en Wetenschappen Mr. J . K. 
van der Haagen, de Commissaris der Koningin in de provincie 
Noordholland Mr. Dr. A. baron Röell, de Directeur der Gemeente 
Musea te Amsterdam Jhr. D. C. Röell en de Conservator dier 
Musea Jhr. W. J . H. B. Sandberg, de Directeur van het Museum 
Boymans te Rotterdam Dr. D. Hannema, de Voorzitter en Secre
taris van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg resp. Prof. 
Ir. J . A. G. van der Steur en Dr. Jan Kalf, de Referendaris van de 
Afd. Kunstzaken der Gem. Amsterdam Mevr. Mr. H. van Dam 
van Isselt. 

De Burgemeesters van Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotter
dam hadden bericht gezonden, door drukke ambtsbezigheden 
tot hun spijt verhinderd te zijn. Bericht van verhindering werd 
verder nog ontvangen van den Directeur van het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg, den Directeur van het Gem. Museum 
te Den Haag en den Wethouder voor de Kunstzaken te A m 
sterdam. 

De jubilaris en zijn echtgenoote namen met de genoodigde 
autoriteiten hun plaatsen in op de gereserveerde zetels. Voor-
loopig nog aan het oog onttrokken was het aan te bieden borst
beeld opgesteld achter een ons welbekend 3-voudig kamer
scherm van den kunstenaar Dysselhof. 
Voor de collega's en vrienden, die het door den beeldhouwer 

Theo van Reijn vervaardigde borstbeeld aanboden, trad de Voor
zitter van het uit de schenkers gevormde „Comité van Aanbie
ding", Mr. J . F. van Royen, naar voren en hield de volgende 
toespraak: 

Excellentie, Dames en Heeren! 
Te midden van den kring der donatoren, die zich met hun volle 
en warme sympathie om onzen jongen 76-jarige hebben ge
schaard, is het mij als voorzitter van het Comité van Aanbieding 
een vreugde U, Excellentie, als Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, hier welkom te mogen heeten. Dankbaar 
voor Uwe tegenwoordigheid, waarmede U weer opnieuw van 
Uw daadwerkelijke belangstelling voor alles wat er in onze 
kunsten omgaat, blijk geeft, is het mij bovendien een voorrecht 
U ons aller gelukwenschen aan te bieden met Uw herstel en Uwe 
Excellentie de verzekering te geven, dat wij Uwe afwezigheid 
uit het openbare leven als een gemis hebben gevoeld, Uw terug
keer begroeten als een wederkeer van Uw heilzamen invloed op 
de ontwikkeling onzer cultuurbelangen. Het verheugt ons aan 
Uw zijde te zien den Heer Commissaris der Koningin in dit 
Gewest, wiens aanwezigheid in zoo hooge mate door ons Comité 
wordt gewaardeerd. Ik heet voorts met erkentelijkheid hier 
welkom Mevrouw Van Dam van Isselt en U mijne Heeren, Pro
fessor van Poelje, Mr. van der Haagen, den beeldhouwer van 
Reijn, Dr. Hannema en de Heeren Röell en Sandberg en U 
allen Dames en Heeren die door het gevolg geven aan de uit-
noodiging van het Comité, beteekenis en relief aan deze samen
komst geeft. Wij zijn er van overtuigd, dat Uw aller aanwezigheid 
ook een groote voldoening zal zijn voor hem die begin en middel
punt van deze plechtigheid is: den bouwmeester Kromhout, hij 
die aan den vooravond van zijn 76sten verjaardag door zijn 
joyeuse levenskracht het levend bewijs is, dat naar het woord 
van Augustinus slechts oud is de mensen die in vrees leeft, maar 
jong die leeft in de universeele liefde, die is ook het element der 
kunsten en van den kunstenaar. 

Het is nu 6 jaren geleden, ik mag daar met een enkel woord aan 
herinneren, dat ik vóór de opening van de Kromhout-tentoon
stelling, ter gelegenheid van diens 70sten verjaardag, namens 
den Tentoonstellingsraad, met de bezonnenheid die de rijpere 
jeugd eigen is, aan het talrijke gezelschap openbaarde, dat een 
borstbeeld van den jubilaris in aantocht was, bedoeld als een 
herinnering aan dat jubileum en als een schoon gedenkstuk van 
de beteekenis van den architect voor onze samenleving. 
Wie in een goede zaak gelooven, haasten niet. Omstandigheden 
aan de conjunctuurvorschers wel bekend waren ons plan niet 
gunstig; nu de conjunctuur in haar diepste depressie is, is onze 
goede zaak voltooid. De Secretaris van ons Comité, de architect 
Boeyinga, zal U den zin daarvan verklaren, en den achtergrond 
dezer plechtigheid in het licht stellen. 

Hierna volgde de toespraak van den Heer Boeyinga die in ons 
nummer van 11 Mei LI. werd opgenomen. 

Daarna vervolgde de Heer van Royen aldus: 
Excellentie, Dames en Heeren, na deze duidelijke en diepgaande 
toelichting, waarvoor wij den Heer Boeyinga dank zeggen en 
waarmede hij deze samenkomst in haar juiste beteekenis heeft 
geteekend, zijn wij genaderd tot het oogenblik waarop wij ge-

193 



durende zoo langen tijd hebben aangestuurd, het aan de open
baarheid overgeven van hetgeen de beeldhouwer Van Reijn en 
zijn model tezamen hebben gewrocht. Op dit oogenblik is het 
het Comité een behoefte aan beide heeren zijn hartgrondigen 
dank uit te spreken voor hun aandeel in het werk; den beeld
houwer Van Reijn voor zijn kunst en vakmanschap, Kromhout 
voor het openstellen van zijn persoonlijkheid, beide noodig om 
een innerlijk en uiterlijk waardevol beeld tot stand te doen 
komen. 
En dan zijn wij U thans schuldig de verklaring omtrent de be
stemming aan het beeld te geven: het Comité meende in overleg 
met den Heer Kromhout en de schenkers, dat op geen betere 
en waardiger wijze aan de bedoeling van dit gedenkstuk in den 
zin, als de Heer Boeyinga zooeven uiteenzette, kon worden vol
daan, dan door het aan te bieden aan de Regeering, met de vraag 
aan U, Excellentie, of U dit beeld namens de Regeering wilt aan
vaarden, met déze bestemming, dat het t.z.t. ter beschikking 
wordt gesteld voor plaatsing in het Nederlandsch Architectuur 
Museum, een museum levend reeds lang in veler voorstelling en 
streven, naar ik mag aannemen verzekerd ook van Uwer Excel
lence's sympathie, en dat eens, mogen wij hopen spoedig, in een 
diep gevoelde behoefte zal hebben te voorzien. Wij zouden ons 
erin verheugen, Excellentie, als wij op dit oogenblik, vóór het 
scherm zal worden verplaatst, Uw antwoord op onze vraag 
mochten vernemen. 

Minister Bolkestein aanvaardde in eenige welgekozen woorden, 
namens de Regeering, het kunstwerk en gaf op de hem door 
Mr. van Royen gestelde vraag ten antwoord, dat de stichting 
van een Architectuur Museum, gezien de beteekenis daarvan 
voor de Nederlandsche cultuur, zijn volle sympathie en aandacht 
heeft. 

Nu werd het scherm weggenomen en vertoonde zich de in harde 
Fransche kalksteen (anstrude jaune) uitgehouwen indruk
wekkende kop des Meesters aan de oogen der aanwezigen. Na 
een oogenblik van stil aanschouwen sprak de Heer van Royen: 
Wij dragen dan hierbij dit kunstwerk met groote voldoening 
over de door Uwe Excellentie gesproken woorden aan U over, 
verheugd dat in afwachting van de schepping van het Archi
tectuur Museum, het beeld in het schoone Boymans Museum 
te Rotterdam, de geboorteplaats van bouwmeester Kromhout, 
gastvrijheid zal genieten. 

Een verrassend intermezzo gaf de nog enkele jaren oudere 
collega Ir. Jos. T h . J . Cuypers, met een spontane korte toespraak, 
waarin hij in het bizonder het feit herdacht, dat hij nu veertig 
jaren reeds met den jubilaris samenwerkt aan de restauratie 
van één en hetzelfde monument, nl. de beroemde St. Janskerk 
te Gouda, en deelde hierover een en ander mede. 

Ten slotte werd een fraai uitgevoerd album, waarin de hand-
teekeningen der schenkers zijn opgenomen, met enkele woorden 
van den Voorzitter en de voorlezing van de daarin gestelde op
dracht door den Secretaris van het Comité, door dezen aan den 
jubilaris aangeboden, waarna de Voorzitter met dank voor aller 
aanwezigheid, de bijeenkomst voor gesloten verklaarde. 

De genoodigden verbleven nog een wijle onder het gebruik 
van ververschingen in de fraaie nevenvertrekken der Sophia-
Augusta-Stichting, waarna een kleinere kring van collega's en 
vrienden zich aan een feestmaaltijd vereenigde die, o schrille 
tegenstelling, eindigde aan het begin van den dag waarop de 
jubilaris zijn 76sten verjaardag herdacht en ons land zich in 
oorlogstoestand bevond. B. T . BOEYINGA. 

N a s c h r i f t e n . 
1. Het bovengenoemde album, in formaat 28 X 28 cm, werd naar 
aanwijzingen van den Heer Sandberg vervaardigd, onder leiding 
van den Heer F. Fey, door de firma J . Brandt & Zoon te A m 
sterdam. Het is gebonden in Afrikaansch geitenleer, met goud 
opdruk en rondom verguld op snee. De ongeveer 250 handtee-
keningen zijn op gewaarmerkte kaartjes geplaatst, die ongeveer 
24 pagina's vullen. De naar typografische aanwijzingen van den 
Heer Sandberg in de Meidoornletter van S. H. de Roos gedrukte 
opdracht luidt als volgt: 
In het jaar onzes Heeren negentienhonderd en veertig, op den 
negenden van Bloeimaand, werd 

DE B O U W M E E S T E R W I L L E M K R O M H O U T 
die in het begin dezer eeuw met Berlage en De Bazel de leiding 
nam bij de vernieuwing onzer Architectuur en op velerlei gebied 
een figuur van groote beteekenis is geweest, in een plechtige 
bijeenkomst in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehuldigd, 
door het aanbieden van zijn door den beeldhouwer Theo van 
Reijn in steen gehakte beeltenis. 
Deze huldiging geschiedde op initiatief van zijne collega's. 
In dit album zijn de handteekeningen opgenomen van architec
ten, verwante kunstenaars, vrienden en vereerders, die door hun 
bijdragen de uitvoering van dit huldeblijk mogelijk maakten. 

2. Wij vernamen dat er onder de collega's en vereerders van den 
Heer Kromhout nog eenigen zijn, die het betreuren, dat zij niet 
tot de deelnemers aan de huldiging behoorden en dat hun naam 
daarom niet werd opgenomen in het herinnerings-album. In 
dezen tijd, waarin voor velerlei doeleinden bedragen worden 
gevraagd, is dit verzuim te verontschuldigen. Er is nog eenige 
plaats in het album gereserveerd en het Comité van Voorbe
reiding der huldiging wil nog gaarne gelegenheid geven voor 
deelneming. Opgaven kunnen nog worden gedaan aan den 
Secr.-penn. van het Comité, B. T . Boeyinga, Vondelstraat 19, 
Amsterdam, postgiro 154577. 

HET BORSTBEELD VAN KROMHOUT EN HET ARCHITECTUUR MUSEUM 

Door de aanvaarding van het borstbeeld van Kromhout door den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op 9 Mei 
1940, is dit borstbeeld eigendom geworden van het Rijk. Doch 
niet alleen dit, maar voor de kunstenaars en in het bizonder 
voor de beoefenaars der Bouwkunst, is hierbij een belangrijk 
perspectief geopend. De kop werd nl. door den Minister aanvaard 
voor plaatsing in een toekomstig Architectuur Museum. De 
omstandigheden waaronder wij nu leven zijn echter van dien 
aard, dat wij nog moeten afwachten in hoeverre aan de voor
bereiding van de stichting van zulk een museum in de naaste 
toekomst kan worden begonnen. Daarom temeer verheugen wij 
ons er over, dat door bemiddeling van den Directeur van het 
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Museum Boymans te Rotterdam, den Heer Dr. D. Hannema, de 
kop in dat museum voorloopig een waardige plaats zal verkrij
gen. Het Comité dat de huldiging van Kromhout voorbereidde 
en dat hierover de besprekingen met den Heer Hannema mocht 
voeren, wil hem hiervoor ook op deze plaats, namens allen die 
aan de huldiging deelnamen, dank brengen. Het aanschouwen 
van dit mooie borstbeeld in het schoone museum van Kromhout's 
geboortestad, moge bij de kunstenaars en in het bizonder bij de 
architecten, de gedachte aan het te stichten museum levendig 
houden. 

Voor het Comité, 
B. T . BOEYINGA, Secr.-penn. 
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DE BOUWMEESTER J. F. STAAL. 

Dit nummer is gewijd aan de nagedachtenis van den bouw
meester J . F. Staal, die op 8 April j.l. overleed. 
Wij hebben naast de bijdragen, die ons werden toegezonden, 
ook een stuk opgenomen dat wijlen Prof. R. N. Roland Holst in 
1928 naar aanleiding van het Museum-Theater-ontwerp schreef. 

Gaarne hebben wij voldaan aan het verzoek van den Heer Ir. 
Hulshoff, om een deel van een schriftuur van den Heer Staal, 
waarin hij zijn gedachten over de nieuw-zakelijke architectuur 
ontwikkelde, over te nemen. 

DE R E D A C T I E V A N H E T B.W.A. 

HERINNERING. 

„La clarté est la bonne foi des philosophes".. . onder dit opschrift 
gaf Staal in het weekblad „Archi tectura" van 14 Maart 1914 
een korte, scherpe kritiek op een in het Genootschap A. et A. 
gehouden voordracht. Het was wellicht zijn eerste artikel in dit 
orgaan. Wel was zijn naam als architect toen reeds aan ieder 
bekend, die maar eenigszins belangstelde in de bouwkunst van 
die dagen, maar dit stuk toonde een andere facet van Staal's 
geest. Ik moet bekennen daarbij getroffen te zijn geweest, 
dat hij zijn beschouwing schreef onder den titel van een der 
„Max imes" van Vauvenargues, den hier weinig gelezen moralist
wijsgeer der 1e helft 18e eeuw. Uit zijn betoog bleek nader, dat 
die woorden niet op een scheurkalender-blaadje gelezen waren, 
afgescheiden van het feit dat hierop meer ulevellen-gezegden 
plegen te staan, doch veeleer deden vermoeden, dat de schrijver 
onder bekoring was gekomen van dezen nobelen en felbewogen 
Zuid-franschman. In zijn milde liberteit zag deze philosoof zeker 
de verkeerdheden in den mensch, maar: „composés de mau-
vaises et de bonnes qualités, ils portent toujours dans leur fonds 
les semences du bien et du mal". Bij zijn jeugdigen dood, slechts 
31 jaar oud, liet hij, gevoed door de stoïcynsche leer, een werk 
na, doorgist van optimisme, waarin het innerlijke gevoelsleven 
een groote plaats innam. 

Aan dezen Vauvenargues nu had Staal zijn titel ontleend voor 
zijn ingezonden stuk en daar ik toen deel uitmaakte van de 
redactie, was dit de aanleiding dat ik kort daarna nader met 
hem in kennis kwam. Afgescheiden van de ongewone bekoring, 
die van zijn persoon alzijdig uitging, herinner ik mij levendig, 
hoe het mij opviel dat die aangehaalde woorden in samenhang 
waren met zijn eigen innerlijkheid. 
Meer dan een kwart eeuw mocht ik het voorrecht hebben hem 
te kennen en als ik nu terugzie op dien tijd, gevoel ik hoe juist 
die „k laarheid" en zijn gave om deze tot uiting te brengen, diep 
in zijn wezen verankerd lag. Altijd weer voelde ik, hoe groot hij 
daarin was, en hoe armelijk je tegenover zijn rijkdom in dezen 
stond. Daarbij had hij als alle grooten een ongeloofelijke mild
heid in zijn scherp oordeel. Zijn wondere gave was te doorgron
den — bijna intuïtief — of iets boven of onder de streep lag. 
Was het laatste het geval, dan kon zijn aangeboren humor 
meedoogenloos daveren, zonder grof te worden, met een enkel 
woord betoogend, dat het niet de moeite waard was er verder 

over te spreken. Maar lag het boven de streep, zoo zou hij, 
geladen door hartstocht als hij altijd was, het zuivere omhoog 
beuren, om het onzuivere te doen verbleeken. In dien geest was 
hij criticus in den besten zin, want meer verstand is vaak noodig 
om het goede te loven, dan het minderwaardige af te breken. 
Dankbaar mogen verscheidenen uit zijn kring dit gedenken. 
Zijn oprechte kunstenaarsziel was doortrokken van een wijs-
geerig denken, dat hem stuwde naar een klare hoogte boven het 
alledaagsche. Dit belette hem niet als architect het zakelijke 
doel van zijn opdracht te veronachtzamen; maar het voerde hem 
tot de overtuiging, dat ook een bouwwerk, hoe intens het ver-
vezeld is met de stof, toch a priori uitgaat van den geest. Als 
zoodanig schreef hij mij in 1925, kort na den bouw van zijn 
Parijsch Paviljoen, en hij herhaalde dit later in een beschouwing 
over M. De Klerk's werk: „Een belangrijk bouwkunstwerk is 
ontstaan bij den architect vóór hij zijn teekeningen gaat maken, 
al moet dit „ontstaan" in elk individu anders gedacht worden. 
Het ontwikkelt zich nooit uit de teekeningen, maar uit een 
gedachtenschema dat zijn stof uit vele verschillende bronnen 
ontving, uit algemeene en speciale kennis, uit gemoedsaard en 
levensbeschouwing, niet minder dan uit practische eischen van 
het gevraagde bouwwerk; de architectonische intuïtie is de 
levensverwekker in de stof die gemoed en verstand toevoeren . . . 
Techniek is altijd dienstbaar en ondergeschikt geweest aan 
architectonische kunstwerken, niet omgekeerd." 
Lag hierin een credo? Ik meen van wel. Staal was geen man 
van doctrines, en best mogelijk dat hij op een gegeven moment 
hiertegen in zou gaan, aangegrepen door zijn innerlijke bewo
genheid. Maar dat het den achtergrond van zijn denken be-
heerschte, geloof ik stellig, getuige nog het laatste onderhoud, 
dat ik met hem had. 

Zeker — ook Staal heeft wel gefaald. Zij die zijn werk als 
bouwmeester later — als er afstand is — nader zullen om
schrijven en de plaats zullen bepalen in de eindelooze continuï
teit van het kunstzinnig gebeuren, zullen dat aantoonen. Maar 
wij die hem direct in het volle leven gekend hebben, zullen niet 
ontkomen aan het fascineerende dat van hem uitging — en dat 
bepaalt de plaats, die hij in ons leven innam. Voor mij althans 
rest dit als een wondere herinnering. 

W I L L E M V A N DER P L U Y M . 
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J. F. STAAL EN DE TWINTIGSTE EEUW. 

Nieuwere beschouwingen over de ontwikkeling der architectuur 
in de laatste veertig, vijftig jaren hebben ons de onjuistheid 
geleerd van de opvatting, dat het Beursontwerp van Berlage 
het tijdperk-openende kunstwerk der moderne bouwkunst ge
weest is, de mijlpaal, die een duistere verwarde en ontaarde 
19de eeuw zou scheiden van een strevende en zoekende 20ste 
eeuw. Intusschen is deze algemeen verbreide zienswijze toch 
wel oorzaak geweest, dat men den aanvang van Staal's archi
tectenloopbaan steeds beschouwd heeft als uitgaande van het 
werk en de leerstellingen van Berlage. 

Dit is niet juist, want het eerste werk van beteekenis van Staal, 
een werk gemaakt tezamen met Kropholler in de combinatie 
Kropholler en Staal, is het zwarte gebouw van de „Utrecht" op 
het Damrak en dit gebouw toont weinig overeenkomst met het 
werk van Berlage; het toont integendeel geheel anderen invloed. 
Al heeft dit bouwwerk, dat in 1904 werd opgericht — een jaar 
dus na de opening van de Beurs — niet de beteekenis van de 
Beurs — ook niet die van Berlage's kleinere werken als de 
A.N.D.B. (1899) — het zou toch interessant zijn dit werk van 
de twee beginnende, ongeveer vijf en twintig-jarige architecten, 
te vergelijken met dat van den vijftien jaar ouderen, theoreti-
schen en strijdbaren Berlage. Dit zou hier evenwel te ver voeren. 
Een enkel punt wil ik hier echter naar voren brengen en dat is, 
dat het gebouw van de „Utrecht" van Kropholler en Staal eigen
lijk veel meer van de twintigste eeuw is dan de werken van 
Berlage, waarmede deze in dien tijd zoo van zich deed spreken. 
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In het in zwart graniet en donker geworden Noorschen steen 
opgetrokken zeer hooge gebouw van de „Utrecht" is duidelijk 
de invloed van Staal's kort te voren gemaakte studiereis naar 
Amerika te onderkennen. 
Er zit in de opzet van dit gebouw een uitbuiten van de mogelijk
heden, dat zeker herinnert aan New Yorks wolkenkrabbers, die 
in dien tijd voor onze begrippen nog wel bescheiden maar voor 
die jaren toch reeds geweldig begonnen omhoog te schieten. In 
de architectonische vormen is het gebouw van de „Utrecht" 
minder bezwaard door negentiende-eeuwsch eclecticisme, waar
boven de op dit punt nog steriele Amerikaansche architecten 
nog niet uit waren. Daardoor is het wellicht zelfs meer van deze 
eeuw dan de New Yorksche wolkenkrabbers uit dien tijd. 
Men moge mij vergeven dat ik hier het Amerikanisme van die 
wolkenkrabbers als een essentiëele uiting van de twintigste eeuw 
naar voren breng; dit is natuurlijk maar zeer betrekkelijk, maar 
in dit verband is het bruikbaar. Want door dit in verband te 
brengen met het gebouw van de „Utrecht" teekent zich de tegen
stelling tusschen den geest van dit werk en dien van Berlage's 
scheppingen wel zeer duidelijk af. 

Berlage, de wijsgeerige, de ziener en zoeker naar een betere 
samenleving, de architectonische moralist, die streeft naar 
zuiverheid en waarheid in de architectuur, vlucht uit den chaos 
van dezen tijd, wendt zich af van de nog verwarde mogelijkheden 
van dezen tijd en wijkt naar de primitieve zuiverheid van vroeger 
eeuwen terug. 

Staal, die het leven aanvaardt, aanvaardt gepassionnserd in zijn 
werk de mogelijkheden van de nieuwe eeuw. 
Al is deze houding van Staal slechts van korten duur geweest, 
ze is teekenend voor zijn geest. Want al verkeerde zijn werk 
na korten tijd juist in datgene wat ik hier als tegenstelling gaf, 
en al zou zijn werk nog tal Van stadia doorloopen, juist de geest 
van levensaanvaarding, van aanvaarding van den nieuwen tijd 
bleef, bleef hem bij tot aan zijn dood. 
Het is natuurlijk onjuist bij het gebouw de „Utrecht" alleen 
van Staal te spreken. Dit werk is, zooals ik boven reeds ver
meldde, een werk van de beide architecten Staal en Kropholler. 
Verscheidene werken hebben zij te zamen uitgevoerd en in dien 
tijd van het compagnonschap is hun werk, hoewel het anders 
bleef dan Berlage's werk, meer en meer vervuld geraakt van 
diens geest, is het in constructie en materiaalverwerking strenger 
en ook zeer primitief geworden. 
Dan gaat in 1910 het compagnonschap uit elkaar. 
Oogenschijnlijk had deze scheiding in architectonisch opzicht 
geen beteekenis. De compagnons gingen uiteen, omdat er een 
tegenstelling van geestelijke sfeer opgetreden was, maar in hun 
werk kwam aanvankelijk geen tegenstelling. 
Het werk van Staal uit de eerste jaren na deze scheiding was 
meer nog dan tijdens het compagnonschap vervuld van Berlage's 
geest. De villa's in het Willemspark te Amsterdam, het gebouw 
Heystee en het kantoorgebouw op de Heerengracht — alle van 
omstreeks 1910—'14 — getuigen hiervan. En Kropholler bleef 
voortwerken op de basis van Berlage's opvattingen, bleef zelfs 
tot den dag van heden gericht op het primitief-eenvoudige, het 
ambachtelijk-primitieve in constructie en materiaalkeuze. 
Maar als men dan later Staal te zamen met den kring van archi

tecten van A. et A., die spoedig de Amsterdamsche school zouden 
vormen, een nieuwe „wending" ziet nemen en later met de stroo
mingen uit den tijd tusschen de twee wereldoorlogen ziet evo-
lueeren, terwijl achter Kropholler en vooral naast hem zich een 
breede machtige stroom ontwikkelt die langs velerlei wegen — 
wegen waarmee Kropholler veelal niets te maken heeft — terug
keert naar vroeger eeuwen, dan krijgt de scheiding der twee 
architecten, die begonnen met samen en één van geest op te 
trekken, voor de ontwikkeling der architectuur toch wel een 
haast symbolische beteekenis. 
Aan den éénen kant: de vlucht uit deze eeuw. 
Aan den anderen kant de aanvaarding van dezen tijd, van deze 
eeuw, het zich richten op het nieuwe. 

En aan dezen kant, den kant van het nieuwe, heeft Staal ondanks 
een in dezen tijd wel al te verklaarbaar pessimisme, zijn geheele 
leven, steeds, tot in zijn laatste werk toe, gestaan. 
Lag het eigenlijk niet in zijn aard baanbreker te zijn voor eigen 
nieuwe gedachten, hij is al de jaren strijder en verdediger ge
weest van de nieuwe gedachten en verlangens van zijn jongere 
tijdgenooten. 
De nieuwe architectuur, de eigen architectuur van deze eeuw, 
heeft ontzaglijk veel aan hem te danken. 
En nu de strijd tusschen de nieuwe architectuur en de naar het 
oude gerichte zich meer en meer in de laatste jaren toegespitst 
heeft, nu zullen de strijders voor een nieuwe bouwkunst, voor 
de eigen bouwkunst van dezen tijd, nog vaak de warm-mensche-
lijke sympathie en den daadwerkelijken steun en hulp van Staal 
missen. 

April 1940. A. B O E K E N . 

FRITS STAAL, DOOR EEN LEEK GEZIEN. 

Er zijn menschen, die met hun zwakke zijden coquetteeren. Ik 
loop haast dat gevaar, wanneer ik mij met grooten nadruk als 
leek in de bouwkunst aandien. Niettemin acht ik dien nadruk 
noodig, niet slechts omdat ik thans schrijf in een orgaan van 
deskundigen, maar vooral, omdat mijn boven aangeduide nega
tieve eigenschap in zekeren zin de basis is, waarop ik in deze 
aangelegenheid sta. Het is bekend, dat outsiders soms een blik 
op de dingen hebben, die den vakman ontgaan. In het bijzonder 
bestaat die kans, wanneer het gaat om de waardeering eener 
persoonlijkheid. Dan immers zal de collega allicht het mensche-
lijke daarin naar vermogen wegvegen, teneinde het zakelijke 
des te beter te zien, terwijl de technisch onbevoegde juist door 
den persoonlijken kant het meest getroffen wordt. 
Dat alles ware niettemin weinig meer dan een voorwendsel, 
wanneer ik niet cultuurhistoricus ware, dat wil zeggen een 
waarnemer, die van alle cultuurverschijnselen, van de kunst 
bovenal, den menschelijk-socialen groeibodem gadeslaat. Alle 
cultuur gaat van het leven uit, en hare geschiedenis is eerst dan 
waarachtig, wanneer zij als levensgeschiedenis verschijnt. 
Maar men verwarre die methode niet met de psychologische! 
Bij den ons ontvallen Frits Staal kwam dat onderscheid aller
duidelijkst uit. Individueel-psychologisch verschijnt zijn figuur 
mij onder een gedaante, die heel toevallig, zeer bepaaldelijk toe
vallig, het karakter van zijn vak lijkt te dragen. Ik zie hem als 
een sterke, elastische basis, waarboven een achteloos-eudaemo-
nistisch toegeven aan het aangename, gewenschte, en daarop 
dan weer een forsche, beheerschte vakprestatie. Zijn onverholen 
neiging tot traagheid, gemak en genot bedekte als een nevel 
de sterke draden, die uit den bodem zijner persoonlijkheid de 
voedingsstoffen naar zijn artistieke wilsverwerkelijking voer
den. Zoo iets dus als een bijna in de lucht hangende betonijzer
constructie. Maar hij ware in dit opzicht dezelfde geweest, toen 

die constructie nog niet bestond, en de bouwkunst zich nog niet 
vermat de zwaartekracht te hoonen. 
Geheel anders is zijn beeld op de gevoelige plaat der cultuur
geschiedenis! Al zijn menschelijke zwakheden vallen daar als 
nietigheden weg. De ontwikkelaar onderkent daar een figuur, 
die ook in de gedrevenheid der inspiratie het duidelijk besef van 
de atmosfeer, waarin zij werkt, niet lang verliest. Staal was 
iemand, die telkens wakker werd. Zonder genade voor persoon
lijke eigenliefde constateerde hij dan hetgeen hem bij zijn schep
ping ontbroken had. Ik heb zelden een man ontmoet, die zoo 
volmaakt eerlijk, ook over zich zelf, oordeelde. Hij wist, over
peinzend, wat hij wilde; maar hij zag ook heel spoedig dat er 
iets aan de uitwerking ontbrak. Volle overtuiging, onophoudelijk 
afgewisseld door strengen twijfel, dat was, zooals ik het zag, 
zijn geestesbeeld. 

Wederom geenszins een verschijnsel van individueele psycho
logie! 
Staal is zwaar onder zijn tijd gebukt gegaan. Schijnbaar was 
die tijd hem zeer gunstig. Heeft niet de architectuur gedurende, 
en mede door zijn leven, een vlucht genomen, zooals Nederland 
slechts zelden gekend had? In waarheid echter was de bodem 
ziek, zij het ook niet ongeneeslijk. 
Den welwillenden lezer, die hier misschien schrikt, kan ik sussen: 
het is thans evenzoo, als gedurende de bouwkunst der Italiaan-
sche Renaissance, die toch niet bepaald een kwaden naam ver
wierf in de geschiedenis! Ik wil nu, terwille der kortheid — ja, 
er zijn menschen, die haar beminnen — niet in een beschouwing 
over die belangrijke periode vervallen, en keer meteen tot het 
heden terug: onze tijd is, in mijn oogen, zeer belangrijk, als 
kamerdag. Alles wordt overhoop gehaald, en alle dingen neer
gezet in een verband, dat niet als blijvend bedoeld is. Verschui
vingen tijdens het gebruik houden innig verband met het doel 
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der bewoning; op den kamerdag is dat verband verbroken. 
Verlaten wij de vergelijking! De cultuur, met name de kunst, 
komt voort uit het levensbewustzijn der volken. Maar er bestaan 
tijden, dat een volk te zeer in beslag genomen wordt door proble
matiek, dat het geen duidelijk levensbewustzijn meer heeft. Een 
problematiek is dat dan, niet zooals tusschen vooruitgang, of 
wat daarvoor gehouden wordt, en behoud; dat immers is een 
strijd tusschen twee levende werkelijkheden. Maar de proble
matiek van menschen, die bedachte woorden tot werkelijkheid 
willen maken, zoo ze zich niet aan versleten woorden vasthouden. 

Onze huidige werkelijkheden zijn nog te rauw, te veel in de 
schors van het onmiddellijk egoïsme, voor ideale vergeestelijking. 
Cultuur en kunst vinden er geen groeigrond, zoomin als in het 
communistisch toch voorzeker ernstig willende Rusland. Want 
ook daar heerscht het bedachte program. 
Zoolang nu de idealen niet uit de spontane behoeften der maat
schappij opschieten, zoolang kan de kunst er niet door worden 
bezield. De kunstenaars, niet minder bekwaam dan in andere 
tijden, grijpen dan immer, onbewust, naar hetzelfde surrogaat: 
het aestheticisme. Men werpe mij niet naar het hoofd, dat juist 
het „moderne bouwen" van geen aesthetica verlangt uit te gaan. 
De zakelijkheid — met alle respect denk ik eraan — is voor den 
kunstenaar in den bouwmeester niet anders dan de grondslag 
voor een proportiekunst, een kunst der afgewogen verhoudin
gen, terwille der verhoudingen; wat bijvoorbeeld de Noordelijke 
Renaissance en het Barok niet geweest zijn. De akkerlucht van 
het natuurlijke, ongezochte, hangt niet om onze moderne bouw-
scheppingen, en hing ook allerminst om die van Staal. 
Ik geloof, dat de sensatie daarvan voortdurend in zijn poriën 
indrong, en zijn bloed bezwaarde. In zijn jonge jaren heb ik hem 
niet gekend; maar gedurende de laatste twee decennia leek hij 
mij een Hercules, die met stoere kracht de dingen met zijn armen 
in de hoogte in orde bracht, om telkens met een zucht, bijna van 
wanhoop, neer te zinken. Hij wist, dat hij voortreffelijk werk 
schiep; aan z i c h z e l f heeft hij nooit getwijfeld. Wel aan de 
atmosfeer, waarin hij ademde, en die hem als een booze moeras
geest verlamde. 

Dan trok hij zich terug op de zekerheid, die zijn hooge intelli
gentie hem schonk: zoo moet het nu in ieder geval; zoo is de 
weg naar het nieuwe. 
Het is niet aan mij, Staal's bijzondere verdiensten als architect 
te ontleden; zeer zeker niet in dit orgaan. Wat echter ook, vak
kundig, de rol moge zijn, die hij in de geschiedenis gespeeld heeft, 
sociaal-psychologisch was hij een buitengewone, een voorname 
verschijning. In de volheid levend zijner scheppingskracht, bleef 
hij zich voortdurend klaar bewust van de historische stroomin
gen waarop hij dreef. Dit weten van de drijfkrachten en rem
mingen des tijds, bij onverstoorde spontaneïteit, maakt hem tot 
een modern mensch, naar de opperste beteekenis des naams. 

Dr. F. H. F I S C H E R . 

J. F. STAAL. 

Voor wie den bouwmeester J . F. Staal persoonlijk goed hebben 
gekend, geeft zijn heengaan een gevoel van onvervulbare leegte. 
Het is daarmede, alsof een middenpunt van breede, vriendschap
pelijke menschelijkheid opeens vervluchtigd is tot nietigheid, een 
wereld van geest, van menschelijke vreugde, van schoonheid, 
van goeden wil is uiteengevallen om voort te bestaan in zijn 
geestelijke nalatenschap, die wèl ons het weten bewust doet 
blijven, dat zijn kunnen groot was en veelzijdig, doch bij het 
verlies, dat wij menschelijkerwijze lijden, geen troost brengen 
kan. 
Want slechts stug en traag geven de verschijnselen der bouw
kunst weer, de soepele vormen van de geesteswereld van iemand 
als onzen Staal, die altijd meer was, dan het door hem in de 
architectuur gebeelde, altijd ver stond boven de materieele wor
steling, waarmede de verwezenlijking van architectonische ge
dachte steeds gepaard moet gaan. 
Elk edel mensch kent den zelfstrijd van den geest tegen de 
materie; ook Staal heeft dezen zelfstrijd in zijn leven ten volle 
gekend en doorleefd en in zijn kunstenaarschap is deze zelfstrijd 
als het ware gebeeld in zijn steeds hernieuwd zoeken naar de 
vormen, die de zwaarte der materie op kunnen heffen tot het 
„andere". 
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Wie de vormwisseling in Staal's architectonische uitingen ziet 
als een altijd weer „meegaan" met nieuwere stroomingen, vergist 
zich al te zeer. 
Zijn innerlijke zelfstrijd, die hem er toe leidde, niet alleen de 
wereld öm hem, doch ook zijn innerlijke wereld scherp en 
critisch te doorschouwen, doet hem steeds naar nieuwe, andere 
middelen grijpen, om in de architectuur den „geest" door de 
materie te doen spreken. 
Dat aan het einde van zijn leven hij gekomen was tot een pogen 
naar verluchtiging der bouwvormen in de stralende lichtheid van 
glas en glanzend materiaal, is, voor wie zijn geest verstaat, ver
staanbaar. 
Zijn Beursgebouw te Rotterdam, zijn laatste, nog niet voltooide 
en door de aanwezige bouwschuttingen nog niet zichtbare werk, 
is van deze phase een beeld, dat eerst later volledig tot ons 
komen kan. 
Krachtiger en duidelijker spreekt deze phase uit zijn meesterlijk 
ontwerp voor het Amsterdamsche Raadhuis, dat door den aard 
zijner bestemming meer aanleiding gaf tot volle ontplooiing van 
meesterschap, dan het Beursgebouw te Rotterdam, dat al te 
zeer zijn hoofdbestemming verbergt achter een aantal van 
materieele neven-functies. 

Staal is zuiver een mensch van zijn tijd, van dezen tijd, die in 
rusteloos beweeg steeds van aanzicht verandert en waarin de 
rust tot een zekere zelfgenoegzame cultiveering van het ver
worvene ontbreekt. 
Een man van den aard en met den bewegelijken geest van Staal 
moest zijn gave steeds weer opnieuw instellen op hernieuwde 
middelen. De zelfgenoegzaamheid, die blijft bij het eenmaal 
verworvene, was hem vreemd en zijn liefde voor de hernieuwing 
was ook zijn liefde voor de jeugd, waarin hij „ terecht" de voor
waarde voor nieuwe, betere levensvormen zag. 
Een figuur als die van Staal is wel zeer zeldzaam en wij men
schen, die achterblijven, mogen niet anders dan hem zijn rust 
en zijn verlossing van zijn geestelijken strijd tegen de zwaarte 
van de stof van harte gunnen, als een uiteindelijke overwinning. 
Daar wij echter zijn gave, zijn goedheid en zijn grootheid kennen, 
voelen wij ons verarmd en verlaten — het kan niet anders. 

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

IN MEMORIAM J. F. STAAL. 

Het is voor een groeiende en zich steeds veranderende stad 
van het grootste belang, dat zij tot haar inwoners architecten 
mag rekenen, die hun geheele werkkracht aan haar gezonden 
groei en aan het behoud van het bestaande karakteristiek-
schoone willen wijden. 
Bezit een dezer architecten een waardevol scheppend vermogen, 
een helder oordeel over de vraagstukken, die in een steeds 
groeiende en wijzigende stad om oplossing vragen en de gave 
om dit oordeel te uiten op een wijze, die tot nadenken en aan
vaarden leidt, dan is zijn werk gedurende enkele decennia voor 
zijn stad van groote beteekenis. 
J . F. Staal was een architect van dit formaat. Daarom betee-
kent het heengaan van Staal voor Amsterdam een zeer groot 
verlies. 
Op verschillende belangrijke stadsaspecten heeft Staal met zijn 
werk een grooten invloed gehad: N.Z. Voorburgwal, Daniël Wil
linkplein, Weesperplein, Jan Evertsenstraat en ook door zijn 
bouwwerken van veel vroegeren tijd in het Willemspark en op 
het Damrak. 
Voor Amsterdam zijn de mogelijkheden tot het verkrijgen van 
belangrijke stadsaspecten, bezield door bouwwerken van Staal, 
afgesneden. Doch dit moet erkend worden niet alleen met een 
sombere berusting, doch ook met een groote dankbaarheid, voor 
het door Staal met zijn ernstig werk gegevene. 
Hij gaf Amsterdam niet alleen deze goede bouwwerken, die 
mede het stadskarakter bepalen. Hij hield intens van Amster
dam en wijdde deze stad zijn geheele groote werkkracht, waar 
noodig zijn scherp analiseerend geschrift of zijn bezield woord, 
wetend hiermede slechts Amsterdam en dikwijls niet zijn eigen
belang te dienen. 

Hij diende Amsterdam gedurende 20 jaren. Hij gaf mede lei
ding aan den opbouw van de nieuwe Stadsuitbreidingen en 
adviezen betreffende het behoud van de karakteristiek van het 
bestaande. Ik heb het geluk gehad al die jaren met hem te 
kunnen samenwerken en ik heb van nabij gezien hoe bij dit 
werk zijn goede karaktereigenschappen tot uiting kwamen en 
zijn juist-gesteld zijn ten opzichte van dit werk bleek. 
Een bespreking met Staal werd steeds beheerscht door zijn 
levendig, geestig woord. 
Hij had een scherp en juist oordeel en de gave dit met een 
enkele suggestieve opmerking duidelijk te maken. 

Zoowel bij zijn eigen werk als bij werk van anderen was voor 
hem het ontwerp steeds primair, de ontwerper steeds secun
dair. 
Hij kon over een bouwwerk spreken als over een levend orga
nisme met eigen wil, met eigen wenschen en behoeften. 
„Zie toch wat het plan w i I", was dikwijls een hem kenmer
kend begin van een analyse van een plan, welke steeds tot ver
helderend inzicht leidde en waarmede hij ontwerpers stimu
leerde tot uitingen van meer waarachtige architectuur. 
Hij was gul met zijn hulp. 
Hij was ook ruim. Tegenslagen, teleurstellingen in zijn werk 
droeg hij met groote waardigheid. Hij toonde steeds begrip 
voor de moeilijkheden van hen, die de voor hem teleurstellende 
beslissingen moesten nemen. Hierin kwam meer bij hem tot 
uiting de bedroefdheid, dat een goed ontwerp niet tot een bouw
werk zou groeien, dan de persoonlijke teleurstelling. 
Staal had niet slechts een zeer persoonlijke gave van het 
woord, doch hij kon ook in geschrift op duidelijke wijze zijn 
meening over belangrijke architectuur-vraagstukken uiten. 
Algemeen is dit zeker niet bekend, omdat hij slechts zelden tot 
dergelijke uitingen kwam. 

In September 1931 schreef hij voor de Amsterdamsche Schoon
heidscommissie zijn gedachten op over het wezen en de toe
komst van de nieuw-zakelijke architectuur, gedachten, welke 
waard zijn herlezen te worden. Het gedeelte van deze uitvoe
rige nota, dat dit vraagstuk in het algemeen betreft, zal in dit 
nummer van het Bouwkundig Weekblad Architectura, dat aan 
zijn persoon en aan zijn werk wordt gewijd, op zijn plaats zijn. 
Negen jaar geleden schreef hij voor ons op, wat hij van de 
toekomst verwachtte. In zijn laatste levensjaren uitte hij zich 
meermalen tot zijn intimi over zijn verwachtingen van de toe
komstige architectuur: de schoone beloften zouden verwezen
lijkt worden door de begaafde jongeren. Zijn waarachtige be
langstelling gold hun werken en denken. 

Voor hen, de jongeren, evenals voor ons, de oudere vrienden 
van Staal, was 12 April, toen wij hem naar zijn rustplaats be
geleidden, een dag van een moeilijk afscheid aan een begaafd 
en fijn man. 
Hij zal in mijne herinering met hooge waardeering en warme 
vriendschap herdacht blijven. 

A. R. H U L S H O F F . 
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het tumult om een bouwkundige conceptie, die ook een dieper 
geestelijk beginsel in zich bergt. 
Het vervlakte en vermoeide liberalisme der tachtiger jaren, dat 
zich, wanneer het aesthetische zaken gold, in een tot den draad 
versleten classicistisch travesti hulde, voelde zich bedreigd door 
de orchestrale rijkheid van Cuypers' conceptie. Het ging er tegen 
schelden, omdat het dien rijkdom niet naast zich verdragen kon. 
De idealen van soberheid, éénheid en saamhoorigheid, die aan 
Berlage's Beurs ten grondslag lagen, joeg het ideaallooze ver-
rationaliseerde vulgus in het harnas. Het heeft tegen deze bouw
kundige conceptie gejoeld, het heeft haar gesmaad en gehoond, 
tot juist zoolang als het voor de verwezenlijking dezer idealen 
in de maatschappij metterdaad vreesde. Toen die vrees ophield, 
stierf het verzet tegen het vormenstelsel van zelf. Vormenstelsels 
zijn toch immers symbolen; symbolen die voor de meeste men
schen inhoudsloos zijn. Doch soms raken deze symbolen hun 
geweten en schrijnen hun gemoedsrust. Maar dan worden zij 
ook giftig en schelden in een architectonisch jargon, waar nie
mand van weet waar en hoe zij het geleerd hebben. 

De stedebouwkundige greep vormt de grootheid van Staal's 
Museumtheater-project. De rest van zijn ontwerp is in staat 
van wording, maar de stedebouwkundige greep alleen is gaaf, 
onherroepelijk en volkomen af. 
Dat de macht van eenig bouwkundig object véél verder reikt 
dan de muren die zijn begrenzing vormen, is een beginsel dat 
individualisten instinctief voor het ergste bevreesd maakt en te 
hoop doet loopen. 
Tot welke voor hen gevaarlijke consequenties kan dit beginsel 
voeren! 

Het beginsel is, laten wij er dit direct bijvoegen, allerminst nieuw; 
het is, in zijn uiterste consequentie, alleen nieuw voor onzen 
chaotischen tijd. 
De planeologische gedachte, eenmaal aanvaard, voert noodza
kelijk tot consequenties, die de scheidingen tusschen gemeenten, 
provincies, ja zelfs tusschen landen opheffen. 
Dit is een beangstigend vooruitzicht voor zieltjes, die in de eerste 
plaats voor hun eigen standje, voor hun eigen tuintje en voor 
hun aesthetische liefhebberijtjes willen zorgen. 
Het stedebouwkundig beginsel, dat aan Staal's ontwerp ten 
grondslag ligt, benauwt instinctief een deel van de burgerij van 
thans, zooals Cuypers' en Berlage's beginselen dit voor vijftig 
en voor vijf en twintig jaren een deel van de burgerij van toen 
deden. 

Niet tegen het bouwkunstig vormenstelsel, maar tegen het 
geestelijk princiep, dat er in besloten ligt, daartegen gaat de 
strijd, al zullen en al kunnen de meeste tegenstanders dit niet 
erkennen, omdat het hunzelf niet eens bewust is, te vervuld als 
zij zijn van hun eigen parooltjes. 
Naar mijn meening zal de beslissing in den Raad, alle argu
menten, die aangevoerd worden ten spijt, in diepste wezen af
hankelijk blijven van den wil, het stedebouwkundig princiep te 
doen zegevieren, of het terwille van persoonlijke consideraties 
te verzaken. 

Men fluistert dat de kansen voor het Museumtheater slecht staan 
in den Raad. Mocht het voorstel van B. en W. niet worden aan
genomen, dan stel ik er prijs op, bij de verliezende partij te worden 
ingedeeld. 
3 Maart 1928. R. N. R O L A N D H O L S T . 

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

( C L I C H É G E D E N K U I T G A V E B E U R S B O U W R O T T E R D A M 1940. U I T G A V E D R U K K E R I J „ V A R I A " R O T T E R D A M ) . L U C H T F O T O K . L . M . OVER HET WEZEN EN DE TOEKOMST VAN DE NIEUW-ZAKELIJKE ARCHITECTUUR 
DOOR J. F. STAAL, f 

BOUWKUNDIGE ERUPTIES EN HET MUSEUMTHEATER. 
1878-1903—1928. DR. CUYPERS, BERLAGE EN STAAL 

Juist vijftig jaren geleden begon dr. Cuypers den bouw van het 
Rijksmuseum. Vóórdat de eerste heipaal den grond inging, was 
er een felle en langdurige strijd gestreden, die met de architec
tuur weinig, doch daarentegen met de anti-paapsche gevoelens 
der liberale burgerij des te meer te maken had. Wanneer mannen 
als Alberdingk Thym en De Stuers niet tot de overwinning be
vochten was — en nog daarna — voor Cuypers' inzichten ge
streden hadden, dan zou het XlXe-eeuwsche Holland, waar de 
kazerne- en stucadoorsstijl toen onbedreigd en ongebreideld 
bloeide, dit grootsche monument, welks geestelijke en cultureele 
beteekenis de direct architectonische waarde overtreft, nooit 
hebben gekregen, terwijl dit monument thans — hoe beschimpt 
en gesmaad ook weleer — vaster en onaantastbaarder dan welke 
Hollandsche kunstuiting van dien tijd ook, overeind staat in het 
cultuurleven van ons land. 

De tijd meet nu eenmaal met andere maten dan met uitsluitend 
aesthetische, en hij meet zuiverder. Al het klein en bont ge
krakeel, al het hebzuchtig en partijdig gekonkel bij de wieg 
van dit monument, waarin de Hollandsche geest dier tijden zich 
het verhevenst zou uitspreken, is nu vergeten. Alleen de namen 
van Alberdingk Thym en De Stuers leven in den luister van het 
tot stand gekomen werk voort. 
Precies vijf en twintig jaren later ontstond er weer heftig ge
krakeel om een groot bouwkundig plan. Toen gold het Berlage's 
Beurs. Zij die het minst in staat waren om de zwaarte van het 
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gestelde probleem te begrijpen, waren, zooals altijd, ook thans 
weer het snelst gereed met hun oplossing. Wanneer het jonge 
daadkrachtige gemeentebestuur van Amsterdam toen niet aan 
het hebzuchtig gekonkel en het onnoozel historiseerend gezanik 
kortweg een einde had gemaakt, door Berlage de vrije hand te 
geven, dan was zijn Beurs er nooit gekomen. 
Hoeveel feilen tegenstand dit bouwwerk ook heeft gekend, hoe 
lang nog gehoond en gesmaad, ook na zijn voltooiing, zoo blijft 
het thans voor goed en onwrikbaar verbonden aan het meest 
geestrijke leven van den tijd waarin het ontstond, en waarvan 
het tegelijk een der schoonste overwinningen vormt. Ook dit 
bouwwerk steunt, evenals het Rijksmuseum, op dieper geeste
lijke gronden en ondergronden dan met den aesthetischen maat
stok zijn af te meten. 

De tegenstand, dien bouwkundige manifestaties van dit gehalte 
plegen te wekken, is alleen uit den instinctieven afkeer te ver
klaren, dien de geestelijke middelmaat voelt opkomen, zoodra 
er bij een werk sprake is van een hoogere zedelijke erkenning, 
die het geheel doorstraalt, die de middelmaat niet begrijpt, maar 
waarvan zij de aanwezigheid met haat en wantrouwen bespeurt. 
Tegen werken van die beteekenis alléén duikt de tegenstand 
op, uit alle hoeken en uit alle gaten. 
Wat er verder gebouwd wordt deert niemand, want niemand 
let er op. 
Thans, op den kop af vijf en twintig jaren later, herhaalt zich 

„Terugziende uit onzen tijd op de negentiende eeuw, is het ons 
duidelijk, dat de nieuwe bouwstijl, afstammeling van Barok en 
Gothiek, ontstond en groeide buiten den blik en buiten het 
bereik van architecten en kunstfilosofen. Hij is het gevolg van 
een cultuurrichtingen een productiewijze. De Europeesche cul
tuurrichting, zooals deze in de bouwkunst haar weg heeft ge-
teekend, stijgt uit den dwang der natuurlijkheid. Niet als de 
antieke cultuur zoekt zij bevestiging en ordening van het na
tuurlijke, zij keert zich tegen het natuurlijk leven en verloo
chent dit naar vermogen. De academische bouwkunststudie, die 
zich grondde op de wetten van de antieke architectuur en die 
de Gothiek min of meer als afdwaling beschouwde, is daarom 
de groote belemmering geweest voor de ontwikkeling der bouw
kunst, voor zoover dat van architecten en kunstleeraren kon 
afhangen. De antieke bouwcultuur ontstaat uit de erkenning 
van de natuurlijke eigenschappen van bouwmateriaal, gewicht 
en kracht. De zuil beeldt de kracht, het fronton beeldt de 
zwaarte uit. Maar de Europeesche bouwcultuur doet de zuil uit 
haar kracht groeien en tracht het gewelf zoo licht mogelijk te 
doen zijn; het wordt een vlies zonder gewicht. Men zoekt de 
levende spanning in zuil en gewelf, niet de doffe kracht en niet 
het doode gewicht uit te drukken. 

Niet de altijd aanwijsbare overeenstemming tusschen antiek en 
Europeesch is belangrijk, de karakteristieke tegenstellingen dier 
culturen vragen de aandacht. 
De nieuwe bouwwijze heeft een techniek tot haar beschikking 
met veel grooter uitdrukkingsmogelijkheden dan Barok of Go
thiek bezaten, mogelijkheden, welke i n d e r i c h t i n g v a n 
d e E u r o p e e s c h e c u l t u u r veel verder kunnen gaan 
dan die der vorige tijden. De techniek der nieuwe bouwwijze 

is ontstaan buiten de architecten. Terwijl meesterlijke bruggen 
en viaducten met zuivere toepassing van smeed- en gietijzer 
reeds lang gereed waren en Eiffel zijn toren bouwde, zette Cuy
pers het Rijksmuseum op onpractische plattegronden met op-
gefrischte Gothische en Renaissance-motieven en verborg hij 
zijn stationsgebouw achter een monumentale tentoonstellings
architectuur. Zonder aesthetische bedoelingen zetten de bruggen 
en viaducten, de machinehallen, de Eiffeltoren, de „heil ige" 
traditie, de „eeuwige" beginselen van de Europeesche bouw
kunst door, welke beginselen en traditie, als steeds, zich richt
ten op het overwinnen van de zwaartekracht, op het onder
werpen van het natuurlijke leven door het overwinnend geeste
lijke. Nieuw-Barok, Nieuw-Gothisch, Nieuw-Grieksch, die ijzer 
en beton aanwendden ter beperking van brandgevaar en spie
gelglas voor winkelpuien, die de grootte van overspanningen 
bepaalden naar den traditioneelen afstand van ondersteuningen 
(een gevolg van de beperkte mogelijkheid van de oude bouw
materialen, steen en hout) en niet die grootte tot het uiterste 
opvoerden aan de hand der nieuwste technische mogelijkheden, 
deze z.g. bouwstijlen, welke de cultuurtraditie zochten in de 
historische vormen der bouwkunst; deze bouwstijlen zonder 
jeugd, groei en vruchtbaarheid wisten niets voort te zetten, 
zoodat wij ze heden zien als belemmering en misverstand. 
De groote architecten van de vorige generatie hebben met deze 
bouwstijlen niet kunnen breken; hun waarachtige en schoone 
pogingen tot vernieuwing der architectuur zijn steeds bedreigd 
door de meegevoerde ballast aan historische bouwvormen, al 
of niet gecamoufleerd. Het is geen wonder, dat de nieuwste 
architectengeneratie radicaal is geworden. 
De nieuwe bouwwijze accentueert de verworven technische 
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voordeelen en voert de constructieve mogelijkheden bij voor
keur tot de verste grenzen, in het gevoel daarmede jong, 
groeiend, en vruchtbaar mee te leven in den maatschappelijken 
voortgang. Zij keert zich van de bouwaesthetiek, die onbe
trouwbaar is. De aesthetiek werd nl., wij zien het heden, afge
leid uit datgene, wat de individueele bouwzienswijze der vorige 
architectengeneratie oppervlakkige overeenkomst gaf: het toe
passen van al dan niet gecamoufleerde, historische stijl
motieven. 
De nieuwe bouwwijze keert zich van de ook bij de Amsterdam
sche School gebruikelijke aesthetiek, maar zij werkt volgens 
nieuwere aesthet'sche overwegingen. De nieuwe aesthetica is 
reeds lang geboren en is de nog niet te formuleeren richtlijn, 
waarlangs alle voortbrengselen van dezen tijd zich als 't ware 
evenwijdig bewegen. Slechts de woonhuizen niet. 

Het is niet verwonderlijk, dat het product „woning" achter is ge
bleven tegenover de vervolmaking der overige nieuwe producten. 
De woning is sinds b.v. 1870 niet geheel verstard gebleven. 
Men bouwt geen alcoven en bedsteden meer en brengt W.C.'s 
aan. Men kan zelfs aannemen, dat de woningen zeer sterk 
rekening houden met de hygiëne en de veiligheid, althans in 
de grootere steden van ons land. En eveneens met de economie. 
Maar de woning vertoont niets van het leven en niets van het 
zich richten naar een cultuur-ideaal. De bouwmaterialen blij
ven hoofdzakelijk baksteen, pannen en hout. De woonruimten 
blijven benepen door de geringe mogelijkheden dier materialen, 
het uiterlijk blijft log, als het karakter dier materialen. De 
moderne techniek is den woningbouw zoo mateloos ver voor
uit, dat men elk middel, om dien afstand te verkorten, met 
kracht dient aan te grijpen. De uitbundige glastoepassing der 
modernen kan men niet begrijpen, wanneer men haar aanziet 
als hygiënische bevlieging of als mode-aanstellerij. Het is vol
komen in de lijn der Europeesche cultuurrichting, om van licht 
en van licht alléén, te willen bouwen. Ontkenning der natuur
lijkheid, overwinning der zwaartekracht! Het verlangen naar 
weinig materiaal, dunne en lichte muren, de minst mogelijke 
steunpunten, de uiterste materiaalschrielheid is geen economie 
der „Neue Sachlichkeit", het is het voldoen aan het oude 
Europeesche cultuurverlangen. Vergeestelijking der materie! 
Het moderne materiaal wordt gedreven naar het ideaal, slechts 
die eigenschappen te hebben, welke de vooraf geestelijk ge
stelde toepassing verlangt. 

De nieuwe bouwwijze, toegepast op de woning, die zich be
wust of onbewust richt naar een ideaal, in dit geval naar het 
oude cultuur-ideaal van West-Europa, ontmoet bij eiken stap 
moeilijkheden en maakt bij eiken stap fouten. Doch haar weg, 
dien zij betreedt, vallend en opstaand, voert met volstrekte 
zekerheid uit de mislukking van individualistische proeven met 
historische stijlmotieven, gezien de resultaten in industrieele 
bouwwerken, naar een moderne woning in het 20e-eeuwkarak-
ter, welk karakter alle moderne producten reeds vertoonen. 
Nóch platte daken, nóch steile daken, noch kleine ramen, noch 
groote ramen, noch baksteen, nóch bepleistering zijn in een 
soort aesthetische Bouwverordening vast te leggen. Geen dezer 
zaken is uitsluitend eigendom van een der bouwwijzen of van 
welke bouwwijze ook. 
Het is noodig, zich af te vragen, of er, bij het bouwen van 
woningen, winkels, scholen, kerken en garages, nog sprake 
kan zijn van „architectuur", of er in onze samenleving nog 
wel plaats is voor architectuur. 
In den eigenlijken zin van „architectuur", zooals de 13e-eeuw-

sche kathedraal architectuur was, zeer zeker niet. Een middel
eeuwsche kathedraal werd niet in de eerste plaats als gebruiks
voorwerp gebouwd. De kathedraal is een intelligente bouwcon
structie van een cultuursymbool. Indien woningen, winkels, 
garages en scholen al iets dergelijks kunnen worden, hebben 
wij toch de zekerheid, dat zij daartoe niet gebouwd worden en 
dat zij het slechts kunnen worden, nadat zij aan alle nieuwe 
inzichten van volstrekte doelmatigheid voldoen. Een moderne 
stad is heden, geheel en volstrekt, een gebruiksvoorwerp, wij 
zijn er verre vanaf, haar als zoodanig te kunnen bouwen, omdat 
zij uiterst gecompliceerd is en zeer afhankelijk van de, zich 
langs eigen lijnen en in verschillend tempo ontwikkelende, 
factoren van haar samenstel. 
De moderne stad kan slechts architectuur worden in den zin 
eener 13e-eeuwsche kathedraal, indien de democratische maat
schappij haar verlangens verwezenlijkt op even sterke wijze 
als de feodale maatschapij de hare deed. 
Een 13e-eeuwsche kathedraal en een Renaissance-paleis heb
ben voor een democratische maatschappij geen beteekenis en 
de aan haar ontleende „eeuwige beginselen" van architectuur 
natuurlijk evenmin. Onze generatie kan niet meer verlangen 
dan mee te werken aan de volmaking der moderne stad als 
volstrekt doelmatig gebruiksvoorwerp. Onze generatie maakt 
voortdurend gebruiksvoorwerpen, die het volstrekt doelmatige 
dicht benaderen. Onze huizen zijn van die gebruiksvoorwerpen 
vol, onze huizen zelf zijn naast die gebruiksvoorwerpen ge
brekkig. 
De nieuwe architectuur heeft de toekomst, omdat haar projec
ten bewust en uitsluitend naar uiterste doelmatigheid en bruik
baarheid streven, met de nieuwste bouwmaterialen en con
structies. Alleen langs dezen weg kan architectuur weer ont
staan en vruchtbaar zijn, daar de producten ontdaan worden 
van persoonlijke gevoelsoverwegingen en direct onderworpen 
worden aan de verlangens van den nieuwen tijd. Het wezen 
van onzen tijd heeft zich in tallooze gebruiksvoorwerpen 
immers, bij welker fabricage geen persoonlijke gevoelsover
wegingen medededen, veelzijdig uitgedrukt. 
Die gebruiksvoorwerpen hebben een vorm en een onderlinge 
vormenovereenkomst, die niet ontleend zijn aan historische 
vormen en die daarop volstrekt niet gelijken. De saamhoorig-
heid van typische moderne producten als bruggen, fabrieken, 
machines met zeer veel voorwerpen van dagelijksch gebruik is 
voor iedereen zichtbaar. Het woonhuis, zoowel als de school 
en de kerk, zooals die tot heden in Nederland gebouwd worden, 
staan afzijdig en herinneren aan het verleden. Vele architecten 
verdedigen den vorm dezer bouwwerken met een beroep op de 
traditie. Doch traditie is: den weg naar het Europeesche cul-
tuurideaal voortzetten i.e. het bouwmateriaal nemen, niet zoo
als de natuur, doch zooals het laboratorium dat verschaft, 
kunstmatig, als product van menschelijken geest. Traditie is 
niet iets uiterlijks, de historische vormen van de groote stijl
perioden zijn volmaakte uitingen van cultuur en vertoonen 
daarom groote vormenverwantschap met andersoortige, ge
lijktijdige uitingen der periode, waarin zij ontstonden. In een 
volgende periode, waar omstandigheden en mogelijkheden 
anders liggen, wijzigen zich de vormen, omdat de vereeniging 
van onveranderde cultuurrichting met veranderende omstan
digheden nieuwe vormgeheelen verwekt. Juist alles, wat aan 
het woonhuis, de school en de kerk in uiterlijken vorm nog 
herinnert aan historische verschijning is willekeur en dus tegen 
de traditie, zooals deze zich, ook in de nieuwste bouwkunst, 
wenscht te openbaren." 
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BIJ HET GRAF VAN WILLEM KROMHOUT 

Een groote schare van collega's en vr ienden was op den 
24sten Mei op de Oosterbegraafplaats te Voorburg saamge-
komen om hun overleden Meester en Vr iend Wi l l em Kromhout 
naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. A a n het graf hield 
de Heer B. T . Boeyinga als vr iend van den overledene de 
volgende toespraak: 

Het is slechts luttele weken geleden, dat wij in grooten getale 
onzen nestor der Bouwkunst, onzen Meester Kromhout, moch
ten huldigen. Wie onzer heeft toen kunnen denken, dat het 
moment van scheiden zoo nabij was. 
Alles heeft een bestemden tijd en alle voornemen onder den 
hemel heeft zijnen tijd, zegt de wijze Prediker in het Bijbelboek. 
Hoewel het aanvaarden van deze waarheid dikwijls zeer moeilijk 
is en wij ook hier den bestemden tijd nog gaarne in een verder 
verwijderd verschiet hadden geplaatst, er is toch alle aanleiding 
dit woord hier te aanvaarden. 
Zijn gezegend, rijk en vruchtbaar leven, dat nauw verbonden 
was aan uitgebreide kringen van collega's en vrienden, over vele 
decennia heen verkregen, zou velen kunnen nopen, hier aan 
zijn groeve van die verbondenheid te getuigen. Wij mogen hier 
in de eerste plaats aanwezig zien Mr. van der Haagen, vertegen
woordigende onze Regeering, waarmede deze ook Haar mede
leven en belangstelling toont bij het graf van dezen grooten 
Nederlander. Verder denk ik hierbij meer in het bizonder aan 
de aanwezige bestuurders van Architectura et Amicitia, het 
Genootschap waarin Kromhout zijn heroïeken strijd heeft ge
streden, aan de bestuurders van den Cursus voor Voortgezet en 
Hooger Bouwkunst Onderricht, met de vertegenwoordigers van 
de gediplomeerden en de studeerenden aan dien Cursus, die door 
Kromhout werd opgericht en waarvoor hij tot aan het einde van 
zijn leven groote belangstelling toonde, aan de bestuurders van 
den Bond van Nederlandsche Architecten, van welken Bond hij 
eerelid was, en aan nog vele anderen. Wij moeten echter eer
biedigen den wensch dien hij nog kenbaar heeft gemaakt, om 
slechts enkele woorden door één zijner vrienden hier te doen 
spreken. Ik wil dit trachten te doen in den geest, zooals hij dat 
bij het aangeven van dien wensch slechts kan hebben bedoeld. 
Kromhout heeft het leven aanvaard als een schoon geschenk. 
Zijn kunstenaarsziel vond in die aanvaarding de levende bron 
voor al zijn werk. 

Het weerde van hem alle diepzinnige beschouwingen over het 
leven en de kunst, die hij wel „grauwe théorieën" noemde. 
Het deed hem zoeken naar vrienden en zich bijna uitsluitend 
bewegen onder vrienden. 
Hij rekende gaarne tot zijn vrienden alle collega's van wie hij 
wist, dat ze eerlijk en zuiver waren in hun werk, maar hij kon 
zich met verachting afwenden van ieder die intrigeerde of op 
onzuivere wijze bepaalde doelen nastreefde, onverschillig welke 
plaats zij ook innamen in het maatschappelijk leven. 
Het aanvaarden van de schoonheid des levens deed hem tot het 
laatste oogenblik met toegewijden ernst werken. 

Dit eenvoudig geteekend individueel-psychologisch beeld van 
dezen mensch weerspiegelde zich zoowel in zijn levensgang als 

in zijn werk en verklaart de cultureele beteekenis van zijn 
talentvol werk. 

Na de jaren van den opgang zijns levens, die vervuld was met 
idealen van en strijd voor de vernieuwing der bouwkunst, kwa
men vele jaren van noesten arbeid aan vele groote en belangrijke 
bouwwerken, afgewisseld met reizen naar de oude cultuurcentra. 
Op zijn 70ste jaar werd hij op grootsche wijze in Amsterdam 
gehuldigd en nu, enkele weken geleden, werd zijn beeltenis als 
symbool van ernstig en onbaatzuchtig streven naar zuivere 
ontwikkeling der architectuur, aan het nageslacht overgedragen. 
Alle deelnemers aan die huldiging ontvingen nog van hem per
soonlijk een dankbetuiging hiervoor. 

Dit is in het kort het beeld van zijn schoonen, geheel voltooiden 
levensgang, waarop zijn heengaan nu geen inbreuk meer maakt. 
En het is alsof het vreeselijk gebeuren dezer dagen, en wat nog 
als verdere gevolgen daarvan te verwachten is, nu zijn einde 
heeft verhaast. 

Aan de cultureele beteekenis van zijn werk en leven zal ik hier 
geen woorden meer wijden, belangrijke voorvallen uit zijn leven 
niet naar voren brengen. Het zouden slechts herhalingen zijn 
van vorige momenten, waarvoor hij mij bij de voorbereiding van 
de huldiging nu 6 weken geleden, ernstig waarschuwde. 
Hij heeft in zijn leven één en andermaal spontane huldigingen 
moeten ondergaan. Hij kon dat slechts waardeeren, in zooverre 
hieruit oprecht medeleven met zijn leven en werk sprak. Het 
vooruitzicht dat een officieele plechtigheid zou worden gevolgd 
door een samenzijn in vriendenkring, deed hem het officieele 
gedeelte slechts op den koop toe nemen. Hij kon, evenals in zijn 
kunst, ook hierin alleen echtheid waardeeren. 

Niettegenstaande de aanvaarding van dit heengaan op de gron
den die ik daarvoor noemde, blijft dit afscheid voor U Mevrouw 
Kromhout met Uw lieve dochtertje zeer smartelijk. En U weet, 
dat wij, zijn vrienden, hem als vriend ook zeer zullen missen. 
Hij deelde nog zoo volkomen met U het volle leven en was voor 
ons nog in alles de vertrouwde en geheel meelevende vriend. 
Wij allen willen U gaarne met onze vriendschap blijven omringen 
en steunen. 
In onze gedachten, maar ook in zijn beeltenis, die wij in zijn 
geboortestad kunnen aanschouwen, zal hij bij ons voort blijven 
leven. En niet alleen dat, maar zijn naam zal met eere worden 
geschreven in de cultuur-historie van ons land. 

Van de Redactie. 
Bij het overlijden van den bouwmeester Kromhout plaatsen wij 
alleen de grafrede van den Heer Boeyinga. Aan zijn leven en 
werk werd ter gelegenheid van het vieren van zijn 70sten ver
jaardag een nummer van ons blad gewijd; over de huldiging, 
die nog pas onlangs plaats had, werd een uitvoerig verslag op
genomen. Herhalingen zijn nu niet noodig en zouden allerminst 
naar den geest zijn van den overledene. 
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IN MEMORIAM MR. M. A. VAN BOOVEN, 
IN LEVEN SECRETARIS VAN DEN RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND. 

Men kan zich den Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
in Nederland moeilijk voorstellen zonder Mr. v. Booven. Hij was 
inderdaad de ziel er van. 
Van de oprichting af heeft van Booven den Raad mede opge
bouwd en dank zij zijne adviezen werd de Raad steeds meer 
het Rechtsinstituut, waarin de practijk van het Bouwvak innig 
verbonden was aan de beginselen van het Recht. 
Dit kwam omdat van Booven meer was dan jurist en meer dan 
juridisch secretaris. 
Als jurist, steeds meer gespecialiseerd in het Bouwrecht, was 
hij vooral toegankelijk voor billijkheidsoverwegingen, ingegeven 
door het rechtvaardigheidsgevoel, waarbij zijne juridische denk
wijze er voor waakte, dat deze billijkheidsoverwegingen niet tot 
goedigheidsoverwegingen uitgroeiden. 

Al had van Booven, als secretaris der scheidsgerechten, geen 
beslissende stem bij eenige uitspraak, zijne adviezen waren altijd 
van groote waarde en niet zonder invloed op menig vonnis. 
Kan men bij een instituut als den Raad van Arbitrage moeilijk 
spreken van „Juris Prudentie", dank zij den schakel, die door 
van Booven gevormd werd tusschen de verschillende scheids
gerechten is er in den loop der jaren een zekere eenheid gekomen 
in de verschillende uitspraken, richtlijnen waarnaar bepaalde 
beginselkwesties werden beoordeeld; en het is weer opmerke
lijk, hoezeer ook hierbij van Booven toegankelijk was voor de 

bijzondere omstandigheden uit de practijk, die aanleiding gaven 
tot andere conclusies en tot verschil in uitspraken. 
Hoe dikwijls hebben wij ondervonden, dat van Booven, alvorens 
zijne meening te zeggen, haarfijn de bijzondere eischen van 
bepaalde constructies, materialen e.d. moesten worden uitge
legd. Met hem een bouwwerk bezoekende, vroeg hij steeds aller
lei technische bijzonderheden. Het gevolg hiervan was niet alleen 
dat hij zelf een steeds grootere kennis en beter inzicht in het 
vak verkreeg, maar ook dat hij zoodoende arbiters dwong tot 
versterking of correctie van hunne beoordeelingen. 
Wij, die zooveel met van Booven hebben mogen samenwerken, 
zullen steeds dankbaar erkennen veel van hem te hebben geleerd. 
En wij allen, beoefenaren van het Bouwvak, mogen dankbaar 
zijn voor het vele dat van Booven gedurende zoovele jaren 
ononderbroken in den dienst van de Rechtspraak in het Bouwvak 
heeft gedaan; dat hij medegewerkt heeft verkeerde gebruiken 
uit te roeien en goede te bestendigen en te propageeren; dat hij 
heeft bijgedragen zuivere op rechtvaardigheid gegronde ver
houdingen te scheppen in den driehoek: Aanbesteder-Architect-
Aan nemer. 

Niet slechts het Recht, maar ook, en in hooge mate, het Bouwvak 
heeft hij gediend. Zijn naam zal met eere vermeld blijven in de 
annalen van den B.N.A. 

Amby, 21 Juni 1940. W. J . S A N D H O V E L . 

OVER DE SAMENSTELLING VAN KOPEREN DAKBEDEKKINGEN 

Het koper heeft de gunstige eigenschap, dat het op den duur 
in de buitenlucht met een dun oxyd-laagje bedekt wordt, welk 
oxyd-laagje daarna het daaronder liggende metaal zoodanig 
afsluit, dat de oxydatie niet verder gaat, zoodat het practisch 
onvergankelijk is. Daardoor zijn dunne, zelfs zeer dunne kope
ren bedekkingen in de praktijk voldoende om een constructie 
tegen weersinvloeden blijvend te beschermen. 
Het met dun koper gedekte dak komt tegenwoordig hoofd
zakelijk in twee uitvoeringen voor; het kan uitsluitend uit dun 
plaatkoper zijn samengesteld, of het kan opgebouwd zijn uit 
kleinere eenheden, die elk voor zich met dun plaatkoper zijn 
bedekt, en die op de een of andere wijze als leiendak worden 
samengevoegd. De eerste constructie is onder den naam Tecuta-
bedekking, de tweede onder den naam Cubile-bedekking bekend. 
In het navolgende zullen beide constructies nader worden be
schreven. 

K o p e r e n b e d e k k i n g . 
Als onderlaag wordt een laag zwaar vilt toegepast, dat bij gebruik 
van betonnen dakplaten goed in bitumen wordt vastgegoten, 
waardoor alle oneffenheden van het betonoppervlak verdwij
nen, en waardoor ondanks ongunstige weersgesteldheid, geen 
plooiing van de onderlaag kan optreden. Het spreekt vanzelf 
dat bij houten beschietingen de viltlaag op een onderlaag van 
henneppapier wordt gelegd, en op het hout gespijkerd. Bij het 
Amstelstation, waar 5 cm dikke slakkenbetonplaten zijn toege
past, zijn de viltlagen in de richting van de dakhelling aange
bracht op tijdens het leggen uitgegoten bitumenlagen. 
Bij dit gebouw is een koperdikte van 0.4 mm gekozen. De ver
werkte rollen koper zijn 60 cm breed en 25 a 30 meter lang. 
De koperbanen worden in de richting van de dakhelling gelegd. 
Bij den aanvang van het werk wordt eerst aan den onderkant 
van het dakvlak een koperen strook aangebracht, die 5 cm in 
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de goot afhangt. De strook dient als klang, ter bevestiging van 
de onderste koperbanen. 
Nadat het met vilt bedekte dak grondig schoongemaakt is, wor
den de koperbanen uitgerold en op de juiste lengte geknipt. De 
lange kanten worden met een speciaal gereedschap aan de eene 
zijde 2,5 cm, aan de andere zijde 3,5 cm opgezet. Dit omzetten 
mag niet met een scherpen hoek geschieden, maar met een 
zekere afronding. 
De aldus bewerkte baan wordt nu voorzichtig opzij geschoven, 
waarna de plaats waar de baan moet komen te liggen met een 
speciale warme kleefmassa wordt ingesmeerd. 
Behalve door deze kleefmassa worden de banen bovendien nog 
in de felsnaden door klangen vastgehouden. Zij komen ongeveer 
25 cm hart op hart te liggen; elke klang wordt met twee koperen 
platkopspijkers op het dakvlak gespijkerd. Waar de bevestiging 
op gewapend beton moet geschieden, moeten >-awlplugs worden 
gebruikt. 
Waar daken met nok worden toegepast, moeten de koperbanen 
bij de twee verschillende dakvlakken een halve baan versprin
gen, omdat anders bij de nok te veel materiaal samenkomt. 
Bij de nok worden de banen 3,5 en 4,5 cm hoog opgezet om 
gelegenheid te hebben het koper daar ter plaatse een hoogere 
fels te geven. 
De felsen worden bij de aansluiting aan de goot en aan den 
bovenkant bij de nok voor een gedeelte platgeslagen. 
In het algemeen is het plat slaan der felsen alleen daar noodig 
waar verbindingen in elkaar grijpen, en op die plaatsen waar 
het voor den afvoer van regenwater naar de goten van belang 
kan zijn. 
De indeeling der banen is van den vorm van de te dekken kap 
afhankelijk. Daar de banen in de richting van da dakbedekking 
komen te liggen is de plaats der felsen gemakkelijk te bepalen. 
Bij kegelvormige daken is het noodig, den top uit een betrekkelijk 
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klein aantal kortere stukken samen te stellen, waarna het ver
dere kegelvlak uit gelijke trapezia kan worden gevormd, met een 
basis van 60 cm. 
De geheele constructie moet gemakkelijk kunnen werken. Ook 
bij aansluitingen aan schoorsteenen, lantaarns en dergelijke, 
moet een constructie worden gekozen, waarbij niet gesoldeerd 
behoeft te worden. 
De felsnaad bestaat uit twee tegen elkaar liggende opstaande 
randen van 2,5 en 3,5 cm. Daar tusschen bevindt zich de klang, 
die 1 cm om den hoogsten rand wordt heengeslagen. Nu wordt 
eerst de hoogste rand (dus met de klang) omgebogen, zoodat na 
deze bewerking het geheel nog 2,5 cm hoog is en om den laagsten 
rand geslagen is. 

Bij de tweede bewerking wordt het samenstel opnieuw en in 
dezelfde richting 1 cm omgebogen, waarna de fels gereed is. 
Wanneer het dak goed gelegd is, zal het practisch gesproken 
geen onderhoudskosten vergen. 

B e d e k k i n g v a n m e t k o p e r b e k l e e d e a s f a l t v i l t -
l e i e n . 
Men is gewend, deze bedekking aan te brengen op een water
dichte onderlaag van teervrij dakvilt. De daar overheen gaande 
leien-bedekking dient als tweede, waterdichte bescherming van 
deze onderlaag. Het koper, dat de asfaltvilt-leien bedekt, heeft 
een dubbele functie, nl. de beveiliging van het bitumineuze dak
materiaal, en de verhooging van het uiterlijk aanzien. Men 
spreekt van leien, omdat de kleinere met plaatkoper bedekte 
eenheden op overeenkomstige wijze als bij het leien-dak in 
enkele dekking worden verwerkt. 
De eenheidslei bestaat uit zwaar teervrij vilt (1.75 kg/m 2 ) van 
het formaat 38 cm hoog en 33 cm breed, waarvan de onderste 
helft, groot 18 X 33 cm, aan de bovenzijde met plaatkoper van 
0,2 mm dikte is bekleed, welk materiaal ongeveer 1 cm om den 
rand is heengeslagen. Bij de vervaardiging van deze leien wordt 
het koper met een speciale kit op het asfaltvilt vastgeplakt. 
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Bij de enkele dekking wordt nu de eerste rij leien uitgelegd, 
waarna de tweede rij een halve leibreedte verspringend over de 
naden heen gelegd wordt. Het koper dekt in verticale richting 
i y 2

 c m o v e r elkaar, zoodat ten slotte van elke lei een stuk van 
I6I/2 X 33 cm in het gezicht blijft. Aangezien over het geheele 
dak dus alle verticale naden bedekt worden, behalve bij de eerste 
(onderste) rij, moet daar ter plaatse een extra viltstrook aan
gebracht worden. Hiervoor wordt een strook van 25 cm breedte 
gekozen. 
Vóór het verwerken worden de leien aan de achterzijde voor het 
onderste deel met een solutie bestreken, terwijl de lei aan de 
voorzijde boven het koper besmeerd wordt met warme kleefstof. 
Op de vilt-onderlaag wordt nu warme kleefstof aangebracht ter 
breedte van 38 cm. Met een brander wordt deze laag verhit, 
waarna achtereenvolgens de leien daarin worden vastgedrukt. 
Het verhitten gaat zóódanig, dat eerst de solutielaag aan de 
onderzijde van de lei verwarmd wordt. Daarna vastleggen. Nu 
wordt de bovenzijde van de lei, de „staart" , opgelicht, met den 
brander onderkant staart en smeerlaag verhit, en daarna aan
gedrukt. In de uiterste bovenhoeken wordt de lei met een asfalt-
nagel vastgespijkerd. 
Over dit vastleggen van de leien door middel van spijkers schij
nen nog wel verschillende opvattingen mogelijk te zijn. Het 

komt nl. voor, dat de staart van de leien elk met een viertal 
asfaltnagels wordt vastgezet, maar het schijnt voldoende te zijn, 
ze met twee nagels, zooals boven beschreven, te bevestigen. 
Om geheel zeker te zijn, dat de onderste hoeken der leien niet 
vroeg of laat gaan opwippen, kan men de lei uitrusten met een 
koperen lipje, breed 5, hoog 3 cm, in het midden daarvan aan
gebracht. Dit lipje kan gebruikt worden om achter de omge
slagen koperranden van de op dat punt samenkomende leien 
gehaakt te worden. 
Wanneer dit lipje met het koper van de bekleeding één geheel is, 
kan tegen deze constructie geen enkel bezwaar worden gemaakt. 
Wordt dit lipje echter als klang opgevat, en door de bedekking 
heen vastgespijkerd, dan moet daar mijns inziens wel tegen 
geopponeerd worden. 
Bij de nok moeten de leien ongeveer 3 cm tegen een ruiter wor
den opgezet. Hier worden klangen aangebracht, die een afzon
derlijk koperen dekstuk, dat over de nok loopt, vasthouden. 
Het ondereinde van het dak kan met een afhangende koperen 
strook, die eveneens door klangen wordt vastgehouden, worden 
afgewerkt. 
Hoek- en kilkepers laten zich op eenvoudige wijze uit leien van 
bepaalden vorm, zooals bij leipannen geschiedt, samenstellen. 

H. G. J . S. 

VIJF JAAR ZOMERPOSTZEGELS, 1935-1939 

Een opwekkend relaas door J . Campert, met illustraties van 
F. H. P. Reitmann. 
Het is een vlot geschreven propagandaboekje met krabbels, 
waarop wij zelfs een Grieksch tempelfront vlotweg met vijf 
zuilen ontdekken. 
Zooals bekend, worden door het Hoofdbestuur van de P.T.T. 
series van postzegels uitgegeven met een bijslag, die ten goede 
komt aan een cultureel en sociaal doel. Het cultureele doel is, 
steun te verleenen aan cultureele werkers in nood, in den vorm 
van opdrachten en aankoop en wat zich daarbij verder aansluit. 
Er zijn al ongemerkt heel wat opdrachten aan kunstenaars 
gegeven, die zonder de zomerpostzegels niet verleend hadden 

kunnen worden. Nu wij dan ook de aandacht vestigen op het 
opwekkend relaas van den Heer Campert, wekken wij gaarne 
ook zelf op om zooveel mogelijk zomerpostzegels te koopen. De 
beeltenissen op de zomerpostzegels 1940 zijn die van Vincent 
van Gogh, Everhardus Johannes Potgieter, Petrus Camper en 
en Jan Steen. 
De opbrengst moet over velen worden verdeeld. Het is daarom 
zeer wenschelijk, dat de opbrengst behoorlijk is, wil er inder
daad van steun sprake zijn voor degenen, die daarvoor in aan
merking komen. 
Koopt dus Zomerpostzegels! 

PRIJSVRAAG VAN HET KON. GENOOTSCHAP „MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX" T E LEIDEN 

Overeenkomstig de bepalingen van het door oud-leerlingen van 
de school van het Koninklijk Genootschap„MathesisScient iarum 
Genitrix" te Leiden in September 1885 gestichte fonds, schrijft 
het Bestuur van dit Genootschap een prijsvraag voor Bouwkunde 
uit ter verkrijging van een ontwerp voor een geheel vrijstaande 
woning c a . in een landelijke omgeving op een terrein dat on
middellijk aan een grooten plas is gelegen. 
Aan die prijsvraag kunnen alleen deelnemen Oud-leerlingen van 
de school van „Mathesis Scientiarum Genitrix", die na 1 Juni 
1931 nog als leerling waren ingeschreven. 
Uitgeloofd worden 2 prijzen, te weten een eerste prijs, groot 
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ƒ 150.— met groote zilveren medaille, een tweede prijs, groot 
/ 75.— met kleine zilveren medaille. 
De Jury bestaat uit de heeren: 
Ir. P. Hoogenboom, ) _ 

, , _ , ' als Bestuurders. 
Ir. J . J . G. van Hoek, <, 
A. van der Lee te Laren, \ 
H. Sutterland te Overschie, ' als Oud-leerlingen. 
B. Hoogstraten te Rijswijk, j 
Exemplaren van het v o l l e d i g e programma kunnen schrif
telijk worden aangevraagd bij den Directeur der school, den 
Heer A. v. d. Hoogt, te Leiden, Roodenburgerstraat 46. 

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 

N R27 REDACTIE: IR. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENSVELT, J. W. H. C. POT, J. ZIETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 

REDACTIE-ADRES: WETERINGSCHANS 102. AMSTERDAM 6 JULI 1940 

Wij ontvingen de ontstellende mededeeling, dat de heer Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk, Eerelid 
en Oud-Voorzitter van den B.N.A., te Parijs ten gevolge van een ongeval is overleden. Niet alleen 
de B.N.A., maar de geheele Nederlandsche Bouwkunstbeoefening heeft door het heengaan van 

Ir. Tjeenk een niet te beseffen verlies geleden. 
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IN MEMORIAM. 

Nog verkeeren wij voortdurend, zij het steeds minder en zwakker, 
met de levende persoonlijkheid van hen, die in den laatsten tijd 
uit de rij der architecten zijn weggenomen, nog is hun persoon 
niet teruggetreden in de verbeeldingen van onze herinnering, 
of reeds treft ons onverwacht dit nieuwe zware verlies. 
Oneindig moeilijk is het ons, ons in te denken, dat de figuur van 
Ir. Tjeenk niet meer in ons midden is. 
Vijftien jaren lang heeft hij „onbegrepen, onbekropen" met een 
ontzaglijke energie in het openbaar gewerkt en gestreden voor 
de belangen van de bouwkunst en van de behartiging van het 
architectenberoep. In het openbaar! 
Want dit was wel het hoofdkarakter van geheel zijn leven en 
streven: openbaar te werken en de bouwkunst met de bouw
kunstbeoefening openbaarheid te geven. Hij had een niet te be
teugelen drang naar openlijk werken. Vandaar dat hij als Voor
zitter van den B.N.A. er steeds naar streefde zooveel mogelijk 
ledenvergaderingen te houden. Niet in de besloten sfeer van het 
engere vereenigingsleven vond zijn rusteloos streven voldoening 
schenkende bevrediging, maar eerst in de open frischheid van 
het ruime openbare leven. 
Men zou allicht verwachten, dat een mensch, met zulk een harts
tocht naar de openbare daad, natuurlijkerwijze was toegerust 
met eigenschappen, die zulk een optreden niet tot een gewaagd 
ondernemen maakte. Dat was bij Ir. Tjeenk niet het geval. Ik 

heb geen mensch ontmoet, die bewust zich in 't openbaar be
wegend, zóó onpolitiek, zóó onstrategisch een zoo hoog gesteld 
en veelomvattend doel nastreefde. Zwaar zijn dan ook de moei
lijkheden geweest, die hem in den weg kwamen of die hij zichzelf 
schiep. Ook Ir. Tjeenk heeft na bittere teleurstellingen zijn er
varingen opgedaan. 
Maar zijn zelfvertrouwen bleef ook na de grootste desillusie be
nijdenswaardig sterk. Zijn krachten hadden geen regeneratie 
noodig. Ze waren gelegen in zijn gezond realiteitsbesef, zijn 
openhartigheid en zijn ontwapenende oprechtheid. Hij streed met 
open vizier. 
Zijn werk is beloond. De door hem naar het forum der openbaar
heid gebrachte, ja soms gedreven, bouwkunst en bouwkunst
beoefening heeft in het laatste decennium een openbare erken
ning gevonden als nooit tevoren. 
Dit is het onbaatzuchtige werk van Ir. Tjeenk geweest. 

Het werk van Ir. Tjeenk als architect en zijn vele werkzaam
heden op allerlei gebied van het bouwvak zullen later worden 
gememoreerd. 
Thans herdenken wij, in de droefenis bij zijn verscheiden, den 
man, die, in de zeldzaam hooge onderscheidingen, die hem te 
beurt vielen en die afstraalden op den geheelen stand van zijn 
vakgenooten, den eenvoud van zijn hart behield. J . P. MIERAS. 

HET NIEUWE GEBOUW DER RIJKSVERZEKERINGSBANK TE AMSTERDAM 

A R C H I T E C T IR. D. R O O S E N B U R G , B . N . A . 

In het Bouwkundig Weekblad Architectura van 27 Maart 1937 
no. 13, namen wij van het nieuwe Gebouw der Rijksverzeke
ringsbank te Amsterdam eenige afbeeldingen van de voor
naamste bestekteekeningen op, met een korte beschrijving van 
het ontwerp door den architect, Ir. D. Roosenburg. 
Uit deze beschrijving releveeren wij hier het volgende: 
Het terrein, gelegen aan den hoek van de Apollolaan en den 
Stadionweg, in het uitbreidinsplan van Amsterdam gereserveerd 
voor een groot openbaar bouwwerk, was reeds in 1926 bestemd 
voor het nieuwe kantoorgebouw van de Rijksverzekeringsbank. 
Dit kantoorgebouw moest, zooals de opdracht in 1935 aan 
architect Ir. Roosenburg aangaf, dienstig zijn voor 600 beamb
ten, terwijl ook een archief met een totale opbergcapaciteit van 
47.000.000 kaarten daaraan verbonden moest worden. Niet meer 
dan eenige algemeene eischen, waaraan het kantoorgebouw zou 
moeten voldoen, zooals goed verlichte kantoorruimten, goede 
communicatiemiddelen tusschen de afdeelingen en het archief, 
vormden het bouwprogramma aan den architect voorgelegd. 

Zooals bekend is, heeft de architect op grond van dit program, 
den hoofdopzet van zijn gebouw gevonden in een hoogoprijzend, 
massaal kantoorgebouw van gemiddeld 40 m hoog, gericht vol
gens de diagonaal van het verkante bouwterrein, waaromheen 
cirkelvormig het archiefgebouw is gelegd, ter hoogte van 9 m. 
De afstanden tot de bestaande bebouwingen zijn 45 en 60 m. 
De architect heeft zich over dezen opzet aldus gerechtvaardigd: 
„Deze afstanden zijn zoodanig, dat men een groot gevoel van 
ruimte zal behouden, terwijl lichtinval enz. niet zullen worden 
belemmerd. Alle omwonende gedeelten van het vierkante terrein 
zullen met plantsoen worden bezet. 
Bij normaal volbouwen in den vorm van het terrein zou een 
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gebouw van dezelfde capaciteit een hoogte van i 18 m hebben 
verkregen en het zou voor omwonenden en publiek het resultaat 
geven van een gesloten straatwand. Niet alleen de omwonenden 
zouden licht en lucht minder hebben gekregen, maar ook de 
beambten van de Rijksverzekeringsbank zouden tekort geko
men zijn. Zoo ergens, dan was hier een bouw hooger dan nor
maal aangewezen: er wordt hier ruimte op het platte vlak ge
wonnen door hoogeren bouw." 
En verder: „Ui t deze eischen (nl. die van ruime verlichting, 
overzichtelijkheid en gemakkelijk transport der kaarten) is de 
cirkelvorm van het Archief geboren." 
Inderdaad is de cirkelvorm, met gelegenheid tot radiaal en ring-
transport, uitermate geschikt voor een groot archief, dat per
manent geraadpleegd moet worden, terwijl ook de hoogbouw 
door vermindering van de horizontale afstanden uitkomst heeft 
gebracht voor verschillende moeilijkheden die een randbebouwing 
van het terrein of een kruisbebouwing daarop hadden opgeleverd. 
De oplossing is, zakelijk gezien, radicaal. Zooals het radicale 
altijd even doet, overbluft de oplossing. Ze is zelfs zoo radicaal, 
dat we het gevoel hebben overtuigd te zijn, dat ze de eenigste 
mogelijkheid van oplossing inhoudt. Ze snijdt als 't ware iedere 
vagelijke poging tot het opwerpen van zwakke bedenkingen af. 
Op de vraag of de gekozen opzet architectonisch een even sterke 
en overtuigende oplossing heeft gebracht, kunnen wij voor ons 
zelf geen direct bevredigend antwoord geven en wel om de vol
gende redenen: 

In wezen is de architectuur niet het in materie omzetten van het 
zakelijke doel, waarvoor een gebouw wordt gesticht, maar van 
een architectonisch programma, dat naar dat doel en de eischen, 
die de bestemming stelt, ontstaat. Het ontwerpen van architec
tuur is niet het vastleggen van een combinatie van nuttigheids-
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H E T N I E U W E G E B O U W D E R R I J K S V E R Z E K E R I N G S B A N K T E A M S T E R D A M W E S T Z I J D E 
IR. D. R O O S E N B U R G . A R C H I T E C T B . N . A . 
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H E T N I E U W E G E B O U W D E R R I J K S V E R Z E K E R I N G S B A N K T E A M S T E R 
D A M . O O S T Z I J D E M E T P O R T I E K 

IR. D. R O O S E N B U R G . A R C H I T E C T B . N . A . 

eischen in een stoffelijke structuur, maar het dóór die nuttig-
heidseischen heenzien van het architectonische programma, 
waaraan een bouwkunstige vorm moet worden gegeven. 
Niet de vorm, waarin het zakelijk gestelde wordt gegoten, maar 
de vorm, waarin het op de zakelijk gestelde eischen gebaseer
de architectonische programma als architectonische Idee wordt 
verwerkelijkt, is de architectuur. 
Het ontwerpen van architectuur is het transponeeren van het 
stoffelijke gevraagde in een onstoffelijke structuur van ruimten, 
om van hieruit tot den stoffelijken vorm te komen. 
Het is een onjuist begrip, gesterkt door boeken als bijv. „Bauent -
wurfslehre" van Prof. Neufert e.a., dat het bloote „onderbren
gen" van het zakelijk gevraagde, zelfs al gebeurt dit geniaal ge
raffineerd, bouwkunst kan zijn of worden. 

Naar mijn gevoel nu heeft Ir. Roosenburg zijn radicalen zake-
lijken opzet te direct gebruikt om tot den vorm van zijn gebouw 
te komen. Ik word in dit gevoel gesterkt nu ik weet dat het de 
bedoeling is een eventueele uitbreiding van het gebouw van de 
R.V.B. te vinden in het alsnog verhoogen van het kantoorgebouw 
met 2 verdiepingen, met het oog waarop bij de berekening van 
de sterkte der kolommen is rekening gehouden. Welnu, zoo dit 
gebouw de verwerkelijking van de architectonische Idee ware, 
zou deze verwerkelijking aldus volmaakt afhankelijk zijn gesteld 
van de personeelsterkte van de Rijksverzekeringsbank. 
De verwerkelijking van de architectonische Idee, geopenbaard 
in de harmonie van de ruimtecollectiviteit van cylinder (archief
gebouw) en parallelopipedum (kantoorgebouw) als architecto
nische grondvormen, zit vast aan het aantal ambtenaren van de 
R.V.B. Een uitbreiding van het personeel, dus van het gebouw, 
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vraagt geen n i e u w e ruimtecollectiviteit, doch eenvoudig een 
modificatie van de bestaande, met behoud van hetzelfde archi
tectonische programma. Dit architectonische programma is 
daarom geen vrije dichterlijke conceptie, achter of dóór het 
zakelijke programma heengezien, maar het is zoo goed als iden
tiek met het zakelijke programma. 
De architect is gegrepen geworden door zijn eigen ongetwijfeld 
grooten greep van den opzet, welke hij haastiglijk — bomweg — 
in een gebouw heeft omgegoten, in plaats van in een onstoffelijke 
ruimte-structuur. 
De verkregen architectonische oplossing is, hoe overtuigend de 
opzet zich opdringt als de éénig mogelijke, au fond een geheel 
w i l l e k e u r i g e oplossing, uitsluitend afhankelijk gesteld van 
den z a k e l i j k e n o p z e t . Ik zie daardoor in dit gebouw van de Rijks
verzekeringsbank in plaats van architectuur een groep van 600 
ambtenaren, door 47000000 kaarten omringd en dit beeld — de 
Rijksverzekeringsbank houde het mij ten goede — is voor mij 
op zichzelf niet uitzonderlijk aantrekkelijk. 
Men zal, naar ik hoop, begrepen hebben, dat deze beschouwing 
niet speciaal d i t bouwwerk van d e z e n architect raakt, 
maar de neiging in dezen tijd aan het voldoen aan zakelijke 
eischen opzichzelf een transcendent karakter toe te kennen. 
De geperfectioneerde mechanisatie van vele werkzaamheden in 
het hedendaagsche leven versterkt deze neiging. Wordt zij 
niet reeds als een moderne levensuiting zelf aangemerkt en 
bewonderd? 

Dat de architect in de vormen van het hoogopgaande kantoor
gebouw eenige dynamiek heeft gelegd, zich met eenig élan heeft 

DOORKNEDE C-D 

G E B O U W D E R R I J K S V E R Z E K E R I N G S B A N K T E A M S T E R D A M B E G A N E G R O N D P L A N E N D O O R S N E D E C - D S C H A A L 1 A 500 
IR. D. R O O S E N B U R G . A R C H I T E C T B . N . A . 
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H A L B E G A N E G R O N D 
N I E U W G E B O U W D E R R I J K S V E R Z E K E R I N G S B A N K T E A M S T E R D A M 
IR. D. R O O S E N B U R G . A R C H I T E C T B . N . A . 

gegeven aan een grootsch lijnenspel, heeft hem zijn bouwwerk 
buiten de zuivere grenzen doen brengen van wat ik zeer gedeci
deerd ingenieurswerk noem en waar ik, naar den aard van de 
oplossing der gestelde problemen, het werk onder rangschik. 
Om méér uit te drukken dan de logische benadering van het 
leven, hebben wij het woord van den dichter noodig (Huizinga). 
Om méér uit te drukken dan de technische verwezenlijking van 
het zakelijk gestelde, zooals de ingenieur dat doet, is de dichter
lijke visie van den architect noodig. Hun, die over deze opvatting, 
in dezen tijd, en nog wel bij een gebouw als dat voor de R.V.B., 
meewarig glimlachen, zij dit bij voorbaat hartelijk gegund. Ik 
wil mijn beschouwing over het uitwendige van dit gebouw ein
digen met te wijzen op een tweetal details. 

De gevelbehandeling, d.w.z. de bekleeding van het stalen frame, 
met licht geelgrijze matglanzende ceramiek, is, naar mijn gevoel, 
voortreffelijk geslaagd. Deze huid geeft het volume van het 
gebouw élégance. Glans maakt materieloos. 
De open portiek is en blijft voor mij een groot raadsel. Waarom 
dit groote gat met de zichtbare kolommen en balken? Le pathos 
de la constructivité? De bijna doorhangende balken maken een 
slappen indruk en geven in werkelijkheid niet den dynamischen 
indruk, dien dit detail op de gevelteekening wekt. Er is geen enkel 
zichtbaar organisch verband van de kiekeboe-kolommen met 
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hetgeen zij dragen, een verband dat architectonisch belang
rijker is dan het zichtbaar toonen van de balkopleggingen op 
de kolommen. 
Telkens als ik deze portiek zie, denk ik aan de schetsen, die 
Messel destijds voor zijn portiek voor de Wertheimbau maakte 
en ik pijnig mij met de vraag (dat is dus bijna iederen dag) of 
in 40 jaar d i t verschil in architectuurbeoefening wezenlijke 
cultuurvoortschrijding dan wel zinsbegoocheling is. 
Ondanks dit alles is het gebouw der Rijksverzekeringsbank 
het werk van een persoonlijkheid, zooals de Wertheimbau het 
ook was. 

Inwendig is het gebouw architectonisch volstrekt ruimteloos. 
Architectonische ruimtelijkheid vereischt strenge bepaaldheid. 
Zoodra men een wand naar behoefte willekeurig kan verplaat
sen, wordt een wand een meubel, en mist architectonisch zijn 
typische gesteldheid van vast van plaats te zijn ten aanzien van 
de af te sluiten ruimte. 
Het interieur heeft veel weg van een interieur op het tooneel. 
Het is meer illusie dan werkelijkheid. 
Het systeem van de travee verdeeling, waarachter willekeurig 
de wanden kunnen worden geplaatst, is een ingenieurssysteem, 
dat de dichterlijke precisie van een wand naast de travée-indee-
ling uitsluit. Er is hier een ingenieurs-systeem in de plaats ge
treden van het (bekende) architectuur-systeem (ontwerpen op 
systeem!). 
Het gebouw van de Rijksverzekeringsbank is geconstrueerd op 
een travée-verdeeling van 1.80 m, waarbij als eenheidsmaat in 
horizontale richting 90 cm is gekozen. De maat van 1.80 m is 
gebaseerd op de benoodigde maat voor een schrijfbureau met 
den daarachter zittenden ambtenaar. In het kantoorgebouw zijn 
derhalve vertrekken ter breedte van 1, 2 of meer traveeën. 
De diepte der lokalen bedraagt in den voorbouw 8 eenheden, 
in den achterbouw 7 eenheden van 90 cm. De afscheidingen der 
lokalen onderling worden gevormd door uit normale onderdeelen 
samengestelde waarden, die zoodanig zijn geconstrueerd, dat 
eenvoudige verplaatsing der wanden over één of meer traveeën 
mogelijk is. 

In den voorbouw op de 1e verdieping zijn de deftige vertrekken 
ondergebracht: groote en kleine raadzaal, kamer voorzitter, 
secretaris-generaal enz. Ik voel me in dezen hoek van zulk een 
bouwwerk altijd wat bedremmeld en bekijk een en ander altijd 
met ietwat ontzag. De groote tijd van de commissarissenkamer 
met haar exotische houtsoorten, haar overdadig „sni jwerk", de 
stram in de rij staande stoelen en de eigendommelijke commis-
sarissenkamerlucht, mengsel van boenwas- en tapijthaargeur, 
de kamer waarin zoo menig talentvol kunstenaar, in de overdaad 
van weeldemiddelen, mistastte, zooals een virtuoos in een te 
zware cadenz de toetsen soms misslaat, die tijd is voorbij. 
De hiërarchie in de ambtelijke wereld wenscht echter ook thans 
nog wel — zij het matig — onderscheid, waartoe de schoonheids
gradatie van okuméplaten, eikentriplex en berken-idem gelegen
heid geeft, zonder direct financieel drukkend te worden. 
In de Hal, ongeveer centraal tusschen den voorbouw en den 
achterbouw gelegen, ziet men aan den zuidkant het trappen
huis, aan het noorden de liftschachten. De westwand wordt in
genomen door een virtuoze wandschildering door Charles Eyck, 
die de niet groote ruimte van de Hal aanmerkelijk verkleint. 

Hieronder volgen nog eenige technische bijzonderheden om
trent dit bouwwerk. 
Inhoud: De ombouwde inhoud van kantoorruimten, gangen en 
garderobes bedraagt 44.900 m 3 , die van de archieven 23.800 m•', 
die van de ruimten voor de technische installaties in het sou
terrain 5200 m 3 , verdere dienstruimten 9.400 m : ! , samen 83.300 
m : ! . 

C o n s t r u c t i e . 
Uitgezonderd de overbouwing bij den ingang, welke van ge
wapend beton is geconstrueerd, is het gebouw een staalskelet, 
(St. 37, gemiddelde trekvastheid 40 kg mm-) bestaande uit 4 
rijen ommetselde kolommen en ingebetonneerde horizontale 
vloerliggers. De deelen van de staalconstructie, die in aanra
king blijven met de buitenlucht, zijn bewerkt met den zand
straal voor het schilderen met loodmenie. 
Ook het ringvormige archiefgebouw is een staalconstructie. 
In totaal bedraagt het gewicht van de staalconstructie ± 1760 
ton. 
V l o e r e n . 
Gasbetonplaten, lang 1.80 m, breed 0.40 m, bedekt met estrich 
en linoleum. 
G e v e l b e k l e e d i n g . 
De gevels zijn aan de buitenzijde bekleed met ceramiek en wel 
zoodanig, dat op afstanden van 49,5 cm banden van verglaasde 
steen zijn uitgemetseld, waartusschen groote ceramiekplaten 
tegen het vulling-metselwerk zijn aangebracht. 
De ceramiektegels hebben normaal een afmeting van 29 X 43 
cm. Van deze soort zijn er 2830 m- aangebracht, waarbij nog 
aan speciale vormen 1780 m- moest worden verwerkt. 
V e r l i c h t i n g . 
De dagverlichting van de 4.50 m netto hooge verdiepingen ge
schiedt door de ramen ter hoogte van 3.50 m. 
Als kunstlichtbron is in iedere travee een indirect ornament op
gehangen op een afstand van 1.35 m vanuit de ramen. Dit 
schelpornament werpt het licht naar binnen in de kantoorloka
len en is geheel schaduwloos. 
Als verlichtingssterkte wordt op de schrijftafels gem. 150 lux 
bereikt, van 210 lux aan de raamzijde en 90 lux aan de gang
zijde. 

V e r w a r m i n g . 
De kantoorlokalen hebben plafondverwarming. In de 5 cm 
dikke gewapende betonlaag van het plafond ligt per travee 50 m 
dunne spiraalvormig gebogen buis, waardoor warm water tot 
een max. temperatuur van ca. 55° C. stroomt. Aan de raamzijde 
is in de borstwering nog een vijfgangige verwarmingsspiraal 
ingebetonneerd, die den kouden luchtstroom bij de ramen moet 
compenseeren. 
Het archief heeft radiatorenverwarming. In bepaalde deelen 
van het gebouw heeft men combinaties van plafond- en radiator
verwarming. 
A f k o e l i n g . 
De mogelijkheid bestaat 's zomers bronwater van 13° C. door 
de buizen der plafondverwarming te laten stroomen. 
K e t e l s . 
De ketelinstallatie bestaat uit 4 warmwaterketels, vlampijp
ketels, met een verwarmend oppervlak van 123 m-, die per 'I. 
400.000 cal. afgeven. De benoodigde hoeveelheid warmte in het 
geheele gebouw bedraagt 4.200.000 cal. per uur (3 ketels). De 
brandstof is steenkool in den vorm van nootjes IV, opgeslagen 
in een silo van 120 ton. 

Het totale brandstofverbruik per seizoen bedraagt 875 ton. 

V e n t i l a t i e i n r i c h t i n g . 
De versche lucht wordt geleverd door 2 toevoerventilatoren, één 
voor den voor- en één voor den achterbouw, met capaciteiten 
van resp. 12.000 en 20.000 m 3 lucht per uur, met een tegendruk 
van 38, resp. 40 min waterkolom. De afvoer van de bedorven 
lucht geschiedt door holle plinten in de borstwering, die aan
sluiting hebben met de hoofdbuizen op de afvoerventilatoren, 
met 20"/» kleinere capaciteit dan de toevoerventilatoren. Door 
dezen overdruk wordt tocht vermeden. 
Het is mogelijk de afgewerkte lucht, gemengd met versche 
lucht, in recirculatie te brengen. 
Enkele deelen van het gebouw hebben afwijkende systemen. 

D I R E C T I E K A M E R 

I 
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K A N T O O R L O K A A L 
N I E U W G E B O U W D E R R IJ K S V E R Z E K E R I N G S B A N K T E A M S T E R D A M . 

IR. D. R O O S E N B U R G . A R C H I T E C T B . N . A . 

Speciale luchtbehandeling is voorzien, doch wordt nog niet toe
gepast. 
W a t e r i n s t a l l a t i e s . 
De hoogte van het gebouw maakte een speciale koudwatervoor-
ziening noodig voor de huisinstallatie en de brandbluschinstal-
latie. 
T r a n s p o r t v a n a c t e n , 
De actenpaternosterlift, aan de westzijde van de hall, heeft een 
automatische lossing. Legt men een voor een bepaalde verdie
ping bestemd dossier in de voor deze verdieping bestemde ca
bine van de lift, dan geschiedt de lossing op die bepaalde ver
dieping automatisch. 
S c h u i l r u i m t e n . 
Onder het gebouw liggen ineenloopende ruimten van totaal 
± 355 m-, voor schuilgelegenheid. 
M e u b e l e n . 
Gekozen zijn stalen meubelen, wegens de grootere degelijkheid 
boven houten en het mindere onderhoud. 

De inrichting van het ringvormig archief en het centrale archief, 
gelegen in de parterre-ruimte van den achterbouw van den hoog
bouw, is als volgt: 
Door middel van staalconstructies en ijzeren roostervloeren zijn 
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beide archieven in verticale richting onderverdeeld in drie lagen 
van elk 2x/2 m hoogte. In deze lagen zijn open archiefrekken 
tusschen en op de staalconstructie gemonteerd en wel voor het 
ringvormig archief straalsgewijze met een tusschenlooppad van 
1J/2 m en in het centrale archief in de breedterichting loodrecht 
op de gevels. De bovengenoemde tusschenvloeren zijn, in ver
band met de gewenschte licht- en warmte-doorlating, uitgevoerd 
als gegalvaniseerde ijzeren roostervloeren, met rechthoekige 
mazen van 3 x 6 cm, en een dikte van 3 cm. 
Het ringvormig archief is met het oog op localiseering van een 
eventueelen brand, door middel van vier brandvrije wanden, ver
deeld in vijf afdeelingen. Deze brandvrije wanden bestaan uit 
gewapende etemietplaten en in binnen- en buitenlooppad ge
legen brandvrije schuifdeuren, die na diensttijd gesloten moeten 
worden. 
De verbinding tusschen de verschillende archieflagen geschiedt 
door trappen, terwijl voor het snel materieeltransport enkele lif
ten zijn opgesteld. Het ringvormig archief bevat op de begane 
grondlaag 34.000 open vakken voor horizontale opberging van 
dossiers, betrekking hebbende op de Invaliditeitswet en op de 
eerste en tweede verdieping totaal 31.000 open vakken van 70 cm 
breedte, voor het opbergen van rentekaarten met een totale op-
bergcapaciteit van 47.000.000 kaarten. 

Mijn eindconclusie over dit bouwwerk zou ik voorloopig en om
zichtig als volgt willen trekken: 
De architectuur wordt sinds de Renaissance volgens mij ge
kenmerkt door een algemeene waarde en een persoonlijke 
waarde. 
Onder de algemeene waarde versta ik de mate, waarin het be
grip der bouwkunst tot uitdrukking is gebracht. 
Onder de persoonlijke waarde versta ik het effect van het ar
tistieke element. 

Tot een geslaagd en gaaf werk van bouwkunst reken ik zulk 
een werk, waarin het artistieke element uitsluitend en alleen 
dienst heeft gedaan om het begrip der bouwkunst tot uitdruk
king te brengen. 
In dit werk nu van Ir. Roosenburg schraagt het artistieke ele
ment te zwak de verwerkelijking van het bouwkunst-begrip. 
Het artistieke element heeft meer dan tot de algemeene waarde 
tot een zeker decoratief effect bijgedragen. 
Dit decoratief effect kan echter in mijn oog niet het gemis ver
goeden van het begrip van bouwkunst. Ik zou niet graag ver
geten hierbij aan te teekenen, dat ik in dit werk, hoe weinig het 
mij als architectonische conceptie «.bevrediging schenkt, de 
kracht van een persoonlijken geest. 
Eerst na verloop van langen tijd zal men in het werk van onzen 
tijd de werkelijke scheiding zien tusschen de werken der bouw
meesters en de werken van geestelijk afhankelijk werkende 
kunstenaars. De kunstwetenschap onderscheidt in een bepaalde 
periode naast het werk der meesters, het werk der manieristen. 
In de bouwkunst is altijd veel manieristenwerk, ook daarbij 
vindt men nog veel persoonlijk werk. Het persoonlijke loopt 
als een zig-zagdraad over de scheidingslijn tusschen meester
werk en manieristenwerk heen. Daardoor is het ondoenlijk een 
prognose te maken met betrekking tot de blijvende cultuur
waarde van een bouwwerk. Het persoonlijke heeft echter altijd 
iets boeiends, vaak van meer beteekenis voor het levende geslacht 
dan voor het nageslacht. 

J . P. MIERAS. 

In de nummers 11 van 1939 en 3 van 1940 van het Geneeskundig T i jdschr i f t 
der Ri jksverzekeringsbank schreef Dr. Ir. J . H. Copius Peereboom uitvoerig 
resp. over de inrichting en de installaties van het nieuwe gebouw der R . V . B . 
en over de kl imatiseering er van. V a n de technische mededeelingen is in 
bovenstaand art ikel gebruik gemaakt. Voor verdere bijzonderheden verwijzen 
wij naar de genoemde bron. De foto's zijn van „ fo to renes". 

PRIJSVRAAG RAADHUIS EINDHOVEN. 

Zooals bekend is werd in het jaar 1938 een prijsvraag uitge
schreven voor een nieuw Raadhuis te Eindhoven. Het zal niet 
algemeen bekend zijn, dat als gevolg van deze prijsvraag zich een 
zeer onverkwikkelijke geschiedenis heeft afgespeeld. De jury 
voor deze prijsvraag heeft n.l. geen directe uitspraak gedaan, 
maar enkele plannen aangewezen waarvan herziening en nadere 
uitwerking aan de betreffende auteurs zou kunnen worden ge
vraagd. De afgeloopen openbare prijsvraag, die niet tot het ge
wenschte resultaat had geleid, werd aldus gevolgd door een 
meervoudige opdracht. 
Aangezien de A.N.P. voorschrijven, dat a l l e e n de naambrief 
van den eerstbekroonde mag worden geopend zonder toestem
ming van den betrokken inzender, heeft de opdrachtgever ver
trouwen gesteld in de architecten, die zich als de ontwerpers van 
de in aanmerking komende projecten aanmeldden, waarmede 
vanzelf een einde kwam aan hun anonymiteit. Deze aanmelding 
liep over het correspondentieadres van de inzendingen. 
Nadat de plannen wederom waren beoordeeld en de uitslag was 
bekend gemaakt, waarbij zooals men zich herinnert, één der pro
jecten in de prijsvraag ingezonden onder motto No 48 op naam 
stond van den heer Ir. J . den Boer, kwam echter een tweetal an
dere architecten bij B. en W. van Eindhoven met de verrassende 
mededeeling, dat de Prijsvraag-inzending No 48 niet door Ir. den 
Boer a l l e e n was ingezonden, maar door hen beiden met Ir. den 
Boer en dat in den naambrief een verklaring van het geestelijk 
eigendom, onderteekend door de drie ontwerpers, te vinden was. 
Details van deze onverkwikkelijke zaak zullen wij hier laten 
214 

rusten om alleen te vermelden dat de Permanente-Prijsvraag-
Commissie (P.P.C.) met de uiterste tact en met het uiterste ge
duld deze pijnlijke zaak heeft trachten op te lossen, waarbij ten
slotte ook de besturen van de Constitueerende Vereenigingen 
moesten worden geraadpleegd. 
Tot haar ongetwijfeld groote voldoening, en zonder dat het 
noodig is geweest deze zaak door ruchtbaarheid te forceeren, 
heeft einde April j.l. de ontknooping plaatsgevonden. 
Daar de waarborg t.o.z. van de opheffing van de anonymiteit ge
legen is in de opening van den naambrief, zijn B. en W. van Eind
hoven er tenslotte toe overgegaan dezen naambrief te openen, 
waaruit bleek, dat inderdaad het ontwerp onder het motto No 48 
is ingezonden door den heer Ir. den Boer en twee andere archi
tecten, die door den heer Ir. den Boer onkundig zijn gelaten van 
de verdere uitwerking van het project in de tweede étappe. 
Uit dit voorval blijkt wederom de noodzakelijkheid van een zoo 
streng mogelijke reglementeering van een prijsvraag en tevens 
de noodzakelijkheid in het algemeen bouwkunstig belang het 
gezag van de P.P.C. zoo krachtig mogelijk te heipen handhaven. 
B. en VV. van Eindhoven hebben met den nasleep van hun Raad
huis-Prijsvraag al een zeer onaangename ervaring opgedaan op 
het gebied van prijsvragen. 

Het optreden van de P.C.C. zal hun echter de overtuiging ge
schonken hebben dat deze instantie, in het leven geroepen om 
het Prijsvraag-stelsel zuiver te houden, met omzichtigheid nood
zakelijken arbeid verricht en daardoor voorkomt dat het vertrou
wen in het Prijsvraag-stelsel als zoodanig zou worden geschokt. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O R G A A N V A N DE MAATSCHAPPIJ 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 ARCHITECTEN 
EN HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

R E D A C T I E : IR. H. G . J. S C H E L LI N G , V O O R Z I TT E R, B. T. B O E Y I N G A , V I C E - V O O R Z I TT ER, N R A Q 
J. p. L. H E N D R I K S , F. L E N S V E L T , J. W . H. C . P O T , J. Z I E T S M A . S E C R E T A R I S : J. P. M I E R A S . / ö 

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 102. A M S T E R D A M 13 JULI 1940 

S C H A A L 1 A 300. 

WEEKENDHUIS TE BREUKELEN-SINT PIETERS 

ARCH. G. J. M. SARLEMIJN. 

De Scheemdijk te Breukelen-Sint Pieters loopt langs een smalle 
poldervaart, een paar kilometer ten oosten van de Vecht tus
schen Breukelen en Nieuwersluis. Loodrecht op de Scheemdijk 
richten zich als smalle landtongen de drassige uitloopers der 
weilandeti op de Loosdrechtsche Plassen. 
Aan de Scheemdijk liggen verspreid enkele boerderijen, door 
een draaibruggetje over de vaart bereikbaar; de boeren houden 
zich op de hoogere landen bezig met veeteelt en zijn op het water 
goed thuis. Een enkele heeft een kleine bootenwerf ten gerieve 
van de watersportliefhebbers. 
In dit waterland, ongeveer halverwege de dijk, ligt aan een van 
de naar de Plas gerichte uitloopers der weilanden het in de 
winter van 1938—1939 gebouwde weekend- en vacantiehuis 
„Burenland" juist op de versmalling van een „landtong". 
Het terrein heeft een breedte van ongeveer 13 meter en ver
smalt zich tot 5 meter breedte, aan weerszijden een breede 
waterstrook overlatende. Het huisje is naar de uiterste Zuid
oosthoek van het terrein geschoven, waardoor de Westzijde 
vrij kwam voor woontuin gedurende de zomermaanden en aan 

de Noordzijde een ingangsplaatsje overbleef. De slaapkamers 
liggen aan de Oostzijde en hebben, mede door de verhoogde 
ligging van het woongedeelte, een prachtig uitzicht over de 
Plassen. De keuken ligt met entree en toiletruimten aan de 
Noordzijde; de dienstbodekamer op het Westen. De logeer
kamer is vanuit de garderobe bereikbaar, de slaapkamer der 
bewoners alleen vanuit de woonkamer. Daardoor kon met een 
uiterst klein gangoppervlak worden volstaan. 
In de zomer is de tuin droog en goed bewoonbaar, in het natte 
jaargetijde is het terrein echter vrij drassig, vandaar dat het 
woongedeelte van het huis ruim een meter boven het terrein 
ligt, vandaar ook de van klinkers gemetselde tuinpaden. 
Aan de Westzijde is een groot balkon gemaakt met berging 
voor tuinmeubelen; aan de Oostzijde een balkon met vaste 
tafel en banken, bij goed weer wordt hier ontbeten en geluncht: 
de glasdeuren naar dit balkon vanuit de woonkamer draaien, 
aan elkander afgehangen, naar de Zuidzijde en kunnen daar
door als windscherm voor dit balkongedeelte dienst doen. 
Onder het balkon aan de Westzijde is een bootenberging met 
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W E E K E N D H U I S J E T E B R E U K E L E N - S I N T P I E T E R S . A R C H . G . J . M . S A R L E M I J N , 

aanlegsteiger gemaakt waar een 12 voets jol en een kano een 
regenvrije ligging hebben. Aan de Noordzijde van het huis is 
een zwemsteiger. 
Voor koude zomeravonden heeft de woonkamer een open 
haard, voor het koude jaargetijde is een centrale verwarming 
gemaakt. De aanbouw voor de centrale verwarming is op maai
veldhoogte geprojecteerd, waardoor onder de keuken een 
kolenberging vrij kwam. Naast de centrale-verwarmingsruimte 
is een kleedruimte gemaakt voor de zeil- en zwemgarderobe; 
voor droging van deze kleedingstukken heeft de ruimte aan de 
Westzijde een schoepen raam. 
Het geheele gebouwtje is onderheid met houten palen waarover 
een gewapend betonfundeering. De betonkolommen van deze 
fundeeringloopentotdewoonvloer door;ze zijn onder het maai-
veld gekoppeld door een betonbalk en ter plaatse van de balk
laag door een dubbele grenen ligger met klampstijlen en 
schoren. In verband met deze laatsten is een houten stijl-en-
regelwerk gemaakt, waarin tevens de raam- en deurkozijnen 
zijn opgenomen. Het stijl-en-regelwerk is aan de binnenzijde 
bekleed met heraklithplaten, die ook tegen de plafondhangers 
zijn aangebracht. De heraklithplaten zijn afgestucadoord. De 
plafondhangers van de woonkamer liggen evenwijdig aan de 
kaphelling en zijn in het zicht gebleven; die van de entree loopen 
evenwijdig aan het luifeltje en zijn tot houten casetten afge
timmerd. De vloeren der woonvertrekken zijn geisoleerd met 
slakkenwol. 

Tegen de buitenzijde van het stijl-en-regelwerk is een laag 
siselkraft aangebracht, waarover de grenen beschieting. De 
centrale-verwarmingsaanbouw heeft een betonvloer en half
steens binnenwanden waartegen de buitenbebording op stijl
en-regelwerk. 
Het metselwerk is van bonte geelgrijze handvormklinkers, plat-
volgevoegd; de betonkolommen zijn met kalkmelk gewit. De 
houten buitenwanden zijn donkerbruin gecarbolineerd; raam 
en deuraftimmering, raamhout, kapbetimmering en balkhout 
is gebroken wit afgeschilderd, een enkel balkkopje rood gelakt; 
de deuren en eenige gedeelten van de balkonbetimmering zijn 
olijfgroen. 
De daken zijn met koper gedekt (tecuta-bedekking), goten, 
afvoerpijpen en schoorsteenkap zijn van koper. 
De binneninrichting is verzorgd door den binnenhuisarchitect 
Paul Bromberg, in overleg met wien tevens de planindeeling 
van het woongedeelte gemaakt is. 
Op het terrein zijn de prachtige meidoornstruiken aan Oost- en 
Zuidzijde zooveel doenlijk gespaard; aan de Westzijde van het 
huis werd een grasveld aangelegd, langs het water aan de 
Noordzijde werden groepen populieren geplant. 
De bouw werd uitgevoerd door de firma Mulder en Meiracker 
te Rotterdam. 

Juli 1940. G. J . M. S A R L E M I J N , Architect. 

„RANDHOEVE" TE GOIRLE. ARCHITECT BERNARD KOLDEWEY, B.N.A. 

De „Randhoeve" werd gebouwd in 1939 aan den straatweg 
Tilburg-Goirle, juist op de grens tusschen deze twee gemeenten. 
Het langwerpige bouwterreintje van 20 bij 50 meter leidde tot 
een langgerekten plattegrond. De garage, aan de achterzijde ge
bouwd, heeft uitpad op een zijweg. 
Woon-, eet- en kinderkamer kregen ligging op het zuiden, woon-
en kinderkamer hebben van twee zijden zon. De vertrekken op 
den beganegrond zijn rond de hal gegroepeerd, waarbij een af
zonderlijke, kleine gang aansluit waarop kinderkamer, keuken, 
eetkamer en keldertoegang uitkomen. Boven den verwarmings
ketel, die in den kelder is opgesteld, bevindt zich een kolensilo, 
welke van de vliering af boven de garage wordt gevuld. Behalve 
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de drie slaapvertrekken op de 1e verdieping, liggen op de zolder
etage 2 eenpersoons slaapkamers. 
Het huis heeft met Keim behandelde buitenmuren, schoon plint 
en schoone rollagen onder de vensters. De stalen ramen staan 
in lichte houten kozijnen. Het ijzerwerk is in een oud-roode kleur 
geverfd, het houtwerk donkerbruin gebeitst. Het dak is gedekt 
met gesmoorde, onverbeterde, hollandsche pannen. 
De bouwkosten bedroegen met inbegrip van centrale verwarming 
en lichtinstallatie / 14.000.—. 
Het werk werd voortreffelijk uitgevoerd door den aannemer 
A. Naber te Tilburg. De hierbij gereproduceerde foto's zijn van 
Fons Hellebrekers. 

1 

S C H A A L 1 A 300. 

D E „ R A N D H O E V E " T E G O I R L E . A R C H I T E C T B E R N A R D K O L D E W E Y B . N . A . 
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K O F F I E H U I S S O N N E N B I C H L BIJ M U R N A U . A R C H . G U S T A V R E U T T E R . 
(UIT GASTSTATTEN. JULIUS HOFFMANN. STUTTGART). • 

H O T E L R E S T A U R A N T M O N T E - V E R D I BIJ A S C O N A , L A G O M A G G I O R E . 
A R C H I T E C T H E R M A N N S C H R E U D E R , Z U R I C H 

(UIT GASTSTATTEN. JULIUS HOFFMANN. STUTTGART). 

BOEKBESPREKING. 

G A S T S T A T T E N . Uitgave Julius Hoffmann, Stutgart. 
In dit met 220 foto's en 95 plattegronden rijk geïllustreerde 
verzamelwerk bracht Herbert Hoffmann een keuze afbeeldin
gen bijeen van café's, restaurants, bars, danslokalen en andere 
eet-, drink- en ontspanningsgelegenheden uit de voornaamste 
steden van Europa en zelfs van Japan, Noord- en Zuid-Amerika, 
België, Denemarken, het Duitsche Rijk, Engeland, Finland, 
Frankrijk, Hongarije, Italië, Joego-Slavië, Nederland, Noor
wegen, Zweden en Zwitserland zijn hier in meerdere of mindere 
mate door werken van bekende architecten vertegenwoordigd. 
Een bonte verscheidenheid van voorbeelden van zeer ver
schillenden aard, voorkomen en gehalte, geenszins bedoeld als 
een kritische studie op grond van bedrijfs- en bouwtechnische 
voorwaarden, doch meer een greep uit een materieelen overvloed 
en variatie, waarin de voordracht onder den invloed van velerlei 
factoren een sterk uiteenloopend aspect vertoont. 
Toch is in dit onderwerp van bouwkunst, dat zoo innig verband 
houdt met het maatschappelijk leven, een pogen naar bewuste 
ordening en dienstbaarheid te bespeuren. 

Bij de steeds verder doorgevoerde scheiding van woon- en werk-
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plaatsen, gevolg van de gestage uitbreiding der steden eener-
zijds, de veranderde opvattingen, sociale zorgen en technische 
vooruitgang anderzijds, verkrijgen deze werken van burgerlijke 
bouwkunst een belangrijker beteekenis. Hun bestemming is 
veelzijdiger geworden, doordat zij niet enkel dienen voor ver-
poozing en ontspanning, doch ook noodzakelijk zijn voor het 
voorzien in de materieele behoeften van een werkende gemeen
schap. De korte middagpauze in den arbeidstijd en de groote 
afstanden in de steden hebben het ontstaan en de ontwikke
ling van automatiek en snel-buffet bevorderd, hun plaatsbe
paling en planaanleg strenger op bedrijfstechnische over
wegingen ingesteld. Maar ook de gewoonte, dat een niet onbe
langrijk deel van het zakenleven bij voorkeur op vastgestelde 
tijden voor hunne besprekingen en bijeenkomsten gebruik 
maakt van de café's en restaurants en dat later op den avond 
het publiek hier veelal zijn bezoek aan de theaters besluit, zijn 
omstandigheden, naar welke zich het bedrijf terdege heeft te 
richten, in het belang van het zakelijk succes. 
Een snel en frequent verkeersapparaat stelt thans in staat 
zonder al te groote offers aan tijd en geld de groote afstanden 

naar de woonwijken af te leggen en zelfs aan vestiging in 
een verder verwijderde landelijke gemeente de voorkeur te 
geven. Dit gemakkelijke contact met een echt landelijke om
geving stuwt ook daar het bezoek en stelt het café- en hotel-
bedrijf weer hoogere eischen. Naast de attracties van een goede 
keuken (en kelder), een prompte bediening zijn het bouw
kunstig accent in het landschap, het uitzicht op de omgeving, 
de op zon en wind georiënteerde aanleg, een treffende ruimte
werking en een weloverwogen stoelen- en tafelplan even ge
wichtige voorwaarden voor het welslagen van het ondernemen. 
Inderdaad een boeiende opgave van zeer bijzondere bekoring 
voor den modernen architect, waarvoor veelzijdig inzicht en een 
sterke fantasie, gepaard aan den zin voor eenvoud van voor
dracht en structuur worden vereischt. Past zulk een gezonde 
levenshouding als de eenig juiste in den luister van een wondere 
natuur, zij geldt toch ook voor die lokaliteiten van de stad, waar 
de arbeid voor een middagmaal of een korte rust wordt onder
broken. Tenzij dat deze gericht zijn op het bezoek van een mon
dain of demi-mondain publiek, dat andere normen stelt, die op 
hun beurt weer aanleiding geven tot een vertoon van modieuse 
opzettelijkheid en décadente luxe. Bij voorbaat wordt hier reeds 

rekening gehouden met het verlangen naar verandering van 
décor, waarbij uit hoofde van geldelijke redenen materiaalkeuze 
en uitvoering vaak op funeste wijze worden beinvloed. 

Als verzamelwerk van uitingen op dit levendig gefacetteerd 
gebied van bouwkunst is dit boek om de verscheidenheid der 
afbeeldingen te waardeeren. Door de tegenstelling van oudere 
en nieuwe werken toont zich de evolutie der verlangens en be
grippen, waaraan een algemeene gelijkgestemde gedachte ten 
grondslag ligt. Het sterkst komt dit naar voren daar, waar deze 
werken in een verband met sport en toerisme zijn opgezet en 
waartoe ook de cultureele betrekkingen tusschen de verschil
lende landen zullen hebben bijgedragen. Daartegenover staan 
de meer op de eigen volksgebruiken en -gewoonten gestemde 
lokaliteiten, die met het behoud eener nationale of historische 
karakteristiek zich afkeeren van een vrijere en meer functioneele 
aanleg en verdeeling. Vele gevallen danken hier hun bestaan 
aan het behoud van cultuur-historische monumenten. Een af
zonderlijke groep wordt gevormd door de dans- en cabaret
lokaliteiten der groote steden, waar mondaine en culinaire 
attracties met de uiterste verfijning worden geserveerd. F. L. 

219 

I 



• P L A A T 69 ' P L A A T 6ft 

• % r j i _ 1 

. r . i ' 

I 

P L A A T # 0 PLAAT li Afail D fig 

fgo<di'nc 

ti<0&^ 11Q.355 in, 3 1 2 ! 

BOEKBESPREKING. 

C O N S T R U C T I E L E E R VOOR T I M M E R L I E D E N T E N D IENSTE 
V A N H E T N IJVERHEIDSONDERWIJS door S. P. Botman. 
N.V. Uitgevers Mij. v/h A. Kemperman, Amsterdam. 2 deelen 
elk tekstboekje met platenatlas. 

Er worden wel eens klachten geuit over de overstelping van de 
boekenmarkt met nieuwe uitgaven, in het bijzonder betreffende 
studieboeken ten dienste van het Nijverheidsonderwijs. In haar 
algemeenheid zijn die klachten geloof ik overdreven. 
De ontwikkeling der techniek staat niet stil, methoden worden 
verbeterd en het onderwijs mag niet achterblijven zijn leer
middelen daarop aan te passen. 
Het Nijverheidsonderwijs en met name het ambachtsschool-
onderwijs, dat door de beperking van den leertijd toch al zoozeer 
in de verdrukking is geraakt, behoeft daarom aan leermiddelen 
het beste wat te verkrijgen is. 
Het is mij uit reden daarvan een genoegen de aandacht te mogen 
vestigen op het bovengenoemde boek, en wel in het bijzonder 
om de wijze waarop de samensteller de platenatlassen heeft 
verzorgd. 

H E T S C H I L D E R S A M B A C H T II. Bind-, verdunnings- en droog
middelen, door J . A. P. Meere. 2e druk. Uitg. N.V. H. ten Brink's 
Uitg. Mij. Meppel. 
Dit boekje hoort thuis in de serie „Ons lager Nijverheidsonder-
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Met groote toewijding is de leerstof in tekst en teekening neer
gelegd in den be knopten vorm waartoe het in een keurslijf ge
regen lesprogramma nu eenmaal noopt. 
Die beknoptheid heeft evenwel weer haar verdienste door de 
betere overzichtelijkheid van de toch voor den gemiddelden 
ambachtsschoolleerling altijd nog omvangrijke leerstof. 
Zeker, jonge geesten zijn bevattelijk, maar dit boek doorblade
rende en overziende de hoeveelheid stof welke aan knaapjes 
van ca. 14 jaar moet worden bijgebracht, dan komt men tot de 
overtuiging dat een leertijd van twee jaar ten eenenmale te 
kort is om die grondig onder de knie te krijgen. 
Doch: revenons a nos moutons. 
Door het voortreffelijk teekenwerk, de constructief nauwkeurig 
verantwoorde details en de instructieve uitwerking der beelden 
is het boek van den heer Botman geworden tot een voortreffelijk 
leermiddel en een waardevol bezit niet slechts voor studeerenden 
en hen die rechtstreeks met dezen tak van Nijverheidsonderwijs 
te maken hebben, maar voor ieder wien het vak ter harte gaat 
en die zich bij gelegenheid nog eens bezinnen wil op de eerste 
beginselen ervan. J . Z. 

wijs", onder redactie van M. F. J . Wolters. De kans is groot dat 
door de bescheiden bestemming en bovendien door het feit dat 
het voor het Lager Nijverheidsonderwijs is geschreven, het niet 
de aandacht van de architecten trekken zal. Deze vinden zich 

meer aangewezen op handboeken, die helaas vaak het ongeluk 
hebben meer tot kastboek gepredestineerd te zijn en te blijven. 
Niet ontkend kan worden dat zoo'n stelletje handboeken, ge
flankeerd door wat statige ingebonden jaargangen van het 
B.W.A., den Catalogus voor de Bouwwereld, en een paar honderd 
bouwverordeningen, in de kamer van een architect een impo
neerenden indruk maakt op elkeen, die zoo'n heiligdom binnen
treedt, aannemers incluis. Toch kan men ook zonder hand
boeken imponeeren. Zoo zag ik laatst de afbeelding van de 
werkkamer van een architect, die ruim 8 m breed en 12 m lang 
is. Aan den eindwand daarvan nu heeft de architect niets meer 
of minder dan een volledig steenen, rijk gebeeldhouwd, 5 m hoog 
renaissance-portaal opgesteld, dat hij uit een Spaansch paleis 
had weggesleept. De vloer van zijn werkkamer bestaat uit 
diagonaalsgewijze gelegde spiegelgladde marmerplaten. De ar
chitect zetelt onder den boog van zijn plateresk fragment, die 
hem als een troonhemel overhuift, achter een bureau, dat in 
zijn rijken sculpturalen tooi iedere gedachte aan vakverrotting 
bande, en bovendien het voordeel heeft, een gevaarlijke stelling 
te zijn voor elkeen, die zich op den totaal leegen marmervloer 
in het ruime schootsveld van dezen bevorderaar der bouwkunst 
waagt. Het toppunt van psychologisch inzicht is echter nog de 
kleine lage ingang, in den hoek van den langen wand, zoodat 
iedere aannemer, schoorvoetend binnenkomend, genoodzaakt 
is, een tocht te aanvaarden over dien fel spiegelenden marmeren 
tegelvloer, van bijna 100 vierkante meter, alvorens het Directie-

voerende personage, onder zijn Spaansche patico te bereiken. 
Hoevéél aannemers op dezen tocht hun moed en hun zelfver
trouwen zijn kwijtgeraakt, vertelt het onderschrift niet, wèl het 
feit zelf 
Het boekje nu van den Heer Meere verdient wel de aandacht 
van den architect. De Heer Meere heeft nl. het talent helder en 
duidelijk te kunnen schrijven, en daardoor is hij er in geslaagd 
over het moeilijke onderwerp van de oliën en harsen en lakken, 
in het gebruik bij het schildersambacht, een uitstekend over
zicht te geven. Ik heb menig architect gesproken, die gaarne 
over dit deel van zijn vak ook wel eens goed zou willen worden 
voorgelicht. Welnu, dat doet dit schoolboekje. 
Ik heb dit eenvoudige leerboekje met groot genoegen gelezen 
en er meer van opgestoken dan van de handboeken, die ik op 
dit gebied wel eens heb geraadpleegd, maar die me de zaak niet 
duidelijker maakten. Het boekje is ook aantrekkelijk geschreven, 
met historische aanteekeningen en technische uiteenzettingen. 
Deskundigen kunnen misschien wel opmerkingen maken, maar 
deze lijken me minder van belang omdat de Heer Meere er in 
geslaagd is te voldoen aan de hoofdvoorwaarde: duidelijkheid. 
Hij behandelt in de verschillende hoofdstukken lijnolie, ver
dunningsmiddelen (terpentijn en petroleumdistillaten), droog
middelen, vernissen, natuurlijke lakken, synthetische vernissen 
en lakken, terpentijnolie-vernissen, vluchtige lakken en bind
middelen voor waterverf. 

J . P. M. 
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FOTO'S VAN VENETIË DOOR MAURITS PLATE. 

B O U W K U N D I G WEEKBLAD ARCHITECTURA 
O 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 NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

R E D A C T I E : IR. H. G . J. S C H E L L I N G , V O O R Z ITT ER, B. T. B O E Y I N G A , V I C E - V O O R Z I T T E R , N R O O 
j. P. L. H E N D R I K S , F. L E N S V E L T , J. W . H. C . P O T , J. Z I E T S M A . S E C R E T A R I S : J. P. M I E R A S . Z 7 

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 102. A M S T E R D A M 20 JULI 1940 

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

R.K. KERK „DE GOEDE HERDER" TE WASSENAAR. 

ARCHITECTEN L. VAN DER LAAN EN IR. JAN A. VAN DER LAAN. 

De Heer Maurits Plate maakte eenigen tijd geleden een serie 
foto's van Venetië en speelde het klaar, van deze onnoemelijk 
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vaak gefotografeerde stad meer een ander, een eigen beeld te 
geven. Van enkele van zijn foto's geven we hier een afdruk. 

Het verzoek van de redactie, enkele foto's te zenden van dit 
bouwwerk en hierbij een korte toelichting te geven, brengt mij 
weer vreugdevolle jaren in herinnering. 
Hoewel de opdracht reeds dateert van 1925 is eerst in voorjaar 
1932, na enkele voorplannen, de bouw gereed gekomen en feite
lijk nog steeds hebben we deel aan de voltooiing. 
Voor 15 jaren lag te midden van de zich allengs uitbreidende 
villabebouwing ter plaatse, een open weide, doorsneden door de 
Wassenaarsche Wetering, omzoomd door hoog hout. 
Het was een pracht stukje natuur, met de onder groen verscholen 
boerderij aan „de Driesprong". De stalling werd tijdelijk kerk
gebouw en een deel van de boerderij pastorie. In deze eenvoudige 
behuizing, waar nog steeds de woning van den Pastoor is onder
gebracht, zijn de plannen voor den bouw van deze parochiekerk 

gerijpt. Een voorrecht was het temidden van deze vredige 
omgeving aan een opgave voor zulk een hoog doel te mogen 
samenwerken met den stichter van deze parochie, pastoor 
Ch. N. J . Meijsing. 
De situatie van wegen en vrijstaande woonhuizen in de omge
ving leidde tot een vrije plaatsing van het kerkgebouw aan den 
belangrijksten weg: de Stoeplaan. 
Het projecteeren van school en woonhuizen bood een mogelijk
heid achter het kerkgebouw een open ruimte vrij te houden, 
welke nu omgeven door beplanting onttrokken is aan 't beweeg 
rondom. Een mooi processieveld is hierdoor gevormd, en laten 
we hopen in de toekomst ook een plaats, vanwaar men naar de 
beiaardconcerten kan luisteren. 
Voor het kerkgebouw zelve is de aloude eenvoudige basilica-
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D O O P K A P E L E N P L A N T E N S E R R E 
R.K. K E R K , ,DE G O E D E H E R D E R " T E W A S S E N A A R 

vorm gekozen en in het interieur gestreefd naar een groote 
geslotenheid. De kerk is feitelijk één groote ruimte waarin op 
de waardigste plaats het altaar staat, in overeenstemming met 
den titel van de kerk. Eén Herder en één schaapstal. 
In de zinvolle plechtigheden voor de consecratie van het altaar 
en de kerk zelve, vinden we een volkomen weergave van het 
wezen van het kerkgebouw, en de feitelijke opdracht aan ons 
architecten houdt in, hiervan een beeld te geven. Bij een opgave 
als deze, wordt het ons vooral duidelijk, dat niet de doelmatig-
heidseischen allereerst en alleen bepalend zijn voor den vorm 
van het bouwwerk, doch waarden uitgaande boven deze eischen. 
Ter weerszijden van het priesterkoor, aansluitend aan de hoofd
ruimte, liggen twee zijkapellen, waarvan in de rechter het zang
koor is ondergebracht. Dit ligt eenigszins verhoogd met het 
orgel tegen den achterwand. Waren we aanvankelijk wat huive
rig om het orgel buiten de hoofdruimte te plaatsen, thans is deze 
ligging ook acoustisch zeer goed gebleken. 
Evenals de totale opzet is ook de behandeling van het geheele 
interieur eenvoudig gehouden, echter in de hoop dat op den duur 
goede versiering den luister zal verhoogen. 

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

Het hoogaltaar, overhuifd door een ciborium, gemaakt in samen
werking met Jan & Eloy Brom, is dadelijk bij den bouw gereed 
gekomen. De verdere aankleeding is eerst geleidelijk geschied. 
Wel is reeds dadelijk een volledig uitgewerkte iconographie voor 
de geheele kerk opgemaakt. De glazen van Joep Nicolas zijn 
nu ongeveer voor de helft geplaatst en geven aan het interieur 
de zoo noodige kleur. Was aanvankelijk door plaatsing van 
noodglas de totaal indruk te donker, bij het definitieve glas kon 
deze fout gecorrigeerd worden. 
In den loop der jaren zijn reeds meer kunstwerken tot uitvoe
ring gekomen, o.a. maakte Wim Nijs een zeer fraaie Madonna 
in teakhout, gepolichromeerd, en hakte hij de communiebanken 
in Fransche kalksteen. Achter in de kerk hangt een in hout 
gesneden kruisbeeld van den te vroeg overleden v. d. Winkel. 
Dit was zijn laatste werk. 
Het is een dankbaar gevoel te weten dat in deze kerk, dank zij 
de fijne smaak van den pastoor alles tot in onderdeelen verzorgd 
wordt. Gewaden en vaatwerk, hoe jong de parochie nog is, zijn 
reeds tot een belangrijk bezit uitgegroeid. 
Mocht het immer zoo gaan! 

Ir. J . A. V A N DER L A A N . 
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BOUWKUNST EN BOUWVAK 

DOOR B. T. BOEYINGA. 

I. Retrospectief overzicht. 

Wij hebben met de huldiging van Kromhout, en ook kort daarna 
bij het onverwachts heengaan van dezen bouwmeester, ons nog 
weer eens in het bizonder in herinnering gebracht die periode 
van de bouwkunstgeschiedenis, waarin de door nieuwe idealen 
gedragen wil tot hernieuwing, het 19de eeuwsche begrip van 
stijlnamaak verdreef. Degenen onder ons die dat tijdperk nog 
mee beleefd hebben, weten hoe deze wil tot vernieuwing, dit 
geloof in de komende „nieuwe stijl", fascineerend werkte. Alles 
wat de komst van het nieuwe kon tegenhouden moest weg. Dit 
werd naar het riool verwezen. Een onzer op den voorgrond 
tredende architecten wilde zelfs wel het Raadhuis op den Dam 
te Amsterdam afbreken, vanwege den slechten invloed die daar
van uitging. 
Niettegenstaande de waardeering die wij meenen te mogen heb
ben voor dat tijdperk van ernstig streven, van wil en overtui
ging, van strijd en van élan, mogen wij niet vergeten dat daaraan 
ook een keerzijde was. De verwachtingen waren wel te hoog 
gesteld. De betoovering door schoone toekomstbeelden heeft 
het ernstig nadenken wel belemmerd. Men heeft de ontwikke
lingsmogelijkheden niet goed geschat. Men heeft geen juist in
zicht gehad in de absolute v e r b o n d e n h e i d v a n de b o u w 
k u n s t a a n h e t b o u w v a k . Die verbondenheid toch is van 
essentieel bf ang en van zeer groote draagwijdte. Het is dat niet 
alleen door de afhankelijkheid van den architect, bij de totstand
brenging van zijn bouwwerken, van degenen die dit volvoeren, 
welke bij te verre verwijdering van hem tot desillusie leidt, maar 
op veel breeder terrein slaat de vernieuwing, die de bouwkunst
beoefening van het bouwvak verwijdert, de ankers der traditie 
los, waardoor de minder bekwamen hulpeloos rond komen te 
drijven. Als eenmaal zoo'n toestand ontstaat, dan zijn vele jaren 
van herscholing noodig om a l l e n d i e b o u w e n weer op den 
goeden weg te brengen. De leidende architecten zijn in zoo'n ver
nieuwingsperiode, in een s t r i jd voor nieuwe idealen, als de spits 
van een groote legermacht. Zoolang die spits de verbinding met 
de groote legermacht onderhoudt, is men tot groote dingen 
in staat; zonder die verbinding kunnen slechts plaatselijke hel
denfeiten worden verricht, doch het doel van den strijd wordt 
niet bereikt. 

In vroeger eeuwen waren de architecten zelf ambachtslieden, 
in het vak opgeleid van leerling tot gezel en van gezel tot meester 
en daarna bij keuze aangewezen voor een leidende positie bij 
het tot stand brengen van bouwwerken. Dikwijls bleven zij er zelf 
aan mee werken. Hunne verhouding tot de medewerkende mees
ters in het vak was te vergelijken met die van de tegenwoordige 
architecten tot hunne voornaamste teekenaars en opzichters en 
tot de uitvoerders van speciale technische of artistieke onder
deelen. 
Met van Campen doet bij ons de niet in het ambacht opgeleide 
architect zijn intree in de bouwwereld. Zijn Amsterdamsche 
Raadhuis doet ons echter zien, hoe hij werkte met en steunde 
op de bekwaamheden van de ambachtslieden. Lange jaren daar
na konden architecten zich in de bouwkunst bekwamen, zonder 
nauwe aanraking met het bouwvak, omdat dit vak zelf gezond 
was en de vakbeoefening langs traditioneele lijnen samenging 
met de architectuurbeoefening. Architect en ambachtsman ver
vreemdden niet van elkaar. 
Het is daarom niet te verwonderen, dat in landen waar de ge
bondenheid aan de traditie een overheerschenden invloed had, 
deze toestand van samengang van architectuur-beoefening en 
vak-beoefening grootendeels tot op heden gehandhaafd bleef. 
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Hier vond de „moderne" richting niet zoo spoedig een voedings
bodem. Reeds voor het einde der vorige eeuw was de toestand 
in ons land echter zoo, dat de traditioneele vormen al langer hoe 
meer, dwaze Spielerei werden, als voortbrengselen van het 
reeds in ontaarding verkeerend bouwvak. En het is deze toe
stand geweest, waarin allereerst Cuypers en later de voor
gangers Berlage, de Bazel en Kromhout (ook de vroeg gestorven 
Bauer) hun strijd tegen die ontaarding van den bouwkunstvorm 
en van het bouwvak begonnen. Zij streden wel te zamen, maar 
ieder van hun deed dat op eigen wijze. 
Berlage beleefde met zijn verschillende beursontwerpen dien 
tijd van achteruitgang, van de nog min of meer traditioneele 
zuiverheid, tot de meest belachelijke stijlnamaak, in de periode 
van 1883 tot 1898. Bij zijn eerste ontwerp in 1883 voelde hij zich 
nog veilig bij de historische gegevens. Hij behoorde dan ook 
tot degenen in dien tijd, die door nauwgezette studie doordron
gen waren van de schoonheid van het verleden en zeer nauw
gezet in hun werk daarvan nog een zekere afspiegeling wisten 
te geven. Toch moest hij, verwantschap voelende tusschen de 
steeds meer verwaterende bouwvaktradities en de algemeene 
verwording der geestelijke grondslagen van onze samenleving 
en cultuur, na 16 jaren tot de overtuiging komen, dat hij voor 
zijn beurs niet meer de historische vormgeving kon behouden. 
Wij mogen daarbij dus niet denken aan één of andere wille
keurige zwenking. Hij zocht in zijn werk een nieuwen grondslag, 
ook voor de samengang van bouwvak en bouwkunst. Het op 
beter en zuiverder begrip gevestigde ontwerp zou een nieuwe 
grondslag zijn voor den bloei van het vak en tevens de aanvang 
van een nieuwen stijl. Ambachtelijke zuiverheid was een gelief
koosde uitdrukking in die dagen. 

Het zou een afzonderlijke studie waard zijn, om tot een geheel 
zuivere analyse te geraken van alle factoren, die het bouwvak 
hebben ontwricht en die sterker zijn gebleken dan alle pogingen 
van bekwame bouwmeesters en voorgangers, om die achteruit
gang of verwording te verhoeden. Zulks is in een tijdschrift
artikel niet mogelijk. Bij verder nadenken over die oorzaken, 
blijkt het al aanstonds zeer moeilijk, hiervan zonder diepgaande 
studie het causaal verband op te sporen van de verschillende 
min of meer bekende oorzaken. Ook is het moeilijk om de tegen
stelling tusschen de algemeen technische vooruitgang eenerzijds 
en de vakkundige, de ambachtelijke achteruitgang anderzijds te 
verklaren. 

Zonder aanspraak te maken op volledigheid, kan hierover 
echter, in verband met de bedoeling van dit artikel, wel een en 
ander worden gezegd. 
Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de zucht naar absolute 
vernieuwing in het begin dezer eeuw, het geloof in den modernen 
stijl, die geheel nieuw zou zijn, waarden verloren heeft doen 
gaan. Met het „tout a l'égout" werden de banden met het ver
leden geheel losgemaakt en werd een vrijheid gepredikt, die 
mede tot bandeloosheid leidde. De verkregen vrijheid bood wel 
den begenadigden kunstenaar, den talentvollen architect, de mo
gelijkheid, om in een nieuwe vormenspraak de levende ge
dachten van het oogenblik te vertolken. Maar het maakte ook 
dat den minder begaafde, die toch ook niet achter wilde blijven, 
de steun geheel ontnomen werd, dien hij tevoren nog had. In 
die dagen was immers het „modern" zijn een slagwoord ge
worden. Tot in de laagste regionen van het vak deed men er 
zelfs aan mee. En spoedig zag men tot in de uithoeken van het 

land, de moderne bouwvormen zonder eenig begrip aanvaarden 
en toepassen. Tot de dorpstimmerman toe bracht zijn eigen 
vreemdsoortige bedenksels. Het waren vooral de jongeren onder 
de vaklieden en de jongere ambachtsschoolonderwijzers, die op 
onnoemelijk veel plaatsen in ons land, voor lange jaren het 
dorps- en stadsbeeld hebben verknoeid met hun afschuwelijke 
moderne probeersels. Dit ging dikwijls ten spijt van de ouderen 
onder de vaklieden die, zonder de kracht te bezitten om het 
tegen te gaan, toch wel zagen dat het vak achteruitging met 
al die „nieuw modische fraaiigheid". En ik zie nog die goede 
oude ambachtsschoolleeraar zijn neus optrekken, toen er een 
jongere collega kwam, die wegens zijn examen boven hem 
geplaatst werd, maar die volgens zijn inzichten absoluut het vak 
niet kende. Deze jongere was „modern". 

Het is ook waard op te merken, dat de enkele bekwame en 
begaafde architect, die in die dagen de traditioneele vormen 
handhaafde, in den kring der jongere architecten niet werd mee
geteld. Ik denk hierbij wel in het bizonder aan Hanrath. De 
waardeering voor diens werk is pas een 10-tal jaren geleden 
gekomen. Is dit niet bij elkaar een sterke keerzijde van de me
daille, waarmede wij dien tijd van vernieuwing vereerden? 

Nu hebben de voorgangers van onze „moderne school", over de 
verbondenheid van de bouwkunst met het bouwvak ook wel 
zeker hun inzichten gehad. Hun pogingen, om bij de nieuwe 
ontwikkeling van de bouwkunst, ook de beoefening van het 
bouwvak in betere banen te leiden, zijn echter niet doeltreffend 
gebleken. Hiervan moge een en ander nader worden bezien. 
De figuur van Berlage is in dat opzicht bekend. Zijn overtuiging 
bij de architectuurvernieuwing, wortelde in een onverwoestbaar 
geloof aan een nieuwe toekomst. De geestelijke beweging waar
bij hij zich aansloot, zou op alle terreinen van het maatschappe
lijk leven vernieuwing brengen. Het eene zou het andere gelei
delijk volgen. Wat hij dus op het gebied van de bouwkunst 
voorbereidde, zouden geestverwanten op andere gebieden in
leiden. Zijn illusies te dien opzichte werden in zijn ontwerp van 
„het Pantheon der Menschheid" vertolkt. 

Met de leer van het rationalisme bevocht hij den burcht der 
stijl-imitaties en deed alle voorschriften der „aangeplakte" 
vormenschema's in den ban. Hij eischte voor alles waarheid, dat 
is eenheid van constructie en vorm. Hieruit zou de nieuwe stijl 
geboren worden. Bij verdere ontwikkeling van het maatschap
pelijk leven, in de richting zooals hij die zag, zou zelfs de geheele 
samenleving dit leeren verstaan en ook het bouwvak in die ont
wikkeling deelen. 
Met volle overtuiging werkte hij hieraan, niet alleen als bouwend 
architect, maar hij werd gedrongen zijn gedachten hierover door 
het geschreven woord naar buiten uit te dragen. Ook als docent 
aan den Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onder
richt heeft hij vele jaren deze ideeën geleerd. Had hij in Delft 
ook den katheder beklommen, zijn invloed zou nog verder zijn 
gegaan. Toch heeft dit alles de ramp van de ontaarding der 
vakbeoefening niet kunnen verhoeden. 
Het spreekt wel haast vanzelf, dat in die beginperiode van de 
„moderne" bouwkunst, waarin zelfs vrij scherp omlijnde be
ginselen werden gegeven voor de ontwikkeling van het nieuwe, 
dat zou voeren tot „een nieuwen stijl", door vooraanstaande 
voorstanders van die nieuwe richting, ook aandacht geschonken 
werd aan de opleiding van den architect. Een duidelijk spoor 
daarvan was de onder leiding van den jongen architect en leeraar 
Kromhout tot stand gebrachte Cursus voor Voortgezet en Hoo
ger Bouwkunst Onderricht. Men moet, om de waarde van dat 
initiatief te beoordeelen, zich de omstandigheden van dien tijd 
goed indenken. Delft was toen, ten opzichte van de ontwikkeling 
der moderne bouwkunst, van geen beteekenis. Berlage ontving 
zijn doctorsbul niet van Delft, maar van de Groningsche Uni
versiteit (toen de herbouw van het verbrande Universiteitsge

bouw aldaar, naar Delftschen trant in imitatie historische vormen 
opgetrokken, juist was voltooid). Het is niet gelukt Berlage een 
Hoogleeraarszetel in Delft te doen bezetten. De bouwkundige 
ingenieurs, in dien tijd afgestudeerd, waren voor de ontwikke
ling van de architectuur niet van belang, tenzij zij door invloeden 
buiten de school, hun aandeel aan die ontwikkeling zochten, 
zooals van der Pek, Gratama en anderen. Is het daarom te ver
wonderen, dat men voor de vorming van den architect trachtte 
andere wegen te bewandelen. Wij moeten al deze dingen daarbij 
zien in het licht van dien tijd. Nu verschijnen ze, gedeeltelijk 
althans, voor ons in een ander licht. 

Doch het was niet alleen die Delftsche toestand, die uitgangs
punt was bij de stichting der nieuwe opleiding. Men heeft toen 
zeker ook beseft, dat slechts door goede scholing van v e l e 
architecten, een algemeene achteruitgang van de vakbeoefening 
kon worden tegengegaan. En men meende daarom die scholing 
op breede basis te moeten brengen, zonder hierbij zelfs aan een 
tegenhanger van Delft te denken. Met de gedachte aan het 
vroegere gildenwezen, trachtte men weer een opleiding te krij
gen in het vak en door het vak. Als we de eerste programma's 
van die opleiding nog eens nauwkeurig bezien, en dan daarbij 
kennis nemen van de namen der docenten die zich voor die 
opleiding beschikbaar stelden, dan kunnen wij uit dit alles ge
makkelijk de conclusie trekken, dat men meende grootsche plan
nen voor de toekomst te kunnen verwezenlijken. Kromhout kreeg 
als bezielend leider, de medewerking van vrijwel allen die in het 
architectonisch leven van dien tijd van beteekenis waren. We 
kunnen niet nalaten nog eens de namen te noemen: Berlage, 
de Bazel, Lauweriks, Jos. T h . J . Cuypers, Jan Stuyt, Weissman, 
Gratama, van der Pek, Jan de Meyer, Nyhoff, Walenkamp, Prof. 
Six, Prof. Vogelenzang, Dr. Jan Kalf, Roland Holst, J . H. de Groot, 
van de Wynperse, Dwars, Unger, Nagtglas Versteeg, 's Jacob, 
Tellegen, Roseboom, Goseling, Willem Brouwer, van Leeuwen, 
Kremer, Ie Nobel, van der Laan, Kuyper. Deze namen zijn nog 
bij elkaar te vinden in het in 1912 door het genootschap Archi
tectura et Amicitia uitgegeven prospectus, met een fraaien om
slag van Roland Holst. 

Helaas moeten we erkennen, dat door de tijdsomstandigheden 
deze Cursus niet tot die ontwikkeling is kunnen geraken, die 
de oprichters daaraan stellig hadden toegedacht. Door allerlei 
factoren, waarmede men in die dagen van idealisme voor ver
nieuwingen geen rekening heeft gehouden, is de verwachting 
van de leiders niet in vervulling kunnen gaan. 
Deze Cursus, die nog altijd bestaat, en waaraan nog altijd vele 
bekwame docenten hun beste krachten geven, zal misschien in 
de toekomst nog van grooter beteekenis kunnen worden. In 
het Zuiden van ons land is er zelfs enkele jaren geleden onder 
bekwame leiding nog een zelfde opleiding gesticht. Zou hierin 
misschien toch nog opnieuw een waardevol begin te ontdekken 
zijn? Deze vraag wordt gesteld, om in een volgend artikel verder 
hierover enkele gedachten te geven. 

Het duidelijkste teeken van bederf in het bouwvak vertoonde 
zich in de jaren tusschen 1880 en 1900. In dien tijd ontwikkelde 
zich de speculatiebouw van woningblokken door z.g.n. eigen
bouwers, die tot een ware bouwwoede ontketende, en waar
aan de zeer karakteristieke naam van revolutiebouw verbonden 
is. Bij dezen bouw werden alle goede vak regelen met voeten 
getreden. De vakman werd hierbij met het allesbedervend 
systeem van tarief-belooning, tot uiterste prestaties van vlug
heid gedreven. En bij den geheelen opzet der bouwwerken werd 
de vakkundige zuiverheid opgeofferd aan dat ontwrichtende 
systeem van tarief-belooning, waaronder wij heden ten dage 
nog zuchten. 

Bij dezen gang van zaken zag in eerste instantie de plaatselijke 
overheid zich verplicht in te grijpen. Deze onverantwoordelijke 
bouwspeculanten werden onder censuur gebracht. En dat is het 
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begin geweest van een ontwikkeling der wettelijke voorschriften 
en verordeningen op het bouwen. In 1901 verschijnt de woning
wet. Dat deze wet, die toch ook in algemeenen zin de be
moeiingen van de overheid met het bouwen regelde, woningwet 
heet, is wel veroorzaakt door het feit, dat de woningbouw het 
eerst aanleiding gaf tot het stellen van wettelijke maatregelen. 
Want in die eerste wet en ook in haar latere aanvullingen en 
wijzigingen, is de woning uitgangspunt. En zelfs zoo, dat die 
eerste wet stimuleerde het onttrekken van de massa-woning-
bouw aan de bouwspeculanten en het overbrengen daarvan aan 
de vereenigingen, die de bevordering van de volkshuisvesting 
ten doel hadden. 
Inderdaad een zeer te loven aanval op de ontaarding van het 
bouwvak. De tijd is echter ook de ontwikkeling van dezen toe
stand niet gunstig geweest. Bij die woningvoorziening in het 
eerste tijdperk, werden helaas niet de volkshuisvestings- en 
bouwkunstbelangen op den voorgrond gebracht, maar werden 
allerlei politieke- en groepsbelangen in de eerste plaats bevre
digd, waarmede veel afbreuk werd gedaan aan dien overigens zoo 
gezegenden wetgevenden arbeid. De oorlogstijd van 1914—1918 
en de gevolgen daarvan droegen er verder toe bij, dezen „woning-
wetbouw" in discrediet te brengen bij de overheid. De politieke 
machten, die niet genegen waren dezen bouw opnieuw een kans 
te geven, hebben tot heden toe helaas de overhand behouden. 
De straf voor begane fouten werd niet opgeheven en de moge
lijkheid om op betere wijze bij den woningbouw tot goede ont
wikkeling van bouwvak en bouwkunst te geraken, werd niet 
onder de oogen gezien. De bouwspeculanten bleven grootendeels 
dit terrein behouden, met de daaraan verbonden gevolgen voor 
de bouwkunst en beoefening van het bouwvak. De architecten 
waren onmachtig hierin verandering te brengen. 

Reeds vóór de inwerkingtreding der woningwet rijpte het inzicht, 
dat de bouwspeculanten niet alleen technisch onder curateele 
gesteld moesten worden, doch dat ook aesthetische controle 
op hun ontwerpen noodig was. Deze heeren toch meenden dat 
een architect volmaakt overbodig was en lieten hun „prentjes" 
maken door jongelieden met ambachtsschoolontwikkeling. Wie 
een trekpen kon vasthouden werd in staat geacht huizen te 
ontwerpen. En zij maakten school door het geheele land. 
Van Laren begint dan de victorie. Daar kwam de eerste schoon
heidscommissie tot stand. Amsterdam volgde spoedig. Lang
zaam kwamen er meer plaatsen, die het aesthetisch toezicht 
aanvaarden. Hierbij was toen het architectenideaal leiding

gevend. Vooraanstaande architecten wisten autoriteiten tot 
dezen maatregel te bewegen. Men duidde de ontwerpen van 
bouwspeculanten aan met: het werk van „onbevoegden". En men 
verwachtte, dat het toezicht uitoefenen daarop, leiden zou tot 
het in handen brengen van dit werk aan bevoegden. Ook dit 
is tot nog toe bijna overal een ideaal gebleven, op welks vervul
ling niemand meer hoopt. 
Dit schoonheidstoezicht is nog nimmer wettelijk geregeld. Elke 
gemeente is vrij om het al of niet in te stellen. Het geschiedt dan 
op grond van een bepaling in de bouwverordening die nog altijd 
den weifelenden naam van „welstandsbepaling" draagt. Na 40 
jaren, sedert de eerste commissie ontstond, is nog altijd het 
aantal gemeenten vrij groot, waar dit schoonheidstoezicht ge
heel achterwege blijft. 
Een wettelijke regeling, die het bouwen in zijn vollen omvang 
behandelt, kennen wij nog niet. Het is nog altijd de Woningwet, 
die met eenige aanpassing ook het bouwen in het algemeen 
regelt. Ook het gereed liggende nieuwe ontwerp-woningwet is 
in dit opzicht nog incompleet, hoewel we alle waardeering mogen 
hebben voor de wijze waarop daarin de materie van het bouwen 
in verband met stedebouw en streekplannen wordt geregeld. 
Bij de ontwikkeling van de overheidsbemoeiingen met het bou
wen, zijn dan ook bouwtechniek en bouwkunst als afzonderlijke 
en geheel los van elkaar staande elementen behandeld. Bij de 
organen die deze bemoeiingen leiden, treft men dan ook nage
noeg geen begrip aan van die verbondenheid van bouwvak en 
bouwkunst. 
Het is daarom ook niet te verwonderen dat, niettegenstaande 
deze organen, vooral in de grootste en in de middelgroote steden, 
tot enorme ontwikkeling zijn gekomen, en alle bouwen door deze 
organen volkomen wordt geleid door allerlei gespecialiseerde 
afdeelingen, toch de verwording in het bouwvak nog steeds is 
toegenomen en de bouwkunst geen hooger peil kon bereiken. 

Ons oog is nu gericht op de wettelijke regeling van het bouwen 
in algemeenen zin, op een wet die bepaalt wie de bevoegdheid 
zal verkrijgen om zich architect te noemen en dan, naar wij 
hopen spoedig, de aanvulling waarbij de bevoegdheid tot bouwen 
uitsluitend verleend wordt.aan diegenen die den architecten-
titel mogen dragen. 
Aan deze toekomstbeelden en hetgeen daaraan verder vastge
knoopt kan worden, zal een volgend artikel gewijd zijn. 

(Wordt vervolgd). 

VIJFTIENDE MONUMENTENDAG. 

De Commissie voor den Monumentendag heeft de eer U uit te 
noodigen tot bijwoning van den Vijftienden Monumentendag, 
welke gehouden zal worden te Utrecht, op Zaterdag 27 Juli 
1940 in de vergaderzaal van de Provinciale Staten, Achter Sint 
Pieter 20. Aanvang des voormiddags om 11.15 uur precies. 

De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, Jhr. Mr. 
Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, heeft zich bereid 
verklaard het Eere-Voorzitterschap van dezen Monumentendag 
op zich te nemen. 

A g e n d a . 

I. Openingswoord, uit te spreken door Prof. Dr. A. W. Byvanck, 
Voorzitter van de Commissie voor den Monumentendag. 

II. Behandeling van het onderwerp: 

De d o c u m e n t a t i e o n z e r l a n d e l i j k e b o u w k u n s t . 
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Voordrachten van: 

1. Prof. Jan de Vries, Hoogleeraar te Leiden, over: 
„Onze landelijke bouwkunst en de volkskunde". 

2. Prof. Ir. H. T . Zwiers, Hoogleeraar te Delft, over: 
„Onze landelijke bouwkunst en hare documentatie". 

Gedachtenwisseling over de gehouden voordrachten. 

III. Gedachtenwisseling over het onderwerp: 
„De belangen onzer monumenten in de tegenwoordige 
omstandigheden". 

De vergadering zal ca. een uur worden onderbroken voor een 
gezamenlijke koffiemaaltijd in de Dietsche Taveerne,. Oud
kerkhof 31. (Kosten ƒ 1 . — p. p. excl. fooi.) 

Deze vergadering treedt in de plaats van die, welke tegen 18 Mei 
LI. was uitgeschreven. Met betrekking tot punt II van de Agenda 
wordt verwezen naar de toelichting gegeven bij de uitnoodiging 
voor laatstbedoelde vergadering. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
) R G A A N V A N DE MAATSCHAPPIJ 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 ARCHITECTEN 
N HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

? E D A C T I E - IR. H. G . J. S C H E L L I N G , V O O R Z I T T E R , B. T. B O E Y I N G A , V I C E - V O O R Z I T T E R , 
i P . L . H E N D R I K S , F. L E N S V E L T , J . W . H . C . P O T , J. Z I E T S M A . S E C R E T A R I S : J. P. M I E R A S . 

•? 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 102, A M S T E R D A M 27 JULI 1940 

NR 30 

HET NIEUWE ONTVANGGEBOUW OP DE NIEUWE OOSTERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM 

Het nu vervangen Ontvanggebouw, dateerende van 1892, vol
deed reeds sinds lange jaren niet meer aan de behoeften, zooals 
die tegenwoordig in het begrafenisbedrijf ten aanzien van de 
inrichting en de ruimten gesteld worden. Het verouderde en 
uitgewoonde gebouw was ook weinig aantrekkelijk. De wacht
kamers met haar zwart geschilderde lambri's en zwart gepoli
toerde aftandsche meubelen, de sombere portalen, waren van 
een dusdanige sinistere grauwheid, dat zelfs Charon zich hier 
op den duur niet op zijn gemak zou hebben gevoeld. 
De administratie en het archief waren in een hiervoor verbouwde 
wachtkamer gebrekkig gehuisvest. Doch in het bijzonder deed 
zich hier het gemis aan een aula gevoelen. Wel is waar is van de 
Gemeentelijke Begraafplaatsen op de Noorderbegraafplaats aan 
den overkant van het Y reeds een eenvoudig aulagebouwtje 
aanwezig, doch de grootste en meest gefrequenteerde gemeen
telijke begraafplaats bezat deze ruimte nog niet. 
Er ligt aan het gebruik van een aula bij de ceremonie van een 
begrafenis wel een juiste gedachte ten grondslag. Behalve dat 
de laatste eer aan een gestorvene door gesproken woord en 
orgelspel — al of niet gezang of strijkinstrument begeleidend — 
in een daartoe geschikte ruimte kan worden bewezen, is het 
hier toch de plaats waar de overledene voor het laatst temidden 
van de nabestaanden vertoeft, alvorens aan de aarde te worden 

toevertrouwd. Aan deze ruimte, waar dat afscheid zich voltrekt, 
kan zeer zeker een zinvolle beteekenis worden toegekend. 
De ontwerper heeft zich door deze gedachte bij den opzet en 
het uitwerken van de plannen dan ook laten leiden. Zoo staat 
de baar te midden der aanwezigen, voor de zware, bronzen uit
gangsdeur, welke zich bij het uitdragen zachtjes (automatisch) 
opent en dan een prachtig doorzicht biedt op de wuivende popu
lieren op den achtergrond. Bewust werd hier van de plaatsing 
van de baar op een podium of in een nis afgezien. 
Voorts was het treffen van de juiste gevoelsuitdrukking der 
ruimte, door ruimte-vorm, materialenkeuze (kleur) en lichtinval 
een opgave op zich zelf. Men bedenke, dat het hier een ruimte 
betreft waarin de breedte grooter is dan de diepteafmeting. Er 
werd van de gedachte uitgegaan, dat in het algemeen de ruimten 

en de aula in het bijzonder — noch door vormenspraak, noch 
door materialenkeuze te zeer de aandacht mochten afdwingen, 
d.w.z., dat den onbevangen bezoeker van het gebouw slechts 
de indruk van de sfeer in herinnering blijft. 
Wat deze sfeer betreft, is het wellicht eenvoudiger voor dit geval 
het streven in het negatieve te omschrijven; zoo werd a priori 
getracht er geen kerkruimte van te maken, alhoewel deze even
eens een zekere waardigheid en ernst verlangt. Een rouwstem-
ming accentueeren werd bewust vermeden. Geen enkele aan-
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D I E N S T G E B O U W 

duiding in deze richting, door het toepassen van rouwkleuren 
en sepulchrale motieven werd wenschelijk geoordeeld. Kille, 
zakelijke nuchterheid kon evenmin worden aanvaard. 
In de wachtkamer daarentegen werd een meer „huiseli jke" 
sfeer, zij het dan van een voorname allure, wenschelijk geacht. 
Van grooten invloed op het totstand komen van het ontwerp 
was ook de omstandigheid, dat het voormalige gebouw, waarin 
twee wachtkamers en de administratie waren ondergebracht, 
tijdens de uitvoering moest blijven dienstdoen. Dit leidde er 
onder meer toe het plan ten behoeve van het daaruit voort
vloeiende werkschema voor de uitvoering in drie elementen te 
splitsen: 

1. de voorhal met de wachtruimten c a . ; 
2. de ruimten voor de administratie en het archief, welke in een 

apart gebouwtje aan de Z.W.zijde van het voorplein werden 
ondergebracht; 

3. de eigenlijke Aula. 
Het oude gebouw was niet onderheid, en stond op een zware 
plaat van stampbeton met een dikte van ± 0.80 m. Deze plaat 
zou slechts met zeer groote moeite te verwijderen zijn. Besloten 
werd van deze plaat gebruik te maken als fundeering voor de 
nieuw te bouwen Aula. 
Zoodra de daarvóór geprojecteerde nieuwe wachtruimten en 
het administratiegebouwtje in gebruik zouden zijn genomen, zou 
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— na afbraak van het oude gebouw — eerst met het oprichten 
van de eigenlijke Aula begonnen kunnen worden. Hiermede is 
ook de geleede opzet van het plan verklaard. 
De grondvorm van de Aula werd sterk beïnvloed door de afme
tingen van de hierboven genoemde betonplaat. Deze toch laat 
in de diepte geen groote afmeting toe. De eisch, dat de Aula 
een 200 a 300 menschen zou moeten kunnen bevatten, bepaalde 
het oppervlak. 
Een cirkelvormig grondvlak — hoe schoon ook op zichzelf — 
zou hier als ruimte in tegenspraak zijn met de plechtigheid, 
die toch als „handel ing" axiaal gericht is. Bovendien zouden de 
afmetingen van de fundeeringsplaat een ronde Aula met vol
doend groot oppervlak niet toelaten. Een rechthoekige ruimte, 
meer breed dan diep, zou zeer zeker niet voldoen. 
Zoo ontstond de afgeknotte sectorvorm, met de ronde zijde naar 
den voorbouw gekeerd. Een vorm toch, die het scharen om een 
middelpunt — de baar — bij uitstek toelaat en tevens zoodanig 
is, dat ook met een klein aantal aanwezigen, de ruimte toch niet 
hol en leeg zal aandoen. Deze indruk wordt nog ondersteund 
door de 8 slanke, bijna 9 m hooge kolommen, concentrisch met 
den ronden wand geplaatst, waardoor optisch de ruimte in 
horizontalen zin meer plastisch bepaald wordt en tevens aan 
rijzigheid wint. 

Het daglicht valt door drie in den ronden (noord-)wand hoog 
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geplaatste cirkelvormige vensters naar binnen. Ze zijn met even 
genuanceerd, in koele tinten gehouden, glas in lood bezet. 
Van binnen-uit zijn de drie rechte wandvlakken geheel gesloten 
gehouden. De bronzen deur staat diep ingesneden in het kop-
vlak. De drie dagvlakken van de omlijsting zijn met een warm-
getint ondoorzichtig glas — in koperen roeden gevat — bezet, 
waarmede èn de baar èn de bronzen deur, waardoorheen de 
laatste gang zal leiden, even met een zijdelings opvallende licht
gloed worden geaccentueerd. Van buiten-af wordt dit licht van 
weerskanten ontvangen door de twee smalle hooge lichtramen 
in de groote zijvlakken, eveneens met ondoorzichtig — met 
kwartszand bespoten — glas bezet. Getracht werd vloer, wand 
en zoldering nadrukkelijk te onderscheiden door de materialen
keuze. De zoldering is in blank eikenhout gehouden, de wanden 
in ruw pleisterwerk — crème gesausd — en de vloer belegd met 
natuursteenen tegels van Romeinsche Travertin in lichte kleur. 
Oorspronkelijk was deze vloer in Zweedsch Gösta-marmer in 
warm grijze toon gedacht, doch door de hooge kosten moest het 
bij dit voornemen blijven. 

In tegenstelling met het gesloten karakter van de Aula is de 
voorhal naar buiten zoo open mogelijk gehouden. Het volle licht 
dringt hier door de hooge bronzen glaspui, die den geheelen 
ingangswand beslaat, naar binnen, waarmede wordt bereikt, 
dat de beslotenheid van de Aula nog sterker tot uitdrukking 
komt. Door een vlakke eikenhouten deur, diep terugliggend in 
de taps toeloopende, betrekkelijk lage nis — die geheel bekleed 
is met gepolijste Romeinsche Travertin — in den tegenover-
liggenden wand betreedt men de Aula. 
Boven deze nis bevindt zich de orgelkamer. Aan weerskanten 
— direct naast de voorhal — liggen twee dienstvertrekjes, een 
wachtruimte voor den begrafenisondernemer en een koffie-
keukentje. Daarnaast zijn de twee wachtkamers gelegen. Deze 
vertrekken ontvangen licht door zes hooge — bijna tot den 
vloer doorloopende — vensters, aan weerskanten in de twee 
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lange wanden aangebracht. Aan de beide kopeinden van den 
voorbouw zijn overdekte wachtruimten geprojecteerd, die met 
gesmeed ijzeren hekken kunnen worden afgesloten. 
Door deze overdekte wachtruimten zijn de wachtkamers van 
buiten af met een tweevleugelige deur direct toegankelijk. Het 
is zoo zelfs mogelijk — indien de omstandigheden hiertoe leiden 
— deze combinatie van wachtkamer en wachtruimte op zich 
zelf te doen functioneeren, zonder hinder van andere begrafenis
plechtigheden te ondervinden, welke gelijktijdig van de overige 
ruimten in het gebouw gebruik maken. Twee toiletruimten en 
de reeds genoemde orgelkamer c a . voltooien het ontvang
gebouw. 
De voorbouw is op betonstrooken op staal gefundeerd (evenals 
het administratiegebouwtje). Deze voorbouw is van de Aula, die 
op de oude stampbetonplaat is gefundeerd, constructief geheel 
los gehouden, zoodat, mocht eventueel nog eenige zetting op
treden bij één van de twee onderling verschillend gefundeerde 
gebouwdeelen, dit zonder bezwaar mogelijk is. Tot op heden 
is nog geen zetting geconstateerd. 
De distributie der ruimten van het administratiegebouwtje is 
gemakkelijk af te leiden uit den hierbij aangegeven plattegrond. 
Het geheele complex wordt centraal verwarmd. De verwarmings
kelder is onder het administratiegebouwtje geprojecteerd. Daar 
een hooge schoorsteen op dit gebouwtje te zeer zou storen, is 
de schoorsteen opgetrokken naar de nok van het er achter 
liggende en hooger opgetrokken bestaande dienstgebouwtje. 
Van den verwarmingskelder voeren de leidingen door een tunnel 
naar het Ontvanggebouw. 
Over de materialen en de afwerking het volgende. De flauw 
hellende kapjes van den voorbouw en van het administratie
gebouwtje zijn met zacht roodkoper, dik 0.72 mm, gedekt, met 
als onderlaag dakviltpapier. De koperen afdekking is geheel 
zonder soldeemaden. De aansluitende goten en regenwater
pijpen zijn van hetzelfde materiaal. De kolommen in de beide 

portieken zijn eveneens in koper uitgevoerd. De Aula zelf is met 
mastiek afgedekt. 
Het buiten pleisterwerk bestaat uit een onderlaag van 1 deel 
P.C. en 3 deelen scherp zand, onder de rei afgewerkt en ingeritst. 
De afwerklaag is van Chromolith waaraan nog een weinig witte 
cement voor het verkrijgen van grootere hardheid werd toege
voegd. Deze afwerklaag werd ter dikte van ongeveer 1 cm op
gezet en daarna, alvorens deze geheel verhard was, met de 
getande zijde van een zaag bruut gekrabd. 
De natuursteen aan plinten, treden, onderdorpels, afdeklijst, 
bekleeding der portieken en de deuromlijsting is een harde 
Belgische kalksteen, Vinalmont. Als bewerking werd een grove 
frijnslag toegepast. 
De houten kozijnen en vensters van het Ontvanggebouw zijn in 
eikenhout uitgevoerd, blank afgelakt. Die van het administratie
gebouwtje zijn geschilderd. 
In de voorhal, de wachtkamers en de Aula is een met de borstel 
beklopte pleisterlaag in lichtcrême tint aangebracht. Op de 
Aulawanden is deze wat ruwer gehouden dan in de andere 
ruimten. In de wachtkamers liggen Corutex kurkrubbertegels 
in zachtgroene kleur als vloerbedekking. In de overdekte wacht
ruimten werd de vloer met doorgezaagde baksteenen belegd, 
het zaagvlak naar boven gekeerd. De kolommen in de Aula (van 
slingerbeton) werden bekleed met Kermajol, een gepolijste 
harde reliefpleister in ivoorkleur. De kapiteeltjes en voetbanden 
zijn van brons. 
Het meubilair werd speciaal voor dit gebouw ontworpen. De 
kloeke zetels en banken in de Aula zijn van blank gehouden 
Slavonisch eikenhout, bespoten met cellulose lak. De losse 
kussens zijn overtrokken met een donker bruine rib-bekleedings-
stof. De meubeltjes in de wachtkamers zijn van blank gehouden 
ahorn, eveneens met cellulose lak bespoten. De ruggen der arm
stoelen zijn bespannen met geschild pitriet. Voor bekleeding der 
zittingen werd een zacht groene Krimmer-velours gebruikt. 
Hangende lichtornamenten werden in deze ruimten niet toe

gepast. In de Aula staan een zestal kloeke bronzen luchters met 
schaalornamenten. In de voorhal en in de wachtkamers zijn 
bronzen wandarmen aangebracht, eveneens van schaalorna
menten voorzien. Er is dus een half-indirecte verlichting toe
gepast. 
Vermelding verdient nog het zware schuifgordijn voor de bron
zen uitgangsdeur van de Aula, weefwerk met een ruitvormig 
dessin in goudbruine tinten, ontworpen en uitgevoerd door 
Mejuffrouw K. van der Myll Dekker. De beplanting — in nauwe 
samenhang met het gebouw ontworpen — is nog niet voldoende 
tot wasdom gekomen. Dit is vooral van beteekenis bij het be
schouwen van de achterzijde van het gebouw, waar de gesloten 
massa van de Aula nog wat stug in de ruimte staat. 
Over den bouw van het orgel dient het volgende te worden 
vermeld. 
Na in contact te zijn getreden met den heer Anth. van der Horst, 
hoofdleeraar aan het Conservatorium te Amsterdam, aan wien 
een bijzonder woord van dank voor zijn adviezen hier niet achter
wege mag blijven, werd de verdere leiding en voorlichting ten 
aanzien van dit zeer speciale onderwerp toevertrouwd aan den 
Nederlandschen Klokken- en Orgelraad. Deze organisatie ver
zorgde de aanbestedingsstukken en had het toezicht bij de uit
voering. De samenwerking met deze nuttige instelling is op zeer 
aangename wijze verloopen. 
Het bureau van den Stadsarchitect werd belast met het ontwerp 
en de leiding der uitvoering van dit bouwwerk. De Stadsarchitect 
droeg aan ondergeteekende op in overleg met hem het ontwerp 
te verzorgen. 
De aanbesteding had plaats op 20 December 1937, de voorbouw 
en het administratiegebouwtje werden in Juli 1938 voltooid en 
in gebruik genomen; de Aula kwam in September 1939 gereed. 

Ir. J . L E U P E N , 
Architect bij den Dienst der 
Publieke Werken. 



DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 
XV. HET STADHUIS TE BERGEN OP ZOOM. 

Het Stadhuis van Bergen op Zoom ligt aan de Markt, ongeveer 
in het midden aan de Noordzijde. 
Het tegenwoordige gebouw is een vergrooting van het oude 
Stadhuis ter plaatse van de tegenwoordige hal, met het ten 
Oosten gelegen Huis Leeuwenberg en het ten Westen gelegen 
huis „de Olifant". 
Het Huis Leeuwenberg werd in 1498 bij het Stadhuis getrokken. 
Het huis „de Olifant" met de overwelfde poort over het St. Anna-
straatje, werd in 1517 stadseigendom. 
In 1611 werd besloten de 2 afzonderlijke gebouwen van het 
raadhuis en Huis Leeuwenberg, waarvan de gevels „duer ouder
dom soo vervallen ende vergaen" waren, te voorzien van één 
enkelen gevel. 
De 2 achtergevels van het oude stadhuis en het Huis Leeuwen
berg werden in 1619 door één nieuwen gevel vervangen. 
In het Noordelijk deel van het tegenwoordige stadhuis ligt een 
binnenplaats. De Oostelijke gevel daarvan heeft op den beganen 
grond een (dichtgemetselde) arcade van hardsteenen kolommen 
met geprofileerde achtkantige basementen en koolbladkapi-
teelen, in denzelfden trant zooals zulke arcades ook voorkomen 
in het Markiezenhof. 
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In den voorgevel van 1611, waarvan wel de namen van den 
ketelaar en van den vergulder bekend zijn, maar niet die van 
den ontwerper, dienen we ons het doel tot camouflage van de 
2 er achter liggende gebouwen te herinneren, willen we een 
verklaring vinden voor de door nissen geaccentueerde midden-
as, waarnaast de hoofdingang met het bordes van 1740 staat. 
En we zullen dan misschien de kanteellijst van het Raadhuis te 
Haarlem, die uit denzelfden tijd (1e helft 17e eeuw) dateert, 
moeten herinneren, om te zien dat de gevelarchitectuur van het 
Bergen op Zoomsche Raadhuis niet sterk is. 
In 1873 werd de geheele gevel, die 18e eeuwsche ramen had ge
kregen, gepleisterd. Met de zoo juist voltooide restauratie van 
den gevel (en tevens van de hal en de Burgerzaal) zijn de kruis
kozijnen weer hersteld. 

Met dit punt verzeilen we weer in het restauratie-debat van den 
B.N.A. van 16 Maart j.l., waarin de bezwaren tegen het ver
anderen van 18e eeuwsche ramen in 16e eeuwsche, met het oog 
op de geheele sfeer van de omgeving van het bouwwerk, wel 
scherp naar voren werden gebracht, maar helaas niet werden 
besproken. 

Door het gemis van profielen in de neggen heeft deze gevel een 

merkwaardig vlak effect. De ramen schijnen er in uitgesneden 
te zijn. De steen is thans wat hard van kleur. Dat gaat echter 
wel spoedig weg. 
De vestibule met het trapje aan het eind ervan en de schouw 
aan den langen wand is een voortreffelijke ruimte. De Burger
zaal vindt haar hoofdmoment in de in 1840 uit het Markiezenhof 
overgebrachte rijk gebeeldhouwde monumentale schouw, in 
1521 vervaardigd door Mr. Rombout Kelderman te Mechelen. 
Het is de St. Christoffel-schoorsteen met de wapens van ver
schillende leden van het geslacht Glymes. 
Vanuit de z.g. „eerste corridor" aan de binnenplaats leidt een 
trap naar de 1e verdieping. Deze trap is van eikenhout met 

balusterleuning en paneelwerk, dateert van 1619 en is een fraai 
voorbeeld van oude handwerkskunst. 
Het interieur van het Stadhuis maakt een ietwat onordelijken 
indruk, hetgeen niet kan voortvloeien uit den plattegrond (op 
schaal 1 a 400), die duidelijk gescheiden deelen vertoont. Wel
licht verwekken de hoogteverschillen der vloeren in de verschil
lende lokaliteiten dien indruk. 
De restauratie van het inwendige is nog niet voltooid. Eerst 
wanneer de voltooiing gereed is, zal men de beteekenis van de 
restauratie van dit gebouw zuiver kunnen beoordeelen. 

J . P. M. 

XVI. DE ONZE LIEVE VROUWE- OF GEVANGENPOORT TE BERGEN OP ZOOM. 

Van de middeleeuwsche ommuring van Bergen op Zoom, die in 
de 16de eeuw medehielp de Spaansche scharen te stutten, is niet 
anders meer over dan de Onze Lieve Vrouwepoort — zoo ge
noemd naar de O.L.V.-kapel, welke haar ingang had in den 
Zuidelijken toren — in de laatste eeuwen Gevangenpoort ge
noemd. Deze stadspoort dateert waarschijnlijk uit de 1e helft 
van de 14e eeuw, en behoort tot het type van de poorten, welke 
geflankeerd worden door twee zware ronde torens, zooals de 

Koornmarktspoort te Kampen, de Nobelpoort te Zierikzee e.a. 
De poort staat aan de Westzijde van de stad met de torens naar 
de haven gekeerd. Het poortgebouw met de twee ronde torens 
zijn van natuursteen, de verlenging van het poortgebouw (da
teerend uit het begin van de 16e eeuw) naar de stadszijde is van 
baksteen met natuursteenen banden. 
Tegenover de grimmige veldzijde met de natuursteen, maakt de 
gevel aan de stadszijde, met de fraaie zacht bruinroode bak-
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steentinten van de sierlijk uitgekraagde hoektorentjes naast 
het trapgeveltje, direct een huiselijken indruk. 
De indeeling van de poort, zooals zich alles verdikt en verdunt, 
ziet men op de plattegronden op schaal 1 a 400. 
De poort zelf is overwelfd door een tongewelf, deels met spits
boog- deels met rondboogprofiel. Langs een later aan de Noord
zijde van de poort aangebouwde trap bereikt men het Museum 
van oudheden en bezienswaardigheden, betrekking hebbend 
op Bergen op Zoom. Zoo zag ik er een specimen van schilderij
kunst, dat in mijn jeugd, naar ik mij herinner, mijn verbazing 
en bewondering niet weinig wekte. Het schilderij geeft nl. van 
links, van uit het midden en van rechts gezien, 3 volslagen ver
schillende tafereelen. Een rariteit uit de vroege 19e eeuw. En 
dan zegt men nog dat in deze eeuw de kunst in diep verval was! 
In het museum zijn nog enkele bezienswaardige bouwfragmen-
ten, nl. een schouw, en twee gemetselde koepelgewelven op de 
1e verdieping in de torens. 

Met een dusdanige bestemming is zulk een oud bouwsel, dat 
zijn feitelijke bestemming heeft verloren, van veel beteekenis 
voor een stad. Het onderhoudt en prikkelt den historie-zin. En er 
is wel geen architectuur, waarin de schoon-gevormde zakelijk
heid zóó direct tot het publiek spreekt als militaire architectuur 
uit vroeger eeuwen, met de rationeele dikke muren en de smalle 
schietgaten. De moeilijkheid is het gemoed, dat maar even be
wogen wordt door dikke muren en smalle gaten, in die ont
vankelijkheid te houden voor hetgeen uit dunnere muren en 
breedere gaten kan spreken. Ondanks deze moeilijkheid zijn 
oude stadspoorten waardevolle monumenten. 

J . P. M. 

Li teratuur : 

Zoowel voor Stadhuis als Gevangenpoort te Bergen op Z o o m : Oud Bergen 
door G. C . A . Juten, in Oudheidkundig Jaarboek, Juni 1924. 

OPMETING VAN OUDE MONUMENTEN. 

Geruimen tijd wordt er reeds gewerkt aan plannen, welke be
oogen opmetingen te doen vervaardigen van oude monumenten, 
en wel in het bijzonder door architecten, die door de tijdsom
standigheden verstoken zijn geraakt van opdrachten en daar
door van inkomsten. 
Het Bestuur van den B.N.A. heeft daartoe reeds in het begin 
van den mobilisatietoestand een commissie ingesteld, welke op 
dit gebied werkzaam zou zijn. 
Na besprekingen met het Departement van O. K. en W. en het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, waarbij bleek dat deze 
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instanties alle medewerking voor dit doel wilden verleenen, 
werd door de Commissie een begrooting van kosten voor de 
opmetingswerkzaamheden opgemaakt. Om tot de regeling der 
financieele kwestie te geraken, is verder door het Bestuur van 
den B.N.A. overleg gepleegd met den Dienst voor de Werkver
ruiming van het Departement van Sociale Zaken. Het voor
uitzicht is nu wel verkregen, dat hierover gunstige beslissingen 
zullen kunnen vallen. Waarschijnlijk zullen bij dit werk ook 
werkzaamheden voorkomen voor personeel van architecten. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
O 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 NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
;N HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

R E D A C T I E : IR. H. G . J. S C H E LL I N G , V O O R Z I TT E R, B. T. B O E Y I N G A , V I C E - V O O R Z I T T E R , 
I. P. L. H E N D R I K S , F. L E N S V E L T , J . W . H . C . P O T , J. Z I E T S M A . S E C R E T A R I S : J. P. M I E R A S . NR 
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V I L L A T E ' S - G R A V E N H A G E . A R C H I T E C T W . V E R S C H O O R . 

VILLA OOSTDUINLAAN 95 TE 'S-GRAVENHAGE. 
ARCHITECT W. VERSCHOOR. 

Bij het zoeken naar een terrein voor den bouw van een villa 
was de keuze van den bouwheer gevallen op een terreinstrook 
aan de Oostduinlaan te 's-Gravenhage, een onderdeel van het 
verkavelingsplan van het landgoed Arendsdorp. Volgens de 
bebouwingsverordening mogen op deze terreinstrook worden 
gebouwd enkele of dubbele villa's met een minimum afstand 
van 5 m van de zijgrenzen. De oostzijde en de noordzijde zijn 
begrensd door openbaar plantsoen. Gekozen werd de noorde
lijkste kop van de terreinstrook. 
De ligging naar de windstreken leidde tot het projecteeren van 
een smal bouwlichaam, zoover mogelijk verschoven naar den 
door het plantsoen begrensden noordoosthoek van het terrein, 
voor welke verschuiving ontheffing werd verkregen van de 
bebouwingsverordening. De tuin kreeg hierdoor een gunstige 
ligging en werd tevens zoo weinig mogelijk versnipperd. De 
toegang tot de villa en tot den dienstingang is zoo geprojecteerd 
en de tuin is zoodanig afgesloten, dat deze geheel geïsoleerd ligt. 
In den plattegrond is rekening gehouden met de gewenschte 
scheiding van woon- en dienstruimten. 
Het geheel is opgetrokken in roode handvormsteen, licht ge

voegd. De ramen zijn van staal en behoudens enkele uitzonde
ringen, voorzien van een geprofileerde houten omlijsting. De 
dorpels van de raamopeningen, en de omlijsting van den hoofd
ingang en verdere hulpstukken zijn gemaakt van Euville, het 
dak is gedekt met blauwe Hollandsche pannen, de erkervormige 
uitbouwen zijn gedekt met koper. De ramen zijn bezet met blank 
glas in lood en ten deele bovendien met dubbeldik glas. 
De beganegrondvloer is geheel gemaakt van gewapend beton 
met dekvloeren van parket c.q. tegels, de overige vloercon
structies bestaan uit houten binten met bevloering, waarop 
parket of andere vloerbedekking. Er is getracht aan de wenschen 
van den bouwheer, nl. het verkrijgen van een eenvoudig, niet 
nieuwmodisch huis, te voldoen. Het werd met zorg uitgevoerd 
door de N.V. Katwijksche Bouw- en Handelmaatschappij voor 
de somma van ƒ 24350.—. In dit bedrag is begrepen het over
brengen van de betimmering van eet- en woonkamer uit het 
door den eigenaar vroeger bewoonde huis. De oliestookinstal-
latie en de warmwatervoorziening vorderde een bedrag van 
/ 2694.—, de lift een bedrag van / 1855.—. 
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VIJFTIENDE MONUMENTENDAG. 

A R C H . W . V E R S C H O O R . 

In de vergaderzaal van de Provinciale Staten is op 27 Juli te 
Utrecht de vijftiende monumentendag gehouden. De belang
stelling was buitengewoon groot. Dit is verheugend, aangezien 
de documentatie van onze landelijke bouwkunst het voor
naamste onderwerp van bespreking uitmaakte. Hierover werden 
een tweetal voordrachten gehouden. Prof. Jan de Vries uit 
Leiden besprak de landelijke bouwkunst en ;de volkskunde, 
terwijl Prof Ir. H. T . Zwiers uit Delft de landelijke bouwkunst 
en hare documentatie besprak. 

Prof. Jan de Vries liet in een stijlvolle rede zien, hoe de volks
kunde van romantische bezinning op het Germaansche ver
leden langzamerhand was opgewerkt tot werkelijk weten
schappelijk onderzoek. Het verband tusschen volkstype en 
volkswoning, bij de Gebroeders Grimm, die de pioniers van 
deze wetenschap waren, nog te veel als vooropgezette meening 
aanvaard, moest worden losgelaten. Men moest uitgaan van 
de woning zelf, en van de wijze waarop woning en stal zijn 
verbonden of gescheiden. In het Saksische „losse hoes" treft 
men die scheiding nog niet aan. Prof. de Vries stelde de vraag 
of er geen zinvolle overeenkomst zou kunnen worden gezien 
tusschen deze typische met standers opgerichte Saksische 
woningen der levenden en de van rechtop staande steenen ge
vormde hunnebedden als verblijfplaats der dooden. 
De vooropgezette meening loslatende, moet men ook de namen 
Friesch, Frankisch en Saksisch voor de onderscheiding der 
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landelijke boerenwoningtypen niet al te letterlijk opvatten. Men 
moet het „losse hoes" niet zien als een Saksisch huis, geheel 
door Saksers voortgebracht, maar veel meer als een oude, wel
licht vóór-Germaansche wijze van bouwen, die in het door de 
Saksers bewoonde gebied bewaard is gebleven. 
Bij het Limburgsche boerenhuis vindt men een dergelijke ver
warring. Het om een vierkante binnenhof gegroepeerde böeren-
huistype vindt men niet alleen in Limburg, maar even goed in 
Midden-Duitschland. Men heeft den plattegrond willen verklaren 
als een nabootsing van de Romeinsche villa. Maar de veronder
stelde Romeinsche invloeden zijn geheel vreemd aan dit woning
type, dat reeds in het neolithicum en ook in Denemarken wordt 
aangetroffen. 

Het onbevangen wetenschappelijk onderzoek der boerenhoeven 
staat nog aan het begin. Het is taak van den folklorist en den 
architect beide. Maar men beschouwe de boerenwoning niet als 
een stuk openluchtmuseum zonder de levende werkelijkheid ^ 
van hare bewoners en gebruikers. Het huis is geen maquette 
op tafel, het is een eenheid met den bodem. Bestaat die uit leem 
of uit een moreene, uit klei of uit veen, is het huis voor land
bouw of voor veeteelt bedoeld? 

De volkskunde beschouwt het ding niet als een museumvoor-
werp, maar beschouwt den geest die het vormde, niet slechts 
het gebruik, maar de gedachte die het schiep. 
Prof. Zwiers besprak den ernst van de verantwoordelijkheid 

van den architect, die door het onherroepelijke van het bouwen 
3en bouwwerk moet tot stand brengen dat inderdaad tot bouw
kunst kan rijpen. De oude boerenwoning is ontstaan uit de on
bedorvenheid van hem die haar tot stand bracht, en is in den 
egel een gaaf werkstuk geworden dat opzichzelf en ook met de 

zingeving van boom en gewas, en met zijn ligging in het land
schap één geheel vormt. 
Oe documentatie der landelijke bouwkunst moet van het voor-
ïandene hoofdzaak onderkennen van bijzaak, en weten te no-
eeren wat waardevol is voor de studie van dit allerbelangrijkste 
inderwerp. 
3ij de gedachtenwisseling over het onderwerp „de belangen 
snzer monumenten in de tegenwoordige omstandigheden", 
kwam naar voren hoe alle gedachten zich bezighielden met 

de mogelijkheden eener wederopbouw van door den oorlog ge
schade bouwwerken, dorpen en steden, door de zorgen van 
daartoe geroepen bekwame architecten, die ook voor de lande
lijke opgaven ten volle voor hun taak berekend zijn. Daarbij 
waarschuwde architect Wijdeveld voor een te eenzijdige belang
stelling voor de overgeleverde, uit de historie gegroeide, boeren
hoeve. Hij meende, dat de architect geroepen is daaraan met 
de nieuwe materialen beton, glas en ijzer, nieuwe uitdrukkingen 
te geven. — Hoe dit ook zij, er zijn allerlei hoopvolle teekenen, 
die beloven dat het werk dat te doen staat op hooger peil zal 
worden gebracht dan het vele, dat in de laatste tientallen jaren 
ten platten lande tot stand kwam. 

H. G. J . S. 

IETS OVER RAADHUIZEN EN RAADHUISBOUW. 

DOOR PROF. IR. H. T. ZWIERS. 

(Overgenomen uit het Gemeentelijk Jaarboek 1940 van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten.) 

Wanneer ik mij bereid verklaard heb, om voor dit jaarboek een 
beschouwing te geven over Raadhuizen, dan is dat niet zonder 
eenigen schroom geschied. Het onderwerp moge actueel zijn en 
daardoor de algemeene belangstelling hebben, maar men kan 
het van zóó veel kanten benaderen, dat eenige aarzeling niet 
ongemotiveerd kan lijken. 
Intusschen zal het vragen van de medewerking van een 
a r c h i t e c t zeker n i e t de bedoeling inhouden het onder
werp uitsluitend of in de eerste plaats te benaderen van de zijde 
van het in het raadhuis zetelende Gemeentelijke-Overheids-
en administratieapparaat, maar evenzeer van den algemeen
bouwkundigen en stedebouwkundigen kant. 
En daarmee begeven we ons meteen in een gebied, dat, juist 
in dezen tijd, waarin de raadhuisproblemen aan de orde van 
den dag zijn, zooveel verschillende kanten en aspecten schijnt 
te hebben, dat het onbegonnen werk lijkt om hier tot een alge
meen inzicht en tot meer algemeene appreciatie-mogelijkheid 
te komen. 
Het is niet alleen denkbaar, maar zelfs waarschijnlijk, dat, wan
neer over de zakelijke kant van het vraagstuk, wat een modern 
raadhuis moet bevatten en zelfs over de principieele vraag waar 
dat raadhuis moet worden gesticht, een vrijwel algemeene 
overeenstemming zou bestaan, er ten aanzien van de architec
tonische v e r w e r k e l i j k i n g van dien algemeenen grond
slag heftige strijdpunten zullen blijken te bestaan. 
Immers, in dit opzicht is het vraagstuk van den raadhuis b o u w , 
van de r e a l i s a t i e van het algemeen willen, niet alleen een 
probleem als alle andere bouw-problemen, maar bovendien een 
probleem van zoodanige orde, dat het in staat is de tegen
stellingen scherper en onverzoenlijker vormen te doen aan
nemen dan gewoonlijk, ook al omdat het probleem zoodanig in 
de p u b l i e k e belangstelling schijnt te liggen, dat het de 
moeite loont juist d i t probleem in dien strijd voor eigen 
architectonische overtuiging tot een „test" van beteekenis te 
maken. 
Het is dan ook geenszins verwonderlijk, dat, juist wanneer het 
gaat om problemen van raadhuisbouw, allerlei vraagstukken, 
die gemeenlijk het „groote publiek" niet of nauwelijks 
schijnen te beroeren en die anders schijnen beperkt te blijven 
tot de kringen van architecten en enkele belangstellenden, 
plotseling in zeer ruimen kring de aandacht trekken en in staat 
blijken te zijn een algemeene publieke belangstelling wakker 
te roepen. 
Dit is in zooverre verheugend, omdat daaruit blijkt, dat de 

publieke belangstelling voor alles wat aan onze steden en 
dorpen en aan ons land vorm en karakter geeft, de belang
stelling voor de bouwkunst, inderdaad nog tot leven gewekt kan 
worden. Anderzijds is het beschamend dat wij deze exponent-
van-hooge-orde, dit b i z o n d e r e geval van bouwkunst, 
noodig hebben om die belangstelling te wekken bij een publiek, 
dat al te veel er aan gewend is geraakt bouwk u n s t te zien 
als het bizondere, het voor bizondere gevallen gereserveerde, 
maar niet meer als een normaal verschijnsel dat behoort te 
gelden voor a l l e bouwwerken, te midden waarvan dan de 
gebouwen van hoogere orde geen u i t z o n d e r i n g , maar een 
c u l m i n a t i e punt behooren te vormen. 
Eenige dagen of weken per jaar — in onzen „vrijen tijd" — 
trekken wij uit om in de vele ons nog overgebleven o u d e 
stadjes en dorpen of oude stadskernen te genieten van een 
bouwkunst uit het verleden, die wij waarlijk niet alleen aan 
de kathedralen en raadhuizen, aan de kasteelen en paleizen 
beleven, maar evenzeer aan de kleine straatjes, de bescheiden 
huisjes en hofsteden. 
Maar de overige dagen en weken van het jaar — in onzen niet-
„vrijen tijd" — aanvaarden we gelaten de vele wanstaltigheden 
van onze eigen steden en dorpen, de vaak tot grenzelooze 
verveling opgevoerde eentonigheid van onze moderne stads
wijken en den banalen geesteloozen herhalingsbouw of de 
fantasielooze fantasterij van onze moderne buitenwijken. Om 
dan opeens wakker te schrikken, als het a l g e m e e n probleem 
van het bouwen in zijn volle scherpte tot ons doordringt door de 
felle belichting van dat eene, zeer bizondere geval, het raadhuis. 
Zoo is het te begrijpen, dat er, in en buiten de kringen van 
architecten, verscheidene oprechte menschen te vinden zijn, 
die openlijk uitspreken, dat dit géén tijd is om raadhuizen te 
bouwen. En men zou geneigd zijn in deze meening te gaan 
deelen of daarin versterkt te worden als men de vele en ver
schillende tendenzen en de vele nadrukkelijke eenzijdigheden 
die als evenzoovele leuzen worden verkondigd, zonder meer 
naast en tegenover elkaar stelt. 
Wie in het arsenaal der verschillende leuzen een klein beetje 
thuis is, behoeft weinig moeite te doen om, in de literatuur van 
de laatste decennia de meest tegenstrijdige uitlatingen te 
vinden: Naast uitingen die het bouwen zien als een zuiver 
product van rekenende economie andere uitingen die ons willen 
overtuigen dat de ware bouwkunst alleen berust op geo
metrische verhoudingen, waaraan een zekere getallenmystiek 
ten grondslag zou liggen. Naast uitingen van principieel a-

241 



aesthetischen aard andere waarvoor alleen het aesthetisch ge
not maatstaf schijnt te zijn. Naast verwerpen van het monu
mentale, zelfs voor het monument, pogingen alles tot monu
mentale bouwkunst te maken. Naast constructivistische ten-
denzen en uitingen over een absolute causaliteit van materiaal 
en stijl andere overwegingen die het stijlbegrip alleen koppelen 
aan geestelijk-maatschappelijke grondslagen. Naast zeer posi
tief anti-traditioneele tendenzen andere uitingen waarin de 
verbondenheid met het verleden vooropgesteld wordt. 
Zeker, men kan uit deze en dergelijke tegenstrijdigheden de 
overtuiging putten, dat dit geen tijd is om raadhuizen te bouwen 
en . . . eigenlijk heelemaal geen tijd om te bouwen! Maar dan 
vergeten we, dat het bouwen zoozeer verweven is met het 
menschelijke leven in zijn heele volheid van verschijnselen, 
d a t . . . het bouwen voortgaat en voortgang moet hebben on
danks tegenstellingen, ondanks architectonische „r icht ingen" 
en tendenzen, ondanks leuzen en stroomingen. 
Het bouwen is een integreerend deel van dat leven en, evenmin 
als het aangaat het leven niet te aanvaarden omdat het ons stelt 
in een maatschappelijke samenleving die wij misschien in vele 
opzichten onjuist achten, evenmin gaat het aan het bouwen 
na te laten, omdat er, tegenstrijdigheid of strijd, soms heftige 
strijd mee gemoeid is. 

Wij dienen, wanneer wij daarmee aanvaarden dat wij ondanks 
alles zullen bouwen en zullen blijven bouwen, daarbij tevens 
wel in het oog te houden, dat het waarlijk niet alléén de hier
vóór gereleveerde eenzijdige tendenzen zijn, die den strijd van 
de laatste tijden kenmerken, maar dat daarnaast en menigmaal 
uit den strijd der richtingen zich ontwikkelend, verschijnselen 
zijn waar te nemen, die erop wijzen dat van vele zijden wordt 
ingezien, dat het bouwen niet is een enkelvoudig, ongecompli
ceerd gebeuren, waarvan de motieven met één enkel slagwoord 
zijn aan te geven. 

Men kan tot deze erkenning komen op de wijze zooals dat bij 
enkele stroomingen reeds is geschied, n.l. door de erkenning dat 
het eenzijdig (voorop) gestelde n i e t tot het ware heeft geleid, 
anderzijds door bewuste wijsgeerige overweging. Als zoodanig 
moeten wij zeker beschouwen de belangrijke strooming, die, 
mede onder invloed van een figuur als Maritain, op den voet van 
de Aristotelisch-Thomistische beschouwingen een viertal cate-
goriën onderscheidt: materia, forma, agens, finis, d.w.z. stof-
oorzaak, vorm-oorzaak, werk-oorzaak en doel-oorzaak. 
Het moge afhangen van de ruimte van interpretatie, of men met 
deze 4 categorieën het geheele gebied van de bij het bouwen op
tredende verschijnselen bestrijkt, een ding staat wel vast, n.l. dat 
het zeker niet v o l d o e n d e is alle factoren, die tot het bouwen 
bijdragen te kennen en te onderscheiden. Bovendien zullen wij 
die factoren nog dienen te toetsen en te ordenen naar hun belang
rijkheid. Er is niet alleen een v e e l h e i d in de verschijnselen, 
maar ook een r a n g o r d e . 

En ons doen en laten wordt niet alleen beheerscht door een 
streven de veelheid der verschijnselen te leeren k e n n e n, maar 
tevens door ons o o r d e e l , onze levenshouding, onze ingesteld
heid in het geheel der dingen, in en tot de Goddelijke Schepping 
en Haar Schepper. 
Meer dan de voortbrengselen van welke andere tak van men
schelijke nijverheid en arbeid zijn die van het bouwen t e e k e n 
van die ingesteldheid. In de eerste plaats is het bouwen met vrij
wel alle levensverrichtingen ten nauwste verbonden; bovendien 
is het bouwen geen onbezonnen handeling, die men morgen 
terug kan nemen, of ongedaan kan maken en staat het steeds en 
te allen tijde als teeken d w i n g e n d in de o p e n b a a r h e i d. 
Het product van het bouwen is voor langen tijd bepalend voor het 
karakter van onze landstreken, onze dorpen en steden; het 
bouwproduct is niet als kort-durende consumptiegoederen naar 
behoefte verplaatsbaar, op te slaan of te vervangen en het bestaat 
nooit alleen maar voor zijn bezitter, maar is en blijft steeds open-
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baar bezit, waarvan ieder met en na ons m o e t kennis nemen. 
Van het minderwaardige, het lage of gemeene dat wordt ge
schreven, geschilderd of getoonzet kunnen wij weigeren kennis 
te nemen, van het minderwaardige dat g e b o u w d werd nooit 
of te nimmer! 
Het bouwwerk is t e e k e n van de ingesteldheid van alle instan
ties, die het bouwen aangaat, van hen die l a t e n b o u w e n , de 
i n i t i a t i e f n e m e r s dus, van hen die het b o u w e n als ar
beid bedrijven, de bo u w m e e s t e r s zoowel als de bouwende 
handwerkslieden en tenslotte van de instantie d i e t o e l a a t t e 
b o u w e n , de overheid, in dezen vertegenwoordigende de ge
meenschap, de samenleving. 
Wanneer wij aan het gebouwde als t e e k e n van de ingesteld-
heid-van-den-tijd die waarde hechten, die wij er m.i. aan moeten 
hechten, dan valt niet te ontkennen, dat van een harmonische 
ontwikkeling in onze moderne steden bitter weinig blijkt. 
Dan zien wij vrijwel overal de natuurlijke rangorde der dingen 
genivelleerd of zelfs omgekeerd en in het tegendeel verkeerd. 
Het is hier niet de plaats om op alle denkbare factoren of op alle 
categorieën tot in onderdeelen in te gaan. 
Ik wil slechts op enkele hoofdzaken wijzen. 
Als bij alle menschelijk h a n d e I e n is ook bij het bouwen leiding 
gevend het d e n k e n , dat den a r b e i d leidt tot het d o e l . Maar 
het denken heeft tweeërlei gerichtheid. Het denken is eenerzijds 
gericht tot het hem gegevene, de ons gegeven natuurordening, 
tot welke het denken zich wendt om, in de è r k e n n i n g van het 
ons-gegeven-zijn er van de natuurordening te leeren k e n n e n. 
Anderzijds is het denken leiding gevend, besturend bij het doen, 
het handelen, het k u n n e n. Eenerzijds dus de a a n v a a r d i n g 
v a n iets, dat gegeven is, anderzijds het willen, het s t r e v e n 
n a a r iets, het voortbrengen, het verder brengen van en met het 
gegevene. 

Daar, waar alleen is het s t r e v e n zonder de a a n v a a r d i n g 
is verkeerde gerichtheid. Daar, waar in de d o e l-s t e I I i n g van 
het denken niet tevens van de aanvaarding als beginsel blijkt, 
daar waar dus alleen een doel-eind wordt nagestreefd zónder 
begin(sel), moet, in het werk, onherroepelijk van die verkeerde 
instelling blijken. 
Wanneer wij spreken van een bouw-doel, een bouw-bestemming, 
dan is dat gestelde einddoel in zeer veel gevallen niet méér dan 
een doel dat zijn totale bereiking vindt in materieele en econo
mische nuttigheid, in gebruikswaarde-zonder-meer. Maar geen 
bouwwerk kan als teeken van kunnen, als kunst, waarlijk vol
tooid zijn, wanneer niet in het eind-doel méér is gesteld, wanneer 
in het gestelde eind-doel niet b e s l o t e n ligt het beginsel, mèt 
het werk en door het werk, naar de mate van zijn kunnen uit 
te gaan boven de nuttigheid-zonder-meer, d.w.z. te doen blijken 
van een ingesteldheid, die in de materieele nuttigheid geen eind
doel ziet, maar een motief, een beweegreden om, den mensch 
d i e n e n d e e n v e r h e f f e n d e , Gode te eeren. 
Doelmatigheid en bruikbaarheid zijn daarom echter geen min-
der-waardige laag-bij-de-grondsche zaken, die een k u n s t e 
n a a r in zijn kunst kan en mag verwaarloozen; integendeel: 
wie deze vanzelfsprekende materieele doelstelling verwaarloost, 
die keert zich in feite tegen den mensch en tegen zijn natuurlijke 
levensverrichtingen, en daarbij tevens tegen den Schepper, die 
den mensch schiep zooals hij is. Hij stelt zijn eigen intenties in 
de plaats van een Goddelijke intentie, hij meent het beter te 
weten maar zijn werk bereikt nooit het stadium van het volle 
levende, natuurlijke, het wordt geen b o u w k u n s t , maar ge-
k u n s t e l d . 

Zoo zal dan ook de a r b e i d, dien wij aan ons werk hebben te 
besteden, méér dienen te zijn, dan die, welke voldoende zou zijn 
om het stadium te bereiken van een bruikbaarheid-zonder meer. 
Laten wij een oogenblik zien naar de voortbrengselen van in 
onze oogen onbeschaafde volkeren en naar die van in onze oogen 
primitieve beschavingen: hun was de bruikbare nuttigheid van 

hun wapens en gebruiksvoorwerpen n i e t voldoende; integen
deel, wanneer zij er den allereersten (plicht)arbeid aan besteed 
hadden om ze, gemeten naar den maatstaf van nuttigheid-zon
der-meer, reeds b r u i k b a a r te maken, dan besteedden ze 
b o v e n d i e n en vanzelfsprekend nog vele malen zooveel 
(vreugde)-arbeid aan het v o l t o o i e n van die voorwerpen tot 
wat wij in onze musea als k u n st-schatten ten toon stellen. 
I n d e r d a a d , w a n n e e r wij a l s e e n i g e b e w e e g r e 
d e n d o e n g e l d e n n o o d z a k e l i j k h e i d en e c o n o m i e 
en w a n n e e r v o o r o n z e n a r b e i d a l s e e n i g c r i t e 
r i u m g e l d t h e t b e r e i k e n v a n e e n m a x i m u m a a n 
b r u i k b a a r h e i d bij e e n m i n i m u m a a n a r b e i d s -
p r a e s t a t i e , d a n d o e n wij b e t e r z o o m i n m o g e l i j k 
e n z e k e r g é é n r a a d h u i z e n te b o u w e n , d i e t o t in 
l e n g t e v a n d a g e n v a n e e n d e r g e l i j k e m e n t a l i 
t e i t z o u d e n g e t u i g e n . 

Tot in lengte van dagen! Ja, want door de bouwende arbeid ont
staat een bouwproduct, dat niet als vele andere voortbrengselen 
van nijverheid bedoeld is voor een kortstondig bestaan als con
sumptiegoed, maar dat in het algemeen b e s t e m d is voor lan-
geren tijdsduur. Zeker, wij weten dat alles wat menschenhanden 
maken, zal vergaan, dat het vergankelijk, tijdelijk werk is, maar 
ook hier staat mèt en naast de a a n v a a r d i n g van het tijdelijk 
zijn het streven èn naar materieele, n u t t i g e duurzaamheid èn 
naar blijvende, duurzame getuigenis. 
Zoo is het streven naar duurzaamheid niet alleen van materieele 
beteekenis, maar daarenboven teeken van een l e v e n s w i l , 
die het bouwwerk boven het tijdelijke wil doen uitgaan; dit stre
ven heeft echter alleen dan zin en kan alleen dan aanvaard wor
den als passend in de natuurlijke orde der dingen, wanneer dit 
streven tot uiting komt n a a r d e m a t e v a n b e l a n g r i j k -
h e i d, die aan het bouwwerk toekomt. 
Wanneer wij bedenken, dat in de realisatie van den wil naar duur
zaamheid de m a t e r i e en de samen-stellingen in materie, de 
c o n s t r u c t i e een zeer belangrijke rol spelen, dat is het zeker 
een teeken van een bedenkelijke-mentaliteit, wanneear wij zien 
hoe aan warenhuizen en bankgebouwen vaak de kostbaarste en 
soliedste materialen worden verwerkt, hoe voor onze schepen, 
die in enkele tientallen jaren worden afgeschreven het beste niet 
goed genoeg schijnt en hoe daartegenover veel van onze moderne 
kerkgebouwen en andere belangrijke bouwwerken duidelijk 
blijken geven van armoede èn gebrek aan duurzame deugdelijk
heid. Wie raadhuizen wil bouwen, begrijpe, dat zulks verplichtin
gen mee brengt: het raadhuis is nog steeds zetel van het hoogste 
plaatselijke wereldlijk gezag, óók in den tegenwoordigen vorm, 
waarin het administratieve karakter vaak zoo zeer overwegen 
kan. Als zoodanig dient het raadhuis nog steeds te zijn het 
e e r s t e huis van de stad. Het dient bewust te getuigen van een 
wil tot voortbestaan en tot verbondenheid ook met het toekom
stige leven van stad of dorp; het dient, méér dan andere bouw
werken tegen den tijd bestand te zijn. 

Maar levenswil a 11 e e n en zonder de erkenning en de aanvaar
ding v a n het tijdelijk en vergankelijk zijn, blijft ijdel, zooals het 
streven naar voort-leven zonder het a a n v a a r d e n van het 
ouder-worden ijdel blijft. In het kort-durende, het zeer-tijdelijke 
moge de bekoring van het glanzend-nieuwe een korte vreugde 
geven, voor het bouwwerk dat tegen den tijd bestand dient te zijn, 
dus zeker voor het raadhuis, zal men af moeten zien van alle 
materialen, die alleen in gloed-nieuwen, onbeschadigden, dus 
niet-beleefden, niet-door-het-leven-geganen, toestand bekoring 
kunnen geven. Het raadhuis vraagt er evenmin naar, om na een 
halve eeuw er nog „als nieuw" uit te zien! Want in wezen is het 
ouder-d u r v e n worden e n k u n n e n worden een juistere levens
houding, dan de v r e e s voor de teekenen van den ouderdom. Zoo 
zij het raadhuis uitsluitend opgetrokken in materialen, die den 
tand des tijds doorstaan kunnen en die daarenboven het leven 

aan kunnen, die zich laten vervuilen en beschadigen, die kunnen 
verweeren, zonder daarbij aan krachten in te boeten; materialen 
dus die in en door het leven eerder karakter krijgen, dan ver
liezen. En zoo vermijde men eveneens in het raadhuis elke be-
koring-van-het-oogenblik, elke vooropgezette gaafheid, gladheid 
en nieuw-heid, die niet in overeenstemming is met wat het raad
huis moet zijn, niet een m o m e n t , maar een m o n u m e n t , een 
gedenkteeken. 

De tijdverbondenheid van het bouwwerk strekt zich echter niet 
alleen uit tot de toekomst. De bouwende arbeid levert ons het 
bouwwerk niet alleen als een naar den t ij d-factor gecoördi
neerde zelfstandigheid, maar ook als een beperktheid, een be
grensdheid van p l a a t s . En daarmee voor elk bouwwerk tevens 
een verbondenheid met het v e r l e d e n . Geen bouwwerk, en 
zeker geen bouwwerk in dorps- of stadsverband ontstaat als een 
novum te midden van een onbepaald Niets. Elk bouwwerk kent 
in zijn bestaan, hetzij een direct, hetzij een indirect samen-zijn 
met andere bouwwerken van geheel verschillenden leeftijd, ge
heel verschillend menigmaal, maar toch tezamen gegroeid en 
naast elkaar voortlevend. En evenmin als de mensch in de 
samenleving kan en mag ontkennen, dat hij samen leeft met 
a n d e r e n ; anderen die er voor hem waren, die er met hem zijn 
en die er na hem nog zullen zijn, evenmin kan en mag de bou
wende werkzaamheid zich op het standpunt stellen, dat zij niet 
te maken heeft met wat er al was en wat er tegelijk met zijn 
arbeidsproduct nog zijn zal. Elk bouwwerk is èn door zijn eigen 
plaats èn door zijn deel-uitmaken van dorps- of stads-verband 
verbonden met het verleden, direct en indirect. 
Wie deze verbondenheid met het verleden ontkent, ontkent niet 
alleen de beteekenis van eigen werk voor de toekomst, maar ont
kent ook de fundamenteele verschijnselen van het leven. 
Maar er is ook hier weer onderscheid naar belangrijkheid. Want 
het woonhuis in de eene of andere buitenwijk staat wel tot de 
belendende huizen in direct verband en tot straat, wijk en dorp, 
of stadskern in indirect verband, maar dat verband blijft van 
andere orde dan dat van het openbare gebouw en van de primus 
inter pares, het raadhuis, tot dorp of stad. 

Het raadhuis v e r t e g e n w o o r d i g d de stad, geheel en al, is 
verleden èn toekomst. Het raadhuis is, méér dan het woonhuis, 
een verbinding tusschen oud en nieuw; en het zij daarvan een 
duidelijk teeken! H e t r a a d h u i s , d a t a l l e e n m a a r 
c o p i e w i l z i jn v a n e e n b o u w k u n s t u i t h e t v e r 
l e d e n , k a n a l l e e n m a a r t e e k e n z ij n v a n e e n 
g e b r e k a a n t o e k o m s t v e r t r o u w e n , m a a r e e n 
r a a d h u i s d a t a l l e e n m a a r n i e u w w i l z i j n e n 
e l k e v e r b o n d e n h e i d m e t t r a d i t i e e n v e r l e d e n 
w i l l o o c h e n e n is s l e c h t s t e e k e n v a n e e n v e r 
k e e r d e i n g e s t e l d h e i d , d i e h e t e i g e n l e v e n e n 
h e t e i g e n o n t s t a a n o n t k e n t ; h e t m i s t e e n g e 
r e c h t v a a r d i g d e t r o t s o v e r h e t v e r l e d e n , w a a r 
u i t h e t z e l f v o o r t k w a m . 

Maar er is, wat de verbondenheid aan het verleden betreft, nog 
méér: wie muziek componeert of gedichten schrijft, doet dat niet 
voor zich zelf. Het moge voorkomen dat kunstenaars, zich van 
eigen „hoog"-heid bewust, meenen in hun werken een „ taa l " te 
kunnen spreken, die alleen zij zelf of een klein getal ingewijden 
„verstaan", wanneer de kunst in de samenleving werkelijken 
z i n heeft, dan behoort zij zich te bedienen van v e r s t a a n 
b a r e t a a l . 
Zoo dit ergens geldt, dan geldt dat zeker voor de bouwkunst, 
want zij is het die dóór de haar eigen o p e n b a a r h e i d wat 
zij te zeggen heeft, zegt aan een i e d e r : wij kunnen geen selecte 
gezelschapjes vormen om ons te verdiepen in de een of andere 
exquise bouwkunstige smaak, die anderen niet zouden kunnen 
verstaan. 
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De bouwkunst is te zéér met het leven verweven om een andere 
taal te kunnen en te mogen spreken dan verstaanbare. En ver
staanbare taal moge nü a n d e r s zijn dan de taal-van-vroeger, 
en zij m o e t a n d e r s zijn, omdat ook de taal geen star, maar 
een levend iets is, maar haar a n d e r s zijn k a n en m a g alleen 
maar zijn g e l e i d e l ij ke o n t w i k k e l i n g uit het vroegere. 
Dit moge voor de werkelijke „ taa l " nog in sterkere mate gelden 
dan voor de „ taa l " van de bouwkunst, maar ook hier geldt, dat 
w i e a a n h e t v o l k a l s g e h e e l i e t s te z e g g e n h e e f t , 
d i e s p r e k e e e n t a a l , d i e 't v o l k v e r s t a a t . En ook hier 
geldt dit weer in de eerste plaats voor het raadhuis, dat is het 
eerste huis van de stad en dat behoort te zijn het huis van eiken 
stadsburger. De eenling moge in zijn eigen huis zich in onver
staanbaarheden verdiepen, h e t r a a d h u i s s p r e k e v ó ó r 
a l l e n e n t ó t a l l e n . 

Wij spraken zooeven over de noodzakelijke verbondenheid van 
het bouwwerk aan p l a a t s . Deze verbondenheid heeft meedere 
kanten. Allereerst wordt het bouwwerk gesteld als beperktheid 
van plaats (volumen) temidden van de onbeperktheid van plaats 
(ruimte). Ook hier het samen-zijn van aanvaarden of moeten 
en van willen of streven. Het bouwwerk moet volumen zijn en 
heeft dat te aanvaarden, maar het heeft te streven naar ruimte
lijkheid. Niet dus het zonder streven naar ruimtelijkheid op
stapelen van bouwmassa's, want daarin ontbreekt het streven, 
de wil tot leven, maar evenmin het ontkennen van het massa-
moeten-zijn, de fragiele ijlheid, die in zijn ontkenning ijdelheid is. 
Zoo zijn dan van het grootste belang in- en uit-wendig de vorming 
van de ruimte(n) in en om het bouwwerk en uitwendig bovendien 
de wijze waarop het bouwwerk als (samenstel van) massa(s) 
als g e b o n d e n ruimte dus zich verhoudt tot de algemeene 
ruimte, d.i. het s i l h o u e t . 

In dit duidelijke teeken demonstreere zich weer de beteekenis 
van het bouwwerk, zijn mate van belangrijkheid en zelfstandig
heid. D.w.z. het silhouet van het woonhuis zij bescheiden en passé 
zich aan bij die andere woonhuizen, waarmee het tezamen het 
geheel van de straat vormt. Maar het r a a d h u i s zij een gaaf 
en z e l f s t a n d i g g e h e e l , dat zich als zoodanig klaar en 
duidelijk bekent in een silhouet, dat zich niet bepaalt tot het 
stellen van botte massa's tegen de luchten, maar dat verder gaat 
en tracht die massa's mèt de luchten te verzoenen. 
Het is waarlijk niet zonder reden, dat onze bouwwerken van 
ouds streng en zwaarconstructief uit den grond oprijzend, in 
hun eindiging tegen de luchten, daar dus waar het gebonden-
bouwen ophoudt, zich bijna te buiten zijn gegaan aan speelsche 
eindigingsvormen; aan voltooiing van den ernst van de eronder 
gelegen ge-bouw-de samenstelling met een fijn en sprankelend 
spel van verzoening van het bouwvolumen met de luchten. Wij 
bouwen woonhuizen bij honderdtallen en telkens weer nieuwe 
en elk woonhuis is en blijft een klein en bescheiden deeltje in 
het geheel, maar wanneer wij een raadhuis bouwen voor één 
maal in vele, zeer vele jaren, dan moet ons dat als stede- of 
dorpelingen van een zoodanig belang en een zoodanige vreugde 
zijn, dat wij ook hier niet volstaan met het botte massa-silhouet-
zonder-meer, maar dat wij verlangen en eischen dat die volle 
„boven" het noodige uitgaande vreugde-arbeid mede in dat 
silhouet zijn uitdrukking vinde. 

Wij hebben met het aangeven van een w e z e n s - v e r s c h i l 
tusschen v o e t en b e k r o n i n g van het bouwwerk tevens 
een anderen vorm van plaats-verbondenheid aangeroerd, nl. 
de verbondenheid aan den grond, die voor het bouwwerk weer 
is als het m o e t e n - z ij n, dat dus wat te a a n v a a r d e n is, 
waartegenover het w i I I e n, zich openbaart in het s t r e v e n 
naar ö p - g e r i c h t h e i d u i t d e n g r o n d . Ook hier is weer 
het alleen en voor alles verlangen van opgerichtheid en de 
loochening van de grondverbondenheid ijdel, maar het ont-
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breken van elke opgerichtheid blijft anderzijds weinig verheven 
en in letterlijken en figuurlijken zin laag-bij-de-grondsch. 
Maar er zij ook weer hier onderscheid naar de natuurlijke rang
orde der dingen, d.w.z. wat in wezen niet hoog is, trachte niet 
dóór hoogte meer te zijn dan het is en wat van nature niet laag 
is, ontkenne zijn hoogheid niet. Wanneer wij zien hoe winkels, 
woonhuizen, scholen e.d. zich met „torens" e.d. trachten te ver
heffen tot méér-dan-het-gewone, dus tot méér dan wat zij in 
wezen zijn, en daarentegen kerken en belangrijke openbare 
bouwwerken plat en laag-bij-den-grond zien blijven, dan is dat 
opnieuw teeken van een verkeerde mentaliteit. 
Wie woonhuizen bouwt, bouwe deze „gewoon" en zonder ijdele 
bestrevingen, die het woonhuis niet toekomen, maar wanneer 
een gemeenschap tot het bouwen van een gemeenschapshuis 
als het raadhuis besluit, dan wete het, dat het in letterlijken en 
figuurlijken zin iets bestreeft, dat n i e t gewoon is en dat boven 
het gewone woonhuis uitgaat. Men d u r v e torens achterwege 
te laten waar zij géén zin hebben, maar men durve ze te maken, 
waar zij — alléén al als symbool — zin hebben. En dat z o n d e r 
z i c h te e x c u s e e r e n o v e r h e t „ n u t t i g e g e b r u i k " 
d a t v a n d i e n „ o n n u t t e n" t o r e n t o c h n o g k ó n 
w o r d e n g e m a a k t . 

Wanneer wij het hebben over de verbondenheid van plaats, dan 
valt daaronder zeer zeker óók de verbondenheid aan de bouw
plaats, dus de algemeene situeering, die natuurlijk wel voor èlk 
bouwwerk van het hoogste belang is, maar weer niet voor alle 
bouwwerken en voor alle gebouwtypes in dezelfde mate en 
op dezelfde wijze. De situatie van het eene huis in de eene straat 
en het andere in die zelfde of in een andere straat mogen prin
cipieel weinig verschillen, het is van gering belang omdat die 
woonhuizen er enkele uit vele zijn. 

Maar het belangrijker bouwwerk eischt een belangrijker en 
meer bizondere situatie, wil het volgens zijn beteekenis tot zijn 
recht komen. Men kan betwijfelen of het „accentueeren" van 
markante punten in een stadsplan met daarvoor speciaal ge
creëerde „woon-torens" juist is, het is daartegenover zeker 
niet juist belangrijke openbare gebouwen ergens-in-de-rooilijn 
te situeeren; en dès te minder naar mate het betreffende ge
bouw door zijn aard en bestemming een bizonder en hoog 
karakter heeft. Men bouwe dus paleizen en raadhuizen niet 
„ergens" maar daar waar in dorps- of stadsplan hèt markante 
en voorname punt te vinden is, dat het raadhuis waardig is. 
En weer zóó, dat niet het te bouwen raadhuis „ergens" als 
bouw-massa wordt neergezet, maar zoo dat om en bij dat raad
huis een passende ruimte-ontwikkeling met het raadhuis als 
pièce-de-résistance mogelijk is. 

De groei èn van onze steden èn van onze raadhuizen heeft de 
opgave, vooral in de grootere plaatsen, niet gemakkelijker ge
maakt. Voor onze dorpen en kleinere raadhuizen is het probleem 
eenvoudiger gebleven: daar kan in veel gevallen op de plaats 
van het oude, soms in aansluiting mèt het oude raadhuisje, het 
nieuwe worden ontworpen, dat daarmee èn een historische tra
ditie voortzet in een historisch gegroeide entourage èn tegelijk 
van die entourage profijt trekt door een veelal goede situatie te 
kunnen blijven handhaven. Immers, in de meeste oude dorps-
en kleine stadskernen zijn de raadhuisjes in het algemeen goed 
gesitueerd geweest: hoofdwegen van buiten voeren naar de kern 
van het plaatsje, en vereenigen zich daar tot een centraal plein, 
een markt of een brink, waar zich hoog boven alles als teeken 
van geestelijk gezag en als hoofdmotief van toegangswegen, 
plein en dorpssilhouet de statige kerk verheft, terwijl in dezelfde 
omgeving, eveneens markant gelegen, zich het raadhuis verheft 
als teeken van het wereldlijk gezag. Hoogst merkwaardig en 
principieel zijn in dit opzicht de marktpleinen van steden als 
Groningen en Delft, met aan de eene zijde het raadhuis, aan de 

andere zijde de groote kerk als markante plein-afsluiting. Minder 
streng van opzet, maar geheel in denzelfden geest treffen wij 
marktpleinen aan in tal van andere steden, b.v. Haarlem, terwijl 
in tal van gevallen plein, markt, brink of verbreede hoofdstraat 
wel door de kerk wordt beheerscht, maar deze zich toch geheel 
of en ten deele daarvan afzijdig bevindt en daarmee het raad
huisje, hetzij naast, hetzij tegenover de kerk gelegen, toch vol
ledig tot zijn recht doet komen; typische voorbeelden geven vele 
Brabantsche dorpen als Oirschot, Zevenbergen, Hilvarenbeek e.a. 
In weer andere gevallen vinden wij het raadhuis op een markant 

punt op onzen weg naar de markt en in de onmiddellijke nabij
heid ervan (Zierikzee), terwijl in andere gevallen het oude raad
huis zich vrij aan een eigen plein heeft ontwikkeld, hetzij als 
vrijstaand gebouw op dit plein (Gouda), hetzij meestal als een 
één zijde van het plein volledig beheerschend bouwwerk (Middel
burg). Ligging aan s t r a t e n komen in ommuurde steden 
inderdaad voor (Alkmaar, Leiden), maar dan toch steeds aan 
naar verhouding breede straten (de ,,Bree"straat) of op ver
breede gedeelten (Bolsward) of vrij markante punten (Fra-
neker). (Slot volgt). 

DE PRIJSVRAAG VOOR EEN STADHUIS TE EINDHOVEN. 

Van bevriende zijde werd mij dezer dagen de gelegenheid geboden 
kennis te nemen van een publicatie in het Bouwkundig Weekblad 
Architectura, waarbij mijn naam in het geding werd gebracht. 
Deze publicatie draagt door hare anonimiteit het stigma van 
lafheid en zou dus onbeantwoord kunnen blijven. 
Waar het misschien de toeleg is om aldus een verdediging af te 
snijden voel ik mij geroepen tot een enkel woord van verweer. 
Hiertoe moge het navolgende dienen. 
Niettegenstaande het, onder motto „48" ter openbare prijsvraag 
voor een stadhuis te Eindhoven, ingezonden plan mijn schepping 
is, draagt de naambrief de namen van drie personen, ofschoon 
twee van hen slechts zeer ondergeschikte arbeid hadden verricht. 
Ter verklaring moge worden volstaan met de bemerking dat 
plan „48" in zeer korten tijd werd uitgeteekend. 
Nadat de uitslag van de prijsvraag bekend was geworden heeft 
een der onderteekenaars van den naambrief, de heer Edmond 
Nijsten B.N.A. zich dan ook in bijzijn van den mede-onderteeke
naar, den heer Herman Mens, teruggetrokken en wel tot twee
maal toe, waarbij hij afstand deed van al zijn vermeende rechten. 
Dit terugtrekken van den heer Nijsten ligt in een schriftelijke 
verklaring vanwege den heer Mens vast. 

De heer Herman Mens, die destijds werkloos was, heeft op mijn 
verzoek en onder mijn leiding teekenwerk verricht voor het plan, 
dat later onder motto „48" zou worden ingezonden. Daar de 
heer Herman Mens in de monumentale architectuur iedere 
scholing mist, was het uitgesloten, dat hij aan een prijsvraag als 
de onderhavige kon mededingen. 
Vóórdat door mij de meervoudige opdracht in feite werd aan
vaard heeft de heer Mens zich, na een bespreking met mij en 
op mijn verzoek, bij een alleszins deskundige geïnformeerd of 
hij zich zou kunnen aanmelden als mede-ontwerper en toen die 
deskundige van oordeel bleek, dat daarvan geen sprake kon zijn, 

heeft hij zich ter vergadering van de Commissie van Advies, 
waarbij de identiteit van den ontwerper van plan „48" zou 
moeten blijken, ook niet meer aangemeld. De heer Mens was 
door mij van datum en uur der vergadering op de hoogte gesteld. 
Nadat de meervoudige opdracht door mij was aanvaard diende 
de heer Edmond Nijsten B.N.A. een aanklacht in bij de Perma
nente Prijsvraag Commissie!! 
Van eenig ernstig en serieus onderzoek van de zijde van de 
Permanente Prijsvraag Commissie naar de gegrondheid van deze 
klacht is mij echter tot op heden niets gebleken. 
Gezien de omstandigheden welke zich, vóór het aanvaarden van 
de meervoudige opdracht door mij, hadden voorgedaan, achtte 
ik mij alleszins gerechtigd een onverplichte opening van den, 
onjuisten, naambrief te weigeren. 
Dat Burgemeester en Wethouders van Eindhoven, in strijd met 
hunne overeenkomst met de deelnemers aan de prijsvraag, den 
naambrief toch hebben geopend, is op zijn zachtst gesproken 
incorrect. De gevolgen van deze incorrectheid zullen in nader 
verband moeten worden beschouwd. 
Het aandeel dat de Permanente Prijsvraag Commissie in deze, 
inderdaad weinig verkwikkelijke, aangelegenheid heeft gehad, 
zal na kennisname van het bovenstaande duidelijk zijn. 
Op alle onwaarheden die ten dezen zijn gedebiteerd meen ik 
thans niet verder te moeten ingaan. 
Alleen dit wil ik tenslotte opmerken dat, waar in de boven gesig
naleerde publicatie wordt vermeld, dat ik de twee andere archi
tecten onkundig heb gelaten van de verdere uitwerking van het 
plan in tweede etappe, zulks zeer tendentieus is, daar ik toch, 
vóórdat de meervoudige opdracht door mij werd aanvaard, met 
de Heeren Nijsten en Mens ampel heb geconfereerd, waarbij ik 
te kennen heb gegeven de meervoudige opdracht niet te aan
vaarden indien zij een mede-ontwerperschap zouden opeischen. 

Ir. J . A. M. DEN B O E R , b.i. 

ONDERSCHRIFT. 

Het verweer van dh. Ir. den Boer brengt geen enkel argument, 
dat het inzicht in de k e r n v a n d e z a a k kan wijzigen. 
Wanneer in een periodiek een niet onderteekende mededeeling 
wordt gepubliceerd, dan wil dit volgens een in de geheele jour
nalistiek bekende en aanvaarde regel zeggen, dat de Redactie 
daarvoor de aansprakelijkheid op zich neemt. Wie onze Redactie 
is, staat aan het hoofd van ons blad, en mocht dit den heer den 
Boer zijn ontgaan, dan zij er hem even op gewezen, dat dit 
blad het orgaan is van den B.N.A. en A. et A. Vereenigingen, 
die als constitueerende organen de Algemeene Prijsvraag-
regelen mede samenstelden en in wier opdracht de Redactie 
genoemd stuk plaatste. 
Rhetorische ontboezemingen over anonimiteit en stigmata van 
lafheid, zijn hier dus extra zot. 
Alle bemerkingen van den heer den Boer draaien om het 
f e i t , dat hij e r k e n t bij inzending „48" m e t t w e e 
a n d e r e i n z e n d e r s d e n n a a m b r i e f t e h e b b e n 
o n d e r t e e k e n d (de naambrief bevat volgens voorschrift 

van de A.N.P. de verklaring, dat de inzending het geestelijk 
eigendom is van onderteekenaar(s)) — terwijl hij later zich 
persoonlijk aanmeldde als de auteur van „48", op grond daar
van een meervoudige opdracht aanvaardt en . . . zich tegen 
opening van den naambrief verzet. Waar gebleken is: met reden! 
Ten aanzien van de medeonderteekenaars doet dh. den Boer 
eenige mededeelingen, waarbij echter moet worden opgemerkt 
dat dh. Nysten w e I afstand deed van zijn rechten, doch de 
klacht e v e n e e n s handhaafde; ook dh. Mens diende een 
zelfde klacht in, waarbij het verweer van dh. den Boer omtrent 
diens scholing, niets ter zake doet. 
De uitvlucht, of het excuus, dat de door den heer den Boer 
mee-onderteekende naambrief „onjuist" was, — is allerminst 
een gelukkig moment in het verweer van iemand, die wil be
wijzen dat hij n i e t (gelijk hem verweten wordt) met de 
goede prijsvraagzeden op zeer laakbare wijze heeft omge
sprongen. 
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BOEKBESPREKING 

„Metselen" door F. Weyde. Uitgave van de Algemeene Neder
landsche Bouwarbeidersbond, de R.K. Bouwarbeidersbond 
„St. Joseph" en de Nederlandsche Chr. Bouwvakarbeidersbond. 
Drukkerij Hoonte. Utrecht. 330 blz., 309 afb. 
Met medewerking van de drie bovengenoemde bonden is door 
den heer F. Weyde te Amsterdam, een man uit de practijk van het 
metselvak, een studieboek geschreven ten dienste van jeugdige 
en oudere vakarbeiders en hen die later leiding moeten geven. 
„Als ideaal stelde ik mij, een boek over het vak metselen te 
schrijven volgens mijn eigen opvatting", aldus vangt de auteur 
zijn inleiding aan. 
Het zou „geen erg zakelijk geschreven boek" moeten zijn; ook 
niet een met heel veel fotografische afbeeldingen van schoone 
bouwwerken. Ik wilde al schrijvende metselen, samen bouwen 
en daarbij leiding geven." 
In text en afbeeldingen is het boek op dat doel inderdaad geheel 
afgestemd; het is geschreven in den stijl van het gemoedelijk en 
onderhoudend gesprek van den oudere, den ervarene, tot den jon
gere in eenvoudige begrijpelijke taal. 
Onderwerpen als de fabricatie van baksteen, cement en kalk, 
mortelbereiding, steigermaken e.d. heeft de schrijver niet in de 
stof opgenomen; zij worden slechts terloops of iets uitvoeriger 
aangeroerd voor zoover zij met betrekking tot het behandelde 
onderdeel van belang zijn. 
Dat het boek desondanks 330 bladzijden druks telt bewijst wel 
dat de schrijver veel op het hart had. 
Er blijkt voorts uit het boek dat hij bezield is met groote liefde 
voor zijn vak, want in zijn inleiding zegt hij verder: „metselwerk, 
goed uitgevoerd, is mooi en deugdelijk en heden ten dage nog 
door geen ander materiaal geëvenaard. Als men het vak meester 
is, beoefent men het met plezier; niets werkt vernederender op 
een mensch dan de kennis te missen welke redelijkerwijze van 
hem verwacht mag worden." 
Door het gericht zijn van de stof op het metselambacht en den 
metselaar beantwoordt Weyde's werk in alle opzichten aan het 
gestelde doel. Het moge hier en daar iets wijdloopig uitgevallen 
zijn, het belicht alle facetten van het vak en in het bijzonder valt 
de nadruk op de fijnere knepen ervan. 

Hierdoor onderscheidt het zich wezenlijk van de bekende studie
boeken waarin metselen als onderdeel van steenconstructie be
handeld wordt, en die zich meer richten tot de onderscheiden cate
gorieën bouwvakbeoefenaren. Deze werken zijn slechts ten deele 
geschikt te achten in handen van den eenvoudigen ambachtsman. 
In de opleiding van dezen en ter bevordering van de kennis van 
het ambacht is dit boek derhalve als een zeer te waardeeren hulp 
te begroeten. Tot dat doel is bovendien de prijs van het kloeke 
werk zeer laag gesteld. 
In de beoordeeling van de ambachtelijke zuiverheid van sommige 
onderwerpen kan ik het met den schrijver niet eens zijn. 
Weliswaar is door het gebruik van cementmortels de construc
tieve waarde van metselverband niet meer van die voorname be
teekenis als voorheen met de toepassing van kalkmortel het ge
val was, dat houdt evenwel niet in dat men van de regelen die de 
metselverbanden beheerschen, voor constructieve onderdeelen 
als b.v. de schoorsteen afgebeeld in fig. 198 en 199, zoover zou 
mogen afwijken. 
Ook de afgebeelde vlechtingbeëindigingen (figuur 224) zijn 
constructief bedenkelijke kunsten met metselsteen die tegen de 
zuiverheid van het ambacht ingaan. 
Dit mogen wij den schrijver echter niet te zwaar aanrekenen 
wanneer we bedenken wie hierin zijn leermeesters zijn geweest. 
Daarentegen toont de schrijver zich aesthetisch afkeerig van 
een zoo zuiver stuk metselwerk als de ezelsrug, hoewel hij over
tuigd is van de constructieve waarde ervan. Overigens mankeert 
in deze afdeeling een afbeelding van een ezelsrug met goed af
waterend profiel van ter weerszijden overstekende rollagen. 
In het hoofdstuk boogenconstructies toont schrijver zich voor
stander van het samenvallen in de kruis van den buitenbooglijn 
met een lintvoeg. Om practische redenen is dit m.i. te verwerpen 
in verband met het lastige hakken van de moeilijk heel te houden 
schegstrekken en om aesthetische redenen omdat het ineen-
loopen van de buitenboogvoeg met de lintvoeg een hinderlijke 
vlek vormt. De uitvoering volgens figuur C blz. 303 en b.v. die 
volgens teekening 283 is fout te achten. Fig. D van blz. 303 en de 
foto van fig. 284 geven juist de goede oplossing. 

J . Z IETSMA. 
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O N T W E R P - L I J S T B E N A M I N G E N V A N H O U T S O O R T E N . V 1015. 
Hoofdcommissie van de Normal isat ie in Neder land. 

A a n de inleiding van bovengenoemde lijst ontleenen wij het volgende: 
De lijst van handelsnamen en botanische benamingen van houtsoorten, op
gesteld in 1927 en opgenomen in de voorschri f ten N 1012 (Keur ingsvoor
schri f ten voor hout als bouwmater iaal ) , bleek herziening en aanvul l ing te 
behoeven. W a t betreft de Oost- en West- Indische houtsoorten waren in overleg 
met het Boschbouwproefstat ion te Buitenzorg ter zake voorstellen ingediend 
door het Koloniaal Instituut te Amsterdam. E r werd daarbij op gewezen, 
dat op grond van nadere onderzoekingen de botanische herkomst van tal 
van houtsoorten nauwkeuriger en vollediger kan worden aangegeven, dan in 
evengenoemde naamlijst het geval was. Een meer volledige en nauwkeurige 
opgave van de handelsnamen, de synoniemen daarvan en de botanische be
namingen zou dan ook verhelderend en ordenend kunnen werken en mitsdien 
de toepassing van de voor bepaalde doeleinden meest geschikte houtsoorten 
krachtig kunnen bevorderen. 
Bovengenoemde lijst betreft echter in hoofdzaak houtsoorten voor bouwdoel
einden. De betrokken normal isat iecommissie T 1 , voor de normalisat ie van 
keuringsvoorschri f ten voor hout voor bouwdoeleinden, concludeerde dan ook, 
dat aan een naamlijst van meer algemeene st rekking, als bedoeld door het 
Koloniaal Instituut, ongetwijfeld groote behoefte bestaat, doch dat de samen
stel l ing van een zoodanige lijst aan een nieuw in te stellen normalisatie
commissie diende te worden opgedragen. Op grond van deze overwegingen 
werd op voorstel van commissie T1 door de Hoofdcommiss ie voor de Nor
malisatie in Nederland besloten tot de instell ing van Commiss ie 49, voor de 
n o r m a l i s a t i e v a n b e n a m i n g e n v a n h o u t . 
De bedoeling van de opdracht was de opstell ing van een lijst, welke voor 
een groot aantal van de in den handel voorkomende namen van houtsoorten 
aangeeft, van welke boomsoort het hout afkomstig is. 
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De uitvoering van deze opdracht leverde groote en ten deele onoplosbare 
moeil i jkheden op, omdat de houthandel tal van handelsnamen voor houtsoor
ten en kwaliteiten onderscheidt, welke niet, of niet met stel l igheid, aan een 
bepaalde botanische herkomst kunnen worden verbonden. 
De Commiss ie heeft zich dan ook beperkt tot het scheppen van orde op het 
gebied der benamingen en de botanische herkomst. Zij heeft zooveel mogelijk 
getracht deze herkomst zoodanig vast te stellen, dat bij aankoop van een 
houtsoort geen hout kan worden geleverd van geheel andere botanische her
komst met daaraan verbonden verschi l in bouw en eigenschappen. 
Dat met betrekking tot dit laatste streven de beperking „zooveel mogelijk" 
moet worden gemaakt, v indt zijn oorzaak in het feit, dat de botanische be
naming van een aantal aan de markt komende houtsoorten niet geheel vast 
staat. Men dient intusschen tevens in het oog te houden, dat — binnen de 
botanische soort — bouw en technische eigenschappen en daardoor ook de 
handelswaardeering aan aanzienli jke variatie onderhevig kunnen zijn. 
Daar zoowel het aantal houtsoorten, dat in Nederland aan de markt komt, 
alsook verdere differentiat ies en handelskwal i te i ten gestadig toenemen en 
ook de inzichten omtrent de botanische nomenclatuur doorloopend aan ver
anderingen onderhevig zijn, geeft deze lijst den h u i d i g e n stand van 
zaken weer. 

Van enkele houtsoorten of groepen van houtsoorten is het bekend, dat zij 
in technisch opzicht zeer uiteenloopende v a r i ë t e i t e n omvatten. In gevallen, 
waar in de export zich nog niet heeft ontwikkeld, is het niet mogelijk deze 
v a r i ë t e i t e n nader aan te geven. De opvattingen en gebruiken van den handel 
kunnen zich wijzigen of verder ontplooien. 

Het ligt dan ook in de bedoeling, deze lijst regelmatig aan herziening te 
onderwerpen. 

HUGO L E D E R E R f 

Cri t iek tot 1 December 1940. J . Z. 

Het ware kunstenaarschap is in kleinigheden te zien, en zoo het 
er niet in te zien is, er in te voelen. 
Eén enkele strophe uit een gedicht, een enkele melodie uit een 
partituur, één enkel brok van een bouwwerk, ze kunnen on
afwijsbaar meesterschap vaststellen. Zoo kan één enkel detail 
in een onbekend klein werkje van een beeldhouwer, die een 
wereldnaam heeft op grond van „groot werk", zijn meesterschap 
misschien eerder en sterker belichten dan de kwaliteiten van 
zijn bekender oeuvre. 
Eenige jaren geleden bezocht ik in de buurt van Cleve een kerk
hof voor gevallenen in den wereldoorlog. Aan het einde van het 
kerkhof bevindt zich een soort open kapel, waarin in den achter
muur een bronzen relief was aangebracht, van nog geen meter 
in het vierkant. De voorstelling van het relief gaf een tweetal 
van het oorlogsveld terugkeerende soldaten, met drie paarden . . . 
Een toepasselijke, eenvoudig sprekende symbolische gedachte, 
en een even eenvoudige compositie op de diagonaal van den 
rechthoek. Maar wat mij het meest trof, was de weergave van 
de vreemde onrust in de paarden. We kennen het paard als een 
rustig dier, met een rustig innerlijk; het huppelt dartel of steigert 

onstuimig, het briest, maar daarmede zijn we vertrouwd. Waar 
wij niet mede vertrouwd zijn, is als het paard onrustig is; dan 
is het ons vreemd. Dan voelen wij dierlijke instincten die wij met 
onze menschelijke gevoelens mogelijk nog wel vaag kunnen 
bevroeden, maar niet meer kunnen kennen. En dit relief gaf die 
instincten, welke ons vreemd zijn, weer! Dit stukje plastiek was 
sculptuur. Wat een meesterwerkje in zijn subtiel geboetseerde 
wezenlijke realiteit. 
Het relief was, zoo vernam ik, van Hugo Lederer, den beeld
houwer dien wij kennen van het fameuze Bismarckmonument 
te Hamburg, waarvan hij de figuur uit een granietblok van 15 m 
hoog hakte. 
Ik bleef sindsdien Lederer volgen waar ik van hem hoorde, omdat 
hij me gefascineerd had. 
Nu lezen wij dat hij overleden is op 69-jarigen leeftijd. 
Ik blijf hem, wiens groote werken ik niet uit aanschouwing ken, 
gedenken uit dat kleine bronzen relief, dat werkje, dat misschien 
wel buiten de karakteristiek van zijn algemeen bekend oeuvre 
valt, maar dat onmiskenbaar bewijst, dat Hugo Lederer een 
„beeldhouwer" was. J- P. M. 
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WILLEM NOORLANDER ! 
Op 24 Juli j.l. overleed op 63-jarigen leeftijd de architect Willem 
Noorlander, lid van den B.N.A. De heer Noorlander, die veel werk 
heeft gebouwd, heeft veel bekendheid verworven door zijn beide 
bioscooptheaters op de Ceintuurbaan te Amsterdam. In één 
waarvan hij trachtte in den gevel tot betonarchitectuur te komen 
in vorm van de z.g. Amsterdamsche School en vooral door het 
nieuwe Rembrandttheater op het Rembrandtsplein. 
Voor dat hij zich als architect vestigde heeft de heer Noorlander 

T 
zich bekendheid verworven als schrijver van eenige technische 
boekwerken, waarvan vooral „Uzerconstruct ies" en „Bet imme
ringen" bekend zijn geworden. 
De heer Noorlander was iemand met een onvermoeibare werk
lust en werkkracht, waardoor hij zich heeft weten op te werken 
tot een bekend architect in de hoofdstad. Op Vrijdag 26 Juli 
werd zijn stoffelijk overschot te Westerveld verascht. 

J . P. M. 

BOUWKUNST EN BOUWVAK 
DOOR B. T. BOEYINGA. 

II. O R I E N T E E R I N G 

In het vorige artikel over bovengenoemd onderwerp, waarin 
een retrospectief overzicht over de verbondenheid van de bouw
kunst aan het bouwvak werd gegeven, is, hoewel summier, aan
getoond hoe het ontbreken van het verband tusschen bouwkunst 
en bouwvak geleid heeft tot de ontredderde toestand, waarin 
wij ons heden bevinden. 
Natuurlijk staan hierbij bouwkunst en bouwvak niet op zichzelf, 
maar houden verband met het geheele aspect dat onze samen
leving vertoont. En evenals op het gebied der bouwkunst, is er 
op velerlei ander gebied met groot idealisme gestreefd naar ver
betering en is men door groote toekomstverwachtingen bezield 
geweest. Er zijn ook bepaalde gebieden aan te wijzen, waarop een 
enorme ontwikkeling kon worden waargenomen. Maar, zooals 
Prof. Huizinga ons verklaart in zijn „ In de schaduwen van 
morgen", alle idealen waren daarbij verdeeld. Er was wel een 
streven, doch dit streven was zonder evenwicht en kon ons geen 
nieuwe cultuur brengen. Hierop mag echter in dit artikel niet 
nader worden ingegaan. Het gebied der bouwkunst en alles wat 
daarbij behoort is al van zoo grooten omvang, dat het op zichzelf 
reeds meer dan voldoende stof geeft voor enkele tijdschrift
artikelen. Het is de bedoeling de gedachten daarbij zooveel mo
gelijk te laten gaan over bereikbare werkelijkheden, over tastbare 
en praktische mogelijkheden, maar met een geestelijken achter
grond, die deze beschouwingen alleen waarde kunnen geven. 

Bij alle streven naar verbetering van toestanden in het bouwvak 
en het architectenvak moet op den voorgrond worden gesteld, 
dat bouwkunst en bouwvak een onverbrekelijk geheel zijn. Het 
besef daarvan te laten doordringen tot alle kringen in het maat
schappelijk leven, die invloed kunnen hebben bij het bouwen, 
is de eerste en voornaamste taak van de architecten, als leiding
gevende groep bij het bouwen. Alles wat in de toekomst zal 
geschieden, om tot een betere wijze van bouwen te geraken, 
moet op dat inzicht gebaseerd zijn. Er is geen ontwikkeling van 
de bouwkunst mogelijk, als ook niet het bouwvak mede tot ont
wikkeling wordt gebracht. Slechts in een toestand, waarin alle 
factoren die van invloed zijn bij de tot stand brenging van bouw
werken, op hooger peil zijn gebracht, kan de Bouwkunst „de 
moderne 20e eeuwsche bouwkunst", tot hooger ontwikkeling 
geraken. De enkele bekwame, krachtige en leidinggevende figu
ren onder de bouwmeesters zijn niet bij machte, om de bouw
kunstontwikkeling in belangrijke mate te bevorderen, als niet 
het bouwvak in zijn geheel op hooger peil komt te staan. Deze 
vooraanstaanden onder de bouwmeesters kunnen bij bepaalde 
bouwwerken, met medewerking van enkele bekwame uitvoer
ders, waarbij de uitvoering van het werk kan worden opgedragen 
aan enkele goed georganiseerde bedrijven, wel incidenteel werk 
van hoog gehalte te voorschijn brengen. Dit is slechts de enkele 
bloem op een toevallig plaatsje in den overigens geheel onvrucht-
baren grond. Willen we echter van a l g e m e e n e ontwikke
ling der bouwkunst kunnen spreken, die kan voeren tot een 
„nieuwen stijl", dan moet daarvoor het oog gericht zijn op het 
vruchtbaar maken van den geheelen bodem, of zonder beeld-
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spraak, op gezondmaking van het vak in al zijn geledingen en 
het onderling verband van allen die tot het vak behooren en die 
bij de totstandbrenging van bouwwerken, in den ruimsten om
vang, betrokken zijn. Dan alleen, in die afhankelijkheid van 
elkaar, kan de invloed van den meest bekwame overgebracht 
worden op den minder bekwame. De voorbijgegane halve eeuw 
doet ons duidelijk zien, dat alle pogingen, die niet op deze volle 
gezondmaking van het „vak" zijn ingesteld, geen bevredigend 
resultaat geven, noch voor het technisch, noch voor het aesthe
tisch element in de architectuur. 
Dit inzicht heeft de leiders van onzen Bond, reeds een aantal 
jaren geleden de vraagstukken, zoowel van de opleiding van den 
architect, als van de „saneering van het bouwvak", onder de 
oogen doen zien. Over beide onderwerpen zijn belangrijke rap
porten verschenen. Over de opleiding in Jaargang 1931, pag. 381, 
over de saneering in Jaargang 1936, pag. 301 en de daarop ge
volgde Proeve van uitwerking van het beginsel van registratie. 
Hoewel deze rapporten zeer belangrijk zijn, en onze Bond daar
mee (gedeeltelijk in samenwerking met andere organisaties in 
het bouwvak) verdienstelijk voorbereidend werk heeft verricht, 
is er toch veel meer noodig, dan hetgeen in deze rapporten wordt 
aangegeven, om tot een toestand te geraken waarin een levens-
krachtigen opbloei van bouwkunst en bouwvak mogelijk is. 
A l l e factoren, die dezen bloei kunnen bevorderen, dienen onder 
de oogen te worden gezien. Het in deze rapporten voorgestelde 
kan slechts een zeer aanvankelijke verbetering brengen. Het 
bouwvak is ten slotte niet gezond te maken door de registreering 
van beroepen alleen en het aangeven van normen daarvoor. Van 
veel meer belang is het, aan te geven op welke wijze men in deze 
beroepen zal worden opgeleid. En die opleiding dient te worden 
gebracht in verband met het vak, en de beoefenaars van het vak 
moeten hierbij leiding geven en eischen stellen. Dit dient over 
de geheele linie te geschieden. 

De verbondenheid van bouwkunst en bouwvak zal hierbij tot 
uitdrukking moeten worden gebracht. Dan alleen mogen wij 
er verwachtingen van koesteren. 

In ruimer verband is het de geestelijke band tusschen kunst en 
samenleving, die de allesbeheerschende factor is bij alle te 
stellen toekomstverwachtingen van cultuur en kunst, dus ook 
van de bouwkunst. Maar als Prof. Huizinga in zijn zooeven 
genoemd boek een benaderende omschrijving van het begrip 
„cul tuur" tracht te geven, dan zegt hij vooraf dat cultuur i n 
de e e r s t e p l a a t s vereischt een zeker evenwicht van gees
telijke en stoffelijke waarden. Dat hij het zeer bepaalde gebied, 
dat in dit artikel wordt behandeld, daartoe ook betrekt, blijkt 
wel als we zien hoe hij als gevoelige waardemeter, waarmee 
men zich van den febrielen aard van het hedendaagsche cultuur
leven kan overtuigen, een vergelijking van de lijnen der kunst 
geeft en zegt: „Al de overgangen die zij (de kunst) doormaakte, 
van het quattrocento (bloeiend kunsttijdperk in Italië tusschen 
1400 en 1500) af, tot het rococo toe, waren geleidelijk, conser
vatief. De strenge toets van g e s c h o o l d h e i d en k u n s t -
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v a a r d i g h e i d (spatieering van mij B.) werd in al die eeuwen 
onverzwakt en als een natuurlijke grondvoorwaarde gehand
haafd. Eerst in het impressionisme begint de prijsgave van de 
beginselen, die op den duur den weg zou openen voor de burleske 
afwisseling van door reclame opgezweepte mode-exessen, zoo
als de eerste decenniën van deze eeuw te zien gaven." 
Al is het dus, dat wij er ons wel bewust van mogen zijn, dat de 
ontwikkeling van de bouwkunst van meerdere factoren afhan
kelijk is, dan alleen van het weer gezond maken van het bouw
vak, toch kan het gerekend worden tot onze taak te behooren, 
bij de zoo begeerde ontwikkeling van het cultureele leven, de 
voorwaarden waaronder deze ontwikkeling op ons gebied slechts 
mogelijk zijn, onder de oogen te zien, om daarmede, zij het slechts 
een steentje, bij te dragen tot de bereiking van een betere toe
komst. Bij een ontplooiing van alle krachten der samenleving, 
bij het streven naar een nieuwen „sti j l" kan ieder slechts op het 
gebied waarop hij in die samenleving bizonder is ingesteld, zijn 
aandeel bijdragen. Alleen als onze levenshouding op deze over
tuiging is gegrond, kunnen wij ook met ernst en overgave op 
een bepaald en beperkt gebied naar verbetering streven en daar
mede onze taak, ja zelfs onze roeping vervullen. Het streven als 
zoodanig is daarbij reeds een kenmerk van cultuur. 

Naast de eisch van verbondenheid van de bouwkunst aan het 
bouwvak is de tweede eisch die wij op den voorgrond stellen 
deze: Al hetgeen ondernomen wordt om tot betere toestanden 
in het bouwvak te komen, zal g e l e i d moeten worden door 
den architect, den meester bij het bouwen. In aesthetischen noch 
in technischen zin, mogen wij leidende machten erkennen, die 
niet zelf praktisch als m e e s t e r in het vak geschoold zijn. 
Theoretische overheersching, z.g.n. wetenschappelijke leiding, 
is, zonder meer, niet te aanvaarden. 
Wij moeten hier echter reeds dadelijk aan toevoegen, dat de 
architect in het algemeen niet meer is die meester, aan wien 
zoo'n hooge taak kan worden opgedragen. Veelal is hij niet meer 
de eerste, de hoogste, de voornaamste van degenen die tot het 
gilde van de bouwenden behooren. Velen die dezen „meesters
titel" voeren hebben slechts de kennis en levenshouding van een 
slechten gezel, om van hun kunnen maar niet te reppen. En 
het is in onze dagen helaas ook reeds zoover gekomen, dat zelfs 
meer belangrijke en bekwame architecten zich tot onderge
schikte krachten van de bouwenden hebben moeten verlagen. 
Zij hebben hun arbeid in loondienst der eigenbouwers gesteld, 
zonder eenige medeverantwoordelijkheid bij de totstandbrenging 
hunner ontwerpen. 

Er moet dus nog wel iets gebeuren in de architectenwereld, eer 
men als geheel aan die hooge taak, aan het vervullen van die 
hooge roeping toe gekomen is. Aan de spits van het architecten
corps staat wel een aantal bekwame bouwmeesters, die tot het 
aanvaarden van deze taak bevoegd kunnen worden geacht. Maar 
deze taak kan niet worden volvoerd door een kleinen kring. De 
geschiedenis, die in het vorig artikel werd beschreven, geeft reeds 
voldoende aanwijzing daarvoor. 

Het eerste punt van het wederopbouwprogramma, wel te ver
staan de wederopbouw van de harmonische samengang van 
bouwkunst en bouwvak, is dus de scholing van den architect 
en het vormen van een corps van vakbekwame en bij het vak 
l e i d i n g g e v e n d e architecten. Dit omvat meer dan het 
vraagstuk van de opleiding van den architect, zooals dat gesteld 
is in ons rapport, hiervoren genoemd en de wijze waarop daarin 
de oplossing is aangegeven. Er moeten veel bekwame architecten 
beschikbaar zijn, die tot in de uithoeken des lands leiding geven. 
Want dit is inderdaad de eerste en voornaamste eisch bij het 
vernieuwen van het bouwvak, en dit is niet te bereiken met uit
sluitend in Delft gestudeerden. 

Zonder regelend optreden der overheid is er echter niet de 
geringste mogelijkheid aanwezig, om dit in afzienbaren tijd te 

bereiken. De vrijbuiterij op het gebied der architectuur heeft 
sinds de laatste decenniën der vorige eeuw, zulke onrustbarende 
afmetingen aangenomen, dat zonder wettelijke regeling geen 
verbetering meer mogelijk is. Dit weten wij al sinds jaren en 
hebben er al langen tijd geleden op aangedrongen. Dat de over
heid niet aanstonds bereid gevonden is zulks te doen, is echter 
zeer goed te begrijpen. Er was nl. voor wettelijke regeling van 
het architectenberoep geen basis. Het werken van den onvol
doend opgeleiden architect is in het bouwvak meer regel dan 
uitzondering en men kon dit niet met een wettelijke regeling, 
als men een tooverformule omkeeren. 

Oppervlakkige lieden onder de architecten hebben wel dikwijls 
aan die tooverkracht van een wettelijke regeling geloofd. Maar 
degenen die dit meer ernstig overwogen, hebben die wettelijke 
regeling meer gevreesd dan begeerd. Immers, de onbevoegden 
die door een wet niet broodeloos mogen worden gemaakt, zou
den den door het rijk gesanctioneerden architectentitel even zoo 
goed verkrijgen als de meest bekwamen. En het door die lieden 
gemaakte onbekwame werk zou dan als 't ware door de overheid 
worden gesanctioneerd. De veelvuldige verschijning van dit 
onbekwame type van door het rijk erkende architecten, zou voor 
lange jaren in de maatschappij een verkeerd beeld geven van het 
architect zijn. Wij zien zulks in enkele landen, waar een wette
lijke regeling onvoldoende voorbereid werd ingevoerd. 
Wij mogen ons daarom in ons land gelukkig achten, dat met de 
wettelijke regeling in het zicht, uit de architectenwereld zelf 
de drang is opgekomen, om een vakbond te verkrijgen, welke 
al degenen omvat die architectenwerk verrichten, doch waarin 
differentie mogelijk is. Hierbij is het selectiebeginsel voor archi
tecten op den voorgrond gebracht. Dit kan voor de overheid 
een basis zijn waarop wettelijke regelingen worden getroffen, 
die niet niveleerend naar beneden werken en naar een lager peil 
voeren, maar die slechts sanctioneeren wat aanwezig is. Dit kan, 
naar den maatstaf van enkele vast richtlijnen, door bij uitstek 
ter zake deskundigen worden vastgesteld. Op deze wijze kan van 
meetaf aan het op hooger peil brengen worden begonnen en 
behoeven we niet, door een diepe daling naar beneden, de eerste 
decenniën in die ontwikkeling te worden belemmerd. 
Een woord van hulde aan de initiatiefnemers van dezen nieuwen 
organisatievorm is hierbij wel op zijn plaats. Indien er zich geen 
omstandigheden voordoen, waardoor de verwachtingen t.d.o. 
zouden kunnen worden teniet gedaan, dan kan deze daad van 
historische beteekenis blijken te zijn. Hierbij mag nog wel eens 
extra worden opgemerkt, dat deze regeling niet is een „document 
contemporain", niet een onder den druk van de omstandigheden 
der laatste maanden ontstane concentratie, maar een reeds daar
vóór geheel voorbereidde overeenkomst met alle betrokkenen. 
Met deze regeling en de daaraan verbonden „wettel i jke be
scherming" van den architectentitel of andere gelijkwaardige 
officieele erkenning, welke naar wij hopen en ook aannemen 
nu zeker spoedig zal komen, is de g r o n d g e l e g d voor het 
bereiken van de als 1e programmapunt gestelde noodzakelijk
heid, nl. de scholing van den architect en de vorming van een 
corps van vakbekwame en bij het vak leiding gevende archi
tecten. 

Begrijpen wij goed, deze regeling en deze titelbescherming is 
slechts een basis. Op deze regeling zal onmiddellijk meer moeten 
volgen, opdat de noodzakelijke ontwikkeling van den aanvang 
af in goede banen worde geleid. Wij mogen hopen en verwach
ten, dat de nieuwe vorm waarin de architectenvakbond zich gaat 
ontplooien, ook voor deze noodzakelijke verdere ontwikkeling 
van het architectenvak zal blijken den goeden vorm te zijn. Wij 
willen ook hopen dat hierin de architecten van den aanvang af 
het terrein wat hun toekomt, hun werkgebied, geheel zullen 
veroveren en in goede banen leiden. 

Aan die vorming van den architect zal hierna een afzonderlijk 
artikel worden gewijd. (Wordt vervolgd). 
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IETS OVER RAADHUIZEN EN RAADHUISBOUW. 

DOOR PROF. IR. H. T. ZWIERS. 

(Overgenomen uit het Gemeentelijk Jaarboek 1940 van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten.) 

Slot. 

Zoodra echter het dorpje zich tot een groot dorp of het stadje 
zich tot een groote stad heeft ontwikkeld, ontstaan, wat de 
situeering van een nieuw of te vernieuwen raadhuis betreft, 
principieele problemen. Problemen, die des te moeilijker worden, 
naarmate de groei sterker is geweest en naarmate de omvang 
van het gemeentelijke administratie-apparaat is toegenomen. 
De historisch aangewezen plaats in de oude stadskern is in veel 
gevallen een centraal punt gebleven en zou dus èn uit historische 
èn uit andere overwegingen moeten worden gehandhaafd, maar 
er is nóch de b o u w r u i m t e om het enorme nieuwe apparaat 
te bergen, nóch een omgevende ruimte die tot het nieuwe bouw
werk in redelijke verhouding zou staan. En dikwijls niet de 
mogelijkheid om — zonder slooping van de geheele stadskern — 
te komen tot een oplossing die in alle opzichten kan bevredigen. 
Wat in het klein gebleven dorp met zijn aanvankelijk reeds zoo 
ruime opzet dikwijls mogelijk blijkt, het handhaven van de oor
spronkelijke bouwplaats, zelfs wanneer het gebouw eenige malen 
den omvang van zijn voorganger moet hebben, dat is in vele 
steden tot een onmogelijkheid geworden. 

Natuurlijk wordt de mate van die mogelijkheid ook — en in de 
eerste plaats — beheerscht door den omvang, dien het nieuwe 
bouwwerk zal krijgen. Een omvang, waarover verschil van mee
ning kan bestaan, maar die toch in ieder geval mede beheerscht 
wordt door den omvang die de administratieve en bestuurlijke 
taak van de stedelijke overheid heeft aangenomen, waarbij 
onder de b e s t u u r l i j k e taak tevens de r e p r e s e n t a t i e v e 
taak te begrijpen is. 
Voor onze Nederlandsche verhouding is die taak binnen zekere 
grenzen vast te stellen. De representatieve taak beperkt zich bij 
ons gemeenlijk tot ontvangsten, die voor kleinere gelegenheden 
in raadzaal of kleinere ontvangzalen, voor de meestal alleen in 
belangrijke plaatsen voorkomende grootere bijeenkomsten als 
congressen kunnen plaats vinden in een burgerzaal c a . Wij 
kennen in ons land geen cultureel-representatieve taak in den 
zin zooals die in andere landen door het stadsbestuur in het 
stad(s))huis wordt uitgeoefend, en waarvan b.v. de bij elk be
langrijk Engelsch raadhuis behoorende enorme muziek- en 
voordrachtzaal, de stads-hal een typisch voorbeeld is. 
Binnen zekere grenzen is dus voor elke Nederlandsche gemeente 
een zekere ontvangst-behoefte vast te stellen en zijn de daarvoor 
noodige zalen en zalencomplexen te ontwerpen, waarbij — 
vanzelfsprekend — bij een zeker oppervlak aan benoodigde 
z a a l ruimte een naar evenredigheid en zeer ruim bemeten 
oppervlak aan wandelgelegenheid in gangen, hallen e.d. noodig 
zal zijn. Ontbreken deze schijnbaar „oneconomische" bijruimten, 
toegangs- en verbindingsruimten, dan missen de ontvangzalen 
niet alleen hun doel, omdat ze tegelijk als salle-des-pas-perdus 
moeten gaan dienst doen, wat, zeker bij sommige plechtige ont
vangsten hoogst ongewenscht kan zijn, maar bovendien ont
breekt datgene, wat het den bouwmeester mogelijk maakt het 
raadhuis ook inwendig in zijn ruimte-ontwikkeling tot volle 
ontplooiing te brengen: de aaneensluiting en op-éénvolging van 
ruimte van verschillende afmeting, verschillende ruimtevorm 
en verschillende belichting, het middel dus om een climax te 
bereiken die culmineert in de grootste en voornaamste ontvang-
ruimte, welke bij een grooter raadhuis dus zal zijn de z.g. burger
zaal. 

Het spreekt vanzelf, dat de bijbehoorende utilitaire nevenruim
ten, garderobes, eventueele dienkamers e.d. naar evenredigheid 
te bepalen zijn. Evenzeer spreekt het vanzelf, dat het gebouwdeel, 
250 

waar deze representatieve taak door het gemeentebestuur wordt 
uitgeoefend, in nauw contact behoort te staan met de ruimten, 
waar dat g e m e e n t e b e s t u u r zelf zetelt. Dit inzicht is wel al 
zoo algemeen geworden, dat men spreekt van een r e p r e s e n 
t a t i e f gedeelte van het raadhuis, in tegenstelling tot het 
a d m i n i s t r a t i e v e gedeelte. 
Tot het representatieve gedeelte rekent men dan behalve het 
complex van ontvangruimten c a . den zetel van het gemeente
bestuur, den raad, dus het geheele complex van raadszaal met 
tribunes, koffiekamer, leeskamer en verdere nevenruimten, als
mede de vertrekken van den Burgemeester, de vergaderkamer 
voor Burgemeester en Wethouders, dikwijls ook de vertrekken 
van Gemeente-Secretaris en Wethouders en in veel gevallen 
een aantal Commissie-kamers. 
Ook de trouwkamers behooren in het algemeen bij dit z.g. repre
sentatieve deel van het gebouw. 
Veel zal hierbij natuurlijk afhangen van aard en omvang van 
de gemeente zelf. In de grootere raadhuizen zullen meerdere 
trouw- en commissiekamers noodig zijn, in de kleinere vindt 
combinatie plaats, menigmaal ook het traditioneele trouwen in 
de raadzaal. In de grootere gemeenten zal de taak van den 
Gemeente-Secretaris meer die van een directie-secretaris be
naderen en zal zijn plaats als die van den secretaris in een groot 
Kantoorgebouw moeten worden vastgesteld in de „directie
vleugel", terwijl in de zeer kleine raadhuizen de secretaris veeleer 
als chef-der-secretarie zijn plaats in of naast deze secretarie 
dient te hebben. Zoo is het ook met de wethouders. In de kleinere 
gemeenten niet alleen een kleiner aantal, maar ook een zooveel 
minder omvangrijke dagelijksche bestuurstaak, dat gemeen
schappelijk gebruik van een of twee Wethouderskamers met 
een enkel spreekkamertje weinig bezwaar oplevert; in de groo
tere raadhuizen afzonderlijke vertrekken voor alle wethouders, 
soms met eigen ontvang- en spreekkamer en vergaderkamer(s). 
Zeer groote verschillen, ook t.a.v. de trouwgelegenheid, die soms 
ingericht moet zijn voor ten hoogste enkele huwelijken op één 
dag, een aantal waarvoor de aanwezigheid van de raadzaal vol
doende kan worden geacht, doch die in andere gevallen berekend 
moet zijn op een capaciteit van e n k e l e h o n d e r d e n per dag! 

Vervolgens wat men noemt het a d m i n i s t r a t i e v e gedeelte 
van het gebouw en waarin theoretisch kunnen worden onder
gebracht alle diensten en takken van dienst die tot het gemeen
telijke apparaat behooren. 
Naar den omvang van het bestuursapparaat worden de admini
stratieve takken van gemeente-bemoeiing op meer of minder 
ver gaande wijze in afdeelingen en onderafdeelingen verdeeld, 
maar, welke namen deze ook in de verschillende gemeenten 
mogen dragen, zij bestrijken in het algemeen een gebied, dat 
zeer omvangrijk is, en waarvan de hierna volgende opsomming, 
ontleend aan de gegevens van enkele ontworpen gemeente
secretarieën, een beeld kan geven. 

I. 
Bevolk ing(sregister) 
Burgerlijke Stand 
Militaire Zaken 
Passenbureau 
Bureau Verkiezingen 
Belastingzaken 
Gemeente-ontvanger 
Pensioenbureau 

II. 
Kabinet (burgemeester) 
Algemeene zaken 
Politie-zaken 
Onderwijs 
Sociale (arbeids) zaken 
Levensmiddelen 
Maatschappelijke Steun 
Financiën 

Statistiek Hl-
Registratuur, inkoop en expeditie Bibliotheek 
Volkshuisvesting Archief 
Openbare- of Publieke Werken Type-kamer, schrijfkamer 
Gemeente-bedrijven Expeditie 
Kunstzaken Cantine personeel 
Openbare Gezondheid 

In de voorgaande globale opsomming zijn onder I genoemd die 
afdeelingen, die het meeste publiek ontvangen, onder II de af
deelingen die minder of weinig publiek ontvangen, onder III 
enkele afdeelingen van geheel inwendigen dienst. 
Uit deze opsomming blijkt wel in de eerste plaats tot welken 
omvang de taak van het overheidsapparaat is uitgegroeid, maar 
bovendien ook, dat hier weer zeer groote verschillen aanwezig 
zullen zijn. Er zijn zeer kleine secretarieën, waar het bezoek van 
publiek zich tot enkele tientallen per dag gemiddeld beperkt, er 
zijn zeer groote, waar dit getal in de duizenden loopt en in een 
enkel geval ver boven de tienduizend gesteld moet worden. 
En daarmee is nog geenszins het geheele gemeentelijke bestuurs
apparaat aan de orde gesteld. Wanneer wij in de voorafgaande 
opsomming afdeelingen als Openbare- of Publieke Werken, 
Gemeente-bedrijven, Politie-zaken e.d. — om de meest opvallende 
voorbeelden te noemen — hebben gerangschikt onder de minder 
publiek ontvangende afdeelingen, dan volgt daaruit, dat wij bij 
onze opsomming geenszins hebben bedoeld de onder deze afdee
lingen vallende diensttakken met hun geheele technische en 
administratieve apparatuur, maar alleen dat gedeelte van de 
algemeene administratie van die dienst-takken, dat rechtstreeks 
als onder de s e c r e t a r i e vallend kan worden beschouwd. 
Wanneer wij echter deze dienst-takken volledig en met alle toe-
behooren in het administratieve gedeelte van het raadhuis zou
den willen onderbrengen, dan zouden de volledige diensten van 
Publieke Werken, het volledige hoofdbureau van Politie, even
tueel de geheele administratie van de Brandweer, en verder alle 
gemeentelijke bedrijven als Reinigings-, Tram- , Gas-, Waterlei-
dings- en Electriciteitsbedrijf, en soms nog vele andere bedrijven 
daarin volledig opgenomen moeten zijn. 

Alweer, in het kleine i s dat mogelijk. Er zijn kleinere raadhuizen, 
die tegelijk politiebureau, of tegelijk zetel van Publieke Werken 
of van andere gemeentelijke bedrijven zijn. 
Wat het vereenigen van a I deze bedrijven in één groot admini
stratief geheel beteekenen zou voor onze groote steden en voor 
nog steeds groeiende groote bevolkingsconglomeraten, moge 
eenigszins duidelijk worden, wanneer wij ons de consequenties 
daarvan een oogenblik realiseeren. 
In de eerste plaats krijgt daardoor het geheel gecentraliseerde 
administratieve apparaat een zoodanigen omvang dat het v e l e 
m a l e n den omvang van de geschetste S e c r e t a r i e alleen 
te boven zou gaan. Voor de grootere steden zou dit een enorme 
vermeerdering van het aantal dagelijksche bezoekers beteekenen 
en voor al die bezoekers, die waarlijk niet alle tot het zich snel 
oriënteerende-type van den globe-trotter behooren, zeer groote 
moeilijkheden in het vinden van de vele afdeelingen en ontelbare 
afdeelinkjes in hun uiteraard vaak nog wisselende plaats en 
indeeling. 

Bovendien zijn vele van die gemeentelijke bedrijven zóó levend 
en groeiend en vaak ook zoo plotseling veranderend van aspect, 
dat het vrijwel ondoenlijk zou zijn eens-voor-al een bruikbaar 
raadhuis te bouwen. 
En ten slotte zou het opvieren van personeel en bezoekers tot 
aantallen van vele tienduizenden en het af- en aanvoeren van 
die vele tienduizenden temidden van een modern stadsverkeer 
problemen opwerpen, die ver buiten het gebied van het raadhuis 
en zijn naaste omgeving zouden uitgroeien. Toch is een derge
lijke opzet niet geheel ondenkbaar. Maar zij is alleen dan te ver
wezenlijken, wanneer men van het voornemen een raadhuis te 

bouwen afziet en overgaat tot een veel verder strekkende in
tentie: het bouwen van een volledige b e s t u u r s w i j k , waar
van h e t r a a d h u i s m e t a l z i j n r e p r e s e n t a t i e v e 
r u i m t e n en m e t de v o o r h e t c o n t a c t m e t h e t 
d a g e l i j k s c h B e s t u u r v a n de S t a d s t r i k t n o o d i g e 
s e c r e t a r i e r u i m t e de d o m i n e e r e n d e k e r n v o r m t . 
Het spreekt vanzelf dat men in dat geval niet alleen te maken 
heeft met een bouwprobleem, maar ook met een stedebouw
kundig probleem van de eerste orde, waarbij óók de verkeers-
vraagstukken en óók uitbreidingsmogelijkheden om een vaste 
kern onder de oogen moeten worden gezien. 
Ontkend kan echter niet worden, dat, waar het aanhouden van 
de historische plaats n i e t mogelijk is, daar waar dus een groote 
ontplooiing van stad en stadsapparatuur heeft plaats gehad, het 
van méér durf en ondernemingsgeest en van méér toekomst-
vertrouwen zou getuigen, het vraagstuk van de onderbrenging 
van stadsbestuur en stadsapparaat niet op de kleinste, maar op 
de grootste wijze aan te vatten. En het moge wijs zijn niet verder 
te willen springen dan zijn polsstok lang is, daartegenover staat, 
dat wie iets w i I gaan ondernemen, wijs doet zich niet met den 
meest benepen maat-staf, met den kleinsten polsstok te wape
nen, maar met een zoodanigen, dat hij, daar waar de w i I aan
wezig is, den w e g zal weten te vinden. 

Overal waar het groote probleem niet in dien vollen omvang 
wordt gesteld, zal het steeds moeten komen tot een min of meer 
subjectieve opvatting van wat wèl èn wat niet in het raadhuis 
behoort te worden opgenomen. Het staat wel vast dat dan niet 
kan worden volstaan met een Secretarie, die min of meer een 
kern zou vormen van het geheele bestuurscomplex, maar dat, 
terwille van het behoorlijk functioneeren van verschillende af
deelingen de Secretarie grooter zal zijn, dan wanneer ze zou 
kunnen worden beperkt tot dat wat ze als minimum dient te 
omvatten: alle top-administratie, die noodig is voor het contact 
met het dagelijksch Bestuur van de Gemeente. 
Hoeveel grooter? Het is niet te zeggen. Hier meer, daar minder. 
De eene Burgemeester, Gemeente-Secretaris of Wethouder zal 
van oordeel zijn dat deze of gene afdeeling best of zelfs beter 
buiten het raadhuis kan blijven, de andere zal oordeelen dat ze 
er onmogelijk buiten kan blijven: de omvang van het onder te 
brengen apparaat wordt het resultaat van een verschil-van-
inzicht, waarbij tenslotte niemand bevredigd schijnt. En zoo 
groeit een bouw-programma, dat reeds tijdens den bouw zich 
voortdurend zal wijzigen en dat bij de voltooiing opnieuw anders 
zal blijken te zijn. 
En de bouwmeester staat voor een taak, die zeker niet gemak
kelijk is, en die zoo licht de neiging kan doen opkomen, dat, wat 
aanvankelijk bedoeld was als o n d e r s c h e i d i n g , nl. de ver
deeling van het gebouw in een r e p r e s e n t a t i e f en een 
a d m i n i s t r a t i e f gedeelte, al te gemakkelijk dóór te voeren 
tot een volmaakte s c h e i d i n g . 
Het ééne gebouw, het raadhuis, wordt tot t w e e gebouwen. Eén, 
het representatieve, waarvan alles vast staat en één, het admi
nistratieve, waarvan dan . . . lang niet alles vaststaat. En in de 
plaats van het eene gebouw van één alles doordringend karakter, 
waarin het meer en minder belangrijke naar zijn aard onder
scheiden is, treedt al te gemakkelijk een samen-stel van twee 
gebouwen van geheel verschillend karakter. Het eene, het af
zonderlijke en naar zijn aard behandelde „representatiegebouw" 
en het andere „een gewoon kantoorgebouw als ieder ander 
kantoorgebouw". 
Daarmee is het vraagstuk naar mijn positieve overtuiging n i e t 
o p g e l o s t maar feitelijk o n t g a a n ! Een raadhuis is niet een 
„gewoon" bouwwerk met ergens afzonderlijk (natuurlijk op het 
voornaamste punt) een aantal salons of statie-vertrekken, m a a r 
is e n h e t b e h o o r t o o k n u n o g te z i jn de w a a r -
dipre z e t e l v a n h e t G e m e e n t e b e s t u u r , d i e m e n 
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o v e r a l en v a n a l l e z ij d e n a l s z o o d a n i g e n a l s 
é é n g e h e e l a a n v o e l t en k a n b e g r i j p e n e n w a a r 
d e e r e n . 
Zoo laat het zich b e g r i j p e n , hoewel daarom, gezien de rang
orde van het gebouwtype nog niet verdedigen, dat enkele bouw
meesters, overweldigd door den omvang van het „administra
tieve" gebouw-„deel" en geleid door den wensch het in twee 
„deelen" uit elkaar geslagen bouwwerk tot meer één-heid terug 
te brengen het karakter van het „gewone kantoorgebouw" óók 
doorvoerden over het „representatieve" gebouw-„deel", daarmee 
echter wel een zekere éénheid teweegbrengende, maar niet één 
van de orde die het gebouw-type mag en moet vergen. 

Maar behalve principieel-architectonische heb ik toch ook nog 
wel andere bezwaren tegen het zoo pertinent scheiden van twee 
gebouwen-„deelen" van schijnbaar geheel verschillend karakter. 
En ik begrijp niet, hoe men in ons land, dat steeds een zekere 
democratische gezindheid heeft gekend, deze pertinente schei
ding bewust propageert of zelfs eischt. 
Het raadhuis is het huis van en voor de dorps- of stadsgemeen
schap, het behoort ook de t r o t s van alle stadsbewoners te zijn. 
Maar hoe kan het dat zijn, wanneer het representatieve „raad
huis" voor hem gesloten blijft, wanneer hij zelfs het voorplein 
tot dit heiligdom nauwelijks mag betreden om zich te verheugen 
in alles wat, óók voor hem en óók namens hem daar werd ge
wrocht. Hoe kan hij trots zijn op „zi jn" raadhuis, wanneer voor 
hem alleen maar toegankelijk is dat „gewone kantoorgebouw", 
waar hij al zijn kleine zieligheden, zijn zorgen, zijn moeiten, zijn 
verdriet mag komen verantwoorden op papier, waar hij schuchter 
zijn belastingmoeilijkheden ontvouwt, zijn kaarten voor distri
butie of uitdeeling haalt, zijn overleden naasten aangeeft, zonder 
ooit te ervaren dat „z i jn" raadhuis méér is dan het gewone kan
toorgebouw, waar men de levens van kleine menschen en hun 
zorgen . . . op papier registreert. 

Het klinkt misschien een tikje sentimenteel, maar toch, dat raad
huis is n i et het raadhuis van de Stadsgemeenschap, het is niet 
de trots van iederen stadsburger en niet dat deel van zijn leven 
en bestaan, dat het zou moeten en kunnen zijn. En daarom is 

het waarlijk niet sentimenteel, wanneer wij verlangen, dat de 
gewone stadsburger bij een gewoon, normaal bezoek aan het 
eene en eenige stadhuis, „z i jn" stadhuis óók, daarin niet binnen
treedt door een achterdeur in een afzonderlijk, achteraf gelegen 
nuchter kantoorgebouw, maar dat ook hij het raadhuisterrein 
betreedt langs den koninklijken weg, en zóó, dat, ook al blijven 
de eigenlijke ontvangruimten voor hem gesloten, hij duidelijk 
begrijpen kan en begrijpen moet, dat hij hier intreedt in hetzelfde 
bouwwerk, waar zijn vertegenwoordiging zetelt, en mede namens 
hem zijn besturende èn zijn representatieve taak verricht! 
En hij moge op zijn weg daarbij te zien en te waardeeren vinden 
al datgene waarvan de zichtbaarheid en de appreciatie mogelijk 
is, zoowel voor hèm als voor wie in het heiligdom der heiligdom
men mag binnengaan. Ook en juist voor hem mag het raadhuis 
niet zijn een intellectueel in twee gescheiden deelen ontleed iets; 
juist voor hèm moet het raadhuis overal en in alles zijn een 
groote en waardige eenheid. Maar in die waardige eenheid weer 
van een zoo rijke en waardevolle gevarieerdheid en zóó vol van 
levende kunstwerken en bekoorlijke details, dat elk volgend be
zoek weer anders is dan het vorige, dat elke nieuwe waarneming 
weer nieuwe, nog niet geziene indrukken aan de oude waarde
volle herinneringen toevoegt, dat elk bezoek op zich zelf een 
nieuwe verrijking beteekent. 

Opdat iedere stadsburger iedere vreemdeling telkens opnieuw 
naar het eerste huis van de stad kan voeren, om telkenmale tot 
zijn eigen verrassing te ontdekken, zelf opnieuw door „z i jn" 
raadhuis, dat hij meende toch wel door en door te kennen, te 
zijn geboeid, als ware het de eerste m a a l . . . 
Dit is veel verlangd. Misschien te veel? 
Ik geloof het niet. Is er wel ooit iets te veel, wanneer aan de 
volheid des levens voldaan moet worden. Is er wel ooit iets te 
veel als er getuigd moet worden van onze ingesteldheid? Denken 
wij niet (te veel) in hoeveelheden en getallen, in meetbare en 
in „rendabele" waarden? 
Zeer zeker moeten andere waarden en andere maatstaven gel
den als het gaat om het bouwen van het eerste huis van dorp 
of stad, het r a a d h u i s . 
Haarlem, Januari 1940. Prof. Ir. H. T . ZWIERS. 

EEN BOEK OVER GROOT-GRIEKENLAND. 

Het is een genoeglijk reisverhaal, dat Carel Scharten ons in zijn 
„De schatten van Groot-Griekenland" geeft van zijn bezoek aan 
het zuidelijk deel van de Oostkust van Italië, van Apulië, van 
Barezzi af tot aan Lecce en Otranta, voorafgegaan door een 
bezoek aan Benevento en gevolgd door een kijkje in het weste
lijker Tarento. In alle plaatsen, vaak niet grooter dan dorpen, 
onbekende, maar daarom niet minder belangwekkende kathe
dralen, waarmede we kennis maken. Kathedralen in Romaan-
schen stijl, uit de 11e en 12e eeuw. 
Carel Scharten, die een leek is op architectuurgebied, gaat 
niet essentieel op de bouwkundige schoonheden der monumen
ten in en doet daarbij als schrijver geen moeite (althans zoo lijkt 
het) de gebouwen in hun karakteristiek te treffen. Maar het 
zijn de uitingen van zijn bewondering, die ons ontvankelijk 
maken voor de schoonheden van architectuur in die vrij afge
legen hoek van Europa, zóó ver naar het Oosten, dat Oostersche 
elementen er duidelijk waarneembaar zijn. 
Trouwens de vermenging van de karakteristieken van Oost en 
West, en van Noord en Zuid, is zeer diep in wederzijdsche rich
ting. Ver over de geographische grenzen heen zijn de culturen 
inniger aan elkaar verbonden dan men oppervlakkig zou ver
moeden. 
Carel Scharten weet natuurlijk hoe men zoo'n reisverhaal lees-
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baar moet maken en is daar dan ook zeer wel in geslaagd. Over 
de bouwkunst vertelt hij tal van aardige dingen en hij maakt 
goede opmerkingen. Zoo lezen we het volgende, dat ons bij het 
restaureeren te denken kan geven: 
„De Kathedraal (te Barletta) is een verrukking. Zij heeft dat 
bij uitstek levende van bouwwerken, waarin men den eenen stijl 
uit den anderen groeien ziet. Zuiverheid van stijl is een voor
treffelijk ding, maar wij zagen domkerken in deze Puglie tot 
zulk een zuiverheid van lijnen en vormen gerestaureerd, dat de 
kanunniken niet meer zitten durven in het onvermurwbaar 
stijlvolle koor en zich met hun koorbanken uit een later eeuw 
schichtig terugtrokken in een zijkapel." 
En ook: 
„Zeg niet, dat het immers de lijnen zijn, de vlakken, en hun ver
houdingen, die deze schoonheid bepalen, want dan zouden het 
stadhuis te Rouaan of Venetië's Dogenpaleis, het Paloazzo 
Farnese te Rome of het paleis op den Dam de schoonste kerken 
in schoonheid evenaren. Toch doen ze dat niet, al bereiken zij 
het mooiste, waartoe de bouwkunst een stadhuis of een paleis 
opvoeren kan. En waarom doen zij dat niet? Omdat de paleizen 
en stadhuizen de uitdrukking zijn van krachtige eendracht, of 
van macht, of van edele voornaamheid. De kerken daarentegen 
zijn de uitdrukking van de begeerte naar den Geest, dien wij 

D E B A S I L I E K V A N S A N N I C O L A T E B A R I ( X I E - X I I E E E U W ) 

D E K A T H E D R A A L T E T R A N I ( X I I E - X I I I I E E U W ) 

(UIT „DE SCHATTEN VAN GROOT-GRIEKENLAND", DOOR CAREL SCHARTEN) 
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(UIT ,.DE SCHATTEN VAN GROOT-GRIEKENLAND". DOOR CAREL SCHARTEN) 

God noemen. En ook al is een bepaald geloof ons vreemd, om 
zekere dogma's die wij verwerpen, in de diepten ontspringt alle 
geloof uit dezelfde eeuwige bron, en schooner is er op de wereld 
niet dan een verheven berglandschap, de oneindige zee, en een 
stille, van het eeuwig verlangen der menschheid doorademde 
kerk." 

Het boek is geïllustreerd met 24 goede platen, meest van onbe
kende architectuur. 
Deze uitgaaf van de Wereld Bibliotheek brengt op een aantrek
kelijke wijze de bouwkunst naar voren. Zij heeft hiermede een 
goede daad verricht. 

J . P. M. 

KATHEDRAAL TE AMIENS. 

De Kathedraal te Amiens heeft een middenschip dat 14 m breed 
is. De normale travee is 7.5 m breed. Denkt men het verhoogde 
6-deelige kruisgewelf over zulk een travee van het middenschip 
gemiddeld 25 cm dik, en herleidt men voor het gemak der bere
kening het kruisgewelf tot een halven bol met een middellijn 
van 10 m, dan is het gewicht van zulk een gewelf, aannemende 
een gewicht van 1500 kg/m 3 , ongeveer 75000 kg, zegge 75 ton. 
Het schip telt 14 van zulke vakken, dat is dus 14 X 75 ton is 
1050 ton metselwerk. 

De aanzet van de gewelven ligt 32 m boven den kerkvloer, de 
kruinen der gewelven 42 m. Zegge 42 m, ongeveer de hoogte 
van de Wolkenkrabber op het Daniël Willinkplein te Amsterdam. 
De geloovigen hebben wel vertrouwen in hun bouwmeester 
moeten schenken, die hun vroome aandacht gaven onder een 
steenen gewelvenmassa van 1050 ton, 40 meter boven hen uit. 
Vergeet hierbij niet, dat we nog geen rekening hielden met de 
gewelvenzwaarte van de gewelven over de twee zijbeuken langs 
het schip en over de vier rond het koor. 
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W O O N K A M E R I N T A L I E S I N 

DE AMERIKAANSCHE ARCHITECT FRANK LLOYD WRIGHT. 

Wright is in 1869 geboren, hij is nu dus 70 of 71 jaar oud. Zijn 
eerste bouwwerk dateert van 1887, de Hillside Home School. 
In het jaar daarop bouwt hij zijn eigen huis in Oak Park, Ml. Dan 
volgen talrijke groote landhuizen in de Staten Illinois en Wis
consin, de omgeving van Chicago. Zeer bekend uit dien eersten 
tijd zijn het landhuis Dana (Springfield, III.) uit 1899, en D. D. 
Martin (Buffalo, N. Y.) uit 1904. Bij beide vallen de lange, 
gesloten gangen reeds op, die de verschillende onderdeelen der 
plattegronden verbinden, en die, als serres benut, de weelderige 
planten bevatten, waarvan ook de overige interieurs zoo rijkelijk 
voorzien zijn. Schoon metselwerk, gewapend beton, keramische 
producten, en gebeitst eikenhout worden binnen gebruikt. Buiten 
is baksteen het materiaal. De meubelen, die voor het grootste deel 
in den wand zijn opgenomen, zijn tegelijk met het huis ontwor
pen. Verwarming en ventilatie vormen bovendien integreerende 
deelen van het plan. 

In 1905 volgt dan het beroemde en overbekende Larkin Kantoor
gebouw in Buffalo, N. Y., in een fabrieksdistrict opgericht, een 
project waarbij de architect alle aandacht besteedde aan het 
weren van rook, vuil en lawaai, en waar hij reeds overging tot 
het volmaakt gesloten ,,air - c o n d i t i o n e e l " gebouw. Ook de opzet, 
één groote centrale ruimte waaromheen de galerijen loopen, 

die als werkruimten in open verbinding staan met die centrale 
hal, is een voorbeeld geworden, waarnaar later verscheidene 
kantoorgebouwen zijn ingedeeld. Een zeer ruime toepassing is 
hierbij gemaakt van bovenlicht. Brandvrijheid is bereikt door 
toepassing van verglaasden steen, beton en een soort hout
graniet, waarvan de trappen, vloeren, kozijnen en lijstwerken 
zijn gemaakt. Vernuftige stalen meubelen completeeren het 
geheel. 
Het jaar daarop ontstaat de even bekende Unity Temple (Oak 
Park, III.), een groot gewapendbeton monoliet, waarvan de 
oppervlakte na ontkisting gewasschen is, zoodat het grind zicht
baar is geworden. Ook hier, evenals bij het Larkin Kantoorge
bouw, een zeer strenge, monumentale architectuur met een 
typische geslotenheid in de gevels door uitgebreide toepassing 
van bovenlicht. 
Na 1906 zijn het opnieuw voornamelijk groote landhuizen, die 
door Wright worden gebouwd, waarvan Coonley (River Forest, 
III.) en Robie (Chicago, III.), beide van 1908, tot de meest be
kende behooren. 
Tien jaar later ontstaat het „ Imperia! Hotel" in Tokio, waarna 
tusschen 1916 en 1921 nog enkele andere werken in Japan vol
gen, een tweetal landhuizen en een meisjesschool. 
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Dit Imperial Hotel is ook weer een van zijn beroemde werken 
geworden, niet alleen om zijn fraaie aanpassing aan de omge
ving, maar het meest om de vernuftige constructie van het 
gebouw, dat door Wright met groote scherpzinnigheid op aard
beving werd berekend. In 1922 is gebleken, dat de genomen voor
zorgen in alle opzichten doeltreffend waren; het gebouw is na 
de in dat jaar opgetreden aardbeving-ramp volkomen gaaf ge
bleven. 
Wright's activiteit is tot op den huidigen dag voortgezet; in 
een architecten-praktijk van ruim vijftig jaren heeft hij een 
tweehonderdtal min of meer belangrijke bouwwerken tot stand 
kunnen brengen. 

Van zijn vroegere werken geeft de in twee portefeuilles versche
nen uitgave van Ernst Wasmuth „Ausgeführte Bauten und Ent-
wür fe von Frank Lloyd Wright", Berlijn 1910, prachtige teeke
ningen, terwijl het speciale nummer van de Architektur des XX . 
Jahrhunderts, bij denzelfden uitgever in 1911 verschenen, veel 
foto's en goede plattegronden geeft. De architect C. R. Ashbee 
schreef daar een inleiding bij, terwijl de genoemde groote uit
gave in twee deelen een beknopte toelichting van Wright zelf 
bevat. 
Een uitvoerig Nederlandsch overzicht van zijn werken vindt men 
verder in de zeven nummers van Wendingen, die in 1925 en 1926 
door H. T h . Wijdeveld zijn samengesteld. Hierin komen, behalve 
de inleiding van Wijdeveld, artikelen voor van de hand van H. P. 
Berlage, J . J . P. Oud, Mallet Stevens en anderen, terwijl een drie
tal opstellen van Wright, getiteld „In the Cause of Architecture" 
uit de jaren 1908, 1914 en 1925 zijn opgenomen. 
In dien tijd is ook het boek van den Duitschen architect H. de 
Fries, „Frank Lloyd Wright, aus dem Lebenswerke eines Archi-
tekten" (Ernst Pollak, Berlijn 1926) verschenen, waarin behalve 
afbeeldingen van de toen reeds algemeen bekende bouwwerken, 
ook een aantal kleurige schetsen voorkomen van een zomer-
kolonie in Cal i fomië (Lake Tahoe, 1923) en een fantastisch 
project Doheny Ranch (Los Angeles, 1922), beide echter nim
mer uitgevoerd. In dit boek vindt men van de hand van den 
bekenden R. Neutra een beschouwing over een betonblokken-
bouwmethode, die Wright toen op groote schaal toepaste. 
Van Wright's nieuwste werk geeft de Januari-aflevering van 
The Architectural Forum 1938 (adres: The Architectural Forum, 
135 East42nd Street, New York, N.Y.) bijzonder fraaie gegevens. 
Voorts is er een bundel van de vier lezingen die Wright in Mei 
van het vorige jaar heeft gehouden, lezingen, waarvoor een 
enorme belangstelling bestond. Het is interessante lectuur. 
Geen academische lezingen zijn het, maar spontane voor-de-
vuist gesproken voordrachten, die af en toe met films werden 
toegelicht, en waarbij een levendige discussie plaats vond, die 
in haar geheel in de uitgave is opgenomen. Het boekje is ook 
daarom interessant, omdat het een nauwkeurig gedateerde op
gave van alle werken van Wright, ook de onuitgevoerde projec
ten, bevat, een bibliografie, en plaatjes o.a. van Taliesin, Falling 
Water, Jacobs' House en Johnson Building. 

Wat bij de bestudeering van het werk van F. L. Wright in de 
eerste plaats bewondering wekt, is zijn meesterlijke behandeling 
van den plattegrond. Of het werk klein of groot is, het is altijd 
een genot, de ontwikkeling der plattegronden na te gaan. Hij 
gaat daarbij in den regel uit van een vast matensysteem, dat hij 
met voorliefde op een vierkanten-stelsel van 4 voet baseert. 
Deur- en raambreedten zijn daarmee vastgelegd (zie Johnson-
Cottage, Racine). Bij zijn minimum-woning (Jacobs' House) is 
dat een systeem van 4 bij 2 voet. 
Wright gaat zelfs zoo ver, dat hij plattegronden ontwerpt op een 
honingraatsysteem (Landhuis Paul Hanna), een plattegrond die 
overigens nadere bestudeering overwaard is. Wright beweert, 
dat de zeshoek zich beter aanpast aan de menschelijke beweging 

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

dan de rechthoek, en meubileert dit huis met tafels, stoelen, 
bedden, die geen andere dan hoeken van 120 graden vertoonen. 
Er bestaat een wolkenkrabber-project van Wright, waaraan het 
systeem van de 1-2 driehoek (rechthoekszijden a en 2a) ten 
grondslag is gelegd, waarvan hij eveneens op fantastische wijze 
gebruik weet te maken. 
De groote landhuizen ontwikkelen zich met lange vleugels uit 
een centrale kern, zooals b.v. prachtig uitgewerkt is in den 
plattegrond van het bovengenoemde Johnson-huis te Racine, 
Wisconsin, „Wingspread" genaamd. In het midden bevinden 
zich de toegang en de huiskamer van reusachtige afmetingen 
met een centralen schoorsteen met vier stookplaatsen. Aan die 
woonkamer sluiten vier vleugels aan: zóne 1 voor mijnheer, 
mevrouw en de dochter, zone 2 voor de 3 jongens (met slaap-
en speelkamers), zóne 3 voor de gasten (hierin is ook de garage 
voor 5 wagens opgenomen), en tenslotte zóne 4 voor de keuken 
en het dienstpersoneel. Er is overal zon, elke vleugel heeft een 
volkomen vrij uitzicht, staat geheel op zichzelf, en heeft een 
huistelefonische verbinding met alle andere vertrekken. De 
centrale verwarming is ingebouwd. Het huis is hoofdzakelijk 
van zandsteen, roode baksteen en hout gebouwd. Wright noemt 
het „niet aesthetisch, maar organisch". Hij zegt: „dit is waar
schijnlijk een van de meest complete, best geconstrueerde, en 
duurste huizen die ik het geluk had te mogen bouwen". Het 
groote terrein, ongeveer 16 ha, waarop het huis staat, was 
niemand nog als de-moeite-waard opgevallen, maar men reali
seerde die schoonheid pas toen het huis er stond. Zoo verhoogt 
goede architectuur de schoonheid van het landschap. 

Een tweede kenmerk van Wright's werk is zijn liefde en aan
dacht voor het materiaal. Hij staat niet stil bij een eenmaal 
gekozen constructietype, maar past zijn materiaalkeuze volle
dig aan bij de omgeving waarin zijn bouwwerk komt, terwijl hij 
steeds weer nieuwe materialen en constructiemethoden in zijn 
werk tot toepassing brengt. Fraaie verwerking van breuksteen 
contrasteert b.v. in het merkwaardige Falling Water met de 
gedurfde gewapend betonconstructies der ver overkragende 
balcons, en hij schroomt niet, hierbij het meest geacheveerde 
stalen raam toe te passen. In de woestijn in Arizona bouwt hij 
met tentdoek, in Hollywood met de vooraf klaargemaakte 
geornamenteerde betonplaten-spouwwand, die uit eenheden van 
40 X 40 X 8,75 cm bestaat, 3 blokken in het systeem van 
120 X 120 cm. Koel in den zomer, warm in den winter, vuurvast, 
tegen aardbeving bestand! 
Alles benut hij, glas, triplex, papier. 

Typisch blijkt dat bij zijn pogingen, een huis voor bescheiden 
middelen te bouwen. Hij acht dit een van de meest nijpende 
architectonische problemen in Amerika. Het grootste bezwaar 
voor de oplossing van dit huis voor bescheiden inkomens is het 
feit, dat men in Amerika geen levenskunst kent, niet weet hoe 
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W O O N K A M E R IN „ H O N E Y C O M B " 

men wonen moet. Het kleine huis moet het groote niet na-apen. 
Het is in principe anders. Geen kleine villa. Men moet beginnen 
met op elk gebied te vereenvoudigen. Weg met onnoodige mate
rialen, weg met overbodig grondwerk. Geen gecompliceerde 
daken, en vooral geen doorbrekingen daarin. 
De collega's hebben Wright uitgelachen, omdat hij die woningen 
van 5500 dollar bouwen wilde, waar dan nog 450 dollar voor 
verwarming en 450 dollar voor architecten-honorarium af moest. 
Het hierbij gereproduceerde Jacobs' House is het eerste voor
beeld. Het huis heeft uitsluitend met triplex bekleede houten 
binnenwanden zonder holle ruimten. Die openingen verhoogen 
toch maar de brandbaarheid en bevorderen het optreden van 
ongedierte. 

Maar al zeiden de collega's, dat Wright na dit Jacobs-experiment 
er geen enkele meer bouwen zou, Wright zwoer dat hij er 40 
zou maken, omdat hij het probleem van het allergrootste belang 
voor Amerika achtte. Hij was in Mei 1939 aan het 27ste bezig. 
Hij is van meening dat het denk-werk en de inspanning, die zoo'n 
klein object vereischen, met eenige overdrijving even groot te 
stellen zijn als voor een gebouw van een millioen dollar. Niets is 
naar zijn meening moeilijker en uitputtender dan dit probleem. 
Hij heeft voor deze huizen wel zeer veel vereenvoudigingen 
aangebracht. Om te beginnen schaft hij het zichtbare dak 
af, dan de garage (die 't maar met 2 zijwanden doen moet en 
desnoods een afdak er boven), dan de fundeering (betonplaat 
van 4" direct op den grond). In deze plaat wordt de vloerver
warming opgenomen. Daarmede zijn dus ook de radiatoren 
geëlimineerd. Schilderijen en meubelen worden zooveel moge
lijk weggelaten, tenzij die meubelen tevens de wanden kunnen 
vormen. Er is geen schilderwerk. Het hout blijft zooals het is, 
het houdt zich goed. Geen pleisterwerk. Geen goten, geen 
afvoerbuizen. 

Een radicale opvatting dus. Er komen in hoofdzaak slechts vijf 
materialen aan te pas: baksteen, cement, hout, papier en glas. 
Het systeem van 2 X 4 voet in den plattegrond, dat in de gevels 
wordt voortgezet, geeft vereenvoudiging in de afmetingen der 
deur- en raampartijen. 
De buitenwanden bestaan uit drie lagen board met papieren 
tusscheniagen, onderling vastgemaakt door middel van schroe
ven. Het glas is overal spiegelglas. Het dak is een goed asfaltdak 
op houten liggertjes. Overal is gestreefd naar gebruik van machi
naal en vooraf gereed te maken onderdeelen. 
De woonruimte heeft een maximale oppervlakte en profiteert 
zooveel mogelijk van den tuin. Zij bevat den schoorsteen (open 
vuur), tafels, boekenplanken en een eethoek met vaste bank. 
Er is een gemakkelijke en zeer beknopte kookplaats tegenover 

de eetruimte, in direct verband met of deel uitmakend van de 
woonkamer. 
Voorts een kleine kelder met centrale verwarming, brandstoffen-
ruimte en waschplaats. De badkamer ligt naast het keldertrapje. 
Tenslotte bevat het huis 2 slaapkamers en een werkkamer, die 
zoo noodig derde slaapkamer kan worden. De badkamer grenst 
niet aan een der slaapkamers. Wright acht dit verkeerd. 
Het terrein, waarop dit gebouwtje staat is een Acre groot (ruim 
4000 m-'). 
Wright stelt zich voor, in het Westen van de Vereenigde Staten 
( „ A m e r i k a begint ten Westen van Buffalo") in de grootsche 
prairie-landen een „Broadacre City" te stichten met als prin
cipe: „an acre to the individual". Hij berekende, dat met aan
vaarding van dit principe alle inwoners van de Vereenigde Staten 
gezamenlijk slechts een terrein noodig zouden hebben ter grootte 
van één der Staten, b.v. Texas. Verschillende kleine kolonies 
heeft Wright op dit beginsel reeds gebouwd, en daarvoor het 
hierboven beschreven minimum-huis benut. 
Wright gaat verder. Hij meent, dat er alles voor te zeggen is, 
dat voor degenen die op de hier aangegeven wijze hun huis willen 
bouwen, de grond kosteloos ter beschikking gesteld behoorde 
te worden, en dat niet alleen de grond vrij moest zijn, maar ook 
het geld, zonder rente, alleen een vrij ru i l -midde l . . . Hij wil een 
democratie, waarin vorm en functie gezien worden als een een
heid, en waarin een organische bouwkunst niet alleen maar een 
vorm van aesthetica is of een verstard complex van principes 
of een soort mode-verschijnsel, maar integendeel gegrond is op 
een diep besef van de eenheid van het geheele menschelijke 
leven, waarin kunst, religie en wetenschap in wezen één zijn. 

Een van de merkwaardigste nieuwe gebouwen van Wright is 
tenslotte het kantoorgebouw van de S. C. Johnson Wax Company 
te Racine, Wisconsin. Het is een gebouw zonder ramen, uitslui
tend van vloerverwarming voorzien, en geheel . . a i r - c o n d i t i o n e d " . 
Een typisch constructiesysteem, gebruik makend van een nieuwe 
vorm van betonnen steunpunten met een soort paddenstoel
beëindiging, is hierbij gevolgd. De steunpunten zijn een soort 
boomvormige kolommen. 

In Amerika worden zulke constructies eerst geprobeerd, con
strueeren gaat er meer aan het berekenen vooraf. De beproefde 
kolommen bleken ruim de zesvoudige belastingte kunnen dragen. 
Wright meent, dat dit kantoorgebouw technisch een van de best 
geconstrueerde gebouwen ter wereld is. Hij vindt het zelf een 
van de beste voorbeelden van een „organisch" bouwwerk. „Als 
men in het gebouw staat voelt men geen gewicht, het gevoel 
voor massa is verdwenen, men krijgt niet den indruk, in een 
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besloten ruimte te zijn." Het is „even inspireerend als ruimte om 
in te werken, als de kathedraal eertijds inspireerde tot den 
eeredienst". 
Het gebouw is opgezet op een vierkanten-net van 20 voet voor 
de plattegronden, en 3% inch voor de gevels (lagenmaat). Glas 
werd niet als bouwsteen toegepast, maar in den vorm van lange 
glazen buizen. Binnen spreken de schoongewerkte baksteen-
wanden precies als buiten. Hoofdzaak zijn de holle betonnen 
„stammen", die op metalen voeten in de ruimte staan. De wape
ning daarvan bestaat hoofdzakelijk uit gaas. Het gebouw is 
brandvrij en bestand tegen aardbeving. 
Het kantoorwerk geschiedt in één groote ruimte van ongeveer 
40 X 70 meter, die door horizontaal licht aan de bovenzijde van 
de wanden wordt verlicht. Bovendien zijn er bovenlichten boven 
de openingen tusschen de paddenstoelen. 
Een bioscoop met 250 zitplaatsen dient als recreatieplaats voor 
het personeel, en is in een tusschenverdieping opgenomen. 
Metalen meubelen van vernuftige constructie werden voor dit 
kantoorgebouw ontworpen. 
De interieurfoto's van dit allermerkwaardigste gebouw laten 
duidelijk de prachtige sfeer zien, die met de bovengeschetste 
principes is bereikt. 
In elk geval staat men vol bewondering tegenover dit gedurfde, 
vitale, geniale architectenwerk. 

Ir. H. G. J . S C H E L L I N G . 

S C J O H N S O N ' S K A N T O O R G E B O U W T E R A C I N E W I S C O N S I N 
B O V E N L I N K S M A Q U E T T E , L I N K S O N D E R K A N T O O R R U I M T E 

B O V E N R E C H T S B O V E N S T E V E R D I E P I N G 
O N D E R R E C H T S P L A N B E G A N E G R O N D E N T U S S C H E N V E R D I E P I N G 
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MOTIE LEDENVERGADERING 10 AUG. 1940 INZAKE DEN WEDEROPBOUW. 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Ne
derlandsche Architecten B.N.A., 

met 112 leden in vergadering bijeen te Amsterdam op 10 Augus
tus 1940, 

gehoord de verschillende mededeelingen en berichten over de 
maatregelen met betrekking tot het vraagstuk van den weder
opbouw, welke o.m. omvatten dat door U commissies zijn inge
steld in de verschillende landstreken om naamlijsten aan te 
leggen van „erkende architecten, wier bevoegdheid in verband 
met het te verrichten werk buiten twijfel staat", 

overwegende dat een en ander kennelijk is geschied met de ten 
zeerste te waardeeren bedoeling om te komen tot een weder
opbouw van goed architectonisch gehalte, waarbij moet worden 
aangenomen, dat in dat gehalte van den wederopbouw de maat
staf zal zijn gelegen, waarnaar latere geslachten zullen oor-
deelen over de beteekenis van Nederland van nu en waaruit 
het Nederlandsche recht op een eigen zelfstandig cultuurleven 
reeds aanstonds zal moeten blijken, 

op grond van ervaringen van oordeel zijnde, dat op de door de 
bovengenoemde commissies samen te stellen lijsten, naar alle 
waarschijnlijkheid steeds een zelfde kleine groep van namen 
onzer vooraanstaande architecten zal voorkomen en daarna 
het recht om als architect te worden werkzaam gesteld in hoofd
zaak beperkt zal blijven tot hen, die op deze lijsten voorkomen, 

overwegende dat de beteekenis van ons cultuurleven niet be
paald kan worden door het werk van enkelen, maar door het 
werk van velen tezamen en dat het daarnaast ongewenscht mag 
worden genoemd, dat slechts aan een kleine groep van erkend 
bekwame architecten de gelegenheid zal worden geboden deel 
te nemen aan het werk van den wederopbouw, waarmede ook 
de door U gestelde rechtvaardigheidseisch, bij de medewerking 
aan den opbouw, niet wordt gediend, 

daartegenover overtuigd zijnde, dat het niet in het belang van 
den wederopbouw kan zijn, als uitgebreide groepen van archi
tecten aan dit werk deelnemen zonder coördineerende leiding 
en dat deze coördinatie door middel van Schoonheidscommis
sies e.d. niet mogelijk is, omdat dergelijke commissies slechts 
de ergste uitwassen kunnen tegengaan, maar nimmer het werk 
op het gewenschte peil kunnen brengen, 

geeft U met den meesten aandrang in overweging dit werk zoo 
te leiden, dat voor de verschillende bouwkundige en stedebouw
kundige werkzaamheden bij den wederopbouw, een aantal 
hoogst bekwame en daarvoor geschikt te achten architecten 
worden belast, ieder met een bepaald gedeelte van den weder
opbouw, hetzij een dorp of landstreek, hetzij een stadswijk of 
eenig ander afgerond deel van den wederopbouw, waarbij deze 
architecten als leiders worden belast met de volle technische 
en aesthetische verantwoordelijkheid voor de onder hun leiding 
te verrichten werkzaamheden, daarbij eventueel voor het tech
nische contröle-werk naar behoefte en onder nader te stellen 
regelen, gebruik makend van bestaande diensten, 

dat deze architecten-leiders ieder persoonlijk worden belast met 
het ontwerpen en uitvoeren van eenige belangrijke bouwobjec-
ten binnen het hun toegewezen gebied en dat zij voorts ver
plicht zijn, een van te voren vast te stellen minimum aantal 
architecten en eventueel bouwkundigen als medewerkers te assu-
meeren, die onder hun leiding, als zelfstandig architect of bouw
kundige werkend, ieder een bepaald en beperkt gedeelte van 
het werk binnen het aangewezen gebied ontwerpen en uitvoe
ren, waarbij al degenen die op deze wijze in een bepaald gebied 
hun aandeel krijgen aan den wederopbouw, geen deel daaraan 
mogen nemen op eenige andere plaats, tenzij daartoe naar Uwe 
meening bijzondere aanleiding bestaat. 
12 Augustus 1940 

BOEYINGA, Secretaris. 
De motie is ter kennis gebracht van den Heer Regeeringscom
missaris voor den Wederopbouw. 

NIEUWE SECRETARIS RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND. 
Het Aangevuld Bestuur van den Raad heeft in zijn laatste 
vergadering Mr. A. C. van Zeggelen benoemd tot secretaris
penningmeester van den Raad van Arbitrage voor de Bouwbe-
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drijven in Nederland. Het secretariaat blijft derhalve gevestigd 
Keizersgracht no. 392 te Amsterdam, C. 

• * 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. H. G. J. SC H E LLIN G, V O O RZ ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. L E N S V E L T , J.W.H. C. POT, J. Z IETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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 102, A M S T E R D A M 24 AUGUSTUS 1940 

NR 34 

J . P . C O E N S C H O O L T E H A A R L E M . A R C H I T E C T IR. G . F R I E D H O F F B . N . A . 

DE J. P. COENSCHOOL AAN DE GIJSBRECHT VAN AEMSTELSTRAAT TE HAARLEM. 

Op een terrein in een nieuw stadsgedeelte (voormalig Schoten) 
te Haarlem is door den Dienst van Openbare Werken de Jan 
Pieterszoon Coenschool gebouwd. 
In het uitbreidingsplan was een terrein, groot 5500 m-, gereser
veerd voor openbaar speelterrein en voor den bouw van deze 
school. Aan de smalle noordzijde is de school gebouwd, waardoor 
de klasselokalen op het zuiden kwamen; aan de westzijde is het 
gymnastieklokaal gelegd; aan de oostzijde is nog een terrein 
voor een zevende leslokaal gereserveerd. Het speelterrein is 
slechts aangelegd voorzoover de behoefte voor de school dit nood
zakelijk maakte; voor het geheele terrein is een project aanwezig, 
waarbij het zuidelijke deel voor kleine kinderen is bestemd, het
welk zou worden afgescheiden met houten latwerk en worden 
voorzien van zandbakken, overdekte wachtgelegenheid en wat 
speelgerei. Het gedeelte tusschen deze afgesloten speelruimte 
en de school zou bestemd zijn voor de jeugd, zoowel die op de 
school is als na schooltijd voor ieder ander. 

De leslokalen zijn gescheiden gehouden van het gymnastiek
lokaal, hetgeen ook architectonisch tot uitdrukking is gebracht. 
Dit geeft voordeelen voor geluidsisolatie, terwijl ook het gebruik 
van dit lokaal voor vereenigingen buiten de schooluren geen aan
leiding tot onnoodig bezoek in de school zelf geeft. 
De afmetingen van de gymnastiekzaal zijn, in overleg met de 
vereeniging van gymnastiekleraren, minder lang gerekt dan 
gebruikelijk was met het oog op de wijzigingen in het gymnas
tiekonderwijs, waar spelen meer op den voorgrond blijken te 
komen. Door de breede zaal werd deze bouwmassa groot en bij 
den eersten opzet bleek afdekking met een zadeldak van de beide 
bouwblokken (lokaalgroep en gymnastiekzaal) tot een onbe
vredigend resultaat te leiden daar ze te weinig verschillend waren 
om een goed geheel te verkrijgen. Daarom is toen een lessenaars
dak gekozen, waardoor de lokaalgroep aan de pleinzijde belang
rijk verhoogd kon worden, en aan de straatzijde laag kon blijven, 
wat in verband met de bebouwing zeer gunstig was. De gymnas-
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L E S L O K A A L IN D E J . P C O E N S C H O O L T E H A A R L E M . 

tiekzaal kon nu ook bescheidener gehouden worden, terwijl de 
eenigszins afwijkende dakvorm uit verlichtings- en ventilatie-
oogpunt veel voordeelen bleek te bezitten. 
De bebouwing van de omliggende straten is eenvoudige woning
bouw, de school vormt in deze omgeving een afwijkende massa 
en domineert daardoor sterk. 
In de geheel nieuwe wijk maakt deze minder gebruikelijke kap-
vorm heelemaal geen storenden indruk. Propaganda voor een 
dergelijke oplossing wil ik echter geenszins maken. De omstan
digheden moeten ertoe leiden, dat deze toegepast kan worden 
en een enkele maal zal het een aangename afwisseling kunnen 
zijn, vooral in een omgeving zooals hier, die door stereotypen en 
zuinigen woningbouw zeer gauw aanleiding tot eentonigheid 
geeft. 
Boven de ramen is aan de buitenzijde een nis voor zonneschermen 
aangebracht. Uit economische overwegingen zijn de schermen 
zelf achterwege gebleven. 

G. Fr. 
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VERWOESTE EN BESCHADIGDE WONINGEN. 

E e n r e g e l i n g t e r b e v o r d e r i n g v a n d e n h e r b o u w . 

De regeeringscommissaris voor den wederopbouw heeft aan de 
gemeentebesturen een publicatie toegezonden betreffende den 
herbouw van door oorlogsgeweld verwoeste en het herstel van 
beschadigde woningen, waaraan het volgende wordt ontleend: 
Om verschillende redenen is het gewenscht den opbouw van door 
oorlogsgeweld verwoeste en het herstel van beschadigde wonin
gen zooveel mogelijk te bespoedigen. Om dit te bereiken is de 
navolgende regeling getroffen, op grond waarvan aan de be
langhebbenden door den Contactcommissaris aanwijzingen kun
nen worden verstrekt om met de voorbereidende werkzaam
heden tot herbouw of herstel van hun perceel aan te vangen. 
1. De belanghebbende dient bij het gemeentebestuur een bouw-
aanvrage in, bevattende bijzonderheden betreffende den bouw, 
voldoende gegevens om de noodzakelijkheid van het werk te 
kunnen beoordeelen. 
2. Van gemeentewege wordt na overleg met den contactcom-
missarisvan het regeeringscommissariaat voorden wederopbouw 
en den inspecteur van de volkshuisvesting nagegaan, of: a. de 
situatie van het te herbouwen pand in overeenstemming is met 
de geldende voorschriften en het past in de eventueel in voor
bereiding zijnde stadsplannen; b. de plannen vakkundig zijn op
gesteld, d.w.z. dat zij voldoen aan aesthetische, technische en 
oeconomische eischen. (Opgemerkt wordt hierbij, dat omtrent 
de keuze van den architect in overleg met gemelden contact
commissaris voor het betrokken gebied advies moet worden in
gewonnen bij de Gewestelijke architecten-commissie). 

3. Aan het regeeringscommissariaat, afd. Goedkeuring van 
Werken, wordt, door middel van de daartoe bestemde formu
lieren, goedkeuring aangevraagd voor de uitvoering der plannen, 
mede in verband met de benoodigde materialen. 
Behalve het advies van het gemeentebestuur behoort op het 
formulier een aanteekening van den contactcommissaris te wor
den gesteld, dat de voorbereiding is geschied overeenkomstig zijn 
aanwijzingen en dat het plan zijn volledige instemming heeft. 

V o o r l o o p i g e t e g e m o e t k o m i n g in de k o s t e n . 

Het is voorts mogelijk, diegenen die niet over voldoende middelen 
beschikken, in geldelijk opzicht eenigszins tegemoet te komen. 
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tusschen: a. ver
woeste woningen; b. beschadigde woningen. 

Wat betreft a., verwoeste woningen, kan de regeeringscommis
saris, vooruitloopende op de schatting door de Schade-enquête
commissie, de verkoopwaarde van het betrokken perceel per 
9 Mei 1940 vaststellen en aan de betrokkenen 80 pet. van deze 
waarde als voorschot op de tegemoetkoming in de schade uit-
keeren, met dien verstande, dat voor gevallen van oorlogsgeweld-
schade het voorschot voorshands niet hooger zal kunnen zijn 
dan 80 pet. van ƒ 10.000, of ƒ 8000. 
Aan diegenen, die financieel niet in staat zijn het overblijvende 
deel zelf te financieren en die geen hulp van derden kunnen 
krijgen, kan het verschil tusschen het voorschot en de kosten 
van nieuwbouw onder hypothecair verband tegen een rente van 
4 pet. worden verleend. Na vaststelling der tegemoetkoming zal 
het bedrag, waarmee deze tegemoetkoming het gegeven voor
schot eventueel overtreft, op de leening in mindering worden 
gebracht, terwijl de rest als hypotheek op het pand kan blijven. 
Geeft de financieele positie van belanghebbende daartoe aanlei
ding, dan kan een deel der hypotheek renteloos worden verstrekt. 
Ter bevordering van een goeden gang van zaken bij het ver
strekken van voorschotten en hypotheken is het gewenscht, dat 
verschillende gegevens omtrent het onroerend goed en de finan
cieele positie van den belanghebbende aan het regeeringscom
missariaat worden verstrekt. Daartoe moeten staten volgens een 
vastgesteld model worden ingevuld. Behalve door den burgemees
ter der gemeente, dienen deze staten onderteekend te zijn door 
degenen, die de schatting voor de waardebepaling van het pand 
hebben verricht. Het gemeentebestuur wijst voor deze schatting 
twee of drie ter plaatse goed bekend staande deskundigen aan. 
Wat betreft beschadigde woningen, kan in bijzondere gevallen, 
wanneer de financieele toestand van den belanghebbende daar
toe aanleiding geeft, vooruitloopende op de schatting door de 
schade-enquête-commissie, crediet worden verstrekt. Die ge
meenten, welke hieromtrent reeds met de Stichtingen 1940 over
leg hebben gepleegd, kunnen van deze stichtingen de credieten 
ontvangen. In gevallen, waarin door stichtingen geen crediet 
wordt verleend (dit zullen dus in het algemeen gevallen van 
zwaar beschadigde huizen zijn) kan ook door den regeerings
commissaris voor den wederopbouw tot het verleenen van cre
diet worden overgegaan. In dat geval moeten dezelfde gegevens 
worden ingezonden als voor volledigen nieuwbouw. 

INSTELLING ARCHITECTENCOMMISSIES WEDEROPBOUW. 

T R A P IN D E J . P. C O E N S C H O O L T E H A A R L E M . 
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De regeeringscommissaris voor den wederopbouw deelt mede: 
Ten einde te bevorderen, dat de wederopbouw-werkzaamheden 
een behoorlijke architectonische verzorging verkrijgen, zijn ge
westelijke commissies ingesteld, die tot taak hebben den regee
ringscommissaris van advies te dienen omtrent de toelating van 
architecten bij deze werkzaamheden. Deze commissies zullen 
zich in de eerste plaats bezig houden met de samenstelling van 
lijsten van architecten, welke in het desbetreffende rayon bij de 
wederopbouwwerken kunnen worden ingeschakeld. 
De samenstelling voor de verschillende gebieden is als volgt: 

L i j s t a r c h i t e c t e n c o m m i s s i e s . 

Commissie 1, Noord-Holland. Voorzitter: jhr. C. J . A. Reigers
man, raadhuis, kamer 158, Amsterdam; arch, leden: ir. G. Fried
hoff, Beelslaan 28, Haarlem; P. Vorkink, 1e Helmersstraat 187, 
Amsterdam. Brieven adresseeren: Huize Immenkamp, Roekei 
(gem. Ede) post Harskamp. 

Commissie 2, Zuid-Holland. Voorzitter: mr. dr. F. Kranenburg, 
Joh. v. Oldenbarneveltlaan 33, Den Haag; arch, leden: ir. C. van 
Traa , Schepenstraat 64a, Rotterdam; ir. G. C. Bremer, Duin-
voetlaan 12, Wassenaar. 

Commissie 3, Rotterdam. Voorzitter: W. H. de Monchy, Rotter
dam; arch, leden: B. van Bilderbeek, Buitenwalevest 2, Dor
drecht; ir. E. J . de Maar, 's-Gravenwetering 7, Rotterdam (O.). 

Commissie 4, Brabant-Limburg. Voorzitter: mr. V. F. L. Cleerdin, 
p/a. prov. griffie, 's-Hertogenbosch; arch, leden: ir. G. J . P. M. 
Bolsius, Villapark, Vught; W. J . Sandhövel, Bergerstraat 6, Ambij 
bij Maastricht. 

Commissie 5, Zeeland. Voorzitter: dr. R. W. graaf van Lynden, 
slot „Terhooge", bij Middelburg; arch, leden: B. van Bilderbeek, 
Buitenwalevest 2, Dordrecht; jhr. ir. J . de Ranitz, Middelburg, 
Dam 50. 

Commissie 6, Utrecht. Voorzitter: dr. J . P. Fockema Andrea?, 
Soestdijkscheweg28, Bilthoven; arch, leden: ir. H. G. J.Schelling, 
Utrecht, Adm. van Gentstr. 17; ir. C. B. v. d. Tak, Groen v. Prin-
stererlaan 25, Amersfoort. 

Commissie 7, Gelderland-Overijsel. Voorzitter: jhr. M. J . I. de 
Jonge v. Ellemeet, Julianalaan 76, Arnhem; arch, leden: Oscar 
Leeuw, Nijmegen; P. Vorkink, 1e Helmersstraat 187, Amsterdam. 
Brieven adresseeren: „Huize Immenkamp", Roekei (gem. Ede) 
post Harskamp. 
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LANDHUIS „DE BOTTELHOF" TE NUNSPEET. 

ARCHITECT IR. P. H. N. BRIËT B.N.A. 

Het lijkt wat op de Siameesche Tweeling. De 2 lichamen zitten 
met een vervaarlijk dun stukje aan elkaar! De tweeling van 
Arch. Briët is echter niet als zoodanig geschapen. De groote 
woonkamer met wat daar omheen ligt, was oorspronkelijk een 
schilderatelier met een groot raam op het Noorden. Later is de 
bestemming van het huis veranderd. Het is een week-end huis 
geworden voor een doktersfamilie. Er is toen een afzonderlijke 
vleugel aangebouwd voor een zitkamer en een garage, terwijl 
er verschillende slaapgelegenheden zijn ondergebracht onder 
de kap. 

Een transformatie van een atelier in een woonkamer geschiedt 
niet ongestraft. De woonkamer heeft akelig, naar, koud Noorder
licht behouden. De „bezonning" van deze kamer is dus wel slecht, 
wie weet wel ongezond zelfs, maar het uitzicht door het raam 
is schitterend. Nunspeetsche oude kozijnen, rieten dak, kleuren, 
gordijntjes en lucht en het ligt aan den Harderwijkschestraat-
weg, vlak bij de splitsing Omgelegde Rijksweg. Maar ik geloof 
niet dat er veel van te zien is. 

J . P. M. 

CEMENT EN BETON. 

In 1937 heeft de Verkoopassociatie Enci-Cemij te Amsterdam, 
bij de eerste uitgave bijgestaan door de Betonvereeniging, de 
eerste brochure in de serie „Cement en beton" uitgegeven, en 
voor belangstellenden ter beschikking gesteld. Elk volgend jaar 
is daarop een nieuwe uitgave gevolgd, zoodat thans een viertal 
brochures zijn verschenen. Zij behandelen: 
Cementbetonvloeren (door Ing. J . A. Zwolsman), Afwerken van 
beton en bepleisteren (door Drs. E. Roelofsen), Water en de 
hoedanigheid van beton (door P. W. Scharroo), en De uitvoering 
van betonwerken in de praktijk (opnieuw door Ing. J . A. Zwols
man). Binnen afzienbaren tijd zal dit laatste boekje, waarvan 
de opzet feitelijk voor één uitgave te uitgebreid was, door een 
nieuwe brochure gevolgd worden, die „De controle van het beton 
tijdens den bouw" zal beschrijven. 

Het zijn stuk voor stuk aardige boekjes, die veel wetenswaardigs 
bevatten en door goede deskundigen zijn samengesteld. Het is 

een goede gedachte, op deze wijze een doelmatig gebruik van 
cement en beton te bevorderen. 
Het laatste boekje bevat, vooruitloopend op de nadere behan
deling van het interessante vraagstuk der „betoncontröle", een 
veertien-tal met zorg berekende tabellen, die den uitvoerenden 
ingenieur in de gelegenheid stellen, vlug een goede mengverhou-
ding voor het beton samen te stellen. Daarbij wordt uitgegaan 
van de toepassing van 275 kg cement per m 3 beton, opklimmend 
tot 425 kg cement per m 3 . Zoowel voor mengverhoudingen zon
der toevoeging van fijn zand als voor het tegenovergestelde 
geval zijn tabellen berekend. In korten tijd geven zij uitsluitsel 
over de juiste mengverhouding van fijn zand, betonzand, grind 
en cement. 

Wij meenen goed te doen, op deze practische uitgaven de aan
dacht te vestigen. 

H. G. J . S. 
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ST. WOLFGANGKERK TE REGENSBURG. DOMINICUS BÖHM, ARCHITECT. 

De architect Dominicus Böhm bouwde te Regensburg een 
nieuwe kerk, die wij afgebeeld vonden in het Augustus-nummer 
van „Moderne Bauformen". 
Böhm, die steeds poogde de mathematische grondvormen in zijn 
gebouwen te doen spreken, is hierin in deze St. Wolfgangkerk, 
zooals de bijgaande afbeelding toont, zeer wel geslaagd. Deze 
kerk heeft van buiten een ongemeen „grundsatzl iche" vorm, 
ontstaan door de doorsnijding van ruimtelijke grondvormen. 
De plattegrond wijst aan waar Böhm van uit gegaan is. Het bijna 
vierkante grondplan had tot gevolg dat het altaar in het middel
punt van het kruis kon worden opgesteld. Bij den ingang staat 
het graf van St. Wolfgang, die aldus als Kerkpatroon, als mensch 

de geloovigen in het lage deel van de kerk ontvangt en hun den 
weg wijst naar Christus. Door deze opstelling heeft Böhm een 
voortreffelijke concentratie van het licht op het altaar kunnen 
krijgen. Achter het altaar straalt het sterk gekleurde roos
venster, dat Böhm gewoon is zelf te ontwerpen en te doen uit
voeren. Hij teekent de schetsen op 1 a 100, werkt deze op groote 
schaal uit en vervaardigt zelf de cartons op ware grootte. Zijn 
talent voor dit werk vond erkenning in de hem verleende op
dracht voor een gekleurd roosvenster in het westkoor van den 
Dom te Worms, waar bijna 60 jaren lang vergeefsche pogingen 
waren aangewend om tot een aesthetisch bevredigende oplos
sing te komen. j . p 
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BOUWKUNST EN BOUWVAK. 

DOOR B. T. BOEYINGA. 

i l l . DE VORMING DER A R C H I T E C T E N IN E E N NIEUW S T A D I U M . 
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Indien we binnen korten tijd een toestand mogen verwachten, 
waarin de beoefenaren der bouwkunst, van hoog tot laag, door 
wettelijke en organisatorische regelen, met elkaar een eenheid 
vormen, dan zal deze eenheid slechts van belang kunnen zijn, 
indien zij de ontwikkeling van de architectuur dient. 
Met dezelfde energie, als waarmede deze eenheid aanvankelijk 
werd bereikt, zullen dan de maatregelen moeten worden ge
nomen, die noodzakelijk zijn voor het bereiken van dat hooge-
re doel. Men mag aannemen, dat de inzet hiervoor beslissend 
zal zijn en alles beheerscht. 

Deze organisatorische samenbinding kan, hoe volmaakt men 
die organisatie ook tracht te maken, toch nimmer doel-op-zich-
zelf zijn, omdat zij, zonder meer, niet tot verhooging van het 
peil der saamverbondenen leidt. 
De saamverbondenheid kan echter wel de hoogere kracht ge
ven, die voor het bereiken van het gestelde doel onontbeerlijk 
is. Die kracht aanwenden en op de juiste wijze gebruiken, moet 
dan ook het oogmerk zijn. 
Daarnaast kan die saamverbondenheid opzichzelf het symbool 
zijn van een hoogere geestesgesteldheid, die ons alleen kan 
voeren tot een hooger cultuurleven en ons in de bouwkunst 
kan leiden tot een „nieuwe stijl" die toch eenheid in de veel
heid vooronderstelt. 
Het hooge doel van de saambinding der bouwkunst-beoefena
ren is in den naam der organisatie bewaard gebleven en in 
artikel 2 der nieuwe statuten opnieuw weer herhaald en nader 
omschreven. Dat dit echter zonder meer geen waarborg geeft 
voor het op de j u i s t e w i j z e werkzaam zijn voor de „be
vordering der bouwkunst", toont ons de geschiedenis der laat
ste halve eeuw. Niettegenstaande velerlei vereenigingen met 
schoone namen en treffende doelstellingen, is de weg waar
langs we moeten gaan, om tot die bevordering te geraken, niet 
gevonden en zijn we al langer hoe meer van dien weg afge
dwaald. Onze oudste vereeniging „de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst" werd nu bijne een eeuw geleden opge
richt. Wel een bewijs, hoe lang men reeds van de noodzakelijk
heid dier bevordering overtuigd was. Wat nu gebeurt is slechts 
een zooveelste herhaling. Het is het opnieuw tot inzicht komen, 
dat het met die bevordering niet in den haak is. Opnieuw tracht 
men een toestand te scheppen, een bepaald verband te ver
krijgen, waarin die bevordering mogelijk zal zijn. En het is te 
loven, dat men bij die concentratie van alle krachten, opnieuw 
niet datzelfde vaandel ten strijde gaat trekken. Onder dat 
vaandel, waaronder vele belangrijke bouwmeesters in de laat
ste eeuw hebben gestreden en waarmede de kern bewaard is 
gebleven van de macht, die hoogere doelen nastreeft. 
Het was een eeuw van tasten en zoeken, waarin echter de weg 
die rechtstreeks op het doel afgaat, niet werd gevonden. Aan 

ons is nu de historische taak opgelegd, dien weg te vinden. 
We mogen aannemen, dat de inzichten daarvoor nu gerijpt zijn. 
Maar dan moet ook direct begonnen worden aan den systema-
tischen opbouw van de maatregelen, die daartoe dienen te wor
den genomen. Daarbij mag niet worden opgezien tegen rigo-
reuze maatregelen. Bij de voorstellen voor dien opbouw mogen 
we niet terugdeinzen voor het afbreken van „heilige huisjes", 
die op een verkeerd fundament werden gebouwd. Het mag niet 
zijn een aanpassingssysteem bij het bestaande, in zooverre als 
dat bestaande door verkeerd begrip ontstond. Voor zoover moge
lijk, moet het bestaande gewijzigd worden en passend worden 
gemaakt in het nieuw vast te stellen opbouw-systeem. Nieuwe 
loten kunnen met succes op bestaande stammen worden ingeënt. 
Hierbij zullen wij op gebieden komen, die de overheid geheel 
of gedeeltelijk tot zich getrokken heeft en zullen we de overheid 
tot medewerking moeten bewegen door overtuiging van de nood
zakelijkheid. Dit alles is mogelijk, a l s we s t r a k s e e n 
k r a c h t i g e e e n h e i d v o r m e n , d i e b e w u s t o p h e t 
h o o g e r e d o e l d i e r s a m e n b i n d i n g v a n a l l e b o u w -
k u n s t b e o e f e n a r e n a a n s t u u r t . 

In dit verband moge hier allereerst eenige inzichten gegeven 
worden over de vorming der architecten. In het vorige artikel 
werd aangetoond waarom die vorming als eerste programma
punt moet worden gesteld bij den wederopbouw van de harmo
nische samenvoeging van bouwkunst en bouwvak. 
Nu zal bij de inwerkingtreding der wettelijke regelen t.a.v. den 
architectentitel en de daarmee verbonden organisatorische een
heid van de architecten, een ander stadium zijn bereikt voor deze 
materie, dan dat, waarin onzen Bond het rapport aannam voor 
de opleiding van den architect. Dit rapport kan daarom maar 
gedeeltelijk zijn waarde blijven behouden; het heeft minstens 
belangrijke aanvullingen noodig. 

Het in deze artikelen op den voorgrond gebrachte beginsel van 
absolute verbondenheid van bouwkunst en bouwvak geeft aan 
die opleiding van den architect ook een anderen grondslag, dan 
die waarop men zich bij het samenstellen van dat rapport 
baseerde. 
Natuurlijk werd te allen tijde aan het verband gedacht, dat 
tusschen de bouwkunst en het bouwvak bestond. En ook het 
rapoprt van 1931 laat dit niet buiten bespreking. Maar het is 
niet gebaseerd op de overtuiging, dat die beide één zijn en geheel 
bij elkaar behooren. 
In het bizonder in de jaren die sinds het opstellen van dat rapport 
verliepen, is men in architectenkringen, en zelfs daarbuiten, zich 
meer bewust geworden van die eenheid. Bij degenen die zich 
hiervan reeds langer bewust waren, is die overtuiging steeds 
sterker geworden. Zoeken vele bekwame en vooraanstaande 
architecten zich in dezen tijd niet vertrouwd te maken met dat-
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gene, wat voorheen slechts als werk van den gewonen ambachts
man werd voortgebracht? Van dien ambachtsman, die in zijn 
werk één was met het hoogere bouwkunstleven van zijn tijd. 
En is het ten slotte niet zoo, dat de drang die opkwam, om allen 
die het architectenvak beoefenen onder één vaan te brengen, 
voortkomt, zij het voor velen onbewust, uit die erkenning van 
de eenheid van bouwkunst en bouwvak? Is het in dit verband 
wellicht teekenend, dat juist in de lagere regionen der bouw
kunstbeoefenaren die drang naar samenbinding van allen, die 
in het vak zijn, het sterkst naar voren kwam? Het is als het ware 
het oer-instinkt bij allen, die met eenig inzicht en toewijding bij 
het bouwen zijn betrokken, om datgene, wat altijd in de geschie
denis één was, en waarvan nog altijd getuigen de zeer vele en 
voornamelijk kleinere bewaard gebleven bouwwerken van vroe
gere tijden, weer één te doen zijn. 
Uit het feit, dat de Commissie die destijds dat rapport over „het 
vraagstuk van de opleiding van den architect" samenstelde, 
ruim 5 jaren noodig had om het zeer summiere rapport op te 
stellen, moge blijken dat er geen vaste lijn, geen beginsel, geen 
absolute overtuiging te vinden was, waarop men zich kon 
baseeren. 
Na enkele simpele overwegingen komt men in dit rapport tot 
één enkele zeer absolute conclusie, maar laat verder het groot
ste gedeelte van het vraagstuk onopgelost, waarvoor de Com
missie redenen opgeeft en hare excuses maakt. Deze conclusie 
is, dat de architectenopleiding, met uitsluiting van andere mo
gelijkheden, zal zijn een universitaire (waarmede niet zonder 
meer de tegenwoordige Delftsche opleiding wordt bedoeld) 
met een gymnasiale vóóropleiding. Had de Commissie hetzelfde 
doel voor oogen gestaan, dat wij nu zien, n.l. de noodzaak om 
allereerst weer te beginnen met het vormen van een corps 
van vakbekwame architecten o v e r h e t g e h e e l e l a n d , 
zij zou hare conclusie niet zoo simpel gesteld kunnen hebben. 
Pas in een verdere toekomst zal het wellicht mogelijk zijn, 
aan de zeer absolute conclusie van het rapport praktische mo
gelijkheden te verbinden. Deze staat nu te ver af van de wer
kelijkheid, om er ons u i t s l u i t e n d naar te blijven richten. 
Voor hen die daarvoor in de gelegenheid zijn, kan het volgen 
van die conclusie zijn beteekenis hebben. De noodzaak dwingt, 
om voorloopig ook andere middelen te beramen voor de vor
ming van architecten. De inwerkingtreding van de „beroeps
bescherming" van den architect zal grootendeels afhankelijk 
zijn van die vorming van een corps vakbekwame architecten 
over het geheele land. 

Niettegenstaande bovengenoemde bezwaren tegen dit rapport, 
verdient het, ook voor den nu ontstanen toestand, meer waar
deering dan het tot nu toe verkreeg. Slechts een enkeling, die 
door nauwere aanraking met de kringen, waarin dit rapport 
nog eenigszins voortleeft, daarmee op de hoogte was, kon er 
zijn voordeel mee doen. Overigens was het slechts opgeborgen 
in de archieven, in plaats van dat er, door algemeene versprei
ding, grootere bekendheid aan gegeven werd en er propaganda 
werd gemaakt voor de daarin vastgelegde ideeën. In het rap
port zelve werden hiervoor ook aanwijzingen gegeven! Ook 
wordt in dit rapport gezegd, dat de Commissie getracht heeft, 
„het vraagstuk der opleiding van den architect van een hooger 
plan af te bezien, om zoodoende tot een beginsel te komen, 
van waaruit, zoo dit door den B.N.A. wordt aanvaard, de ver
dere regeling, mede in verband met de toekomstige titel-be-
scherming, kan worden bestudeerd". Van deze verdere studie 
is inmiddels niets gekomen, hoewel de B.N.A. destijds wel het 
beginsel aanvaardde. Waarschijnlijk houdt dit verband met de 
steeds uitgestelde titelbescherming. 

Eén van de belangrijkste gedeelten in het rapport is dat, waarin 
de Commissie de synthetische methode bij de opleiding naar 
voren brengt, d.i. de gelijk opgaande en in elkander grijpende 
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technische en aesthetische ontwikkeling. Zij verwerpt daarbij de 
analytische methode, waarbij de techniek en aesthetiek als af
zonderlijke vakken worden onderwezen in dien zin, dat de 
aesthetiek in de laatste studiejaren de bekroning is van het reeds 
eerder begonnen en voortgezet bouwtechnisch onderricht. Zij 
wijst ook aan, dat deze laatste methode de fout is in heel ons 
bouwtechnisch onderwijs, op enkele uitzonderingen na. Men kan 
zelfs zeggen, dat die naam reeds verkeerd is en de gescheiden
heid van techniek en aesthetiek in de hand werkt. Het mooie 
woord ambacht is helaas uitsluitend gekoppeld geweest aan de 
lagere opleiding; deze is inmiddels daar ook reeds door iets anders 
vervangen. 
Als we die stap nu kunnen doen en zoowel bij het lager en middel
baar bouwvak-onderwijs als bij de hoogere bouwkunststudie, van 
nu af aan kunnen streven naar die synthetische methode, is het 
dan te veel gevergd, dat daar ook direct, als onmisbaar element, 
bijgevoegd wordt de praktische vorming? Want is het gescheiden 
blijven van theorie en praktijk bij studie en opleiding in bouw
vak en bouwkunst niet minstens zoo bezwaarlijk voor een goede 
ontwikkeling, als de scheiding daarbij van techniek en aesthetiek? 
Is het voor de beoefenaren der bouwkunst niet even noodzake
lijk, om tegelijk met de opleiding in de bouwtechnische kennis 
en het kweeken van aesthetisch inzicht ook de praktische toe
passing daarvan in het bouwvak tegelijkertijd te leeren kennen? 
Deze praktische toepassing van kennis en inzicht bij de studie, 
v a n d e n a a n v a n g af , is nog iets anders, dan de beoefe
ning van het timmervak tijdens de studie, die in het vorenge
noemd rapport wordt aanbevolen. 
Alleen als die praktische vorming onderdeel wordt van de archi
tectenopleiding, dan kan van een o p l e i d i n g tot b o u w 
m e e s t e r worden gesproken. 
En ook dan alleen zal bouwkunst en bouwvak weer één geheel 
kunnen worden, als de opleiding, ook van de architecten, van 
de bouwmeesters, verbonden wordt aan het vak. 
Als dit beginsel leiding gevend zal worden, dan zijn er nog vele 
desiderata, waarop echter in deze artikelen voorloopig nog niet 
zal worden ingegaan. 

Het is reeds bekend geworden, dat bij de regeling der titelbe
scherming gesproken zal worden van: „de titel van architect 
of bouwmeester". Hoewel in wezen geen onderscheid bestaat 
tusschen die twee benamingen, en het slechts woorden zijn met 
verschillende afleidingen die dezelfde bedoeling hebben, kun
nen we bij den titel architect onze gedachten laten gaan naar 
den geleerde, den schoolsch opgeleiden man, die de bouwvor
men bestudeerde en daarvan een groote mate van kennis heeft 
gekregen, terwijl bij den titel van bouwmeester het meest op 
den voorgrond treedt, dat de drager van dien titel een „mees
ter" moet zijn bij het „bouwen". Een meester bij het bouwen 
wil zeggen, dat allen die bij dat bouwen betrokken zijn, in hem 
zien dengene die het geheel overziet, die van alle handelingen 
op de hoogte is en overal de leidende figuur k a n zijn. De 
„meester" moet niet van een gezel (bouwvakarbeider of op
zichter) een lesje kunnen krijgen over één of ander praktisch 
onderdeel van het bouwwerk of bij de behandeling daarvan. 
Hij mag niet aangezien worden voor den voornamen man, die 
persoonlijk buiten de praktijk van het bouwen staat en alleen 
via zijn medewerkers daarbij leiding kan geven. Dit meester
schap kan alleen hij bezitten, die ook in de praktijk van het 
vak is gevormd, op welke wijze dan ook. En het zou daarom 
wel belangrijk kunnen zijn, als de titel van bouwmeester, bij 
de verdere ontwikkeling, bij ons burgerrecht zou verkrijgen. 
Het is trouwens ook een echt Hollandsch woord, taalkundig 
zuiver afgeleid. 

Na deze meer principieele uiteenzettingen, zullen in een volgend 
artikel enkele voorstellen voor die opleiding tot bouwmeester 
worden gedaan. (Wordt vervolgd) 

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

DRIE HEERENHUIZEN AAN DE HOOFDSTRAAT TE VELP. 

Het hier afgebeelde blok van drie heerenhuizen werd in 1939 aan 
de Hoofdstraat te Velp gebouwd. 
Een eenvoudige en rustige architectuur is in deze omgeving wel 
zeer op zijn plaats. 
Aan de voorzijde hebben ze uitzicht op de vrij breede Hoofdstraat, 
ze zijn gelegen juist tegenover het twee jaar geleden door archi
tect Hornstra gebouwde Avondzon, tehuis voor ouden van dagen, 
een gebouw in baksteen opgetrokken, met heel veel glas. 
Ik heb mij bij het ontwerpen de vraag gesteld of het ook ge
wenscht zou zijn, terwille dan van meer eenheid, deze huizen 
ook met een plat dak en veel glas te moeten bouwen. 
De voorgevel op het noorden gelegen gaf hiertoe m.i. allerminst 
aanleiding en bovendien heeft het beschuttende dak naar mijn 

meening nog immer een niet te vervangen waarde. 
Hiermede wil ik niet zeggen dat een huis met een plat dak in 
een bepaalde omgeving architectonisch niet volkomen verant
woord zou kunnen zijn. 
De muren zijn in roode baksteen opgetrokken, het dak met 
genuanceerde blauwe pannen gedekt. 
De plattegrondindeeling van ieder der huizen is verschillend. 
De opdrachtgever van het rechter huis is practiseerend arts, de 
praktijk is van de woonafdeeling gescheiden gehouden, ze heb
ben eenzelfden ingang. 
De huizen hebben een gezamenlijken voortuin. 

J . C . A. H E I N E M A N . 
Velp, Augustus 1940. 

P L A T T E G R O N D . S C H A A L 1 A 300. 
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EEN SPECIAAL WINKELRAAM VOOR DEZE TIJDEN. 

In Rotterdam is op 14 Mei een groot gedeelte van de stad door 
brand verwoest. Een brand uit centrale punten begonnen, greep 
door sterken wind aangewakkerd snel rondom zich heen. Door 
de groote hitte sprongen de glasruiten en vonkenregens door 
den wind medegevoerd vonden nieuw voedsel en vergrootten de 
vuurzee. Enkele gebouwen bleven tusschen de puinhoopen be
spaard en dit was voor een deel te danken aan luiken of anders
zins, waardoor de afsluiting naar binnen een betere voorziening 
gaf dan de gewone ramen. 
Nu gedacht wordt aan den wederopbouw en voor winkels groote 
winkelruimten moeilijk te krijgen zijn, is gedacht aan een op
lossing waarbij eenerzijds een bescherming tegen brand, inbraak, 
plundering en lichtuitstraling naar buiten verkregen wordt, wan

neer de winkel gesloten is en anderzijds overdag een uiterste 
benutting van het beeldveld van een kleine ruit, bescherming 
van de artikelen tegen directe zonbestraling en beschutting van 
de kijkers tegen den regen mogelijk is. 
In de hierbij gevoegde schets is een oplossing gegeven van 
bovengenoemde wenschelijkheden door middel van een draai
bare luifel en door gebruikmaking van een niet-spiegelend 
winkelraam volgens Ned. Octrooi no. 17724, met toepassing van 
een rechte schuingeplaatste ruit. 
Deze ruit kan tot beneden doorloopen of zooals de stippellijnen 
aangeven eindigen tegen een naar voren gebouwde vitrine of 
een andere oplossing die men wenschelijker acht. 
Voor een luifelhoogte van 2 m (zooals voor markiezen en zonne-

C O N S T R U C T I E T E E K E N I N G E N D R A A I B A R E L U I F E L . S C H A A L 1 A 5. 
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schermen veelal gebruikelijk i s) zal bij verschillende Bouw-
Inspecties ontheffing moeten worden gevraagd, welke gezien de 
abnormale tijden en het practisch nut ook wel gegeven wordt. 
Verder zijn de hier gegeven maten voor hoogte en voorsprong 
van de luifel en hoogte van de borstwering variabel en kunnen 
naar behoefte, plaatselijke toestanden of eischen veranderd 
worden. 

C o n s t r u c t i e . 
De bovenzijde van de luifel is met een asbest- of ijzeren plaat 
afgedekt. Om het inregenen te voorkomen is een hoekijzer no. 2 
hierop aangebracht, die tijdens het draaien van de luifel vrij-
blijft van den druipkant van het bovenlicht. Het achterste ge
deelte van de luifel is kleiner en smaller dan het voorste gedeelte 
en draait tusschen de muren naar boven terwijl het voorste 
gedeelte tegen den muur slaat. 

Om de luifel uit te balanceeren moet het achterste gedeelte met 
lood worden verzwaard. 
Overdag kan de luifel worden vastgezet met grendel, schuif of 
harpoenslot en wanneer de luifel naar beneden gedraaid wordt 
kan deze aan de bovenzijde met een springknip gesloten worden. 
Een afzonderlijk detail geeft de constructie van het draaipunt 
en den metalen bovenbouw. 
Een oplossing in hout uitgevoerd is door een hoogtedoorsnede 
verduidelijkt. 
Deze constructies zijn gedacht bij nieuwbouw, maar zooals in 
Rotterdam de vroegere winkels noodgedwongen in gewone woon
huizen zijn ondergebracht, kan met behoud van en tusschen 
bestaande kozijnen en met gebruik van bestaande ramen een 
en ander worden gewijzigd, zoodat de draaibare luifel het eenige 
is dat speciaal moet worden gemaakt. 

J A N D O E T S Jr. 

DRAAGT DE WAPENING VAN DRAADGLAS OP DEN DUUR TOT ZIJN ONDERGANG BIJ? 

Het is een bekend verschijnsel, dat draadglasruiten op den duur 
hun ondergang tegemoet gaan. Velen, die (om een voorbeeld te 
noemen) de staande draadglasruiten in oudere stationsoverkap
pingen hebben bekeken, is het opgevallen, dat deze aan den 
onderkant barsten gaan vertoonen. Ik heb langen tijd gemeend, 
dat de draadwapening de voornaamste oorzaak van deze breuk 
moest zijn, en heb daarom steeds groote waarde gehecht aan 
de toepassing van draadglas met drie draadvrije, ingesmolten, 
randen. 

De vernieuwing van de ruiten van de Haarlemsche stationsover
kapping heeft mij doen zien, dat de belangrijkste oorzaak voor 
den ondergang der ruiten moet worden gezocht in de roest-
vorming die op de horizontale onderregels der stalen ramen 
optreedt. Deze onderregels (en eveneens de horizontale tusschen-
regels, als die er zijn) bevinden zich in een nadeelige positie. 
Het water, dat op den duur achter de stopverf komt en de glas
sponning bereikt, blijft langen tijd staan en bevordert in hooge 
mate het roestproces. Ook tusschen het glas en het staal zal de 
roestvorming hoe langer hoe meer toenemen, waardoor een 
volumevermeerdering optreedt, die het glas niet kan verdragen. 
Er ontstaan scheuren, die hoofdzakelijk van de onderhoeken 
uitgaan. Bovendien wordt de ruit nog door de roestvorming naar 
buiten gebogen, waardoor laaggelegen horizontale breuken op
treden. 

Bij de genoemde stationsoverkapping waren de onderregels en 
de onderkanten van de daarop staande roeden zoo ver door
geroest, dat zij geheel moesten worden verwijderd. De onder
roeden zijn daarna niet meer aangebracht. De constructie is 

zoodanig gewijzigd, dat de staande raamroeden aan de binnen
zijde van het raam onderling gekoppeld werden door een hoek
ijzer, dat eenige centimeters boven den vroegeren onderregel 
ligt. Het glas rust thans door middel van rubberproppen op de 
vaste ondersteuning. 
Bij onderzoek der uitgenomen draadglasruiten is mij gebleken, 
d a t — hoewel nergens aan den onderrand draadvrije kanten aan 
deze ruiten voorkwamen — geen der gevormde scheuren op de 
plaats van een wapeningsdraad begon, of die wapening gedeel
telijk volgde. 
Ook bleek het middenstuk van den onderkant van het glas 
tamelijk gaaf. 
Het optreden van roest aan den onderregel en aan den onder
kant der staande roeden moet het glas hebben doen breken. 
Het is trouwens een bekend verschijnsel, dat somtijds bij de 
onderregels en horizontale roeden van stalen ramen breuk en 
afsplintering van ruiten begint, een verwoesting, die bij het zoo 
veel zwakkere spiegelglas in het algemeen eerder merkbaar is 
dan bij het gewone dubbel dikke vensterglas. 
Men leide uit deze beschouwing niet af, dat draadglas met drie 
draadvrije randen niet van groote waarde is bij verschillende 
toepassingen. Maar evenmin overdrijve men de eischen ten 
opzichte van het draadglas, als veel klemmender eischen ten 
aanzien van roestend staal zouden worden verwaarloosd. De 
zorg voor roestwering, in het bijzonder van de horizontale 
elementen der stalen raamconstructie, is van het grootste 
belang. 

H. G. J . S. 

RUIT 
KOPPEL-
HOEKUZER 
RUBBER 
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REGEER.NGSCOMMISSARIAAT VOOR DEN WEDEROPBOUW. 

M A A T R E G E L E N T E R B E S P A R I N G OP B O U W M A T E R I A L E N . 

De Regeer.ngscommissaris voor den Wederopbouw heeft aan 
alle Gemeentebesturen een circulaire gezonden van den vol
genden inhoud: 

De mogelijkheid tot uitvoering van bouwwerken en tot opvoe
ring der werkgelegenheid in de bouwbedrijven hangt ook in 
normale omstandigheden ten nauwste samen met de materialen-
voorziening. 
In de tegenwoordige bijzondere tijdsomstandigheden, waarin 
deze materialenvoorziening in menig opzicht gebonden is aan 
beperkingen, zal een voorziening in een doelmatige verdeeling 
en een nuttig verbruik van de bouwstoffen uit den aard der zaak 
de totale bedrijvigheid in de bouwvakken in het algemeen en 
in den woningbouw en utiliteitsbouw in het bijzonder gunstig 
kunnen beïnvloeden. 
De noodzakelijkheid om maatregelen te treffen ter beperking 
van het gebruik van bepaalde bouwstoffen wijst echter ook de 
oplossing van het vraagstuk aan nl.: op verantwoorde wijze 
besparen van bepaalde algemeen toegepaste en slechts in be
perkte mate verkrijgbare bouwstoffen door toepassing van zoo
veel mogelijk gelijkwaardige vervangingsmaterialen ten gunste 
van de opvoering van de totale bedrijvigheid in de bouwvakken, 
in het bijzonder daar waar eerstgenoemde bouwstoffen, zonder 
buitengewone technische of financieele bezwaren vervangen 
kunnen worden door andere. 
Ofschoon ik aanneem, dat uit den aard der zaak de materialen-
positie in algemeene trekken in meerdere of mindere mate aan 
iederen deskundigen ontwerper van plannen en uitvoerder van 
werken bekend is, zoodat reeds voor plannen van woningbouw 
en utiliteitsbouw — al ware het alleen uit eigen belang — 
„automatisch" met de huidige materialenpositie zal worden 
rekening gehouden, neemt dat niet weg, dat een zekere orde
ning op dit gebied zonder twijfel menige teleurstelling en veel 
verlies van tijd en geld tusschen het stadium van ontwerp en 
uitvoering zal voorkomen. 
Het een en ander brengt bovendien met zich mede, dat het ver-
leenen van mijn goedkeuring voor de uitvoering van werken 
vereenvoudigd en derhalve versneld zal kunnen worden, zoodra 
het kader van de bouwwijzen meer in overeenstemming wordt 
gebracht met de materialenpositie. 
In het algemeen belang acht ik mij dus verplicht een aantal 
maatregelen ter besparing op bouwmaterialen bekend te maken, 
welke U hierbij aantreft; meer exemplaren van deze regelen 
worden U toegezonden. Ik ben mij er ten volle van bewust, dat 
deze maatregelen in een aantal kringen meer of minder zware 
offers zullen vragen, doch in de huidige omstandigheden gaat 
het algemeen belang vóór, terwijl alleen zooveel mogelijk reke
ning kan worden gehouden met incidenteele onoverkomelijke 
bezwaren. 
Van de toekomstige omstandigheden, doch ook van het aan
passingsvermogen van een ieder, die in het bouwbedrijf een 
functie bekleedt, zal het afhangen of de maatregelen zullen 
dienen te worden uitgebreid c.q. omgezet in verderstrekkende 
maatregelen. 
Ik verzoek U den inhoud van deze maatregelen ter kennis te 
willen brengen van de onder U ressorteerende en daarbij be
trokken instanties c.q. van belanghebbenden en vertrouw ten 
slotte op de medewerking van een ieder. 

Met ingang van heden zal ik de goedkeuring, welke ingevolge 
het besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
van 21 Mei 1940 betreffende den Wederopbouw I vereischt wordt 
voor het ondernemen van bouwwerken, voorloopig slechts ver-
leenen, indien bij het ontwerpen de volgende richtlijnen ter 
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besparing van bepaalde bouwmaterialen zijn in acht genomen, 
en onder de voorwaarde, dat deze richtlijnen bij de uitvoering 
eveneens in acht genomen worden, alles voor zoover dit uit een 
oogpunt van bouwtechniek verantwoord is en voor zoover het 
geen b u i t e n g e w o n e financieele nadeelen medebrengt: 

I. A l g e m e e n e r i c h t l i j n e n . 
1° . Op het gebruik van hout moet zooveel mogelijk bespaard 

worden; 
aangezien ijzer en staal thans ook slechts in beperkte mate 
ter beschikking staan, moet hout in het algemeen niet door 
ijzer of staal doch zooveel mogelijk door andere bouwstoffen 
vervangen worden. 

2 ° . In de eerste plaats komen steen en beton voor bouwwerken 
in aanmerking, in de tweede plaats gewapend beton; slechts 
indien het bewijs geleverd kan worden, dat uitvoering in 
steen of beton ten gevolge van bijzondere bouw- of bedrijfs
omstandigheden niet mogelijk is, mag ijzer of staal gebruikt 
worden. 

3 ° . Waar mogelijk moet vervangen worden: 
a. h o u t door metselwerk, ongewapend beton, bimsbeton-

platen, bouwplaten van samengesteld materiaal e.d.; 
b. i j z e r e n s t a a l door metselwerk, ongewapend beton 

en indien onvermijdelijk door gewapend beton; 
c. g e w a p e n d b e t o n door metselwerk of ongewapend 

beton. 
4 ° . Voor alle hieronder niet genoemde onderdeelen van bouw

werken moet het gebruik van vervangingsmaterialen voor 
hout en staal zooveel mogelijk bevorderd worden. 

II. R i c h t l i j n e n v o o r de c o n s t r u c t i e . 
a. Muren en kolommen, waarin uitsluitend drukspanningen 

kunnen optreden, moeten niet in staal, maar in metselwerk 
of beton of desnoods gewapend beton uitgevoerd worden. 

b. Gewapend-betonkolommen mogen niet meer dan 3 % bewa
pening bevatten. 

c. Niet vrijdragende tusschenwanden moeten zooveel mogelijk 
boven elkaar gesteld worden. Opvangen van muren en andere 
onderdeelen van een bouwwerk moet vermeden worden; 
wanneer dit niet mogelijk is moeten lichte materialen ge
bruikt worden. 

d. Het gebruik van houten en stalen lateien is in het algemeen 
niet toegelaten. De kozijnopeningen moeten zoo smal zijn, 
dat in normale gevallen door een „strek" of „boog" het boven
liggende metselwerk voldoende wordt ondersteund. 

III. R i c h t l i j n e n v o o r de u i t v o e r i n g . 
a. Voor paalfundeeringen moet het gebruik van houten palen 

beperkt worden tot de allernoodzakelijkste gevallen; zij moe
ten in het algemeen worden vervangen door gewapend beton-
palen. 

b. Voor blijvende damwanden, keermuren e.d. moet het gebruik 
van staal en hout tot een minimum worden beperkt; voor 
tijdelijke damwanden kan het gebruik van hout of staal wor
den toegestaan. 

c. Fundeeringen, kelders e.d. moeten zooveel mogelijk in metsel
werk of ongewapend beton worden uitgevoerd. Voor bijzon
dere constructies kan hiervan worden afgeweken. 

d. Dragende opgaande muren moeten van metselwerk of van 
stampbeton vervaardigd worden. 

e. Voor balklagen, vloeren, plafonds e.d. moet de toepassing 
van hout en staal zooveel mogelijk vermeden worden. Er zou 
gebruik gemaakt kunnen worden van beton, van op de fabriek 
vooraf vervaardigde (holle) aansluitende gewapend-beton-

balken of -baksteenmateriaal, platenmateriaal, houtgraniet 

e.d. 
Kelderafdekkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gemet
selde gewelven. 

f. Het maken van uit hout of staal geconstrueerde kappen, 
goten e.d. moet vermeden worden. In de plaats van houten 
en ijzeren kapspanten dient men zooveel mogelijk te gebrui
ken gording dragende hooger opgetrokken muren van metsel
werk of stampbeton, betonnen kapspanten e.a. In plaats van 
de houten bebording kan bimsbetonplaten- of ander platen
materiaal, mits waterdicht, aangebracht worden. Gegolfd 
metalen platen mogen niet worden aangebracht. 

g. Waar het niet mogelijk is om houten kozijnen te vermijden, 
mag de zwaarte van het kozijnhout niet grooter genomen 
worden, dan strikt noodzakelijk is. Dit geldt ook voor archi
traven en kozijnbetimmeringen. 

h. Terreinafscheidingen, balkonhekken e.d. mogen niet van 
hout of staal worden vervaardigd. 

IV. C o n t r o l e . 
Aanvragen voor de goedkeuring van bouwwerken, waarbij naar 

mijn oordeel niet voldoende met de noodzakelijkheid tot bespa
ring rekening gehouden is, zullen terzijde gelegd worden. Aan 
den aanvrager zal hiervan mededeeling worden gedaan. 
Ik behoud mij voor mij hieromtrent advies te doen uitbrengen 
door de plaatselijke diensten van Bouw- en Woningtoezicht. Aan 
deze diensten zal ik ook de controle op de naleving van deze 
richtlijnen bij de uitvoering van de bouwwerken kunnen op
dragen. 
De aanvragen voor de goedkeuring van bouwwerken dienen met 
het oog op de toetsing aan deze richtlijnen vergezeld te gaan van 
een beschrijving of voorloopig project, waarin de voor deze toet
sing benoodigde gegevens vermeld zijn. Deze stukken dienen door 
den opdrachtgever of diens gemachtigde in tweevoud te worden 
ingezonden op de wijze, vermeld in het van mijnentwege beschik
baar gestelde aanvraagformulier voor goedkeuring van de uit
voering van een bouwwerk. 

21 Augustus 1940. 
De Regeeringscommissaris voor den 

Wederopbouw, 

Dr. Ir. J . A. R INGERS. 

W E R K E N B E N E D E N ƒ 500. 

Bij het besluit Wederopbouw I is vastgesteld, dat voor de uit
voering van alle bouwwerken op het gebied van den waterbouw, 
spoorbouw, wegenbouw, burgerlijken bouw en utiliteitsbouw de 
goedkeuring van den Regeeringscommissaris vereischt is. 
Door den Regeeringscommissaris wordt bij dezen bepaald, dat 
voor wat betreft werken, waarvan de kosten in totaal minder 
dan ƒ 500.— beloopen, stilzwijgend aangenomen mag worden, 

dat zijn goedkeuring is verkregen. Voor het uitvoeren van derge
lijke kleine werken behoeft deze goedkeuring vanaf heden dus 
niet meer te worden aangevraagd. 
De Regeeringscommissaris neemt aan, dat van deze regeling 
geen misbruik wordt gemaakt door groote werken bij gedeelten 
uit te voeren e.d. 
's-Gravenhage, 21 Augustus 1940. 

MOTIE LEDENVERGADERING VAN DEN B.N.A. INZAKE DEN WEDEROPBOUW. 

Den 12den Augustus 1940 hebben 112 leden van den B.N.A. zich 
eenstemmig met een motie vereenigd, opgenomen in het B.W.A. 
no. 33, die ter kennis werd gebracht van den Regeeringscom
missaris voor den Wederopbouw. 
Het komt ondergeteekende voor, dat de houding, die de ter 
vergadering aanwezige architecten hebben aangenomen, ten 
aanzien van het probleem van den wederopbouw, ook door hen 
in hun particuliere practijk consequent dient te worden volge
houden. Wanneer men eenmaal het standpunt inneemt, dat de 
wederopbouw van de verwoeste gebieden dient te geschieden 
door, onder leiding van hoogst bekwame en daarvoor geschikte 
architecten, die elk een dorp of landstreek, hetzij een stadswijk 
of eenig ander afgerond deel van den wederopbouw krijgen toe
gewezen, de in de betreffende streek gevestigde architecten en 
bouwkundigen zooveel mogelijk in te schakelen, dan mogen 
diegenen die tot de laatstgenoemde categorieën behooren, van 
hen, die tot de eerste groep gerekend mogen worden, met recht 
en reden verwachten, dat zij in feite ook van hun opvatting doen 
blijken. 

Wanneer de leden van deze groep — en ieder weet van zichzelve 

of hij ertoe behoort — hun persoonlijken invloed aanwenden en 
er daarbij op wijzen, dat de thans door den Regeeringscommis
saris voorgestane wijze van werken leidt tot het geven van al 
het werk aan een kleine bevoorrechte groep, terwijl alle overi
gen — de overgroote meerderheid — tot nietsdoen gedoemd 
zullen zijn en wanneer zij om deze reden weigeren aan een derge
lijk systeem van wederopbouw mede te werken, dan zal deze 
houding niet slechts consequent zijn, maar zij zal door de col
lega's ook zeker naar waarde worden geschat. 
Door het aannemen van een zoodanige consequente houding 
behoeft de uitgebrachte motie niet slechts een doode letter te 
blijven, maar zal zij zeker levenbrengend zijn. 
In de nieuwe Statuten van den B.N.A. is het beginsel neerge
legd dat zij die hooger geplaatst zijn, ook grootere verantwoorde
lijkheid hebben te aanvaarden, ook sociaal gezien. Deze Statuten 
zijn eveneens eenstemmig aanvaard. Laten de „geroepenen" nu 
dus doen blijken, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid jegens 
hun vakgenooten bewust zijn! 

Ir. H. V A N V R E E S W I J K , B.N.A. 
Zeist, 26 Augustus 1940. 

IN TEEKENING BRENGEN VAN MONUMENTEN EN DE STEDEBOUWKUNDIGE SITUATIES DAARVAN. 

Tusschen het Bestuur van den B.N.A. en de Departementen van 
Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
zijn besprekingen gevoerd over de mogelijkheid tot verwezen
lijking van onzen wensch, steun te verleenen aan werklooze 
architecten en hun personeel door het verrichten van cultureel 
belangrijk werk, nl. het opmeten en in teekening brengen van 
monumenten en de stedebouwkundige situaties daarvan. 

Vooralsnog is het niet mogelijk gebleken dit werk te doen 
plaatsvinden in den vorm dien wij het liefst hadden gezien, nl. 
dien van opdrachten aan de betrokkenen door of namens het 
Departement van O. K. en W. Wel echter bleek het mogelijk met 
den moreelen steun van dit Departement een regeling te ver
krijgen, welke als werkverruiming voor intellectueele werkers 
moet worden opgevat en welke in dezen vorm door bemiddeling 
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van het Departement van Sociale Zaken kan worden uitgevoerd. 
De ontworpen regeling gaat uit van de gedachte, dat het Rijks
bureau voor de Monumentenzorg de op te meten objecten zal 
aanwijzen en wel zooveel mogelijk objecten in de w o o n 
p l a a t s van de te werk gestelden. 
In verband met het karakter van werkverruiming is het alleen 
mogelijk in de tewerkstelling te betrekken diegenen, die anders 
uit hoofde van werkloosheid voor steunuitkeering in aanmer
king zouden komen. Verder is het uit administratieve overwe
gingen niet te vermijden, de g e m e e n t e b e s t u r e n van de 
tewerkstelling kennis te geven. Echter zal in alle opzichten voor 
een uiterst correcte en discrete wijze van behandelen worden 
gezorgd. 
Het ligt verder in de bedoeling, dat over de tewerkstelling zal 
worden geadviseerd door een Commissie voor tewerkstelling van 
architecten en hulpkrachten, bestaande uit een vertegenwoor
diger van elk der beide betrokken Departementen en een drietal 
architecten. Deze Commissie is als volgt samengesteld: 
Mr. D. J . Gorter, voor het Departement van Sociale Zaken. 
Jhr. Dr. E. v. Nispen tot Sevenaer, voor het Departement van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
H. van der Kloot Meijburg, architect te 's-Gravenhage. 
J . F. Berghoef, architect te Aalsmeer. 
Pierre Cuypers, architect te Amsterdam. 
Aan deze Commissie kunnen de voorloopige aanvragen om 
tewerkstelling worden gericht. Deze Commissie pleegt t.a.v. de 
op te meten objecten overleg met het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg en geeft tevens aan welke hulpkrachten den 
architect bij zijn werk ter zijde mogen staan. Ook voor deze 
hulpkrachten zal een regeling worden getroffen, zoodat zij niet 
ten laste van den te werk gestelden architect komen, evenmin 
als zulks het geval zal zijn met de verdere z.g. b i j k o m e n d e 
k o s t e n (gebruik van ladders e.d.), welke nader zullen worden 
geregeld. 
De Commissie zorgt verder voor een zoodanige coördineering 
van de wijze van opmeten en in teekening brengen, dat een ver
zameling opmetingen ontstaan kan, die èn voor de Monumenten
zorg èn voor het onderwijs van belang kan zijn. 
Hoewel de vorm van werkverruiming bijverdienste in het alge
meen uitsluit, moet voor de architecten de mogelijkheid bestaan 
tusschentijds een opdracht te aanvaarden en ten uitvoer te 
leggen. 
De te werk gestelde moet zich daarom verplichten bij voorko
mende gevallen van opdracht of bijverdienste daarvan onverwijld 
aan de Commissie mededeeling te doen. Deze adviseert dan over 
de vraag of het opmetingswerk dient te worden voortgezet, over 
den daarvoor (nog) benoodigden tijd en de wijze waarop het 
daartoe te verrichten werk kan worden berekend. Zij kan daarbij 
adviseeren de belooning gedurende een zekeren tijd te doen 
voortgaan, te verminderen of te doen eindigen, c.q. uit te stellen. 
Daardoor zal het mogelijk zijn geval voor geval naar billijkheid 

te beoordeelen, zonder de mogelijkheden van een architecten
praktijk te schaden. 
De belooning voor intellectueele werkers bedraagt voor de 
academisch gevormden ƒ 24.— tot maximum ƒ 30.— per week, 
voor de overige technici / 18.— tot maximum / 24.— per week. 
Deze belooning is afhankelijk van de in de betrokken gemeente 
geldende steun-normen. Vooralsnog zal het dus niet mogelijk 
zijn in deze uitkeeringen een honoreering voor cultureelen arbeid 
te zien. Desondanks meent ons Bestuur dat, in de gegeven om
standigheden, van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt 
moet worden in het belang van die leden, die op het oogenblik 
geheel van werk en inkomsten zijn verstoken. 
Het verzoekt dan ook den leden, die voor de bedoelde tewerk
stelling in aanmerking wenschen te komen, zich onverwijld op 
te geven bij de „ C o m m i s s i e T e w e r k s t e l l i n g " p / a 
B u r e a u v a n d e n B .N .A . , A m s t e r d a m C, W e t e r i n g 
s c h a n s 1 02. 

Deze opgave kan geschieden door invulling in duplo van een 
f o r m u l i e r A. 
Behalve de hiervóór omschreven vorm van tewerkstelling van 
architecten en bouwkundige technici is nog op andere wijze 
tewerkstelling mogelijk. 
En wel t e w e r k s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l op b u r e a u x , 
w a a r v a n de l e i d e n d e a r c h i t e c t n i e t z e l f v o o r 
t e w e r k s t e l l i n g in a a n m e r k i n g k o m t . Ook in deze 
tewerkstelling kunnen alleen betrokken worden diegenen, die 
anders voor ontslag en steunuitkeering in aanmerking zouden 
moeten komen. 
Teneinde ontslag aan bureaupersoneel, waarvoor geen werk 
meer aanwezig is, te voorkomen, kan de architect het daarvoor 
in aanmerking komend personeel aan de tewerkstelling doen 
deelnemen, wanneer het daarnaast voor hem geen andere werk
zaamheden meer verricht, en wanneer hij zelf bereid is bij de 
tewerkstelling zijn bureau geheel of voor een deel ter beschik
king te stellen en zelf bij de tewerkstelling leiding te geven. Voor 
deze leiding kan géén honorarium worden gegeven. Echter blijft 
het verband met het personeel bestaan, hetgeen zeker het bureau 
op den duur ten goede zal komen. 
Ook deze tewerkstelling zal geschieden door tusschenkomst van 
de C o m m i s s i e T e w e r k s t e l l i n g en de op te meten 
werken zullen op dezelfde wijze als bij de tewerkstelling van 
architecten door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
worden aangewezen. 
Architecten, die op deze wijze hun bureau of een deel van hun 
bureau te werk willen stellen, kunnen zich daartoe opgeven door 
invulling in duplo van een f o r m u l i e r B. 

Voor het Bestuur van den B.N.A., 

H. v. d. K L O O T MEIJBURG, Voorzitter. 
B. T. BOEYINGA, Secretaris. 

AANVULLING TEKST J. P. COENSCHOOL TE HAARLEM. 

De Heer Ir. G. Friedhoff wenscht nog het volgende aan den 
toelichtenden tekst bij de publicatie van de J . P. Coenschool te 
Haarlem toe te voegen. 
Het geheel is opgetrokken in geelgrijze baksteen (formaat 12 bij 
25 bij 5,5 cm) en afgedekt met ruberoid. De vorm van de lokaal-
ramen maakt ruime verlichting mogelijk, terwijl toch een zekere 
beslotenheid op ooghoogte is nagestreefd. Door dezen vorm is 
tevens voorkomen, dat in den gevel een soort baksteenraamwerk 
van gelijke verticalen en horizontalen ontstaat, wat m.i. zelden 
tot een gunstig aspect verwerkt kan worden. De kleine onder-
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ramen zijn zoo geplaatst, dat de kinderen zittend hieruit kunnen 
zien; ze kunnen alle open draaien. Daarboven is een vensterbank 
waar planten staan, de ramen hiervoor zijn vast. Het onderwij
zend personeel ziet staande hierdoor naar buiten. De bovenramen 
zijn alle tuimelend. 
De lokalen zijn met linoleum belegd, de gangen van doorgezaagde 
baksteenklinkers. De figuur van J . P. Coen in het trappenhuis 
is van geglazuurde gebakken klei en door den beeldhouwer 
M. S. Andriessen te Haarlem vervaardigd. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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BOUWEN EN RESTAUREEREN IN OUD-AMSTERDAM 
DOOR IR A. BOEKEN. 

NR 36 

I. I n l e i d i n g . 

De oude stad van Amsterdam is ondanks vernieuwingen, door
braken en dempingen, nog steeds van een zeer karakteristieke 
schoonheid, waarin de oorspronkelijke aanleg en zeer veel oude 
architectuur op ongeëvenaard schoone wijze samengaan. 
Er is over deze schoonheid veel geschreven, maar vaak zeer 
dilettantisch. Het stadsbeeld is veel opgehemeld, maar vaak met 
ledige leuzen. De inderdaad meestal armzalige vernieuwingen 
zijn fel gecritiseerd, maar dikwijls zonder begrip van de werke
lijke tekortkomingen en andere even armzalige quasi-antiqua-
rische vernieuwingen zijn hoog aangeprezen, maar veelal zonder 
begrip van hun onbenulligheid. 

Het kwam mij daarom nuttig voor deze materie, die mij steeds 
na aan het hart gelegen heeft en waarmee ik in de laatste jaren 
als lid van de Commissie van de oude Stad, onderdeel van de 
Schoonheidscommissie, in zeer nauwe aanraking kwam, eens 
aan een principieele beschouwing te onderwerpen. 
Aan de hand van een door mij aangelegde collectie lantaarn
plaatjes naar foto's en andere afbeeldingen, stelde ik een voor
dracht samen met bovenstaanden titel, die ik in Maart jongst
leden hield voor het Genootschap Architectura et Amicitia. In 
April mocht ik voor de Amsterdamsche schoonheidscommissie 
en genoodigden dezelfde voordracht, uit den aard der zaak in 
eenigszins anderen vorm, herhalen, waarna mijne medeleden 
Dudok en Jan de Meyer in een volgende bijeenkomst mijn op
vattingen critiseerden en hun zienswijze op verschillende punten 
uiteenzetten. 

De redactie van het Bouwkundig Weekblad Architectura ver
zocht mij om mijn voordracht ter publicatie, om na deze ook de 
beschouwingen van mijne beide collega's te laten volgen. 
Daar mijn geheele voordracht opgebouwd was op het afbeel
dingenmateriaal en het B.W.A. zeker niet de complete serie hier
van opnemen kan, moet ik trachten de stof meer in het algemeen 
samen te vatten. *) 

II. H e t o u d e A m s t e r d a m is g e e n o p e n l u c h t 
m u s e u m g e w o r d e n m a a r e e n l e v e n d e s t a d ge
b l e v e n . 
Er is geen stad ter wereld, waarin het oude gedeelte zoozeer het 
karakter van stad uit vroeger eeuwen behouden heeft en tege
lijkertijd zoozeer is blijven leven als Amsterdam. 
Andere steden mogen rijker zijn aan monumenten van bijzondere 
architectonische beteekenis of bogen kunnen op wijken die 
geheel onveranderd uit vroeger tijden tot ons gekomen zijn, maar 
deze zijn öf openluchtmusea geworden zonder eenig eigen nieuw 
leven dan een veelal opgeschroefd vreemdelingenverkeer, öf ze 
hebben door karakterloozen nieuwen bouw rondom hun op zich
zelf staande monumenten het stadsbeeld dermate bedorven, dat 
de historische architectuur, als het ware geheel ontworteld, niet 
goed meer tot haar recht kan komen. 

'•• Daar ik deze beschouwingen nu op schr i f t moet stel len, nadat ik de opmer
kingen van mijn col lega's Dudok en de Meyer aangehoord heb, heb ik onwil le
keur ig op sommige punten met deze rekening gehouden. 

Amsterdam is geen openluchtmuseum geworden met zijn onver
mijdelijke gekunstelde, historische sfeer. 
Het is, op enkele plaatsen na, niet in maatschappelijken onder
gang en haveloosheid vervallen, maar het is een levende stad 
gebleven. 
Waarden van voorheen zijn verloren gegaan en daarvoor is in 
de laatste jaren slechts weinig van cultureele beteekenis in de 
plaats gekomen. 
Om het eerste moeten wij niet al te sentimenteel treuren, maar 
wij moeten trachten verdere verliezen zoo veel mogelijk tegen 
te gaan en streven naar het levend doen voortbestaan van dat
gene wat ons gebleven is. 
Het tweede moet de burgerij, de overheid en den architecten een 
sterke aansporing zijn, alle krachten in te spannen om met 
respect voor den ouden luister bij te dragen tot nieuwen luister 
der stad. 
Het oude Amsterdam is deze inspanning waard en deze inspan
ning is niet hopeloos; Amsterdam is nog rijk aan schoone stads
beelden, rijk aan oude architectuur. De bebouwing, zooals deze 
door de eeuwen tot ons gekomen is, is voor het grootste deel nog 
steeds van dien aard, dat zij eenerzijds dé bijzondere architec
tonische monumenten op waardige wijze ondersteunt en ander
zijds zeer veel door waanwijzen en onbevoegden in karakter
loozen tijd aangebrachte vernieuwingen in zich weet op te nemen 
zonder zelf geheel vernietigd te worden. 
Streven naar nieuwen luister, streven naar het levend doen 
voortbestaan van den ouden luister, zelfs het eenvoudig waken 
tegen verdere verliezen eischt begrip van het karakter van het 
stadsbeeld en van zijn samenstellende elementen. 
Het eischt, dat men zich bewust wordt, wat men eigenlijk ziet, 
dat men zich bewust wordt, dat dit karakteristieke stadsbeeld 
nooit zoo in dezen vorm ontworpen is, dat daar groote nooit 
gedachte tegenstellingen van tijd en geest in aanwezig zijn, maar 
dat het geheel desondanks en wellicht ook juist daardoor van 
zulk een groote schoonheid vervuld is. 

Tot dit begrip hoop ik in onderstaande beschouwing bij te dragen. 

III. De ze v e n t i e n d e - e e u w s c h e s t a d s u i t l e g en 
z i jn g r o o t e r u i m t e l ij k e r e s e r v e . 
Het stedebouwkundige plan van den zeventiende-eeuwschen 
uitleg, waarvan ik in dit tijdschrift geen uitvoerige beschrijving 
behoef te geven, wordt wellicht het eenvoudigste gekenschetst 
door er op te wijzen wat het niet is: het is namelijk niet een 
academisch monumentaal plan, of juister, het is niet een plan 
bestaande uit een of meer streng op assen ontworpen monu
mentale momenten met tusschengelegen vullingen. 
Het plan is monumentaal op grond van zijn geometrischen opzet, 
zeer monumentaal zelfs, maar het is geheel gericht op zijn be
stemming: gelegenheid te scheppen voor het bouwen van ruime 
behuizingen voor de in de zeventiende eeuw levenskrachtige en 
tot macht gekomen Amsterdamsche kooplieden. 
Het is daardoor in zijn geheele hoofdbestanddeel, den drievou-
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digen gordel van grachten met radiaalgrachten en radiaal-
straten, niet alleen een schoon plan maar ook een bruikbaar 
plan, dat nog steeds volop in gebruik is. Het was daardoor in 
zijn geheelen stedebouwkundigen vorm voorbestemd te blijven 
leven, al zijn dan helaas de radiaalstraten voor het verkeer met 
de verder uitgegroeide stad te smal gebleken. Bij wijs beleid zal 
deze nu reeds om en bij de drie eeuwen oude stadsaanleg nog 
eeuwen voort kunnen leven, in tegenstelling met om een bepaald 
monumentaal hoofdmoment ontworpen wijken, die niet langer 
levend blijven dan de levensduur van het hoofdmoment. 
Al mogen door de splitsing van woon- en werkgelegenheid in de 
laatste vijftig jaren, de grachten hun beteekenis als woongele
genheid grootendeels verloren hebben, een zeer groot deel van 
de bebouwing is altijd nog zeer geschikt voor werkgelegenheid, 
voor kantoren en dergelijke, of is althans op tamelijk eenvou
dige wijze daarvoor geschikt te maken. 

Maar wat er bij den Amsterdamschen stadsaanleg wel van zeer 
belang geweest is voor de bruikbaarheid op den langen duur, 
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het is de geweldige reserve aan ruimtelijkheid, die er in den 
oorspronkelijken opzet van het plan aanwezig was. Ik bedoel 
hier niet de reserve aan ruimte, aan oppervlak bouwterreinen 
die tegelijkertijd — of juister in twee etappen — uitgegeven 
werd. Deze reserve was natuurlijk voor den gang van zaken in 
de zeventiende eeuw van zeer groote beteekenis. Maar ik heb 
hier het oog op de reserve in de verhouding tusschen de stede
bouwkundige ruimte en de in den tijd van aanleg te verwachten 
bebouwing. Deze reserve was zoo groot, dat het bebouwings
schema in staat was de bij den groei der stad steeds grooter 
wordende bebouwingseischen bijna tot aan dezen tijd te verwer
ken zonder zijn karakter te verliezen of geheel onmogelijk te 
worden. Hoewel er direct bij den aanvang van den grooten uit
leg, dus in de grachtgedeelten ten noorden van de Leidsche 
gracht, ook reeds zeer groote huizen verrezen, ik denk hier aan 
het „Huis met de hoofden", en ook aan huize Coymans van 
Jacob van Campen, was het algemeene type in onze oogen nog 
bescheiden, ongeveer zes meter breed en bescheiden van hoogte. 
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Deze kleine smalle eenheden, meestal uitvoerig op kleine schaal 
gedetailleerd, met een zeer kleine glasverdeeling, in lood gevat, 
in de kruiskozijnen of in de houten onderpuien, vormden met den 
royalen aanleg van water en kade een stadsbeeld van zeer 
schoone verhoudingen. Maar in die verhoudingen zat een reserve, 
die het mogelijk maakte dat, toen in de tweede helft der zeven
tiende eeuw bij den bouw van het gedeelte der grachten voorbij de 
Leidschegracht de huizen veelal op dubbele breedte ontworpen 
werden, ik herinner hier aan de Bocht van de Heerengracht, 
het stadsbeeld nog even voortreffelijk bleef. Ook toen in de 
achttiende eeuw tal van zeventiende-eeuwsche huizen in het 
eerste deel der grachten werden vervangen door een hoogere 
bebouwing, zooals bijvoorbeeld op de Keizersgracht te zien is, 
bleef dit zoo. Pas door de groote kantoorgebouwen van de laatste 
halve eeuw is de grens overschreden. De groote kantoorge
bouwen, ik noem hier de Telefooncentrale op de Heerengracht, 
het gebouw van Gerzon op het Singel, de Amsterdamsche Bank, 
verpletteren door hun groote afmetingen het harmonische stads
beeld. Bouwwerken van zulk een omvang, die zoodra te zijner 
tijd weer een opleving in het zakenleven komt meer en meer 
langs de grachten zullen verschijnen, bedreigen het beroemde 
Amsterdamsche stadsbeeld met ontwrichting en algeheelen 
ondergang. 

IV. B e b o u w i n g s h o o g t e l a n g s de g r a c h t e n en 
b r e e d t e d e r p e r c e e l e n . 
Bij deze bedreiging hebben de twee afmetingen, de hoogte en de 
breedte, een afzonderlijke beteekenis. De bouwhoogte langs de 
grachten, vooral in het eerste gedeelte, is van meet af aan vrij 
onregelmatig geweest. Deze onregelmatigheid is gebleven toen 
in de achttiende eeuw vele huizen der oorspronkelijke bebouwing 
door hoogere vervangen werden, of veranderd werden, maar 
bij de geringe perceelsbreedte - gering tegenover de zeer groote 
breedte van de gracht-stoorde deze onregelmatigheid der hoogte 
in het geheel niet, integendeel vormde wellicht juist deze on
regelmatigheid een der karakteristieke eigenschappen van het 
stadsbeeld. Het is juist het verraderlijke, dat ook thans een enkel 
hooger bouwwerk, van niet te groote breedte, in de onregel
matige huizenrijen nog niet direct storend in het stadsbeeld 
behoeft te zijn, terwijl wij zeker weten, dat indien de geheele 
rij op den duur hooger opgetrokken wordt het oude mooie stads
beeld ten eenenmale ontwricht en verpletterd wordt. 
In de grachtgedeelten, waar van den beginne af de bouwhoogte 
in het algemeen gelijk was, zooals op verscheiden stukken voorbij 
de Leidschegracht — gelijke hoogte bij breede perceelen — is 
overschrijding van de algemeene hoogte veel hinderlijker en 
stoort zelfs het verhoogen van een huis met een enkele verdie

ping of met een kapverdieping ernstig de groote lijn van het 
stadsbeeld. 
De volgens de Bouwverordening toegestane hoogte langs de 
grachten is 21 meter in den voorgevel en daarachter onder 45 
graden opgaand tot 25 meter. 
Wij kunnen met zekerheid voorspellen dat indien de grachten
bebouwing meer in het algemeen tot deze hoogte wordt opge
trokken, het stadsbeeld vernield zal worden, waardoor één van 
Amsterdams karakteristieke schoonheden voor eeuwig verloren 
zal zijn. 
Bij de kwestie der stedebouwkundige verhouding voegt zich nog 
een andere, namelijk die van het verkeer dat een zwaardere be
bouwing met grooter aantal verdiepingen tot zich zal trekken. 
Wij kunnen ook hierbij met zekerheid voorspellen, dat de straat
breedte, die reeds thans — tenminste bij normaal vredesverkeer 
— smal is, dan ten eenenmale onvoldoende zal blijken, zoo onvol
doende dat men genoodzaakt zal zijn het water dicht te gooien. 
Ook in verband met het verkeer vormt het hooger optrekken 
van de gebouwen langs de grachten een doodelijke bedreiging 
van het stadsschoon. Let wel, het gaat hier over het optrekken 
tot de bouwhoogte die volgens de op de bouwhoogte betrekking 
hebbende bepalingen van de Bouwverordening is toegestaan, 
waartegen wellicht theoretisch de „welstandsbepaling" der ver
ordening, dat het gebouw op zichzelf als in verband met de 
omgeving voldoen moet aan redelijke eischen van welstand, een 
afweermiddel kan zijn dat echter in de practijk onvoldoende en 
onmachtig blijkt. 

Neen. Wil het Amsterdam van de twintigste eeuw het stedebouw
kundige en architectonische monument, dat het voorgeslacht 
naliet, inderdaad voor het nageslacht bewaren, dan zal het noo
dig zijn de bebouwingshoogte langs de grachten te beperken tot 
een maat, die niet boven het gemiddelde van de bestaande huizen 
ligt. Hoe precies deze materie vastgelegd moet worden, dient 
met het oog op de bestaande onregelmatigheid die er van den 
aanvang af geweest is, nader bezien te worden, maar dit is van 
ondergeschikt belang. 
Natuurlijk zal een dergelijke maatregel een zekere beperking 
van de rechten, of juister een beperking van latere winstmoge
lijkheden van particuliere huiseigenaren met zich mee brengen. 
De zaak van het behoud van het stadsbeeld van de Amsterdam
sche grachten echter, is een algemeen cultureel belang van de 
eerste orde, waaraan het belang van particulieren ondergeschikt 
dient te zijn. 
Het gaat hier niet om het conserveeren van een antiquarisch 
museumstuk, maar om het doen voortbestaan en doen voort
leven van een nog steeds levenskrachtig stuk werk van onze 
voorvaderen, van een schoon stuk stedebouwkundig organisme. 
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De breedte,naat der gebouwen is minstens even belangrijk als 
de hoogte. 
Zoodra de breedte aanzienlijk grooter wordt dan de oorspron
kelijke enkele of dubbele perceelen, begint de breedte de con-
curreeren met die van de gracht. Er komt een tweeslachtigheid 
in het stadsbeeld, die het eigene, het zeer duidelijke, het groot
sche in het stadsbeeld schaadt. Ook komt er een tweeslachtig
heid in de verhouding van het gebouw tot het huizenblok. De 
ondergeschiktheid van het gebouw in het blok is een der ken
merkende eigenschappen van de Amsterdamsche bebouwing, 
althans van de bebouwing zooals die aan ons overgeleverd is. 
Er zijn namelijk eenige oorspronkelijk als één geheel opgetrok
ken bouwblokken, zooals bijvoorbeeld dat aan den Amstel tus
schen Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Kerkstraat, waarin door 
latere verbouwing de perceelsindeeling zichtbaar is geworden, 
hetgeen zeker, behoudens bepaald minderwaardige tusschen-
voegsels, zeker niet als achteruitgang is te betreuren. In dit 
verband zou ik ook kunnen wijzen op het nieuwe gebouw van 
de Javasche Bank op de Keizersgracht. Oorspronkelijk was dit 
als één geheel over een breedte van 27 meter ontworpen. Be
sprekingen met de Commissie voor de Oude stad leidden er toe, 
dat het nieuwe gebouw één perceel minder breed werd gemaakt, 
terwijl het resteerende perceel, dat nog een gaven gevel uit de 
achttiende eeuw had, als dienst-gedeelte bij het hoofdgebouw 
betrokken werd. Hierdoor werd niet alleen een goed fragment 
van de oude bebouwing gespaard, maar kwam de nieuwe gevel 
één huis verder van den hoek van het bouwblok te staan en — 
wat het belangrijkste is — werd de breedte van den gevel beperkt 
en duidelijk ondergeschikt aan de grachtbreedte. Hoe een enkel 
breed gebouw, dat niet eens hooger is dan zijn omgeving, het 
grachtenbeeld kan verstoren, toont ons het gesticht Brentano, 
hier schuin tegenover. 

Uit een en ander blijkt dus de wenschelijkheid ook de breedte der 
bouwwerken langs de grachten te beperken. Evenwel zou dit 
bezwaarlijk in de Bouwverordening te regelen zijn, want een 
bepaling, dat een eigenaar van een groot complex terreinen niet 
breeder mag bouwen dan een bepaalde maat, zou leiden tot een 
onmogelijk bouwverbod of tot een al te kunstmatige schijnver-
deeling. Evenwel zullen, indien de hoogte in den zin als boven 
is omschreven wordt beperkt, de grachten voor het stichten van 
zeer groote gebouwen haar aantrekkelijkheid verliezen, omdat — 
ook dank zij de niet genoeg te waardeeren keur van de zeven
tiende eeuw, die de bebouwingsdiepte aan een strenge beperking 
onderwierp — deze gebouwen voor een modern geconcentreerd 
bedrijf te wijdloopig zouden worden. 
Wij zien hieruit, van hoe grooten invloed de beperking van de 
bouwhoogte langs de grachten zal kunnen zijn. 
Over de schaal der bebouwing heeft mijn collega Dudok in zijn 
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uiteenzetting ook zeer belangrijke dingen gezegd, waarvoor ik 
gaarne naar zijn referaat verwijs. 

V. E e r s t e e n l a t e r e b e b o u w i n g e n . W i j z i g i n g e n 
d e r h u i z e n . 
In den loop van mijn betoog heb ik, als ik sprak over de bebou
wingen, het gehad „over den vorm waarin deze in den loop der 
eeuwen tot ons gekomen is". 
Dit heeft twee redenen. 
Ten eerste: omdat het terecht zoo beroemde stadsbeeld van het 
oude Amsterdam niet is een authentieke schepping van het ge
slacht van de Gouden eeuw, niet is te beschouwen als een kunst
werk van één geest. Vooral in het oudste deel, het noordelijke 
deel der grachten, bestaat het uit een verscheidenheid van eerste, 
tweede en derde bebouwingen door elkaar: zeventiende, acht
tiende eeuwsche, nog goede uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw om de minder gelukkige, de uit de schaal gegroeide 
of de armzalige uit den laatsten tijd in dit verband maar buiten 
beschouwing te laten. 
Ten tweede: omdat er in den loop der eeuwen aan alle oude hui
zen, ook aan die welke de ontwikkelde beschouwer als authen
tiek oud-Amsterdamsch gewoon is te aanvaarden, zeer veel ver
anderd en nog eens veranderd is. Hierbij is het in de eerste plaats 
merkwaardig, dat desondanks het karakter van oude bebouwing 
toch is bewaard gebleven. In de tweede plaats dat juist die vele, 
door zoo weinigen bewust opgemerkte veranderingen er veel toe 
hebben bijgedragen, dat de oude huizen ook in dezen tijd nog 
bruikbaar zijn gebleven. Hierdoor is het stadsgedeelte levend 
gebleven. Het is hierdoor, dat het niet in haveloosheid en maat
schappelijken achteruitgang is ondergegaan. Evenmin heeft het 
het angstvallig-authentieke karakter van stadswijk-openlucht
museum gekregen. 
In mijn voordrachten heb ik de veranderingen die het stadsbeeld 
onderging door de achtereenvolgende vervangingen van de hui
zen, zoowel als door de aan de huizen aangebrachte wijzigingen 
uitvoerig aan vele lantaarnplaatjes gedemonstreerd. Ik wil daar
om hier verwijzen naar de afbeeldingen die dit artikel vergezellen, 
al is dit slechts een beperkte keuze. Enkele samenvattende op
merkingen wil ik hier aan toe voegen. 
De ontwikkeling van de architectuur, die spreekt uit de huizen 
van achtereenvolgende tijdperken en uit de wijzigingen, die 
practisch alle oudere huizen hebben ondergaan, is niet alleen 
op zichzelf interessant. De geheele ontwikkeling, in al haar 
stadia, gaat één richting uit, namelijk de richting van de ver
grooting van de schaal en ook de vereenvoudiging van het detail 
en van den vorm. Hierdoor was ze in overeenstemming met de 
technische en economische ontwikkeling der dingen in de laatste 
drie eeuwen. De wijziging van opvatting bracht ook wel eens 
verarming van de huizen op zichzelf mee. Doch blijkbaar had het 
oorspronkelijke stadsbeeld, onzes inziens, een overdaad van 
detail, zoo dat het stadsbeeld in zijn geheel nog geenszins een 
armoedigen indruk maakt. 
Voor de verschillende wijzigingen van opvatting, de verstrakking 
van de behandeling der gevels, het samentrekken van het plas
tische ornament in de bekroning en de deurpartij, zooals in den 
tijd van Lodewijk XIV en X V , dat later uitliep op het verdwijnen 
van het ornament, de wijziging der gevelbekroning in het alge
meen, het verdwijnen van de stoepen, de verandering der ramen, 
meen ik naar de afbeeldingen te mogen verwijzen. 
Ik wil echter wel hier apart de aandacht vestigen op de alge
meene kleur van het stadsbeeld. Oorspronkelijk moet de alge
meene kleur van het grachtenbeeld veel bonter geweest zijn 
met veel roode baksteen en lichte natuursteen. Thans is de 
kleur der gevels veelal donker geworden met een zeer krach
tige tegenstelling van gebroken wit voor kozijnen, ramen en 
lijstwerken. Hierdoor is er, ondanks nog vele tegenstellingen 
van geoliede gevels, natuursteenen gevels en ook gepleisterde 
en geschilderde gevels, een groote rust ontstaan. Aan deze rust 
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Keizersgracht in de 2e helft der achttiende eeuw en heden. 
Ondanks de vermindering van het détail, die op deze afbeeldingen sterk in het oog loopt, is het stuk grachtwand in het stadsbeeld toch nog waardig gebleven. 

is mijns inziens voor een groot deel het typisch Amsterdamsche 
sterke karakter van het stadsbeeld te danken. Hierdoor is het 
mogelijk, dat zoovele huizen zonder architectonische beteekenis, 
zeer matig uitgevoerde bouwerijen, die er in alle tijden geweest 
zijn en ook in het Amsterdamsche stadsbeeld voorkomen, toch 
konden meewerken aan den algemeenen mooien indruk en dat 
zelfs vele armzaligheden van den laatsten tijd in het geheel kon
den worden opgenomen, zonder het heele beeld onherstelbaar 

te schenden. Maar ik wil hier direct aan toevoegen: Hier dient 
de grootste waakzaamheid betracht te worden. Gelijk, ik toonde 
het boven aan, door vergrooting der bouwmassa's langs de 
grachten de reserve aan ruimtelijkheid is opgeteerd en de grens 
van een juiste verhouding tusschen ruimte en bebouwing dreigt 
overschreden te worden en op sommige plaatsen helaas reeds 
overschreden is, zoo dreigt er ook een einde te komen, is op 
sommige plaatsen, helaas, reeds een einde gekomen aan het op-

Eén gevel, maar elementen uit drie eeuwen. Tusschen den steenen opbouw en het raamtype ligt een 
eeuw afstand, dat is de afstand van den tijd van de 

Camera Obscura tot heden. 

Beide huizen hebben ramen uit later tijd. Het rechtsche 
heeft lot omstreeks 1800 de natuurlijke ontwikkeling 
meegemaakt, het linksche heeft bij een recente restau
ratie een raamtype geVregen dat niet het origineele 

van den bouw is. 
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nemingsvermogen van de algemeene sfeer van het Amsterdam
sche stadsbeeld. Karakterloosheid en verveling is dan het gevolg. 
En de groote eenheid van het Amsterdamsche stadsbeeld valt 
uitéén in een aantal verdwaalde architectuur-restanten. 
Ten slotte wil ik nog even terugkomen op de reeds genoemde 
veranderingen van de raamvormen. In de Amsterdamsche be
bouwingen gaat de ontwikkeling van het raam van uit het kruis
kozijn met zeer kleine glas-in-loodverdeeling, via het raam met 
betrekkelijk kleine, maar zeer decoratieve houten roedeverdee-
ling, dat omstreeks 1685 in Holland zijn intrede deed, over het 
Empire-raam met grootere ruiten naar het negentiende eeuwsche 
spiegelglasraam. De geheele ontwikkeling hield nauw verband 
met de ontwikkeling der glastechniek en glasindustrie. Ik noem 
hier den grooten opbloei van de Fransche glasindustrie onder 
leiding van Colbert tijdens de regeering van Lodewijk XIV, de 
fabricage van het paarskleurende Boheemsche glas in de 
tachtiger jaren der achttiende eeuw, de verbeteringen van de 
spiegelglasindustrie in de negentiende eeuw. Nieuwe huizen kre
gen overeenkomstig de opvattingen van den tijd, den welstand 
en de technische mogelijkheden hun raamvormen. In oude hui
zen werden de primitieve glas-in-lood bezettingen en de ver
ouderde kruiskozijnen vervangen door nieuwe raamvormen en 
deze te zijner tijd weer door nieuwere. Aan de kozijnindeeling en 
roedeverdeeling der verschillende ramen aan één gevel kan de 
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ernstige beschouwer vaak de geschiedenis van het huis aflezen, 
uit de indeeling van de Amsterdamsche ramen in het algemeen 
kan hij een heel stuk cultuur- en architectuurgeschiedenis van 
drie eeuwen opbouwen. 
Voor den oppervlakkigen beschouwer echter is de raamvorm 
aanleiding geweest tot het misverstand, dat de raamindeeling 
in kleine ruiten door houten roeden, die in de achttiende eeuw 
algemeen was en die nog in oude huizen voorkomt, de typische 
oud-Hollandsche raamvorm uit het Amsterdam van de Gouden 
eeuw was. 
Historisch is dit geheel onjuist. Bovendien getuigt het van weinig 
begrip van de karakteristieke schoonheid van het Amsterdam
sche stadsbeeld. 
Evenmin als de houten roedeverdeeling thuishoort in alle gevels 
van voor circa 1685 - dat is dus de geheele eerste bebouwing van 
het eerste deel der grachten en de wijken die daarmee gelijk 
ontstonden en bovendien het grootste deel der eerste bebou
wingen van het verdere deel der grachten, de groote regenten
huizen van de Bocht der Heerengracht inbegrepen - evenmin kan 
men ontkennen, dat de hooge Empire-ramen en de negentiende-
eeuwsche ramen met spiegelglas niet zeer veel bijdragen tot 
de karakteristieke schoonheid van het oude maar levende 
Amsterdam. 

VI. A l g e m e e n e c o n c l u s i e s . 
VVat leeren ons deze algemeene beschouwingen? 
Deze leeren ons wel duidelijk, in tegenspraak met de opvattingen 
van al te angstvallige aesthetici en al te monomane antiqua-
risten, dat een sterk en zoo karakteristiek schoon stadsbeeld als 
het oude Amsterdamsche, zeer goed kan ontstaan en kan blijven 
bestaan door het samengaan van zeer uiteenloopende, vaak 
ceheel tegengestelde elementen, uiteenloopend van schaal en 
allure, tegengesteld van tijd en geest zooals de XVIIde, XVIIIde 
en XIXde eeuw elkaar tegengesteld zijn geweest. Het grootsch 
opgezette, eenvoudige, bijna geometrische stadsplan is echter 
voor de eenheid van het stadsbeeld, voor het opnemen van de 
elementen uit geheel verschillende tijden van het grootste be
lang. 
Zoo is ook de zeer eenvoudige architectonische opzet der huizen, 
die er onder de detailleering schuilt, zoowel als de ondergeschikt
heid der huizen aan het stedebouwkundig element, het bouw
blok, reden dat de architectuur alle de opeenvolgende wijzi
gingen heeft kunnen assimileeren. 
Zoo is het karakteristieke van het oude Amsterdam niet gelegen 
in het overwegen van de architectuur van de Gouden eeuw, 
evenmin van die der Regenteneeuw, maar juist gelegen in het 
samengaan van alle voorafgaande tijden in het eene beeld. Het 
sterke, het echte, het levendige en het levende is juist daaraan 
te danken. 
Wij hebben hier echter wel te bedenken, dat de oorspronkelijke 
reserve aan ruimtelijkheid, en de oorspronkelijke overdaad aan 
vorm en detail zoo langzamerhand opgeteerd raken. 
Wij hebben te waken tegen verdere ontwrichting van het stads
beeld door zoo spoedig mogelijk maatregelen te treffen die de 
massa der bebouwing, de hoogte, zoowel als de breedte langs 
de grachten beperken. 
Wij hebben te waken tegen het verdere verdwijnen van den vorm 
en van het detail uit het stadsbeeld, dat bij voortzetting het 
karakter van verarming krijgt en onherroepelijk tot algeheelen 
ondergang van het stadsbeeld voert. 

VI I . R e s t a u r e e r e n in h e t o u d e A m s t e r d a m . 
Bovenstaande beschouwingen geven ook aanwijzingen in zake 

het restaureeren van oude huizen in het Amsterdamsche stads
beeld. 
Het spreekt vanzelf, dat het weer in goeden staat brengen van 
vervallen, haveloos geworden, of door wanstaltige toevoegsels 
ontsierde huizen zeer ten goede komt aan den algemeenen toe
stand der bebouwing, wellicht soms niet zoo zeer uit een oogpunt 
van schilderachtigheid, maar wel steeds uit een oogpunt van 
behoud van het oude beeld. 
De toewijdingen opofferingen die particulieren en vereenigingen 
zich hiervoor getroosten zijn dan ook steeds zeer te waardeeren. 
Evenwel zullen zij in hun sympathieke streven zich niet moeten 
laten leiden door de illusie, dat het terugbrengen in een ouden 
verdwenen toestand, en het weer aanbrengen van verdwenen 
onderdeelen, het als het ware weer nieuw-authentiek maken, 
ten goede komt aan het perceel zelf of aan het stadsbeeld in zijn 
geheel. 
Wat het perceel zelf betreft, blijkt het dat deze illusie vaak voert 
tot onmogelijkheden en ongewenschtheden. De bestaande toe
stand blijkt eigenlijk altijd een samenstel te zijn van vroegere 
vaak zeer goed aangebrachte veranderingen, van eigenlijk zeer 
heterogene elementen, die de historie tot een levend geheel heeft 
bijeengebracht. 
Terugbrengen van een deel der veranderde elementen tot één 
der vroegere toestanden, die toch ook weer niet behoort bij de 
rest — zooals bijvoorbeeld het weer aanbrengen van een acht
tiende eeuwsche roedeverdeeling in een huis van voor circa 1685 
— leidt weliswaar tot een succes bij oppervlakkige beschouwers, 
die maar al te licht gelooven, dat het huis daardoor weer echt 
in den oorspronkelijken toestand gekomen is, maar geeft den 
emstigen en ontvankelijken beschouwer geen bevrediging. 
Tegenstellingen die vroeger natuurlijk uit den loop der eeuwen 
voortgekomen waren, worden bij restauratie gekunsteld. 
Ook in het stadsbeeld, waarin zooveel echt oude architectuur 
en werk van later op zoo natuurlijke wijze samengaan, trekken 
restauraties vaak te veel aandacht naar zich toe en werken, 
doordien zij niet natuurlijk zijn, in het stadsbeeld veelal pre
tentieus. 

Gezien de wel voorname, maar toch in wezen ondergeschikte 
rol, die de architectuurmonumenten, die vele der Amsterdamsche 
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huizen zijn, in het stadsbeeld spelen, moet elke restauratie geval 
voor geval worden overwogen. Dit is werk voor den echten 
architect en zeker geen werk voor wellicht brave bouwkundigen, 
maar overigens volstrekt onbevoegden tot wie helaas eigenaren 
van mooie Amsterdamsche huizen zich in onkunde en gebrek 
aan verantwoordelijkheidsbesef soms wenden. 
Daar het restaureeren groote cultureele waarden raakt, als het 
behoud van onze oude architectuur en van ons levende stads
beeld, en daar de architecten die zich met deze materie bezig
houden dit met groote liefde en toewijding doen, is dit vraagstuk, 
dat zooveel aanleiding geeft tot persoonlijke visie, te belangrijk 
om aan het einde van deze toch reeds te lange beschouwingen 
met enkele woorden af te doen. Ik hoop hierop te zijner tijd nog 
eens aan de hand van bepaalde gevallen terug te kunnen komen. 

V I I I . A r c h i t e c t o n i s c h e v e r a r m i n g e n t o p p e n -
g e s o I. 
Voor een verschijnsel, dat oppervlakkige lieden voor restauree
ren aanzien, maar dat toch niets te maken heeft met dit mooie 
en moeilijke werk, wil ik echter nog de aandacht vragen. 
Ik wees hierboven reeds op de verarming van het stadsbeeld. 
Een van de oorzaken is dat langzamerhand maar gestadig oude 
huizen in alle deelen der oude stad, die min of meer onbruikbaar 
geworden zijn of van een indeeling zijn die niet meer in trek is, 
vervangen worden door drie of vier beknopte flatjes boven elkaar. 
De betrokken ondernemers wenden zich voor hun ontwerpen 
meestal tot bouwkundigen van wie men zeker geen bijdrage 
tot nieuwen luister der oude stad verwachten kan. Hoogstens 
ontstaat iets dat op zijn best net het peil bereikt, dat het op grond 
van de welstandsbepaling niet meer geweerd kan worden: een 
neutraal geval zonder in het oog loopende leelijkheid, net redelijk 
van kleur en verhouding, maar ook zonder iets positiefs. Derge
lijke voortbrengselen, die in de gegeven omstandigheden, ook 
met de beste schoonheidscommissies niet tegen te houden zijn, 
dragen voortdurend bij tot de voortschrijdende verarming. Ook 
hier weer het verraderlijke van het enkele exemplaar, dat nog 
niet zoo hindert, terwijl vele dergelijke exemplaren den alge-
heelen ondergang beteekenen. 

Om op hun manier bij te dragen tot het stadsschoon, en ook om 
af te zijn van het maken van het eenige gevelgedeelte, dat toch 
iets van vorm hebben moet, namelijk het bovengedeelte, nemen 
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deze ontwerpers dikwijls hun toevlucht tot het aanbrengen van 
oude gevelbekroningen of geveltoppen afkomstig van gesloopte 
perceelen. 
Ja, zulk een oplossing is dan meestal op zichzelf iets beter te 
aanvaarden dan de houterige bekroning of griezelig harde gevel
toppen, tot welke zij op eigen kracht zouden zijn gekomen. Dat 
dit evenwel niet de oplossing van het inderdaad belangrijke 
vraagstuk van de vervanging van verouderde perceelen is, be
hoeft hier wel geen betoog. Het is slechts een zielige camouflage 
van de geestelijke armoede van de betrokkenen. 
Toepassing van oude mooie onderdeelen ter opsiering van in den 
grond geestelooze bouwwerken doet schade aan de belangstelling 
voor de echte oude huizen met hun opbouw vol climax en rythme 
en bovendien nog wat smeuige of sierlijke plastiek, doet schade 
aan de waardeering van het echte oude Amsterdam. 
Er zitten aan deze kwestie twee principiëele kanten. 
Ten eerste: het vraagstuk van de vervanging van de oorspron
kelijke eenheid van het Amsterdamsche huis met al zijn bewe
gelijkheid door de veel meer uniforme, maar kleinere eenheid 
van de moderne woning in het grootere perceel. 
Ten tweede: de kwestie van het bouwen door architectonisch 
onbevoegden, die door bovenomschreven toepassing van ge
leende — of juister gekochte — oude schoonheid, zich den weg 
van den minsten weerstand over de hindernis van de welstands
bepaling zoeken. 

Deze vraagstukken eischen dringend bestudeering en oplossing. 
Er rest hierbij nog een derde vraagstuk, namelijk: Wat moet er 
met de sculpturale onderdeelen als de bedoelde geveltoppen, 
krullen en bekroningen die de XVIIde en XVIIIde eeuwsche beeld
en steenhouwers ons hebben nagelaten, gebeuren? Ook dit is 
de moeite waard. Daarom geef ik het den architecten van heden 
in overweging. Wellicht is de oplossing inderdaad te zoeken in 
nieuwe toepassing op de juiste plaats en op de juiste manier. 
Maar dit zal dan door bevoegde beoordeelaars en bekwame archi
tecten moeten gebeuren en niet door den eersten den besten 
bouwer, al was het alleen maar uit piëteit voor het vakmanschap 
dat in deze gehouwen decoraties neergelegd is. 

IX. B l o k b o u w in de o u d e s t a d . 
Ik heb het in mijn beschouwingen in hoofdzaak gehad over het 
hoofdbestanddeel van het oude Amsterdamsche stadsplan, het 

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

grachtengedeelte. Ook de andere deelen van het oude Amster
dam verdienen alle aandacht. Gedeeltelijk geven zij aanleiding 
tot gelijke beschouwingen, gedeeltelijk ook tot andere, een en 
ander afhankelijk van hun aard. Deze zouden mij thans evenwel 
te ver voeren. Op één punt wil ik echter nog wel de aandacht 
vestigen. Dat is het verschijnsel van de vervanging der oude 
bebouwing door groote en kleinere blokken flatwoningen in alle 
deelen van de stad, overal waar een bouwondernemer er in slaagt 
eenige naast elkaar gelegen verouderde perceelen te verkrijgen. 
Ik wil het hier noemen, omdat het althans vóór den aanvang 
van de bijzondere tijdsomstandigheden, ook de grachtbebou
wingen bedreigde en na herstel van normalere omstandigheden 
deze opnieuw op de plaatsen die minder voor vestiging van kan
toren en dergelijke in aanmerking komen, zal gaan bedreigen. 
De bouw van deze blokken gelijke perceelen als een geheel, die 
natuurlijk woontechnisch een verbetering van den ouden toe
stand vormen, ligt oogenschijnlijk zoo voor de hand. Men zou 
zich er zelfs op kunnen beroepen dat, zooals ik reeds eerder ver
meldde, in het Amsterdam van de Gouden Eeuw ook blokbouw 
is voorgekomen die intusschen door achtereenvolgende wijzi
gingen in den loop der tijden in afzonderlijke perceelen is uit
eengevallen. Verdeeling in afzonderlijke perceelen is zoo on
natuurlijk. 

Maar het verschijnsel vormt bij voortschrijding den ondergang 
van het stadsbeeld. De gevallen in de Jordaan, aan de Oude 
Schans en dergelijke zijn duidelijk. Zij waren evenwel in de 

gegeven omstandigheden niet te weren. Ziehier ook een pro
bleem, dat deze tijd stelt en dat opgelost moet worden, omdat het 
karakter van het oude Amsterdam er bij gemoeid is. 
Het is een opgave veel te belangrijk om overgelaten te worden 
aan den ondernemer. 
Het is een opgave die veel inzicht en beleid van de Overheid zal 
vergen en al het overleg, begaafdheid en zelfbeperking van een 
stedebouwkundige of architect zal vereischen. 

X. S l o t . 
Het oude Amsterdam heeft nog een groote en karakteristieke 
schoonheid. Deze schoonheid is niet die van een afgestorver. 
stad uit vroeger eeuwen, maar van levende stad. 
Aan de Overheid de taak te waken over den ouden luister er> een 
nieuwen luister te bevorderen. 
Aan de architecten de taak bij te dragen tot het schoone behoud 
van de nalatenschap van ons voorgeslacht en nieuwe schoonheid 
te geven in het oude stadsbeeld. 
Aan de burgerij de taak te zorgen dat de werken die zij in hun 
stad hebben te laten bouwen, in handen komen van hen die daar
toe in staat zijn, die hunne verantwoordelijkheid gevoelen jegens 
het voorgeslacht en de bekwaamheid en begaafdheid hebben 
werken tot stand te brengen, waarin ons nageslacht evenveel 
vreugde zal vinden, als wij vinden in die van ons voorgeslacht. 

A. B O E K E N . 

September 1940. 
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WIJ BOUWEN WEER! 

Iedere collega zal begrijpen welk een genoegen het is in dézen 
tijd te mogen schrijven over „bouwen", niet als een werkzaam
heid, die in den verleden tijd werd verricht, in den tijd van vóór 
14 Mei 1940, misschien den donkersten dag uit de geschie
denis van onze goede stad Rotterdam, maar als een belevenis 
van het oogenblik. Wij behoeven niet meer stil te staan en óns 
te verdiepen in herinneringen, neen, we bouwen weer! 
Weliswaar zijn het tijdelijke voorzieningen, die worden getrof
fen en wat met grooten spoed wordt opgetrokken, zal geen 
eeuwen verduren. Maar deze eisch geldt vandaag niet in Rotter
dam. Er wordt gevraagd, dringend en gebiedend, om werkruimte, 
om woningen, om winkels, die voorloopig in de behoeften kunnen 
voorzien en de architect zet zich schrap: hij zal vorm geven aan 
wat in dézen tijd, onder déze omstandigheden van hem wordt 
gevraagd. 

Dezer dagen hoorde ik het een „zeergeleerde" collega aan een 
lunch zeggen: „als ik niet meer zou kunnen bouwen, ik zou er 
aan sterven". Hoe moet ieder dit begrijpen, wiens werk door den 
oorlog is stilgelegd, wiens plannen voorloopig gedoemd zijn in 
de lade te blijven rusten, die menige illusie in damp ziet opgaan. 
Zoo voelden ook wij het in Rotterdam, na de catastrophe van 
14 Mei. Zouden wij het nog beleven, dat deze enorme puinhoopen, 
deze vreeselijke ruïne van zoovele woningen, winkels, kantoren 
enz. zouden zijn opgeruimd en dat aan den herbouw van onze 
stad zou kunnen worden begonnen? Wij loopen door de straten 
van de stad en zoeken naar hetgeen ons zoo bekend en ver
trouwd was. Maar zijn dit nog wel straten? De wanden ontbre
ken; aan niets kan men meer herkennen, dat daar toch dat 
gebouw heeft gestaan, waar men aan gewerkt heeft, dat men 
heeft zien worden, staande aan de teekentafel, dat men heeft 
opgetrokken, wetende de beteekenis en den zin van elke steen 
en balk. En dan plotseling zou je willen werken, dag en nacht, 
om deze dwaasheid omver te halen, om weer leven te blazen in 
wat nu „zoo dood is als een pier", om te bouwen. 
En nu: we bouwen weer! Deze onmogelijke dwaasheid kon niet 
blijven bestaan; hier móest iets gebeuren. Langzamerhand en 
toch zoo snel heeft men zich los gemaakt uit de beklemming, 
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de angst, de ellende en alles wat aan kracht en energie beschik
baar was is mobiel gemaakt: we bouwen! 
De Gemeentelijke Technische Dienst laat noodwoningen en 
noodwinkels bouwen; een combinatie van bouwondernemers 
voert het plan uit voor den bouw van 1040 permanente woningen; 
een 100-tal particulieren bouwt een tijdelijke huisvesting voor 
hun bedrijf. Begrijpt U iets van den moed en durf van deze men
schen, waarvan de meesten bijna alles verloren en die toch weer 
beginnen? Aan hen past een eeresaluut! 
Laat ik nu iets schrijven over den bouw der noodwinkels en later 
krijg ik dan nog wel gelegenheid over de noodwoningen en de 
permanente woningen iets te zeggen. 

D e k l e i n e n o o d w i n k e l s . 
De Gemeentelijke Technische Dienst laat op diverse plaatsen in 
de stad 223 noodwinkels bouwen, n.l. 

180 met een opp. van 25 m 2 (type A.) 
36 50 m 2 ( „ B.) 

6 „ „ „ „ 75 m 2 ( „ C.) 
1 100 m 2 ( „ D.) 

Bijgaande afbeeldingen geven elk type weer. Type A. wordt in 
hoofdzaak gebouwd op de trottoirs van den Coolsingel, het C a -
landplein, Westplein, de Goudschesingel, Voorschoterlaan, Vliet-
laan, Jericholaan, Lusthofstraat en het Libellenplein. Het type 
B. aan den Stationssingel en Statenweg. Het type C. aan den 
Goudschesingel en het type D. aan den Statenweg. Dat laatste 
als afsluiting van een blokje B.-winkels. 
De meeste van het type A. en B. zijn verhuurd aan winkeliers uit 
de meest uiteenloopende branches, terwijl de typen C. en D. zijn 
bedoeld als café. 
De plannen, het bestek en de detailleering van deze noodwinkels 
werden door mij voor het Centraal-Bureau der Rotterdamsche 
Architecten verzorgd. 
Van het begin af werd rekening gehouden met een levensduur 
dezer noodwinkels van ca. 6 jaar en uiteraard moest o.a. aan de 
constructie alle aandacht worden geschonken. Deze mocht niet 
worden verwaarloosd en eischte meer zorg dan men zich op het 

eerste gezicht voor zoo'n tijdelijk geval indenkt. Voor de fun
deering werd een gew. betonnen voet met dito borstwering ge
kozen; de buitenmuren zijn 18 cm dik en bestaan uit een halve-
steensmuur van gebikte steen van de sloop (waarvan wij er in 
Rotterdam helaas zoo vele hebben), met een klamp van geel
grijze Waalsteen in blokverband. De verdeelmuren zijn eveneens 
van gebikte steen. De balklagen, vloeren en daken, zoowel als 
de kozijnen, ramen en deuren, zijn van hout. Op de bebording is, 
voordat de dakbedekking is aangebracht, een plaat gelegd, die 
gemaakt is van houtvezels en cementspecie, zulks in verband 
met eischen van brandveiligheid. De plafonds zijn van board. In 
verband met de glasschaarschte zijn de etalage-puien verdeeld in 
ruiten van ± 90 x 90. Het spreekt vanzelf dat, zoo het glas 
weer gemakkelijker te verkrijgen zal zijn, vele winkeliers hun 
gereede verlangen zullen willen bevredigen en de aangebrachte 
roeden doen verwijderen en één groote ruit laten aanbrengen. 
De typen C. en D. zijn gelijk van constructie, al is dan de indee
ling een andere, in verband met het verschillend doel. 
G r o o t e n o o d w i n k e l s . 

De bouw der noodwinkels voor de groote en middel-groote be
drijven wordt uitsluitend door de winkeliers zelve bekostigd. 
Voor dezen bouw zijn door de Gemeente Rotterdam in hoofdzaak 
twee wijken aangewezen, n.l. in „Di jkz icht" (d.i. de omgeving 
van het Museum Boymans) en in „Bl i jdorp" bij de tunnel. De 
perceelen grond zijn aan de gegadigden verhuurd voor den tijd 
van 5 jaar; de oppervlakten der terreinen varieeren van 100 tot 
600 m 2 per winkel. De helft der in aanbouw zijnde winkels wordt 
gebouwd met één étage, de andere helft alleen met beganegrond. 
De constructie van deze winkels komt vrijwel bij alle op hetzelfde 
neer. n.l. als fundeering een gew. betonnen plaat met opliggende 
ribben, een skelet van hout of ijzer, de muren van „iso"-steen of 
drijfsteen, de balklagen en vloeren en daken van hout. Bij den 
één vinden we de ramen en deuren van hout en bij den ander van 
metaal. De gevels worden hier en daar gepleisterd en gekeimd, 

ook wel met Terranova bewerkt, of met baksteen als klamp 
beplakt. 
De architectuur der winkels wordt zonder uitzondering door 
architecten verzorgd, waarvan enkelen buiten Rotterdam resi-
deeren. De architectonische aansluiting van de winkels onder
ling wordt voor eiken straatwand door een lid van het Centraal-
Bureau der Rotterdamsche Architecten verzorgd. Hoewel de op
vattingen vaak zeer ver uiteen loopen, is het toch mogelijk ge
bleken met medewerking der betrokken architecten goede op
lossingen te vinden inzake de bouwhoogte, de keuze van mate
rialen enz. 
Daar er nog geen winkels geheel gereed zijn en vooralsnog geen 
straatwanden kunnen worden gefotografeerd, waardoor eenig 
idee kan worden verkregen van het exterieur en van deze in 
tijdelijke winkelwijken veranderde stadsgedeelten, mag nu nog 
worden volstaan met het weergeven van een tweetal straatwand-
projecties, die een indruk willen geven van a. enkele winkelhuizen 
en een café aan den N. Binnenweg en b. enkele winkelhuizen aan 
de Jongkindstraat. 
Met de uitvoering van den bouw dezer winkels zijn diverse aan
nemers belast geworden, die zoowel in Rotterdam als elders ge
vestigd zijn; enkele bouwwerken worden in regie uitgevoerd. 
De groep winkels aan de Jongkindstraat, waarvan U de afbeel
ding ziet, is het resultaat van een prachtig staaltje van samen
werking tusschen verschillende winkeliers; de winkeliers, die 
destijds gevestigd waren op de Blaak, hebben een vereeniging 
gesticht en hebben hun belangen gemeenschappelijk besproken, 
met als resultaat, dat de architectenbureaux van Tyen & Maas
kant en Margry van hen gezamenlijk opdracht ontvingen voor 
den bouw der noodwinkels van deze groep. Voorzoover mij be
kend, is de bouw van deze z.g. „Blaakgroep" de eenige, die pu
bliek werd aanbesteed. 
Rotterdam, 31 Augustus 1940. 

C O R N . E L F F E R S , Architect B.N.A. 

VEREENIGING VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNST ONDERRICHT. 

Door de bizondere tijdsomstandigheden kon de jaarvergadering 
van de Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst On
derricht pas op 28 Augustus l.l. worden belegd. In die vergade
ring, die gehouden werd in het lokaal van „De Poorters" in de 
Muiderpoort, werden de verslagen uitgebracht over het jaar 
1939. 
Allereerst herdacht de voorzitter, Ir. A. J . van der Steur, onzen 
algemeenen voorzitter, den Heer W. Kromhout Czn, die ons door 
den dood ontviel. In het jaarverslag van den secretaris wordt 
daarover het volgende gezegd: 
Bij het uitbrengen van dit jaarverslag staan wij voor de be-
teurenswaardige noodzaak, nog enkele regelen te wijden aan 
het overlijden van onzen Algemeenen Voorzitter, den Heer W. 
Kromhout Czn., op 21 Juni l.l. 
Onverwachts, na slechts enkele dagen van ernstige ziekte, werd 
hij aan zijn Familie en vrienden ontnomen en aan zijn werk 
ontrukt. 
Ook op allen, die op eenigerlei wijze aan onzen Cursus verbon
den zijn, heeft dit onverwacht heengaan een diepen indruk ge
maakt. Want, hoewel hij den leeftijd van 76 jaren had bereikt, 
hij was nog als een man in de kracht van zijn leven. Met een 
ongeloofelijke vitaliteit deed hij nog dagelijks zijn werk, en deed 
dit nog altijd met enthousiasme. De liefde tot zijn vak en het 
interesse voor alles, wat daarmede samenhing, bleef bij hem 
onverflauwd tot aan den laatsten dag. Als wij zien, wat hij zelfs 
in de laatste jaren nog aan werk presteerde, dan staan wij ver
baasd. 

Voor onzen Cursus is hij van allen die zich daarvoor gaven, de 
meest belangrijke figuur geweest. In gansch andere omstandig

heden als die wij nu beleven was hij er de oprichter van en wist 
door zijn enthousiasme en bezieling, allen die van eenige be
teekenis waren voor de bouwkunst, aan den Cursus te binden. 
De met zorg uitgevoerde programma's waarin dit alles is te 
vinden, mogen wel zorgvuldig in ons archief, voor de geschiede
nis worden bewaard. 
Waren de tijdsomstandigheden destijds gunstiger geweest, de 
Cursus zou zich zeker tot een belangrijk instituut ontwikkeld 
hebben. Kromhout heeft het wel betreurd, dat de Cursus niet 
is geworden datgene wat hij er zich van voorgesteld had. Toch 
bleef hij er de meeste belangstelling voor koesteren en werd 
in zijn latere jaren er weer een bezielende kracht van. Hij leidde 
zelfs enkele jaren geleden nog een reorganisatie, waardoor weer 
nieuw leven in den Cursus werd gebracht. Met de grootste be
langstelling bleef hij ons werk volgen, hoewel hij het grooten-
deels aan de jongeren overliet, waarvan hij opnieuw verwach
tingen koesterde. Mocht het nog eenmaal gelukken, van den 
Cursus een belangrijk instituut te maken, als een onmisbare 
schakel in de ontwikkeling der bouwkunst, dan zal tot ver in de 
geschiedenis de naam van Kromhout daarin met eere worden 
genoemd. 

Ook herdacht de Voorzitter den Oud-Voorzitter van den Raad 
van Toezicht, Ir. J . de Bie Leuveling Tjeenk, die in de oorlogs
dagen op zoo tragische wijze in Parijs om het leven is gekomen. 
Vele jaren heeft hij een werkzaam aandeel gehad in ons cursus
werk en zijn naam zal ook in de geschiedenis van den Cursus 
blijven voortleven. 
Over het Poortershuis lezen wij in het verslag van den Secre
taris: 
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Een gebeurtenis, voor het interne leven van den Cursus van het 
grootste belang, was verder, dat na lang zoeken in de Muider
poort een lokaal werd gevonden, dat geschikt bleek om als 
Clublokaal dienst te doen voor de Club van Studeerenden aan 
den Cursus, die daarnaar zelfs „De Poorters" werd gedoopt. 
Door tal van Cursisten werd dit feit met groote instemming be
groet; velen hebben ijverig medegewerkt aan de restauratie en 
inrichting, die geheel met eigen werkkrachten werden verricht. 
Het Bestuur, dat dezen gang van zaken met groote instemming 
gadesloeg, verleende hulp in den vorm van eenige voorschotten. 
Op deze plaats mag namens het Bestuur zeer zeker een woord 
van hulde gewijd worden aan den toenmaligen Voorzitter van 
„De Poorters", den Heer G. M. G. Bakker, die met groote ijver 
en toewijding zich aan de zaak van het Poortershuis heeft ge
geven, en wiens voorbeeld op tal van andere Cursisten zonder 
twijfel stimuleerend heeft gewerkt. 

Nadat op 20 Mei de officieele opening van het Poortershuis met 
eenige feestelijkheid was gevierd, werd het al direct in nuttig 
gebruik genomen, doordat de beoordeeling van het werk door 
de Docenten, en later de Docentenvergadering, daar plaats had. 
Door de Cursisten wordt het Poortershuis nu geregeld gebruikt, 
zoowel voor hun onderlinge samenkomsten als voor het orga
niseeren van lezingen e.d. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat het Poortershuis het zoo 
lang gezochte centrum vormt voor de activiteit van den Cursus, 
en dat de mogelijkheden, door het verwerven hiervan geschapen, 
niet zullen nalaten, van gunstigen invloed te zijn, zoowel op het 
onderwijs aan den Cursus in engeren zin, als op de geestelijke 
ontwikkeling der Cursisten. Op het oogenblik wordt door de 
omstandigheden nog beperking geboden; maar gehoopt wordt, 
dat later een uitbreiding mogelijk zal zijn, die zal kunnen leiden 
tot het stichten van een werkelijk eigen home voor den Cursus.. 
De Penningmeester schrijft hierover in zijn verslag nog verder: 
Toen in het voorjaar van 1939 de gelegenheid geboden werd, om 
hier in de Muiderpoort een lokaal in huur te verwerven, dat aan 
vele der gestelde eischen voldeed, en een spoedige beslissing 
noodig was, meende het Bestuur, niet te moeten aarzelen, en in 
positieven zin een besluit te moeten nemen. Dit bracht echter 

mede, dat in verband hiermede gemaakte onkosten voor huur 
en inrichting niet in den vorm van subsidie door het Rijk zouden 
worden gerestitueerd, daar uit den aard der zaak bij het op
maken der Begrooting voor 1939 op een dergelijken gang van 
zaken niet was gerekend. Er bestond toen zelfs nog geen Club 
van Cursisten. 
Dat het Bestuur niettemin de boven vermelde gedragslijn volg
de, vond zijn grond in het stellige vertrouwen, dat het zeker 
mogelijk zijn zou, om in den breeden kring van belangstellenden 
in het Cursuswerk de geldmiddelen bijeen te brengen, die voor 
de te verwachten uitgaven noodig zouden zijn. Ik moet hierbij 
vermelden, dat voor de restauratie, die geheel door de Cursisten 
zelf geschiedde, van de eigenaresse van het gebouw, de Ge
meente Amsterdam, een bijdrage werd verkregen. 
Het Bestuur meende te meer reden te hebben tot eenig optimis
me, omdat het hier ging om een beperkt bedrag, en om een uit
gave voor éénmaal. Het volgend jaar — 1940 — zou immers 
langs officieelen weg de benoodigde verhooging van het Rijks
subsidie aangevraagd, en, naar gehoopt werd, verkregen zijn. 
(Deze hoop is in vervulling gegaan; de gevraagde subsidiever-
hooging is toegestaan.) 

Het vertrouwen, door het Bestuur gesteld in de medewerking 
van degenen, wien het Cursuswerk ter harte ging, werd niet 
beschaamd. Aan giften en bijdragen werd een bedrag van on
geveer / 300.— ontvangen. Namens het Bestuur wil ik allen, 
die tot het bereiken van dit bedrag medehielpen, onzen oprech
ten dank betuigen. 
Wij zijn nu meer dan ooit overtuigd, dat het spoedig gelukken 
zal, het nog resteerende bedrag van ongeveer / 200.— aan te 
zuiveren, en U zult het mij ten goede houden, als ik dit gedeelte 
van mijn verslag besluit met de opwekking, om als leden der 
Vereeniging gezamenlijk aan de delging van dit laatste restje 
onzer schuld te werken. 

In een volgend nummer zal nog een en ander worden medege
deeld uit de verslagen over de cursusjaren 1938-'39 en 1939-'40. 

B.T.B. 

VERBOD LOON- EN SALARISVERLAGING. 

's-Gravenhage, 2 Sept. — Thans is het eerste uitvoeringsbesluit 
verschenen van den waarnemenden secretaris-generaal van het 
departement van Sociale Zaken ingevolge de verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende het verbod van verlaging van loonen en salarissen. 
Hierin wordt bepaald: 
Artikel 1. 
1. Het college van Rijksbemiddelaars is bevoegd tot het ver-
leenen van een vergunning tot verlaging van loonen en salaris
sen. De vergunning kan ook worden verleend voor bij collec
tieve arbeidsovereenkomst geregelde loonen en salarissen. 
2. De vergunning wordt slechts verleend, indien de economi
sche omstandigheden dit noodzakelijk maken en de verlaging 
met het oog op de sociale positie van de betrokkenen toelaat
baar is. 
Artikel 2. 
1. Verzoeken om vergunning worden schriftelijk bij het college 
van Rijksbemiddelaars ingediend. Zij moeten voldoende gemoti
veerd zijn. 
2. De vergunning kan voor een bepaalden tijd en voorwaarde
lijk worden verleend. De beslissing wordt den werkgever schrif
telijk medegedeeld. Een afschrift wordt gezonden aan het be
voegde districtshoofd der arbeidsinspectie. De werkgever is ver
plicht de betrokkenen terstond met de beslissing in kennis te 
stellen 
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Artikel 3. 
1. De werkgever is verplicht aan het college van rijksbemidde
laars op diens verlangen alle gegevens te verstrekken, welke 
noodig zijn voor de behandeling van het verzoek tot verlaging 
van loonen en salarissen. 
2. Voordat vergunning tot verlaging van bij een collectieve ar
beidsovereenkomst geregelde loonen en salarissen verleend 
wordt, wordt aan de bij deze collectieve arbeidsovereenkomst 
betrokken partijen gelegenheid geboden haar standpunt uiteen 
te zetten. 
Artikel 4. 
1. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming of de per
soon, die een vrij beroep uitoefent, die, in geval waarvoor een 
vergunning noodig is, zonder vergunning geldende loonen of 
salarissen verlaagt, is strafbaar. Het feit wordt beschouwd als 
overtreding en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden. 
2. Met de opsporing van een in het eerste lid strafbaar gestelde 
handeling zijn behalve de in Artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde personen ook belast de ambtenaren 
der Arbeidsinspectie. 
Artikel 5. 
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op den dag van afkon
diging. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
O 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 NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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DE UITBREIDING VAN HET RAADHUIS TE HAARLEM 

ARCHITECT IR. A. J. VAN DER STEUR. B.N.A. 

De oorspronkelijke opzet van de uitbreiding van het Haarlem-
sche Raadhuis, zooals deze omschreven was in de in 1936 ver
leende meervoudige opdracht, was van betrekkelijk bescheiden 
aard. Hij omvatte niet veel anders dan het bouwen van een kan
toorgebouw op een aan de Zuidzijde van het oude gebouwen
complex grenzend terrein, begrepen tusschen de oude „Pand-
poort", de Koningstraat en de Jacobijnestraat. In dit nieuwe 
kantoorgebouw moesten worden ondergebracht de afdeelingen 
Bevolking en Burgerlijke Stand en de dienst der Gemeente
belastingen van de Secretarie. Voorts moest op de 2de verdie
ping reserve-ruimte aanwezig zijn, waarvan de bestemming 
niet nader was aangegeven, en moest ruimte geschapen worden 
voor een warmte-centrale, die voldoende capaciteit zou hebben 
om niet alleen het nieuwe gebouw, maar t.z.t. ook het geheele 
oude Raadhuis, en voorts het in de nabijheid gelegen gebouw 

van den dienst van Openbare Werken en het Gymnasium te 
kunnen bedienen. 
Van het scheppen van een organisch geheel van het nieuwe ge
bouw met het oude gebouwencomplex was bij dezen opzet geen 
sprake. De eenige passage in het programma van de meervou
dige opdracht, die hierop doelde, was de eisch, dat tusschen het 
nieuwe gebouw en het bestaande, behoorlijke verbindingsmoge
lijkheden aanwezig moesten zijn. 
Ik meen echter niet mis te tasten in mijn veronderstelling, dat 
een van de belangrijkste redenen, waarom de Adviescommissie 
aan mijn ontwerp de voorkeur gaf en het voor uitvoering voor
droeg, juist lag in het feit, dat zij in mijn ontwerp de beste 
mogelijkheden zag om tusschen oud en nieuw een meer innig 
contact tot stand te brengen; de uitwerking van het plan van 
schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp is althans geheel door 
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deze gedachte beheerscht geweest en ik meen wel te mogen zeg
gen, dat waar het uitgevoerde plan van het voorontwerp afwijkt, 
al deze wijzigingen zijn terug te voeren tot het verlangen, niet 
alleen „behoorlijke verbindingsmogelijkheden" tot stand te bren
gen, maar veel verder te gaan, en het oude complex en het 
nieuwe gebouw zoo goed mogelijk samen te smeden tot een 
organisch geheel. 
Als ik dit alles overzie, vind ik het merkwaardig, dat dit moge
lijk is gebleken met volledig behoud van den oorspronkelijken 
opzet van mijn voorontwerp. In de groepeering der ruimten be
hoefde geen enkele principieele verandering te worden aange
bracht; het feit, dat de breedte van de kantoorruimten langs de 
Koningstraat met 1 meter werd vergroot, vond meer zijn oor
zaak in het feit, dat de reserve-kantoren op de 2de verdieping, 
die gedeeltelijk in de kap zijn uitgebouwd, een vast omlijnde 
bestemming kregen, die een wat grootere breedte wenschelijk 
maakte, dan dat de daaronder gelegen kantoren op zichzelf te 
klein zouden zijn geweest. Voor het overige is in dit gedeelte 
van het gebouw alleen maar het een en ander verschikt door 
andere plaatsing van tusschenwanden; de principieele opzet is 
geheel dezelfde gebleven. 
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Hetzelfde geldt voor de warmtecentrale, die ik situeerde in een 
verloren hoek aan de Jacobijnestraat: weinig geschikt om daar 
kantoorruimten aan dit smalle straatje onder te brengen, maar 
zeer goed centraal gelegen in verband met de toekomstige be
stemming van de volledige installatie. Ik heb nog steeds mijn 
genoegen aan den compacten bouw van dit technische complex 
met zijn kolenbunkers boven de verwarmingskelder, die op een
voudige wijze van de straat af kunnen worden gevuld; een ver
warmingskelder, die door deze bunkers maar ten deele overdekt 
wordt, zoodat het mogelijk was, hem te verlichten met een 
groote glaslantaarn. Men treft het niet dikwijls aan, in een zoo 
intensief bebouwd complex als dit, de mogelijkheid te hebben, 
de technische kern zoo goed verlicht en geventileerd onder te 
brengen. Alleen de centrale regelkamer had ik, bij nader inzien, 
misschien wat ruimer willen hebben. 

De belangrijke wijziging, waardoor het plan van het gebouw 
de gewenschte samenhang met het oude gebouw verkreeg, ligt 
buiten den nieuwen vleugel. Zij ligt in het nieuwe trappenhuis, 
dat wij projecteerden in het overgangslid tusschen oud en nieuw. 
Dit trappenhuis neemt de plaats in van een waardeloos gedeelte 
van het oude complex dat wij hebben gesloopt. Het is zóó ge-
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situeerd, dat wij de gelegenheid kregen, vanuit de oude „Pand
poort", die ik toch altijd, ook in mijn voorontwerp, de functie 
had toebedeeld van hoofdingang voor den administratieven dienst 
van het Raadhuis, een hoofdingang voor het publiek te maken, 
die via dit trappenhuis onmiddellijk toegang geeft tot de eerste 
en de tweede verdieping van het nieuwe gebouw, maar boven
dien via de oude „Weeskamer" op de eerste verdieping direct 
contact heeft met de groote Hal in het oude gebouw. De ingangs
vestibule is een omvorming van de onder de „Weeskamer" ge
legen lage ruimte, die in het verleden de weinig aantrekkelijke 
bestemming van martelkamer moet hebben gehad. Er was aan 
deze ruimte nogal wat op te knappen: zoowel de wanden als de 
vloer en de afdekking moesten grondig onderhanden worden 
genomen. Ik meen, dat, zooals het er nu uitziet: behoorlijk van 
hoogte, met een natuursteenen vloer, geschuurde wanden en 
een eikenhouten balkenplafond, de herinnering aan de vroegere 
lugubere bestemming wel bij weinigen meer zal opkomen. 
Deze ingangsvestibule, met de aangrenzende overwelfde por
tiersloge, het trappenhuis en de Weeskamer zijn nu een complex 
van ruimten geworden van een eigen karakter, waarin de over
gang van oud naar nieuw naar mijn bescheiden meening zonder 
onaangename schokken plaats vindt; de grandioze oude Hal, 
de sobere maar zeer gedistingueerde 18e-eeuwsche Weeskamer 
en het trappenhuis, dat daarachter aansluit, leiden den bezoeker 
gaandeweg van de grandioze representatie van de oude Burger
zaal naar de meer nuchtere doeltreffendheid van de administra
tieve bureaux der Gemeente. 

De Weeskamer was, toen wij ons werk begonnen, in bedroeven-
den staat. De wandbetimmering was verwaarloosd en met een 
vaalbruine saus van geschilderd eikenhout besmeerd; het fijne 
stuc-plafon cl onder een dikke laag witkalk, die de fijne reliefs 
geheel had doen verdwijnen en bovendien vol vochtplekken, die 
voor de soliditeit van het oude stucwerk het ergste deden vree
zen en ten slotte de ruimte op onbeholpen manier overlangs in 
tweeën gedeeld door een buitengewoon leelijke glaspui, die zon
der meer tegen de betimmering was vastgespijkerd. Zoo maakte 
men eertijds van een mooie kamer een doorloop en een tweede, 
pijpenla-achtige ruimte, die als leeszaal moest dienen voor de 
Raadsleden. 

Ik hebmijzelfgelukkiggeprezen.de opeenvolgende vandalismen, 
aan deze kamer gepleegd, alle te kunnen goedmaken. Dat was 
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een heel werk, maar het loonde alleszins de moeite. Het stuc-
plafond kwam, wonder boven wonder, vrijwel gaaf en nog heel 
soliede onder de witkalk uit, en bij voorzichtig krabben bleek 
op de betimmering onder de bruine saus nog een fijn amandel-
groene verflaag aanwezig te zijn, die ongetwijfeld authentiek 
was, en die wij bij het nieuwe schilderwerk hebben gevolgd. In 
het bezit der Gemeente bleken nog een aantal 18e-eeuwsche 
regentenportretten te zijn, die in deze kamer thuishoorden, en 
bovendien waren er in het oude Raadhuis in vergeten hoeken 
nog een aantal fraaie oude stoelen, die nu in deze kamer een 
uitstekend figuur maken. Het eenige nieuwe, dat wij er intro
duceerden, was een lichtkroon van Boheemsch kristal. 
Komt men door de Weeskamer langs de hoofdtrap in het nieuwe 
gebouw, dan leidt onze weg naar links naar het nieuwe gebouw, 
waar op deze verdieping de dienst der Gemeentebelastingen zijn 
verblijf kreeg. De kantoren liggen aan de straatzijde, de corridor 
voor het publiek aan de binnenplaats. Maar wie dezen corridor 
volgt, komt, rondom de binnenplaats gaande, ongemerkt in het 
oude gebouw terug, want hier vinden wij, hoe bij de uitwerking 
van het project het ons mogelijk bleek, oud en nieuw tot één 
geheel te maken. Het aan het nieuwe gebouw grenzende ge
deelte van het oude gebouw bleek met een vrij eenvoudige in
wendige verandering van indeeling op de rondgaande corridor 
aan te sluiten; zoodoende liggen op deze verdieping alle kan
toren, zoowel in het oude als in het nieuwe gebouw, aan deze 
corridor, die, vanuit het trappenhuis beginnend, rondom de bin
nenplaats loopt en aan de andere zijde weer in het trappenhuis 
uitkomt. In het gedeelte van deze corridor, dat in het oude ge
bouw ligt, sluiten daarop aan de 1e afdeeling (paspoorten enz.), 
de 2e afdeeling (militaire zaken), de 3e afdeeling ( f inanciën) en 
de 5e afdeeling (onderwijs). 

Voor de 7e afdeeling (bedrijven), de 8e afdeeling (pensioenen) 
en de afdeeling Lichamelijke Opvoeding klimmen wij nog één 
verdieping hooger; deze afdeelingen liggen in het nieuwe ge
bouw en beslaan de ruimten, die oorspronkelijk als reserve
ruimten waren aangeduid zonder vaste bestemming. 
Uit deze opsomming moge blijken, dat de geheele dienst der 
Secretarie in het nieuwe gebouw en het daaraan grenzende deel 
van het oude nu bij elkaar is ondergebracht op een wijze, die 
een zeer gemakkelijk onderling contact en een gemakkelijk ver
keer met het publiek waarborgt. Daardoor is nu voldaan aan 

293 

http://hebmijzelfgelukkiggeprezen.de


mmm i ! i T ; r i U L O JJCT 

J ! / . — ; ' ; : ~ 7 \ J W . - ' M . . . 

P L A T T E G R O N D E N K E L D E R E N B E G A N E G R O N D . S C H A A L 1 A 4 0 0 

een sinds lange jaren in de gemeentelijke administratie van 
Haarlem gevoelde behoefte. 
De werkzaamheden aan het bestaande gebouw hebben zich aan
merkelijk verder uitgestrekt dan de inwendige verbouwing, die 
ik boven aanduidde. Deze kantoren op de eerste verdieping zijn 
ingebouwd in de ruimten, die vroeger het Frans Hals-museum 
hebben geherbergd. De oude kap met de bovenlichten van deze 
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museumzalen stond er nog op; de daklichten werden niet meer 
gebruikt, want men had reeds vroeger de bestaande kantoor
ruimten van een normaal plafond voorzien. Deze kappen waren 
wrak; wij hebben ze gesloopt en op dit gedeelte van het gebouw 
een geheel nieuwe kap met een pannen dak gemaakt. Boven
dien viel er aan de Oostelijke gevel van dit gedeelte, die nu op 
de nieuwe binnenplaats vrij kwam te liggen, veel te doen. Het 
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was een dankbaar stuk restauratiewerk, dit oude kloeke bouw
werk van schoone verhoudingen in zijn oude glorie te herstel
len. Wij zijn daarbij zoover kunnen gaan, ook op den beganen 
grond een paar met zeer mooie kruisgewelven overdekte ruim
ten te herstellen; één ervan werd als rijwielberging voor het 
publiek ingericht, een tweede, kleinere, tot dames-personeels-
garderobe. 

Op den beganen grond ligt in het nieuwe gebouw de afdeeling 
Bevolking en Burgerlijke Stand, die daar een ruime huisvesting 
vond. Doordat de „Pandpoort" als een gedeelte openbare weg 
tusschen het oude en het nieuwe gebouw is gelegen, was het 
niet mogelijk, op den beganen grond deze afdeeling in direct 
contact te brengen met den nieuwen hoofdingang onder de 
Pandpoort. De afdeeling Bevolking en Burgerlijke Stand heeft 
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dus een eigen ingang op de binnenplaats. Niettemin is voor het 
publiek vanaf deze afdeeling contact mogelijk met de boven-
gelegen afdeelingen door middel van een secundaire trap. 
Het publiek, dat in de afdeeling Bevolking komt, krijgt door een 
breede glasdeur een doorkijk in het oude gebouw, waar even
wijdig aan de Jacobijnestraat een fraaie, met kruisgewelven 
overdekte ruimte ontstond door het wegbreken van een paar, 
te kwader ure daarin geplaatste en nu overbodig geworden tus-
schenwanden. Wij gaven aan deze ruimte de bestemming van 
garderobe voor het heeren-personeel, maar lieten de ruimte
werking bestaan, door deze garderobe niet door een muur af 
te sluiten, maar door een manshoog eikenhouten schotwerk, 
waar men vanuit de hooger gelegen bevolkings-hal overheen 
ziet, maar die niettemin de kleerenrekken, die in de ruimte staan, 
aan het oog onttrekt. 
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De ambtenaren vinden hun ingang aan de Jacobijnestraat; zij, 
die per fiets komen, dalen onmiddellijk langs een flauwhellende 
trap naar beneden naar de rijwielberging en verlaten deze weer 
langs een trapje, dat in denzelfden ingang uitkomt, dien ook de 
te voet komende ambtenaren passeeren. Op hun weg naar het 
gebouw vinden zij de garderobes. 
In de kelderverdieping moet nog het centrale magazijn genoemd 
worden waar alle in het gebouw noodige papierwaren, formu
lieren enz. worden in voorraad gehouden en ten deele ook op 
een eigen drukpersje vervaardigd. Dit centrale magazijn ligt 
eenerzijds grenzend aan den ingang der ambtenaren, zoodat de 
voorraden zeer gemakkelijk kunnen worden binnengebracht, 
anderzijds in de nabijheid van een kleine wenteltrap, die van 
kelder naar zolder doorloopt en het magazijn met alle verdie
pingen van het gebouw in direct contact brengt. 
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Tenslotte is een deel van den kelder ingericht als scherfvrije 
schuilkelder voor ambtenaren en publiek. Deze kelder heeft de 
dubbele bestemming van schuilkelder en archiefruimte; de 
archiefstellingen zijn zoover uit elkaar geplaatst, dat daartus-
schen plaats is voor plm. 300 personen. De schuilkelder is voor
zien van een afzonderlijke eiectrische overdrukventilatie, die 
bij eventueel uitvallen van de stroomvoorziening ook door 4 man 
met voetkracht kan worden bediend. 
De bouw van het werk heeft geen bijzondere verrassingen op
geleverd. Wij waren voorbereid op fundeeringscomplicaties bij 
het zeer diepe gedeelte van de warmtecentrale; de keldervloer 
ligt hier 4 meter onder de straat en kwam zeer diep onder de 
fundeeringen van de aangrenzende gebouwen. Doordat deze niet 
al te soliede waren en in den beganen grond gewelven hadden, 
was groote voorzichtigheid geboden. Het bestaande gebouw is 

met groote zorg gestut, waarbij in verband met de gewelven 
bijzondere aandacht werd besteed aan het voorkomen van zij-
waartsche verplaatsingen. Daarna zijn de fundeeringen in vak
ken van 1 meter breedte voorzoover noodig hersteld en daarna 
ondermetseld tot het peil van aanleg der keldervloeren. Dank 
zij de zorg, die behalve de Directie, ook de aannemer — de firma 
C. Metselaar & Zoon te Haarlem — aan dit riskante deel van de 
uitvoering heeft gewijd, is dit ietwat moeilijke geval geheel zon
der ongelukken tot een eind gebracht. 
De stempeling van de fundeeringsput langs de Koningstraat, 
waar zwaar verkeer, o.m. zware trams, vlak langs de fundee
ringsput moest blijven passeeren, heeft eenige zorg gekost, maar 
is eveneens zonder ongelukken en zelfs zonder noemenswaar
dige schade aan de bestrating volbracht. Ook hier moge aan de 
zorg van den aannemer, die naast de Directie volledig doordron-
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gen bleek van het juiste besef van zijn verantwoordelijkheid, 
de hem toekomende hulde worden gebracht. 
Wij hadden één ongelukje, dat gelukkig met een sisser afliep: 
dat was een kleine instorting van de ruimte boven de Pandpoort, 
die met een zeer vlak gewelf was afgedekt, in welk gewelf trek-
ankers waren ingemetseld. De opgaande muren van deze ruimte 
zagen er niet al te soliede uit; ook vertrouwden wij de trekankers 
niet geheel, zoodat wij order gaven, het geheel, na het aanbren
gen van de noodige stutten onder het gewelf te sloopen. Dit 
werk werd ons echter uit de hand genomen door het gebouw 
zelf: op een kwaad oogenblik kwam er, nog vóór de stempeling 
onder het gewelf geheel voltooid was, beweging in de zaak; de 
ankers bleken grootendeels vergaan, een ervan knapte af, van 
een ander werd de schieter finaal door het zwakke muurwerk 
heengetrokken, de muren weken zijdelings uit en het heele 
bovenverdiepinkje plofte in elkaar. Gelukkig konden de twee 
werklieden, die op het gewelf bezig waren om de kap te sloopen, 
zich nog juist bijtijds in veiligheid brengen en was er op den 
beganen grond op dat oogenblik niemand aanwezig. Het instor
tende gewelf heeft eenige schade toegebracht aan de onder
gelegen overwelving van de Pandpoort, die wij later hebben her
steld; deze overwelving, uit twee kruisgewelven bestaande, was 
trouwens ook niet zonder zwakke steeën. 

Als wij dit eene, goed afgeloopen ongelukje uitzonderen, is het 
werk verder uitermate voorspoedig en zonder stagnatie ver-
loopen. De slechte staat, waarin aan het bestaande gebouw veel 
van het oude werk verkeerde, heeft ons veel extra voorzieningen 
gekost, die echter niet van bijzonder moeilijken of ingrijpenden 
aard waren; zij bepaalden zich tot vernieuwing van ondeugde
lijk muurwerk, vloeren, balklagen of kappen. 
Ik mag nog verder vermelden, dat uit de fondsen, die de Ge
meente Haarlem beschikbaar had uit het voordeelig saldo van 
de in 1938 gehouden Frans Hals-tentoonstelling, een paar op
drachten aan Haarlemsche kunstenaars konden worden bekos
tigd voor werken van sierende kunst, nl. twee stukken beeld-
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houwwerk aan den gevel van het nieuwe gebouw aan de binnen
plaats en een raam van gebrandschilderd glas in het hoofdtrap
penhuis. Boven den ingang van de afdeeling Bevolking en Bur
gerlijke Stand beeldhouwde Theo van Reyn een sluitsteen met 
motieven van leven en dood en in een gevelsteen boven de door
gang van de Pandpoort verbeeldde Mari Andriessen in twee 
vrouwenfiguren, waarvan de eene de andere een fakkel over
reikt, zoowel in algemeenen zin de „estafette-loop" der cultuur 
van geslacht op geslacht als meer in het bijzonder de overgang 
en de eenheid van oud en nieuw in dit gebouw. In het hoofd
trappenhuis werd door Roelf Gerbrands in zijn gebrandschil
derde raam een beeld gegeven van Haarlem als woon- en werk
stad. De gesmeed ijzeren leuning van de hoofdtrap is ter plaatse 
van het bordes, dat toegang geeft tot de Weeskamer, versierd 
met de wapenspreuk der gemeente Haarlem: „Vicit vim virtus". 
De trapleuning werd door mijzelf ontworpen. 
Voor de verwarming werden wij bijgestaan door Ir. F. Unger te 
Amersfoort, voorde electrische installatie door het Gemeentelijk 
Electrisch Bedrijf, in de persoon van den Heer G. van Eek, In
specteur van dit Bedrijf. Met beide Heeren is de samenwerking 
vlot en zonder moeilijkheden verloopen. De verwarming heeft 
automatisch kolenstookbedrijf; de ketels zijn „Hol land"-ketels, 
voorzien van „Sabrulec"-kolenstokers. In een deel van de kan
toren der 6e afdeeling: de onderafdeeling Burgerlijke Stand, is 
bij wijze van proef een vloerverwarming toegepast van het 
systeem „Dériaz". 

Ik mag dit verslag niet eindigen zonder te herdenken, dat ik de 
Directie over dit werk heb gedeeld met den Directeur van Open
bare Werken der gemeente Haarlem: Ir. M. H. Maas Jr. De 
samenwerking tusschen ons is van dien aard geweest, dat ik na 
afloop mag constateeren, dat er geen enkele wanklank was, en 
een volledig vertrouwen van beide zijden. Ik behoud aan deze 
samenwerking de beste herinneringen. 
Ik mag hetzelfde getuigen van de samenwerking met den Heer 
Ir. J . J . Fuykschot, ingenieur van den Dienst van Openbare 
Werken, die mij bijstond voor het uitwerken van de omvangrijke 
gewapend-betonwerken en die overigens de trait d'union vormde 
tusschen het bureau Openbare Werken en mij. Ik heb het zeer 
betreurd, dat in September van het vorige jaar de mobilisatie hem 
aan het werk onttrok, al was het speciaal aan zijn zorgen toe
vertrouwde gewapend-betonwerk toen al grootendeels voltooid. 
Van mijn eigen medewerkers moet ik in de eerste plaats noemen 
Ir. J . Sluiter, die mij met volledige toewijding, uitermate goed 
begrip en groote accuratesse bijstond in de uitwerking der plan
nen en het maken van de werkteekeningen, hetgeen bij de tal-
looze gecompliceerde aansluitingen aan het oude werk en de 
telkens daarin noodzakelijk blijkende herstellingen geen sine
cure was. De zeer moeilijke maatvoering in dit gebouw, waarin 
geen enkele haaksche hoekaansluiting voorkomt, heeft hij zon
der fouten volbracht; hem komt daarvoor een extra pluimpje toe. 
Toen Ir. Sluiter in Maart van het vorige jaar wegens het aan
vaarden van een vaste ambtelijke functie zeer tot mijn leed
wezen mijn dienst verliet, werd zijn werk overgenomen en tot 
een einde gebracht door Ir. F. Hulshoff Pol, voor wiens volledige 
toewijding en zeer ernstige pogingen om zich zoo snel mogelijk 
in een hem volslagen vreemd en niet eenvoudig geval in te wer
ken, ik alle waardeering heb. 

Het dagelijksch toezicht werd op vakkundige en accurate wijze 
verzorgd door den Hoofdopzichter J . L. Scherpenhuyzen en den 
opzichter H. C. J . Hoegen van den Dienst van Openbare Werken. 
De bouw werd begonnen in Augustus 1938, en met eenige ver
traging, die eenerzijds werd veroorzaakt door de velerlei extra 
herstellingen die aan het oude gebouw noodig waren, anderzijds 
door de telkens stokkende en vertraagde aanvoer van mate
rialen in de maanden na 1 September 1939, voltooid en in ge
bruik genomen op 1 April 1940. 

Ir. A. J . V A N DER S T E U R , Architect B.N.A. 
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Onderstaand artikel ontvingen wij ongeveer gelijktijdig met dat 
van den Heer Boeken, gepubliceerd in het B.W.A. van 7 Septem
ber j.l. Hoewel beide artikelen over dezelfde materie handelen 
zijn ze toch onafhankelijk van elkaar ontstaan en heeft de Red. 
geen bezwaar tegen opname. Ook de Heer van Hardeveld spreekt 
als oud-lid van de Amsterdamsche Schoonheidscommissie zijn 
ervaring uit, al doet hij dit op een andere wijze dan de Heer 
Boeken. Het fotomateriaal bij zijn artikel is geheel verschillend 

van dat van den Heer Boeken, hetgeen wel de omvangrijkheid 
van het vraagstuk bewijst. Beide artikelen vullen elkaar in vele 
opzichten aan. 
De in het artikel van den Heer Boeken aangekondigde stukken 
van de Heeren W. M. Dudok en Jan de Meyer zullen t.z.t. worden 
opgenomen, wanneer de copy daarvan gereed is. 

DE R E D A C T I E . 

AMSTERDAM ALS MONUMENT. 

In Amsterdam voltrekt zich de city-vorming. De groote dubbele 
heerenhuizen der grachten zijn, in den loop van de laatste halve 
eeuw, vrijwel alle tot kantoren ingericht. De grachten mogen 
hierdoor veel van haar vroegere rust en statige deftigheid, die 
men er op Zondagen nog wel terugvindt, hebben verloren, aan 
deze huizen zelf heeft de verandering zich over het algemeen 
zonder groote verminking voltrokken. 
Met waardeering mag integendeel worden gesproken van de 
groote piëteit waarmee deze voorname oude pratriciërswoningen 
zijn behandeld, waarvan men, ondanks vaak ingrijpende inwen
dige verbouwingen, de stijlvolle gevels ongerept heeft gelaten. 
Zelfs zijn er gevallen, waarin men de „echtheid" van den gevel 
heeft willen verhoogen, door veranderingen, welke de 19e eeuw 
er in aanbracht, weer te vervangen door wat men meer „oor
spronkelijk" achtte. 
Inmiddels is de city-vorming voortgegaan en zijn na de groote 
heerenhuizen ook vele kleine burgerwoningen door hun bewo
ners verlaten. Begrijpelijk is dit wel eenigszins, daar dit soort 
woonhuizen in comfort en intimiteit niet kan wedijveren met 
de moderne woningen der buitenwijken en randgemeenten, al 
kan men hierover uiteraard van meening verschillen. 
Voor zoover de verlaten huizen zijn betrokken door kantoren of 
handelszaken, ook al is het soort van bedrijvigheid in de oude 
stad er weer door gewijzigd, is ook deze verandering voor de 
huizen zelf alsmede voor het stadsbeeld niet al te funest geweest. 
Aan de gevels werd in zulke gevallen, afgezien van het aanbren
gen van soms hinderlijke reclameborden, ook nu weinig of niets 
verbouwd, de huizen kregen weer een bestemming en voor het 
onderhoud werd over het algemeen goed zorg gedragen. 
Anders stond het met die woonhuizen welke door hun ligging 
buiten de eigenlijke zakenwijk niet zoo gemakkelijk een nieuwe 
bestemming kregen. Ze bleven dan soms jaren onbewoond, wer
den slecht onderhouden, geraakten in verval. Het eenige red
middel bleek dan meestal, de heele huizen door splitsing in 
étages te bestemmen tot bewoning voor een categorie bewoners-
met-smalle-beurzen, voor wie het wonen in de oude stad ge
wenscht was of nog aantrekkelijkheid bezat. 
Dat hiermee echter het aanzien en het woonpeil van de oude stad 
ernstig werd geschaad ligt wel voor de hand. 

Toch blijft Amsterdam ondanks alle veranderingen, die het 

stempelen tot een levende stad, een monument van onge
ëvenaarde schoonheid. 
Amsterdam was, en is ook gebleven, een stad van karakter, 
waarvan de harmonische ontwikkeling, door den kenner en 
belangstellende, uit den loop der straten en grachten en uit 
haar vele gevelvariaties is af te lezen. 
Want al is er, soms geheel onnoodig, veel verloren gegaan, 
Amsterdam bezit nog een verrassend aantal van de prachtigste, 
stijlzuiver bewaarde voorbeelden van bouwkunst uit een grooten 
cultuurtijd. 
Het bezit deze in een rijkdom en gaafheid als nergens in ons land, 
ja tot ver over onze grenzen niet wordt aangetroffen. 
Het is goed dit nog eens uit te spreken, ook voor de Amsterdam
mers zelf, van wie men soms den indruk krijgt dat zij dit kostelijk 
bezit niet voldoende waardeeren, omdat ze het dagelijks zien. 
Die rijkdom aan schoone bouwwerken en dit pittoreske stads
beeld leggen toch aan Amsterdam de verplichting op, het onder 
zijn hoede gestelde erfdeel zoo ongeschonden mogelijk door te 
geven aan het nageslacht. 
Met erkentelijkheid moge hier intusschen gewag worden ge
maakt van den arbeid die door vereenigingen als Hendrick de 
Keijser en Amstelodamum, alsook door de nu opgeheven com
missie voor het stadsscheon, gedaan is in het belang van het 
Amsterdamsche stadsschoon. Individueel nuttig werk is in dit 
opzicht ook gedaan door de heeren C. de Visser en E. v. Houten, 
ambtenaren van het Bouwtoezicht. 
Evenzoo moge worden vermeld de instelling door het Stads
bestuur van een Monumenten-verordening, waardoor althans de 
mooiste en gaafste gevels en bouwfragmenten worden behoed 
voor sloopershanden. 
Doch ook belangrijk is in Amsterdam het behoud van het stads
beeld, zooals dat wordt gevormd door de vaak kleinere, indivi-
dueele gebouwen en bouwdeelen. Ook al is de architectonische 
waarde van een huis of een huizengroep niet zoo bijzonder groot 
in een bepaald stadsbeeld, het kan een zoodanige waarde heb
ben dat het behoud daarvan moet worden bevorderd. De taak 
die hier ligt is veel moeilijker, omdat hier het natuurlijke groei
proces der stad geregeld moet worden met soepele doch vaste 
hand en met veel wijs inzicht. 

Niet de groote heerenhuizen, doch de kleinere en smalle woon-
299 



7 T . 
X SB b 

" I " T i i » 
hi- - i r JI 
£ i l l I I 

FIG. O U D N I E U W O U D N I E U W 

huizen baren dus, bij het behoud van Amsterdams oude stad de 
meeste zorg. Reeds is gewezen op het lot dier woonhuizen, welke, 
verlaten door hun bewoners, in hun oorspronkelijke!! vorm geen 
nieuwe bestemming konden vinden. Ze worden dan gesplitst in 
kleinere, meestal tweekamerwoningen, of gesloopt en als étage
huis herbouwd tot het uiterste dat de Bouwverordening toelaat, 
hetgeen in het centrum der stad nog wel een lucratief bedrijf 
schijnt te zijn en dan ook naarstig wordt beoefend door een 
bepaalde categorie bouwondernemers, om niet te zeggen bouw-
speculanten. Het benoodigde teekenwerk, de aanvrage om 
bouwvergunning, en de behandeling voor de Schoonheidscom
missie wordt dan meestal toevertrouwd aan een „teekenbureau" 
of aan een architect van bescheiden kracht, van het type dat 
de nieuwe statuten van den B.N.A. „erkende bouwkundigen" 
wil noemen, aan wien gemeenlijk geen vormgevende arbeid 
wordt toevertrouwd. 

Bij splitsing van wat vroeger één héél huis was in étage
woningen, treden de eischen van de Bouwverordening in wer

king. De verdiepingen moeten dan alle aan een minimum
hoogte, welke voor den doorsnee-bouwondernemer tevens de 
maximum-hoogte is, voldoen, hetgeen voor het Amsterdamsche 
koopmanshuis, waarvan de benedenverdieping hoog is en de 
bovenverdiepingen laag zijn, meestal gevonden wordt door de 
aanwezige balklagen naar behoefte te laten zakken of rijzen. 
Als gevolg hiervan moeten dan de ramen worden ingekort of 
„aangelengd", zoodat de typische en karaktervolle gevelverhou
ding van het Amsterdamsche burgerhuis geheel verdwijnt. Wan
neer topgevel en dakvorm behouden blijven, moet dit dan meestal 
als een gunstige omstandigheid worden aangemerkt. Vaak ook 
wordt de topgevel, als hij nog gaaf en de moeite van het be
houden waard is, voorzichtig gesloopt en weer op den nieuwen 
onderbouw aangebracht, zij het ook een paar meter hooger of 
lager dan waar hij voordien stond. 

Ook komt het voor, dat een oude top van elders in de stad, mits 
de gevelbreedte overeenstemt, op den nieuwen onderbouw wordt 
geplaatst. 

300 
FIG. O U D N I E U W N I E U W 7 N I E U W 

FIG. N I E U W N I E U W 10 O U D 11 N I E U W 12 

Over de toepassing van oude topgevelbekroningen, zooals deze 
een tijdlang in Amsterdam in zwang is geweest en nog wel voor
komt, moge hier het een en ander gezegd worden. 
Er is op dit gebruik, en terecht, nogal eens critiek geoefend. Als 
bezwaar werd dan aangevoerd, dat zoo'n topgevel niet meer har
monisch uit den onderbouw voortkomt, dat een architectonisch 
anachronisme ontstaat om niet te zeggen een architectonische 
caricatuur. 
Daartegenover moge worden opgemerkt, dat er in Amsterdam 
in het huizentype waar het hier gemeenlijk om gaat, bijna geen 
enkel oud huis meer volledig gaaf is. In den loop der tijden zijn 
door de opvolgende generaties de meeste gevelindeelingen ver
anderd en vooral de onderpuien zijn vrijwel overal aan den geest-
des-tijds aangepast. Alleen de topgevels, wanneer ze niet al te 
bouwvallig waren, in welk geval ze op een vrij onbeholpen 
manier werden versoberd, bleven meerendeels gespaard en daar
mee het beweeglijke markante silhouet der Amsterdamsche 
straten en grachten. 

Al deze veranderingen heeft Amsterdam merkwaardig goed 
doorstaan. 
Het is er mee als met sommige oude kleederdrachten, die, 
hoezeer telkens door hun eigen tijd beïnvloed, hun karakte
ristiek en hun folkloristische belangrijkheid toch hebben behou
den. Ook de Volendamsche op modieuze hooge hakken heeft 
nog wel iets aantrekkelijks. Het Amsterdamsche stadsbeeld 
wordt in belangrijke mate bepaald door de verticale geleedheid 
van het smalle individueele woonhuis, nog versterkt door de 
weerspiegeling in het water. Zoolang die verticale geleedheid en 
de grillige luchtlijn bewaard blijven, blijft ook veel van de bij
zondere sfeer van Amsterdam. Alleen waar een groot aantal 
smalle perceelen werd vervangen door één groot en vooral breed 
gebouw werd de sfeer stukgeslagen. Men denke o.m. aan het 
Gerechtshof, de Incasso-Bank, het gesticht Brentano, de Tele
fooncentrale Centrum. 

Het toepassen van oude topgevels op een nieuwen of vernieuw
den onderbouw heeft dus in ieder geval het voordeel, dat hier-
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mee tot het behoud van dat levendige, pittoresque silhouet, en 
daarmee tot een integreerend bestanddeel van de sfeer der oude 
stad wordt bijgedragen. 
Men moge betreuren, dat, naast de oude schoone voorbeelden 
van vroeger, geen of zoo goed als geen nieuwe uitingen staan 
om te getuigen van het kunnen van onzen eigen tijd. 
Men diene echter te bedenken, dat de economische mogelijk
heden voor Amsterdams oude stad de laatste jaren niet groot 
zijn geweest, en daartegen moeilijk valt op te tornen. Ook, dat 

O U D 19 N I E U W 20 

van de bescheiden krachten, die er over het algemeen het bouw
kundig werk deden, geen eigen creatief werk was te verwachten, 
en dat het onder die omstandigheden van wijs beleid moge ge
tuigen, om, inplaats van probeersels van bedenkelijk gehalte, 
menige fraaie authentieke hals- of klokgevel, of menige stijl
volle, verhoogde kroonlijst, het ging bijna steeds om de betere 
voorbeelden, weer hun functies in het stadsbeeld te doen ver
vullen. 
Waarmee nog allerminst gezegd wil zijn dat alle toepassingen 
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geslaagd mogen heeten. Verre daarvan, want ook al aanvaardt 
men onder bepaalde omstandigheden de aanwending van een 
ouden bestaanden topgevel, dan dient ook de onderbouw daarbij 
op waardige wijze aan te passen. Om een indruk te geven van 
de wijze waarop een en ander tot stand kwam, moge verwezen 
worden naar de afbeeldingen 1-2, 3-4, 5-6, 7 en 8, die als accep
tabele toepassingen kunnen worden aanvaard, met de afb. 9 en 
10 als tegenvoorbeelden, welke helaas met zeer velen zijn te 
vermeerderen. 

Op velerlei wijze is gepoogd tot het stadsschoon van Amsterdam 
bij te dragen. 
Reeds werd gewezen op de pogingen om wat de 19e eeuw bedierf 
in een meer stijlvolle en geschiedkundig juiste vormgeving terug 
te brengen. In veel van zulke gevallen is met het maken van 
andere raamvormen en een oorspronkelijke roedenverdeeling al 
veel bereikt. 
De afbeeldingen 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 zijn hiervan min of 
meer geslaagde voorbeelden. 
Voor zoover het de kleinere burgerhuizen betreft, waarbij de 
in de 19e eeuw uitgevoerde „moderniseering" op wel wat al te 
banale en karakterlooze wijze geschiedde, is hiertegen over het 
algemeen geen groot bezwaar te maken. Ze hebben daarentegen 
hun geheele omgeving vaak opgehaald en stimuleerend gewerkt 
op de belangstelling in het Amsterdamsche stadsschoon! Van 
velen zijn hierdoor de oogen open gegaan. 
Intusschen hoede men zich voor overdrijving. Bovenbedoelde 
veranderingen, als men wil „restauraties", moeten ook geschied
kundig en aesthetisch verantwoord zijn. Waarmee ik zeggen wil, 
dat men, behoudens het wegnemen van evidente verminkingen, 
van gevels moet afblijven die authentiek zijn en aesthetisch om 
geen verandering vragen, zulks ook gezien in de stemming en 
de sfeer van de omgeving. In den aanhef van dit artikel is er 
reeds op gewezen dat Amsterdam en ook het Amsterdamsche 
stadsbeeld, de verschillende evoluties welke het in den loop der 
tijden heeft meegemaakt, merkwaardig goed heeft doorstaan. 
Dit geldt voor het individueele huis en meer speciaal voor het 
breede, voorname patriciërshuis. Zoo hebben in de laatste 
anderhalve eeuw de hoofsche geslachten dier tijden uit hun 
ramen de kleine roeverdeeling, die ze blijkbaar te burgerlijk 
vonden, verwijderd en vervangen door grootere ruiten. Inderdaad 
kan niet worden ontkend, dat deze huizen er een grootere voor
naamheid, en een aristocratisch voorkomen door hebben ver
kregen. De groote ruiten zijn hier in ieder geval authentiek, wel
bewust gewild en ze voldoen aesthetisch. 
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Daarom meen ik dat het een fout is, ik voel het althans zoo, 
om in zulke gevels de groote ruiten weer te vervangen door een 
kleine roeverdeeling, ook al moge die vroeger bestaan hebben, 
waardoor de huizen weer een burgerlijk karakter krijgen. 
Het spreekt vanzelf dat hier ieder geval op zichzelf moet worden 
beoordeeld. 
Van een enkele dergelijke restauratie zal de stad niet minder 
worden, doch bij algemeene toepassing hiervan zou, naar ik 
meen, voor de Amsterdamsche grachten een zeer wezenlijk 
element verloren gaan. Een echte Empire-gevel is mijns inziens 
toch altijd nog te verkiezen boven een namaak 17e eeuwsche, 
zooals een echte Pieneman te verkiezen is boven een namaak 
Pieter-de-Hoogh. 
Bij restauratie van oude gebouwen dient men ook voorzichtig 
te zijn met het verwijderen van de zwarte kleur der gevels, die 
tot de zeer specifieke karakteristiek van Amsterdam behoort. 
De afb. 19-20, 21-22, 23-24.en 25-26 toonen een aantal restau
raties van vroegere patriciërshuizen, op welker merites overigens 
hier geen commentaar wordt gegeven. 
De zucht tot overdrijving, waartegen hiervoor is gewaarschuwd, 
heeft ook wel geleid tot een zeker antiquarisch dilettantisme. 
Zoo heeft men gevels ontworpen in ouden stijl op een plaats 
waar ze nimmer geweest zijn of topgevels aaneengeschakeld op 
wat al te overvloedige wijze. De afbeeldingen 27-28 en 29-30 
geven hiervan eenige specimen. 

Hoezeer, wellicht als gevolg van economische omstandigheden, 
het karakter van de oude stad heeft geleden, moge blijken uit 
de afbeeldingen 31-32, 33-34, 35-36, 37-38 en 39-40. 
Ik wil mij daarbij niet begeven in een appreciatie of depreciatie 
van wat hier is gesloopt of gebouwd. Men neme kennis van de 
afbeeldingen en trekke zijn eigen conclusies. Misschien komt 
men met mij toch wel tot de overtuiging dat het gewenscht is 
in het behoud van het stadsschoon van Amsterdam straffe maat
regelen te nemen. 
Ik heb den indruk dat men te spoedig tot de bouwvalligheid van 
een huis concludeert en tot sloopen overgaat. Het voorbeeld 
41-42 toont op overtuigende wijze wat van een schijnbaar ver
vallen huis nog te maken is. 
Het is dan echter noodig dat dergelijke gevallen in handen komen 
van bevoegde krachten. Niet alleen architectonische bevoegd, 
maar ook bezield met een groote liefde voor oud-Amsterdam 
en met begrip voor wat mogelijk is. 
Wanneer in Amsterdam een huis geveild wordt in openbare 
verkooping, wordt door Bouw- en Woningtoezicht een lijst 
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opgesteld van verbeteringen waartoe de kooper van zoo'n huis 
verplicht wordt. Dan kan men daarmee van te voren rekening 
houden. 
Het ware gewenscht en m.i. uitvoerbaar door inschakeling van 
de Schoonheidscommissie, aan deze lijsten, althans voor de 
oude stad, aesthetische eischen toe te voegen al of niet met 
opgave van de middelen waarmee de verbetering kan worden 
bereikt. Ook dan blijft een bevoegde kracht bij de uitvoering 
nog gewenscht. 
Het is mogelijk, dat ter voldoening van redelijk te stellen 
aesthetische eischen een verbouwing meer geld kost dan met 
beschikbare exploitatiemogelijkheden verantwoord is. Daarom 

dient de stichting van een fonds om die meerdere kosten te 
bestrijden te worden overwogen. 
Amsterdam behoeft niet een open-luchtmuseum te worden. Dat 
is niet noodig, want Amsterdam is nog een levende stad. 
Doch dit leven moet worden benut en in de juiste banen gestuwd. 
In het belang van Amsterdam als monument. Mag ik zeggen 
nationaal monument? 

J . M. V A N H A R D E V E L D . 

Aangezien het hier gaat om een algemeene beschouwing, dus geen detai l 
beschri jving, zijn bij de foto's de namen der architecten weggelaten. 

LIJST DER ILLUSTRATIES. 

F i g . 1 en 2: Bloemgracht 124-126: f ig . 3 en 4: Anjel ierstraat 23; f ig . 5 en 6: 
Leidschegracht 57; f ig. 7: Rechtboomsloot 59; f ig . 8: Boomsloot 51; f ig. 9: 
Pa lmgracht 12-20; f ig . 10: Damrak 6; f ig. 11 en 12: Singel 440; f ig . 13 en 
14: O.Z. Voorburgwal 101; f ig . 15 en 16: Koningsple in 3-9; f ig . 17 en 18: 
Singel 452; f ig. 19 en 20: Heerengracht 556; f ig . 21 en 22: Binnenkant 27; 

f ig . 23 en 24: Heerengracht 580; f ig . 25 en 26: Heerengracht 507; f ig . 27 en 
28: Rozengracht 187-205; f ig . 29 en 30: Rozenstraat 39-49; f ig . 31 en 32: 
Bloemgracht 185-189; f ig . 33 en 34: Pr insengracht 221-233; f ig . 35 en 36: 
O.Z. Achterburgwal 96; f ig . 37 en 38: L indengracht 168; f ig . 39 en 40: Z w a 
nenburgwal 38-40; f ig . 41 en 42: O.Z. Achterburgwal 201. 

V O O R S L O O P 
V E R K O C H T 
FIG. 41 

306 

•S 

W A T E R N O G V A N 
G E M A A K T IS 
FIG. 42 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. H. G. J. SC H ELLIN G, VOORZITTER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. L E N S V E L T , J.W.H. C. POT, J. Z IETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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 102, A M S T E R D A M 28 SEPTEMBER 1940 

NR 39 

ONTWERPEN VOOR EEN ADMINISTRATIEGEBOUW VOOR EEN PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF. 

cursusjaar 1939 - *940 
4* 1 • • r j a a r 
d o e n t : Ir * rao*r Steur 

curiilt : 5 ï r , ( l f l ^ . 

P E R S P E C T I E F T E E K E N ING. O N T W E R P G . D R E X H A G E 

CURSUS VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNST-ONDERRICHT. 

Bij de o n t w e r p e n d e r g e d i p l o m e e r d e n . 

In een bijeenkomst van het bestuur met de docenten van den 
Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht, op 
Zaterdag 14 September LI. in het Poortershuis gehouden, kon 
het diploma van den cursus worden toegekend aan de Heeren: 
G. Drexhage te Amsterdam, R. Olthoff te Bennekom, J . Sluys 
te Den Haag, Gerrit Bakker te Halfweg. 
Aan den Heer Drexhage zal dit diploma met het praedicaat 
„met lof" worden uitgereikt. 
De docent Ir. A. van der Steur van Rotterdam, die voor den 
cursus 1939—1940 de leiding had bij het architectonisch ont
werpen voor het 4e leerjaar, gaf daarvoor, na overleg met het 
bestuur, het volgende werkprogramma: 

O p g a v e v o o r h e t 4e S t u d i e j a a r C u r s u s H. B. O. 
1 9 3 9 — 1 940 . 

P r i n c i p a a l . 

Een provinciaal Electriciteitsbedrijf, dat zich beweegt op het 

gebied van stroomproductie, stroomlevering en Electrische 
volksopvoeding en dat gevestigd is in een stad als Utrecht. 

B o u w o p g a v e . 

Bovengenoemde principaal heeft een stuk terrein gekocht, waar
op zij een nieuw kantoorgebouw wenscht te stichten. 
Zij denkt zich dit kantoor als een zeer verzorgde bouw, waardoor 
op waardige wijze de aandacht op dit bedrijf gevestigd wordt en 
waardoor het aanzien van het bedrijf verhoogd wordt, echter 
op zoodanige wijze, dat de stroomverbruikers niet terecht kun
nen wijzen op verspilling van geld. Tevens moet bij avond en 
speciaal op feestdagen het gebouw op bijzondere wijze de aan
dacht vragen zoodat eenerzijds de naam van het bedrijf naar 
voren komt en tegelijkertijd mogelijkheden van bijzonder ge
bruik van electriciteit naar voren komen, alles echter op zoo
danige wijze, dat niet tezeer geprofiteerd wordt van de moge
lijkheid om in het eigen bedrijf tegen zeer lage prijs stroom te 
gebruiken, doch dat steeds het standpunt blijft, een zoodanig 
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gebruik te vertoonen, dat anderen daar leering uit kunnen 
trekken. En bij dit alles moet de waardigheid van bedrijf en 
gebouw onaantastbaar blijven. 
Bij het maken van het bouwplan wordt er verder bijzondere aan
dacht gevraagd voor een voortreffelijke bediening van het 
publiek, zoowel voor hem, die voor inlichtingen, betalingen, 
aanvragen enz. komt als voor hem of haar, die daar komt om 
cursus te ontvangen in een of ander nieuw gebied van ont
plooiing van het gebruik van electriciteit. 
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S i t u a t i e . 
Het bouwterrein is gelegen aan een park. Voor het terrein ligt 
een groot plantsoen ter breedte van 100 m. Tusschen plantsoen 
en bouwterrein ligt een weg van 15 m breedte. 
Het bouwterrein heeft een diepte van 70 m en grenst aan de 
achterzijde aan andere bouwterreinen, bestemd voor open be
bouwing. 
De richting Noord-Zuid ligt evenwijdig aan de zijde van het ter
rein, die aan het plantsoen gelegen is. 

Aan Noord- en Zuidzijde van het terrein liggen secundaire wegen 
van 12 m breedte, die verder het gebied voor open bebouwing 
binnendringen. 

U i t b r e i d i n g . 

Bij het maken van den opzet voor dit gebouw, dient men er reke
ning mede te houden, dat we te doen hebben met een snel 
groeiend bedrijf, zoodat behalve de uitbreidingsmogelijkheid, 
waarmede de Directie natuurlijk in de verder opgegeven 
maten van vertrekken reeds rekening gehouden heeft, op een 

uitbreidingsmogelijkheid met rond 100% moet worden gerekend. 
Verwacht moet echter worden, dat van deze uitbreidingsmoge
lijkheid de eerste 15 a 20 jaar geen sprake zal zijn, zoodat hetgeen 
thans wordt uitgevoerd een gaaf geheel zal moeten zijn, terwijl 
ook na het totstandkomen van deze groote uitbreiding een gaaf 
bouwwerk mogelijk moet zijn. 
Aangezien de toekomstige behoeften echter nog veel te onzeker 
zijn, is het de Directie niet mogelijk van deze toekomstige uit
breiding ook maar eenigszins een programma te verstrekken 
anders dan de globale grootte van de reeds genoemde 100%. 
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T u i n a a n l e g . 

De tuinaanleg voor en om het gebouw, voorzoover niet door 
utiliteitseischen beheerscht, dient uitermate verzorgd te worden 
en moet meewerken om het geheel tot zijn recht te brengen. 
De gemeente, waar dit gebouw gesticht wordt, beschouwt deze 
stichting als een belangrijke zaak en is bereid, wanneer er van 
de zijde der Directie daartoe voorstellen gedaan worden, den 
plantsoenaanleg langs het gebouw en over een diepte van 50 a 
60 m aan te passen bij den tuin. De directie stelt zich dan ook 
voor tot aanbieding van een dergelijk voorstel over te gaan. 

B o u w p r o g r a m m a . 

Een ruime entree, waarin een ambtenaar toezicht houden kan 
op het publiek, dat het gebouw betreedt. 
Hal met hoofdtrap en 2 liften; Spreekkamer; Wachtkamer; 
Toonzaal 200 m 2 ; Modelkeuken 15 m 2 . 
In hal 6 loketten naar kas, boekhouding en inlichtingen. 
Boekhouding, kas en inlichtingen 250 m 2 ; Mechanische boek
houding 60 m 2 ; Administratie 60 m 2 ; Accountant 20 m 2 ; Teeken
kamer 150 m 2 ; Teekeningenarchief 60 m 2 ; Papiermagazijn 30 m 2 ; 
Diensttrap en toiletten; Cursuszaal met garderobe en toilet. De 
zaal voor 50 menschen, die aan tafeltjes moeten zitten om notities 
te maken. In deze zaal een podium met demonstratietafel, goot
steen, projectiegelegenheid, schoolbord. 
Nabij deze zaal een koffiekeuken om tijdens cursussen koffie 
te kunnen serveeren. Deze koffiekeuken moet tevens dienstbaar 
zijn voor de voordrachtzaal, hierna te noemen. 
De cursuszaal mag echter ook op de eerste verdieping liggen 
en moet dan een dienkamer hebben welke met een lift verbon
den is met de koffiekeuken. 
Groote voordrachtzaal voor 240 personen, geschikt voor het ver-
toonen van films. Cabine vereischt. Podium hier alleen voor 
voordracht zonder demonstratie. Zitplaatsen als schouwburg
plaatsen op te vatten. Toiletten voor heeren en dames. 
Nooduitgangen. Garderoberuimte. 
Transformatorruimte 35 m 2 . Autogarage 6 personenauto's en 
4 groote vrachtauto's. Ladderbergplaats 40 m 2 . Wagenberg-
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plaats 50 m 2 . Opslag lichtmasten enz. in de open lucht 200 m 2 . 
Werkplaats 180 m 2 met loopkat met hefvermogen van 2500 kg. 
Breedte werkplaats 6 m. Schilderswerkplaats 100 m 2 . Transfor
matorenmagazijn 150 m 2 . Magazijn 300 m 2 met lift naar boven-
gelegen magazijnen. 
Ontvangst- en afgifteruimte, die met auto's bereikt moet kunnen 
worden, 50 m 2 . Kantoortje voor den magazijnmeester 20 m 2 . 
Schaftlokaal voor 30 arbeiders met garderobe. Toiletten en 
wasch ruimte. 
Werkplaatsen en magazijnen mogen in een apart gebouw wor
den ondergebracht. 
1e Verdieping: Hal met trap. 
Commissariskamer 110 m 2 met toilet, telefoonhokjes (2) en 
verbinding met koffiekeuken of dienkamer. 
Directiekamer met spreekkamer. Kamer secretaris. 
Correspondentie 70 m 2 . Adj. Directeur 40 m 2 . Bibliotheek 40 m 2. 
3 Kamer voor ingenieurs 3 X 35 m 2 . 5 Kamers voor ingenieurs 
5 X 30 m 2 . Opzichters installaties 70 m 2 . Opzichters kabelnet 
60 m 2 . Hoofdopzichters 25 m 2 . 
Leskeuken 120 m 2 met 5 fornuizen met aanrechten, kasten. 
Voorts eethoek en garderobe. Toilet. Kantoor kookdames 25 m 2 . 
Overal in het gebouw schrobkasten en bij elke afdeeling toiletten. 
Boven magazijn en werkplaatsen groot magazijn en op de 2de 
verdieping metermagazijn 300 m 2 en ijk lokaal 300 m 2 . 
2e Verdieping: Hal, Kamer telefoonautomaten 30 m 2 . Toiletten. 
Groote reserve kantoorruimte 600—800 m 2 . 
Kelder. 
Het personeel betreedt het gebouw via de fietsenkelder (120 
stuks) gaat dan door garderobe heeren of garderobe dames 
respectievelijk voor 100 heeren en 50 dames en bereikt den be
ganen grond nabij den hoofdtoegang, zoodat de ambtenaar, die 
daar toezicht houdt, tevens het personeel min of meer con
troleert. 
Schuilkelder voor 150 personen. 
Verwarmingskelder voor 4 ketels van 1.10 X 2.00 m uitwendig 
met kolenbunkers, die vanaf het terrein gemakkelijk gevuld 
moeten kunnen worden. 
Regelkamer. 
Luchtkamer voor toonzaal en hal en een luchtkamer voor de 
voordracht- en cursuszaal alsmede voor de commissariskamer. 
Fotografeerkamer 50 m 2 en donkere kamer 20 m 2 met lichtsiuis. 
Kamer voor de werksters 30 m 2 . Kluis 40 m 2 . 
De verdere kelderruimte is bestemd voor archieven, welke met 
een boekenlift verbonden moeten zijn met de boekhouding. 

Uit het eindrapport van den Docent nemen wij hier het volgende 
over: 
Hetgeen van de candidaten werd gevraagd, is in de eerste plaats 
te overwegen, hoe dit gebouw moet worden gesitueerd en wat 
moet worden gedaan om het gebouw op aannemelijke wijze in 
de bestaande omgeving in te passen, waarbij zelfs de mogelijk
heid tot wijziging van den singelaanleg wordt opengelaten. 
In den algemeenen opzet van het programma komt verder tot 
uitdrukking dat een waardige opzet van het gebouw verlangd 
wordt, een opzet, die de belangrijkheid van dezen producent en 
distribuant van electrische kracht tot haar recht doet komen. 
Tevens mag niet vergeten worden, dat de reclame een onmisbaar 
element is in het hedendaagsche verkoopwezen, al dient hier 
tegen excessen gewaakt te worden. 
Het programma voor het eigenlijke gebouw laat bij eenige be
studeering spoedig een 4-tal bijzondere gedeelten naar voren 
komen: 

1e. een representatief gedeelte bestemd voor directie en com
missarissen. 

2e. een gedeelte bestemd voor propaganda. 

3e. een gedeelte bestemd voor beheer en uitbreiding van het net. 

4e. een gedeelte bestemd voor fabriekswerk, waarbij materialen-
berging en autogarage. 

Tenslotte moet de mogelijkheid van uitbreiding worden bezien. 

P l a n D r e x h a g e . 

In de situatie brengt de ontwerper een bijzonder element, doordat 
hij aan de overzijde van den singel een rustige plek heeft ont
worpen, van waaruit het gebouw volledig tot zijn recht komt 
niet alleen, doch tevens ondersteund zal worden door de weer
spiegeling in het water. 
De afdeeling van het kantoor voor het publiek is goed en vol 
afwisseling door een aardige opeenvolging van goed op elkaar 
afgestemde en verschillende ruimten. 
De propagandaafdeeling is uitstekend en biedt alle mogelijk
heden, die van een dergelijke op reclame en opvoeding gerichte 
afdeeling verwacht mag worden. Tevens teekent zij begrip van 
hetgeen voor goede expositie van verschillende objecten ver
langd wordt. 
De plaats van de Directie is goed en uitstekend afgewogen tegen 
die van Commissarissen. 
De dienst van de ambtenaren zal zeer goed functioneeren. 
De dienst voor de werklieden is goed bekeken, alleen zouden 
enkele toiletten meer gemaakt moeten worden. 
De mogelijkheid tot uitbreiding is behoorlijk aangegeven. 
De teekeningen geven blijk van levendigheid en fantasie ook 
op het gebied van ruimtegroepeering en hoogteverschillen. 
De gevels zijn evenwichtig en van goedgeplaatste accenten voor
zien. Tevens geven zij een voortreffelijke uitspraak van hetgeen 
zich daarachter afspeelt. Het detail is volledig bestudeerd en is 
zoowel een ondersteuning als een daadwerkelijke uitwerking 
van het plan op kleiner schaal. Het is niet een vergrooting zon
der meer. 
Het interieur geeft blijk van aanvoeling van hetgeen hier ver
langd mag worden. De stofuitdrukking der teekeningen doet 
gevoelen, dat hier het vraagstuk van de materialen een belang
rijke rol heeft gespeeld. 
De perspectiefteekening is wat zwart en zeker niet de mooiste 
teekening. Zij past echter wel in het geheel van deze inzending. 
De wijze van voordracht verdient alle lof. De behandeling van 
de gevels is misschien iets te somber geworden. Daardoor is het 
aangeven van reliefs niet goed meer mogelijk, maar het t o e k e n -
w e r k vormt een volkomen afgerond geheel en dit is een groote 
kwaliteit. 

P l a n O l t h o f f . 

De situatie heeft wel wat geleden, doordat de ontwerper er niet 
in geslaagd is de voordrachtzaal binnen de bouwmassa van het 
geheel te betrekken. De verwerking van de Singelgracht is van 
goede bedoeling; de lange rechte bouwmassa aan deze zijde is 
goed begrepen. Het mozaïek-achtige plantsoentje doet wat 
dwaas aan. 
De dienst voor het publiek is voor het kantoorgedeelte goed, de 
oplossing van de lokettenwand is nog niet erg fraai. 
De dienst in de propagandaafdeeling is in orde. 
De gang der werkzaamheden voor de ambtenaren is goed be
studeerd. De werkzaamheden voor de werklieden zullen naar 
behooren functioneeren. 
De uitbreidingsmogelijkheid biedt geen bijzondere moeilijkheden. 
De doorsneden getuigen van een weifelend inzicht zoodra de 
ontwerper zich meer rekenschap moet geven van constructieve 
details. 
Ook aesthetisch is hij hier bepaald zwakker dan in de buiten
architectuur. 

S I T U A T I E O N T W E R P R. O L T H O F F 

De gevels hebben wel kwaliteiten. Eenige moeilijkheid voelt men 
nog in het hoogopgaande gedeelte op de scheiding van hal en 
kantoor en in den gevel, waarin de toegang tot de voordracht
zaal is gelegen, maar het eindresultaat acht ik toch aannemelijk. 
Het plan geeft er duidelijk blijk van, dat de ontwerper op den 
duur op dit gebied wel iets zal kunnen bereiken, doch thans nog 
niet volledig zoover gekomen is. 
De perspectiefteekening heeft een zekere vlotheid en geeft het 
gebouw goed weer. In de behandeling van de omgeving zit iets 
onzekers. 

P l a n S I u y s. 

De ligging van het gebouw op het terrein is goed. Van de aan
sluiting aan de singel is echter niets gemaakt. 
De dienst voor het publiek binnen het kantoor is goed. Alleen 
is de groote hal wat richtingloos. 
De opzet van de propagandaafdeeling is wel goed. 
De opgang in het representatieve gedeelte is niet mooi. De trap 
is zeer vermoeiend en de bovenhal is uit de proporties tot de 
zaal voor Commissarissen. 
De dienst voor de ambtenaren zal zeker goed functioneeren. 
Evenzoo is de afdeeling voor de werklieden goed verzorgd. 
De uitbreiding geeft geen groote moeilijkheden. 
De doorsneden zijn wat nuchter, soms ruimtelijk en in detail 
zwak. Zoo is het verband tusschen ruimte, plafond en plaatsing 
van steunpunten in de showroom niet mooi. 
De hoofdgroepeering der gevels is goed. Ook de verhouding der 
onderdeelen is niet slecht, echter zijn zij in hun behandeling 
wel wat dor. 
De perpspectief demonstreert het gebouw goed al is de teeke
ning weinig aantrekkelijk. 
De voordracht van het plan wijst op zorgvuldig werk doch zonder 
artisticiteit. 

(Wegens plaatsgebrek in dit nummer, zal het werk van den 
gediplomeerde Gerrit Bakker, die door nader aan te geven 
omstandigheden een ander ontwerp kreeg te maken, in het 
volgend nummer worden opgenomen.) 

B. T . B. 
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VEREENIGING VOOR VOORTGEZET EN 
BOUWKUNST ONDERRICHT. 

HOOGER 

(Vervolg van het verslag, in No. 36, pag. 290). 

Omtrent den Cursus ontleenen wij verder aan de verslagen nog 
het volgende: 
Voor het cursusjaar 1938-1939 verklaarde de Heer W. Kromhout 
Czn., Algemeen Voorzitter, zich bereid om, bij ontstentenis van 
een Docent voor het leervak Steensneden, daarin enkele col
leges te geven. Dit uitermate vriendelijke aanbod van den Alge
meenen Voorzitter werd door het Bestuur volgaarne met dank 
aanvaard. In het Poortershuis wordt de herinnering aan deze 
colleges bewaard, door de aldaar opgehangen 6 stuks groote 
houtskoolteekeningen, waarop door Kromhout de te behandelen 
bouwdetails waren geschetst. 

De Heer R. Swierstra was helaas door een ernstige ongesteld
heid verhinderd zijn colleges over verlichtingstechniek te geven. 
Gelukkig is bij het samenstellen van dit verslag reeds weer be
richt ontvangen, dat de Heer Swierstra zijn colleges kan her
vatten. 
In verband met de mobilisatie kon de Cursus 1939-1940 eerst 
een maand later dan gewoonlijk aanvangen. Het aantal Cursis
ten was uit den aard der zaak geslonken, doch in verhouding 
tot de omstandigheden nog alleszins bevredigend. Verschillende 
faciliteiten werden verleend aan hen, die, doordat zij onder de 
wapenen waren, de colleges niet zoo trouw konden volgen als 
zij dat gewenscht hadden. 
De Heer A. P. Smits, die vijf en twintig jaren achtereen het 
leervak „Verband tusschen Huis en Tu in" heeft gedoceerd, 
meende zich bij den aanvang van het cursusjaar 1939-1940 niet 
weder herbenoembaar te moeten stellen. Voor de groote be
kwaamheid en toewijding, waarmede de Heer Smits al deze 
jaren den Cursus heeft willen dienen, betuigt het Bestuur hem 
ook langs dezen weg zijn meest oprechten dank. 
De Heer Dr. Ir. J . T. P. Byhouwer werd bereid gevonden zijn 
taak over te nemen. 

Voor 1938-1939 werd een nieuwe regeling toegepast voor de 
colleges over architectuur schetsen. De Docent, Ir. W. de Bruyn, 
heeft eerst een aantal inleidende colleges gegeven, terwijl daar
na in den zomer 1939 een systematische studie werd gemaakt 
van de stad Amersfoort. Deze regeling heeft tot zeer bevredi
gende resultaten gevoerd, zoodat alle aanleiding bestond haar 
te continueeren. 
Het aantal deelnemers aan den Cursus 1938-1939 bedroeg 43, 
waarvan 20 in het 1e leerjaar, 9 in het 2e, 7 in het 3e en 7 in 
het 4e. Bevorderd werden van het 1e naar het 2e leerjaar: 11 
deelnemers, van het 2e naar het 3e: 4 en van het 3e naar het 
4e: 3 deelnemers. Het diploma van den Cursus kon aan 4 deel
nemers worden toegekend. Hun laatste ontwerpen, onder leiding 
van Prof. N. Lansdorp gemaakt, werden in den vorigen jaar
gang van ons blad opgenomen. 
De cursus 1939-1940 begon met 36 deelnemers, waarvan 14 in 
het 1e, 11 in het 2e, 6 in het 3e en 4 in het 4e leerjaar. De om
standigheid, dat vele gemobiliseerde cursisten niet voldoende 
gelegenheid vonden voor hun studie, was aanleiding, dat de in
levering van het werk tot deze maand werd uitgesteld en de 
bevorderingen nog moeten plaats hebben. 
Voor den cursus 1938-1939 traden de volgende Docenten op: 
Architectonisch ontwerpen: 1e leerjaar, J . F. Berghoef, J . Ziets-
ma; 2e leerjaar Ir. A. M. de Rouville de Meux en Prof. Ir. H. T . 
Zwiers; 3e leerjaar F. A. Eschauzier en Ir. S. van Ravesteyn; 
4e leerjaar Prof. N. Lansdorp. 
Verband Huis en Tuin: 2e en 3e leerjaar A. P. Smits. 
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Sterkteleer: 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar Ir. C. J . Meyers. 
Verwarming en Ventilatie: 2e en 3e leerjaar P. W. Deerns. 
Aan- en Afvoerleidingen enz.: 2e en 3e leerjaar E. P. Messer. 
Karakteristiek der Stijlen: 1e en 2e leerjaar Prof. W. van der 
Pluym. 
Bouwstelsels: 3e leerjaar Dr. F. A. J . Vermeulen. 
De Woonwijk: 2e en 3e leerjaar Ir. W. van Tijen. 
Verlichtingstechniek: 2e en 3e leerjaar R. Swierstra. 
Gedachten over Bouwkunst: 1e, 2e, 3e en 4e eerjaar Dr. F. A. 
J . Vermeulen. 
Handteekenen: 1e leerjaar N. J . van de Vecht. 
Architectuur Schetsen: 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar Ir. W. de Bruyn. 
Steensneden: 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar W. Kromhout Czn. 
Voor den Cursus 1939-1940 werd voor het vak Architectonisch 
Ontwerpen in het 1e leerjaar de Heer J . F. Berghoef vervangen 
door den Heer Wieger Bruyn. In het 2e leerjaar, waarin het 
vorig jaar Ir. A. M. de Rouville de Meux vervangen was door 
Ir. J . A. Kuiper, werd nu Prof. Ir. H. T. Zwiers vervangen door 
den Heer J . P. L. Hendriks. In het 3e leerjaar werd Ir. S. van 
Ravesteyn vervangen door den Heer Joh. H. Groenewegen. Voor 
het 4e leerjaar werd ir. A. van der Steur benoemd. De vervan
gingen in de eerste 3 leerjaren waren het gevolg van de statu
taire bepaling, dat docenten in het vak architectonisch ontwer
pen niet langer dan 3 jaren achtereen kunnen worden benoemd. 
Verder kwam Dr. Ir. J . T. P. Byhouwer in de plaats van den Heer 
H. P. Smits voor het vak „Verband Huis en Tu in" en werd de 
Heer B. van Bilderbeek benoemd als docent voor het vak „Steen
sneden". In dezen Cursus werden door de docenten Prof. Dr. A. 
D. Fokker en Ir. P. Verhagen, die om de 2 jaren hun colleges 
over acoustiek, resp. stedebouw voor het 2e en 3e leerjaar te
gelijk geven, de colleges weer gehouden. 

In de jaarvergadering werd in de plaats van den overleden A l 
gemeenen Voorzitter den Heer W. Kromhout Czn, de Heer Ir. 
Jos. T h . J . Cuypers tot Eere-Voorzitter van de Vereeniging be
noemd. Deze veranderde benaming is in overeenstemming met 
de inmiddels aangenomen nieuwe statuten. 

B. T . B. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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AAN DE LEDEN 

N u op 23 September 1940 tusschen de Besturen van den B.N.A., het 
N.I.V.A. en den Nederlandschen Bond van Bouwmeestersgilden overeenstem
ming werd verkregen over de samenstelling van het Dagelijksch Bestuur van 
den gereorganiseerden B.N.A., zijn ingevolge het bepaalde bij de nieuwe Sta
tuten deze in werking getreden en is de reorganisatie van den B.N.A. een feit. 
Dit beteekent, dat de leden van het N.I.V.A. en van den N.B.B.G. zijn 
toegetreden tot den Bond, waardoor het ledental even boven de 1000 
bedraagt. De indeeling der leden in gewone en buitengewone leden, en de 
aanwijzing van hen, die in de categorie der bouwkundigen zullen vallen, 
kan echter eerst geschieden wanneer de Commissie van Selectie zal zijn 
gevormd. Intusschen wordt aan alle leden, die thans op de voorloopige 
ledenlijst staan, ons blad gezonden. Het Dagelijksch Bestuur meent, dat dit 
de eerste daad is, die kon worden gedaan om den nieuwen toestand duidelijk 
te doen blijken, en de eerste mogelijkheid, die Bestuur en Redactie hebben, 
om een bijdrage te leveren tot den geest van collegiale saamhoorigheid, die, 
wil het goed zijn, ook in den gereorganiseerden B.N.A.zal moeten heerschen. 
Het Dagelijksch Bestuur wil hier met kracht den nadruk op leggen, omdat 
het een primair volksbelang ziet in dezen geest van collegialiteit. Het spreekt 
vanzelf, dat in den gereorganiseerden B.N.A. straks „rangen en standen" 
naar bekwaamheid zullen bestaan. Deze mogen nooit leiden tot tegenstel
lingen, die de innerlijke kracht der vereeniging zouden kunnen aantasten. 
Want geen enkel lid van den Bond, hij zij dan straks een vooraanstaand 
gewoon lid, een meer bescheiden buitengewoon lid, ofwel een nog be
scheidener bouwkundige, mag ook maar één oogenblik uit het oog verliezen, 
dat wat er straks aan kracht, in organisatorischen en in saneerenden.orde-
nenden zin, van onze Architectenorganisatie zal uitgaan, bepaald wordt door 
de innerlijke kracht en saamhoorigheid der organisatie. Het Dagelijksch 
Bestuur zal niet aarzelen, waar dit mocht noodig blijken te zijn, de leden 
op hun verplichtingen tot collegiale samenwerking te wijzen. Wie deze 
vergeet, verzwakt in laatste instantie zichzelf. 

HET DAGELIJKSCH BESTUUR 
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T U ING E V EI-

LA N DHUIS ,/T SLINGERBOSCH" TE BUSSUM 
ARCHITECT A. P. SMITS. B.N.A. 

Het Landhuis ,,'t Slingerbosch" is gelegen op een terrein aan den 
Amersfoortschen Straatweg van het voormalig Landgoed „Cra i -
loo". 
Een gedeelte van den vroegeren aanleg met slingerende beuken
laantjes, wat hoog opgaand naaldhout en typisch vergroeide 
tamme kastanjes, bleken belangrijke elementen van een overi
gens verwaarloosde aanplanting en dienden daarom zooveel 
mogelijk gespaard te worden. 
Daar door de verwildering het bosch niet meer was te overzien, 
werd eerst de opslag opgeruimd. Dieper in kwam een meer open 
gedeelte vrij. Na passen en meten, het rooien van enkele zieke 
of misgroeide boomen werd een geschikte bouwplaats gevonden. 
Hier kon het huis met de woonzijde naar het zuiden gericht en 
voldoende open ruimte voor bezonning, doorzicht en aansluiten-
den aanleg, op een vrij groote lengte ontwikkeld worden. Door 
deze ligging werken de omringende beuken met de daarvoor 
langs den weg aangebrachte groenblijvende onderbeplanting als 
een bescherming tegen inzicht vanaf den weg en het geluid van 
het verkeer werd hierdoor tevens getemperd, hetgeen op deze 
plaats wel noodig is. Een gedeelte van een oude beukenlaan aan 
de noordzijde kon in den nieuw te maken oprijweg opgenomen 
worden, hetgeen daaraan direct een meer ingegroeid karakter 
geeft. Zoo is het nieuwe tuinplan gegroeid in verband met dat 
wat van den ouden aanleg nog bruikbaar was. De abrupte be
ëindigingen en doorsnijdingen, welke het gevolg waren van de 
„verkavel ing in bouwterrein", zijn bij de nieuwe grensafschei-
dingen omgebogen en vervlochten in den aanleg, opdat deze in 
zichzelf wederom een afgerond geheel zou vormen. 
In deze omgeving van oud geboomte ligt het huis besloten. Aan 
de noordzijde geeft de oprit toegang tot een ruime voorhof, die 
aan twee zijden is afgesloten, door het huis en door den dienst-
vleugel. Aan die zijden bevinden zich de hoofd- en dienstingang, 
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als ook de dienstvertrekken. Door deze indeeling bleef de oost-, 
zuid- en westzijde in hoofdzaak beschikbaar voor de woon- en 
slaapvertrekken. Door den gerekten grondvorm van het huis met 
de Hall in het centrum Is bij het binnenkomen ook doorzicht naar 
den zuidkant, hetgeen van een verrassende werking is, door het 
uitzicht op den tuin. 
De ruimte is daardoor tevens aangenamer in het gebruik dan 
alleen met licht van den noordkant, ook in verband met het er 
voor liggende overdekte terras, dat vooral bij gebruik in den 
zomer den schakel vormt met de aangrenzende ruimten. 
De ramen zijn van staal gevat in breed kozijnhout, meer of min
der voor den gevel geplaatst, waardoor een diepe vensterbank 
is verkregen. Met het oog op een onbelemmerd uitzicht vanuit 
de hoofdvertrekken zijn deze ramen onderverdeeld in een breed 
middenvak met er naast en er boven ventileerende deelen. Met 
de ingebouwde zonbescherming, radiatoren en muggenhorren 
en dito gordijnkasten vormt dit een probleem op zichzelf. 
De buitenmuren zijn met Bondex in gebroken wit behandeld. Het 
houtwerk van de kozijnen is lichtgeel en de ramen en deuren 
blauwgroen geschilderd. Het dak is met leipannen gedekt. 
Binnenshuis is de afwerking van de verschillende ruimten in 
lichte kleuren gehouden voor zoover dit in verband met het ge
bruik wenschelijk leek. Het houtwerk in de Hall is in geloogd 
eiken en dat in de Eetkamer, in verband met de bestaande meu
belen, in notenhout uitgevoerd, beide door den meubelmaker 
Hillen. De inrichting van de woonkamer in rose berken en de 
Heerenkamer in coromandel, eveneens met het oog op reeds be
staande meubelen, werd verzorgd door de fa. Reens, die ook de 
aankleeding van verschillende overige vertrekken uitvoerde. 
Door de aannemersfirma Loman & Pijpers te Bussum werd het 
werk in den gestelden tijd van 8 maanden in November 1939 tot 
volle tevredenheid opgeleverd. A. P. S. 

T U I N G E V E L P L A N T E N K A S 

H O O F D I N G A N G 

L A N D H U I S , , 'T S L I N G E R B O S C H " T E B U S S U M . A R C H I T E C T A . P. S M I T S . B . N . A . 
317 



318 

V O O R G E V E L 

mm* 
• • * . •* -.. •%* j 

T U I N - E N Z I J G E V E L 

L A N D H U I S , , 'T S L I N G E R B O S C H " T E B U S S U M . A R C H I T E C T A. P. S M I T S B . N . A . 

H A L 

W O O N K A M E R 

L A N D H U I S , , 'T S L I N G E R B O S C H " T E B U S S U M . A R C H I T E C T A. P. S M I T S B . N . A . 

319 



V C a D l E P T . G A Z O N 

\ 

VERSIEREND GEBAKKEN RELIEFBEELDHOUWWERK AAN DEN INGANG VAN EEN WOONHUIS. 

P L A T T E G R O N D E N . S C H A A L 1 A 300 

L A N D H U I S , , 'T S L I N G E R B O S C H " T E B U S S U M . A R C H I T E C T A . P . S M I T S B . N . A . 

320 

Het is een eenvoudig huis met een grooten dakvorm en kloeke 
schoorsteenen. Het is gesloten aan de zijde die naar den weg ge
keerd is. De hoofdingangsdeur is daar duidelijk in geplaatst. Het 
plint is van witverglaasde handvormsteenen. Ook om den ingang 
zijn deze steenen toegepast. De deur ligt diep in een naar buiten 
zich verwijdende nis, die met een segmentvormig gewelf over
dekt is. Men gaat twee treden op naar de hoofddeur. De geheele 
nis is van fraai wit verglaasden baksteen. 
Op de witte toog is beeldhouwwerk toegepast. Een luchtige ver
siering verlevendigt het voorvlak en grijpt over den onderkant 
van het gewelf heen. De gebruikte motieven zijn aan de zee ont
leend. Een tweetal groote dolfijnen zwemmen „met opgestoken 
zeil" door de met allerhande zee-attributen bevolkte golven. Vis-
schen, krabben en zeesterren behooren daartoe. Twee paren fan
tastische vogels vullen de beide bovenhoeken der decoratie op. 
Op zichzelf is dit reeds een interessant geval. Maar de technische 
uitvoering van dit werk, waarbij de architect F. A. Eschauzier de 
hulp inriep van de jeugdige beeldhouwster Mej. A. C. van Mourik 
Broekman, is nog opmerkelijker. Het is namelijk zóó, dat naar 
den wensch van den architect, het beeldhouwwerk niet als geheel 
in het metselwerk is geplaatst, het is er geheel mede vereenigd 
door de voegen van het metselwerk als constructief element te 
handhaven. Deze doorsnijden het ornament op de wijze waarop 
de bekende leeuwen van het paleis van Artaxerxes te Swza in het 
oude Perzië als verglaasd fries waren toegepast. 
De doorsnijding van het beeldhouwwerk door de voegverdeeling 
van het gewelf stelde aan de uitvoering hooge eischen. Immers 
moest reeds bij het ontwerpen, behalve met de krimpmaat van de 
klei, tevens rekening gehouden worden met de — na de voltooiing 
van het klei-relief — aan te brengen voegverdeeling, zoodat deze 
voor het relief niet al te storend zou zijn. 

De straalsgewijze richting dier voegen maakte het niet gemakke
lijk. Daarbij kwam nog de moeilijkheid, dat op het voorvlak en 
op het ondervlak in onderlingen samenhang moest worden ge

werkt. Daartoe werd een formeel draaibaar om een horizontale 
as opgesteld, waardoor tegelijkertijd op den vlakken voorkant 
en op den gewelfden onderkant (het plafond van de nis) kon 
worden geboetseerd. Van dit boetseerwerk werden gipsnega-
tieven genomen. Hierin werd dezelfde soort klei ingedrukt, die 
voor de overige handvormsteenen werd gebruikt. 
Er werd bijzondere aandacht aan besteed, dat de gipsnegatieven 
van de boven- en de onderdecoratie, met behulp van kniestukken 
zoodanig in onderling verband met elkaar gehouden konden wor
den, dat zij een gemakkelijk lossen (zonder beschadiging van den 
kleivorm) mogelijk maakten, en bovendien den juisten stand van 
den vlakken voorkant, ten opzichte van den gewelfden onder
kant behielden. 

Men had zoodoende de zekerheid, dat ook de verbindingssteenen 
tusschen vlakke en gewelfde decoratie zuiver van vorm zouden 
zijn. 
Na het retoucheeren van het relief op de uit de gipsvormen vrij
gekomen kleimassa, werden hieruit de afzonderlijke steenen 
stuk voor stuk uit de hand gesneden, waarna zij gedroogd en voor 
de eerste maal gebakken werden. 
Daarna werd, opnieuw stuk voor stuk, het glazuur op elk onder
deel in de gewenschte kleur aangebracht en werden de steenen 
opnieuw in den oven gebracht en gebakken. 
Het indrukken, uit de hand snijden van de kleisteenen, benevens 
het glazuren en bakken werd uitgevoerd door de Steenfabriek 
„Ouderzorg" te Leiderdorp. Het is duidelijk, dat men door al deze 
bewerkingen niet een volmaakt resultaat mag verwachten. 
Alleen al de omstandigheid, dat de voegen ten naastenbij een 
zesde van de steenbreedte noodig hebben, maakt dat van het 
ornament een gedeelte verloren gaat, door de uiteraard vlakke 
voeg niet wordt hersteld. Dit verlies moet als onvermijdelijk wor
den aanvaard. Het moet echter mijns inziens in alle opzichten 
worden toegejuicht, dat de construtieve beteekenis van het met
selwerk door de krachtige voegverdeeling behouden gebleven is, 

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

321 



V O O R S T A D I U M V O O R S T A D I U M 

V O O R S T A D I U M 

H E T G E H E E L E P O R T I E K V E R S I E R I N G D E R P O R T I E K W A N D E N 

322 

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

en het ornament ondergeschikt is gebleven aan de bedoelingen 
van den architect. 
Het aanvaarden van de toevalligheden van het bakproces en van 
het glazuren is evenzeer een risico voor den uitslag. Het is daar
om verheugend te zien, dat een zoo verrasend resultaat is bereikt. 
De speelsche vormen van het ornament en de goede kleuren van 
de glazuren werkten op voortreffelijke wijze samen tot het ver
krijgen van dat resultaat. De eenheid van materiaal, die op deze 
wijze bereikt is, nu ornament en omgeving uit dezelfde gegla
zuurde klei zijn ontstaan, verhoogen in bijzondere mate de gaaf
heid van het geheel. 
Het is begrijpelijk dat de beeldhouwster de drie vogels die op het 
rechtervlak in de nis zijn geplaatst, anders opvatte. Hier was het 
niet noodzakelijk de voegen volledig het ornament te laten door

snijden. Zij zijn aan de randen afgewerkt en in stukken verdeeld, 
die het ornament bepaalden. De snavels en de dunne pooten zijn 
op een andere manier behandeld. Zij werden samengebakken 
met den verglaasden steen waarop die deelen geprojecteerd wer
den, omdat anders niet-aanvaardbare inspringende vormen zou
den moeten worden toegepast. Het krachtiger relief van de 
vogels, die goed van vorm zijn, is verantwoord door de donkere 
plaats in de nis. 
Ik ben van meening, dat dit werk van de jonge leerlinge van 
Termote een goede toepassing is van beeldhouwwerk, dat zich 
aan de bouwkunst op harmonische wijze aanpast. Ik heb eerbied 
voor de taaie volharding die noodig is geweest om dit moeilijke 
werk tot een zoo goed einde te brengen. 

H. G. J . S C H E L L I N G . 

CURSUS VOOR VOORTGEZET EN HOOGER BOUWKUNST-ONDERRICHT. 

Rapport van het werk van den cursist Gerr i t Bakker 4e leerjaar, 
cursus 1939-1940. (Bij de afbeeldingen). 

De cursist Gerrit Bakker was de eerste maanden van den cursus 
1939-1940 door militairen dienst verhinderd de colleges bij te 
wonen. Toen hij omstreeks Kerstmis van zijn Commandant toe
stemming kreeg, om aan het cursuswerk deel te nemen, heeft 
het bestuur gemeend, na overleg met docent van der Steur, 
hem nog de gelegenheid te moeten geven, aan het 4e jaars 
werk mee te doen. Na 2 maanden van hard werken, werd hij 
ernstig ziek en toen hij aan het einde van Juni weer hersteld, 
de plaats opzocht waar zijn teekeningen moesten zijn, vernam 
hij dat in de oorlogsperiode alles was verbrand. Zeer teleur
gesteld kwam hij dit meedeelen. Het bestuur heeft toen gemeend 
dezen cursist, die tot de besten van de deelnemers gerekend 
mag worden en die reeds éénmaal het 4e studiejaar had door-
loopen, de gelegenheid te moeten geven nog dit jaar zijn studie 
te voltooien. Dit was niet mogelijk, als hij nog weer opnieuw 
aan het zeer omvangrijke ontwerp van het 4e studiejaar moest 
beginnen. In overleg met hem werd toen besloten een ontwerp 
voor een kleine kerk aan hem op te geven. Ondergeteekende 
stelde zich beschikbaar om daarbij leiding te geven. 

Het bleek, dat de cursist Bakker goed bekend was met de eischen 
die in het algemeen gesteld worden bij het bouwen van een R.K. 
Kerk. De opgaaf kon daarom kort zijn. Deze luidde: Ontwerp 
een kleine R.K. Parochiekerk met pastorie, in dé kern van een 
historisch plaatsje. Aan den cursist werd overgelaten, één of 
andere bestaande situatie daarvoor op te zoeken of doorvoor 
zelf iets te fantaseeren. 
Hij koos het laatste. Na eenig omwerken ontstond een situatie, 
die voor het doel aannemelijk werd geacht. 
In het fijn geteekend schetsje is die situatie weergegeven en zijn 
daarin de door hem gedachte omstandigheden vertolkt. Hoewel 
de afmetingen van het plein wel wat royaal zijn (uiterste maten 
100 X 150 m) moet deze toestand toch aannemelijk worden 
geacht. De op de perspectiefteekening aangegeven oude be
bouwing is jammer genoeg niet op de juiste schaal. Het Kerk-
lichaam doet tusschen deze huisjes als een reus tusschen de 
dwergen. Op een zuiver geconstrueerde perspectiefteekening 
zou dit beeld gunstiger zijn. 
De ligging van de Kerk met bijgebouwen is in verband met de 
situatie goed overwogen. De eenvoudige bouwmassa's, van on
derling goede verhoudingen, die goed bij elkaar aansluiten, 
vormen een mooie afsluiting van het oude plein. Het karakter 

van zoo'n historisch gegroeid plein wordt daardoor niet ver
stoord. 
De Kerk-plattegrond is in verband met de eischen van den eere
dienst, goed ingedeeld. De pijlers, die in een ruimte van deze 
afmetingen, zonder aangebouwde zijbeuken, niet strikt nood
zakelijk zijn, kunnen hier, als afscheiding der zitplaatsenruimte 
van den daaromheen gaanden processiegang, aanvaard worden. 
De plaats dezer pijlers is ook naar dezen praktischen eisch vast
gesteld en de ontwerper heeft ze, naar uit zijn perspectiefteeke
ning blijkt, gebruikt om daarmede een door hem gewenscht 
architectuurbeeld van een langgerekt middenschip, te ver
krijgen. Van een middenschip kan hier echter in den eigenlijken 
zin niet worden gesproken. 
De overige voor den R.K. Eeredienst vereischte ruimten sluiten 
logisch bij den hoofdvorm van het kerkschip aan. We vinden 
hierin slechts een geringe variatie op het oude historische kerk-
plan; een variatie die heden min of meer gebruikelijk is bij den 
R.K. Kerkbouw. De indeeling van de pastorie is zeer goed. De 
verschillende ruimten, op zich zelf goed van maat en ligging, 
sluiten goed bij elkaar aan. 
De breedte van het priesterkoor is iets minder dan de ruimte 
tusschen de kerkpijlers en wordt als het ware hier tusschen ge
schoven. De eerste pijlers fungeeren daar voor de helft als pi
lasters aan den eindwand der kerk, om de muraalbogen op 
te vangen. De andere helft wordt opgenomen in dien eindmuur. 
Hierdoor ontstaat een conflict dat zich herhaalt bij den breede-
ren uitbouw der zijkapel, waar een halve steunbeer zich bevindt 
in de onmiddellijke nabijheid van de hoekpilasters der kapel. De 
ontwerper bleef hier gehecht aan enkele te vroeg aangenomen 
ideeën en kon daardoor niet tot zuivere oplossing van dit plan
gedeelte komen. 

Zeer te loven is het streven om alle bouwdeelen een eenvoudigen 
zuiveren vorm te geven en in de architectuur den hoofdvorm en 
onderlinge verhouding der bouwmassa's goed te overwegen. 
Hoewel uitwendig het groote kerklichaam wat overdreven hoog 
en eenigszins grof is in zijn verhoudingen, is het silhouet, zooals 
het zich op de perspectiefteekening voordoet, niet zonder be
koring en vormt een mooie afsluiting van het plein. 
In al haar eenvoud is de uitgebouwde doopkapel een fijn detail. 
Goed geslaagd zijn ook de zuilengalerij voor den ingang, de 
torenachtige verhooging van het priesterkoor en de pastorie-
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gevels. Het ronde raam in den Westgevel der Kerk is bepaald 
leelijk. Ook hier bleef de ontwerper hangen aan een eenmaal 
ingedachten streng symbolischen vorm. 
De eenvoud en rust van het interieur der Kerk doet op de pers-
pectiefteekening voornaam aan. Mooi valt het licht uit de 
hoog geplaatste kerkraam, tusschen de pijlers door naar binnen. 
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De overkapping is mooi afgestemd op de eenvoudige pijlercon
ceptie. Toch blijft bij dit al de pijlerbouw, als niet behoorend 
bij een zuiveren architectonischen opbouw dezer ruimte, zich 
wreken. De bovenmuur op de pijlers is niet een door muraal-
bogen gedragen kerkwand, maar geeft den indruk van een 
reusachtigen zwaren balk, over de pijlers heen gelegd. Hierbij 
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heeft ook de éénmaal gekozen vlakke segmentboog, die hij niet 
meer los kon laten, den ontwerper parten gespeeld. 
Toch getuigt het ontwerp van talent en ernstig zoeken; het 
fijne teekenwerk spreekt van liefde voor zijn werk. Daarom kan 
met volle overtuiging het advies worden gegeven, dezen cursist 
het diploma van den cursus toe te kennen. 

BOEYINGA. 

NASCHRIFT: 
Bij de behandeling van dit ontwerp, in de bijeenkomst van het 
bestuur met de docenten, werd met waardeering van het werk 
van dezen cursist kennis genomen en volle instemming betuigd 
met deze bijzondere handelwijze van het bestuur. Met algemeene 
instemming werd hem het diploma van den Cursus toegekend. 

B. 
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A Q U A R E L T E E K E N I N G E N D O O R J . V E R H E U L . D Z N . 

BOEKBESPREKING. 

D E R O T T E R D A M S C H E S C H I E 1340—1940 E N D E V O O R M A L I G E B E 

B O U W I N G A A N D E S C H I E H A V E N , door J . Verheul . Dzn., Architect B .N.A. 

Uitgave N.V. Drukkeri j Stemerding en Co. te Rotterdam. 

Deze nieuwe pennevrucht van den heer Verheul is gewijd aan de geschie

denis van de Rotterdamsche Schie, welke op 9 Juni j . l . zijn 6e eeuwfeest 

vierde, maar waaraan de Raad van Rotterdam op 22 Jun i 1939 het voort

bestaan had weggenomen, door te besluiten deze vaart te dempen van het 

Hofplein af tot aan de grens der gemeente. 

Uit hetgeen de heer Verheul ophaalt uit de geschiedenis van deze vaart , 

blijkt dat zij veel heeft bijgedragen tot de opkomst en den bloei van Rot

terdam, omdat zij de stad op een doeltreffende wijze verbond met het 

Hol landsche stedengebied. De vaart was 6 km lang, 24.50 m breed en 

verbond van Overschie af de Delftsche of Oude Schie met de Kolk, welke 

ter plaatse van het Hofplein door de Rotte gevormd was en van waaruit 

de Delftsche vaart of de westelijke Rottermond door middel van de reeds 

bestaande spuisluis (later vervangen door een schutsluis) „het S p u i " aan 

de Vlasmarkt , om het Westernieuwland in verbinding stond met het buiten

water van de Merwe (Nieuwe Maas) . 

Het gegraven kanaal bracht Rotterdam overigens veel geharrewar met het 

machtige Delft, dat in 1389 met geld en goede woorden van den steeds 

krapzittenden Graaf Aelbrecht van Beieren het privilege wist te krijgen 

om van de Oude Schie een kanaal te mogen graven tot aan de Maas. Aan 

deze Delfshavensche Schie, die 4 km lang was en recht en breed (wat van 

de Rotterdamsche Schie niet kon worden gezegd) en waaraan het vroegere 

Delfshaven zijn opkomst te danken had, had de Rotterdamsche Schie een 

zware concurrent. Bovendien kon Delft een vaste brug slaan over de uit

monding van de Rotterdamsche Schie in de Oude Schie. Eerst na eeuwen 

H E T H O U T G R A N I E T . Handle id ing tot het vakkund ig maken van hout

graniet vloeren door R ichard Fasse. Bewerkt door J . Boerlage. He druk. 

1940. Ui tgave van /E. K luwer , Deventer . 

Het magnesiet -v loertype, dat we onder zeer veel verschi l lende benamingen 

kennen, en waarvan de naam houtgraniet nu juist niet de gelukkigste is, 

l igt in het algemeen gesproken wel wat aan de per ipher ic van ons kennis

gebied; voor een deel wel l icht omdat het een chemisch proces betreft, 

voor een ander deel door de veelheid van benamingen onder welke het 

van vele zijden aangeboden wordt zoodat men het overz icht bijna zou 

ver l iezen. 

Onzaakkundige toepassing of niet voldoend verzorgde ui tvoer ing heeft dit 

over igens zeer waardeerbare v loertype wel eens in een kwaden reuk ge

steld maar daarmede ook bijgedragen tot het besef dat het maken van 

een magnesietvloer een zaak van vertrouwen is die men niet aan den 

eersten den besten opdraagt. 

De keuze van een goede v loerbedekk ing of v loerafwerk ing in verband met 

de bestemming en het gebruik van een ruimte is een punt van groot ge

wicht, — vooral bij uti l iteitsbouw, — waarbij kennis van de eigenschappen 

der materialen en van anderer ervaring den doorslag tot een bepaalde 

keuze geeft. 

hebben de processen hierover tot een voor Rotterdam gunstige oplossing 

geleid. In de 17e en 18e eeuw werden de Schiekaden binnen de gemeente

grens meer en meer benut tot het bouwen van zomerverbli jven door de 

gegoede ingezetenen van Rotterdam. Later werden de met boomen beplante 

rustige Schiekaden ook benut voor het bouwen van heerenhuizen voor 

blijvende bewoning. In 1727 verplaatste David van Stolk zijn aan de 

Boompjes gevestigden houthandel naar een terrein aan de Schie, dat tot 

aan de Schiekade W . Z . doorliep. Zoo niet geheel is de geschiedenis van 

deze Schiekade sindsdien voor een groot deel de geschiedenis van het ge

slacht v. Stolk en diens houthandel. 

Al les wat aan de Schiekade werd gebouwd was van een bescheiden archi

tectuur, meerendeels van goed karakter en goede verhoudingen. V a n het 

Slagveld af gezien moet het beeld van de Schie een Hol landsch idyl l isch 

effect hebben gegeven. Door de overspanning van de Schie met de spoor

brug in 1874 werd dit gezicht vanuit de stad verniet igd, de sindsdien 

plaatsgehad hebbende uitbreiding van het stratennet naar het Noorden 

maakte aan de Schie- idyl le voor goed een einde. 

De heer Verheul , die den toestand in de 60er jaren heeft gekend, put uit 

zijn herinneringen en beschrijft ons levendig hoe fraai en ongeschonden 

de bebouwingen van de Schiekade in zijn jeugd nog waren. Interessant zijn 

ook zijn vele beschrijvingen van belangrijke personen. 

Hij geeft van de voornaamste behuizingen uitnemende geaquarelleerde af

beeldingen, die hij in zijn tekst verder beschrijft. Dit boekje is van groote 

beteekenis, want alles is weg en het Schiewater is nu ook weg. Sic transit 

gloria mundi . . . 

Wij geven hierbij een tweetal afbeeldingen uit het boekje van de typische 

Hol landsche archi tectuur uit dagen van weleer. J . P. M. 

T o t die kennis op het gebied van magnesietv loeren in hun verschi l lende 

e igenschappen, u i tvoer ingen en toepassingsmogel i jkheden wil het boven

genoemde boekje bi jdragen. 

H ier in zijn neergelegd de ervar ingen van vakl ieden wier stem men op 

grond van jarenlange practi jk gezag mag toekennen. 

Het gaat op de zuiver scheikundige zijde van de zaak minder diep in dan 

prof. v. d. Kloes in zijn werk „Onze Bouwmater ia len" Deel III, maar bevat 

daartegenover meer pract ische gegevens, mededeel ingen, voorschr i f ten , 

wenken enz. die mede gegrond zijn op de jongste ervar ingen met dit 

procédé als gevolg van den voorui tgang in de techniek en de ru imere toe

passing van houtgraniet , vooral in het bouwvak. 

Zooals gezegd, het maken van magnesietv loeren is een zaak v a n ver

t rouwen; wat de mater ia len en de verhoudingen betreft kan tegenwoordig 

stel l ig op een goede u i tkomst worden gerekend, mits het werk door een 

ervaren fabr ikant met zorg wordt voorbereid en ui tgevoerd. 

K e n n i s van zaken van de zijde van de Direct ie kunnen de voorwaarden tot 

het verkr i jgen van een goed resultaat in de hand werken , zoodat dit met 

zorg samengeste ld boekje een nutt ig werkje is vooral ook in handen van 

toezichthoudenden. 

J .Z . 
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DE MAATREGELEN TER BESPARING OP BOUWMATERIALEN EN DE GEVOLGEN VOOR DE 
ARCHITECTONISCHE VORMGEVING. 

Op 21 Augustus 1940 decreteerde de Regeeringscommissaris 
voor den Wederopbouw het volgende: „ M e t ingang van heden 
zal ik de goedkeuring, welke ingevolge het besluit van den 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940 
betreffende den Wederopbouw I vereischt wordt voor het onder
nemen van bouwwerken, voorloopig slechts verleenen, indien 
bij het ontwerpen de volgende richtlijnen ter besparing van 
bepaalde bouwmaterialen zijn in acht genomen, en onder de 
voorwaarde, dat deze richtlijnen bij de uitvoering eveneens in 
acht genomen worden, alles voorzoover dit uit een oogpunt van 
bouwtechniek verantwoord is en voorzoover het geen b u i t e n 
g e w o n e finantieele nadeelen medebrengt." - volgen: I. Alge

meene richtlijnen, II. Richtlijnen voor de constructie, III. Richt
lijnen voor de uitvoering, IV. Controle; als voornaamste bepaling, 
onder I. 1e: „Op het gebruik van hout moet zooveel mogelijk 
bespaard worden; aangezien ijzer en staal thans ook slechts in 
beperkte mate ter beschikking staan, moet hout in het algemeen 
niet door ijzer of staal doch zooveel mogelijk door andere bouw
stoffen vervangen worden." 
Ten gevolge van den aanvankelijk (sedert September 1939) ver
traagden en snel afgenomen aanvoer van hout en ijzererts, het 
groote verbruik van deze materialen ten behoeve van de lands
verdediging, het feit dat de aanvoer van deze materialen sedert 
Mei 1940 praktisch nihil is, en door het groote verbruik sedert-
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dien, zijn de ijzer- en de houtpositie van ons land (zooals dat 
in vaktermen heet) slecht. De geringe transportmogelijkheden 
voor den aanvoer dwingen ons met het restant uiterste zuinig
heid te betrachten, temeer daar het plicht is om voor den weder
opbouw van de door oorlogsgeweld geteisterde gebieden zooveel 
mogelijk materialen te reserveeren. Wil men de bouwnijverheid 
zoolang mogelijk gaande houden, dan zullen de schaars voor
handen bouwstoffen alleen daar gebruikt mogen worden waar 
't niet anders kan. Dit klemt vooral, omdat, zelfs in 't geval dat 
de oorlog in West-Europa morgen aan den dag geëindigd zou 
wezen, het nog geruimen tijd zal duren eer hout en ijzer in 
voldoende hoeveelheden en in de noodige afmetingen voor
handen zijn. 
Wij architecten weten dus waar wij ons aan te houden hebben, 
maar met dat al beseffen wij tegelijk dat deze maatregelen sterk 
ingrijpend zijn t.a.v. de structuur en het aspect van onze ge
bouwen, zooals deze zich in den loop der tijden hier ontwikkeld 
hebben. 
Voor vloeren, zolderingen en kappen gebruikten wij in hoofd
zaak hout; voor alles wat op buiging belast is — en daartoe 
behoort in de bouwerij veel — werd hout of ijzer toegepast. 
Gebouwen met groote ruimteoverspanningen kunnen wij ons 
zonder staal of hout haast niet denken; staal voor lateien met 
eenige belasting, staal in beton verwerkt, ontbrak tot voor kort 
in 't kleinste bouwwerk nog niet. 
De voorgeschreven fundeeringen zonder gewapend beton (III b) 
zullen in een groot deel van ons land geen moeilijkheden op
leveren, in 't Westen evenwel, waar de bodem weinig draagkracht 
heeft en de fundeering-op-staal (bijv. op de slappe klei in vele 
polders) een breeden aanleg noodig heeft, was gewapend beton 
in de laatste decenniën het middel dat uitkomst bood. 
Fundeering op palen is ook al niet gemakkelijk, gezien III a: 
„Voor paalfundeeringen moet het gebruik van houten palen 
beperkt worden tot de allernoodzakelijkste gevallen; zij moeten 
in het algemeen worden vervangen door gewapend betonpalen." 
Betonpalen dragen gemeenlijk zooveel dat groote paalafstanden 
mogelijk zijn — doch een gewapend betonnen fundeeringsraam 
is dan noodzakelijk; daar zegt III c: „Fundeeringen, kelders e.d. 
moeten zooveel mogelijk in metselwerk of ongewapend beton 
worden uitgevoerd. Voor bijzondere constructies kan hiervan 
worden afgeweken."! Tenzij de fundeeringen in Hollands boe-
zemland allemaal onder de bijzondere constructies gerekend 

worden In ieder geval worden de fundeeringen belangrijk 
duurder; op 't aspect van onze gebouwen zal deze maatregel in 
't algemeen geen invloed uitoefenen. 
Ill e schrijft voor: „Voor balklagen, vloeren, plafonds e.d. moet 
de toepassing van hout en staal zooveel mogelijk vermeden 
worden. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van beton, 
van op de fabriek vooraf vervaardigde (holle) aansluitende 
gewapend-betonbalken of -baksteenmateriaal, platenmateriaal, 
houtgraniet e.d. Kelderafdekkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan 
uit gemetselde gewelven." Onze huizen zullen er solider op 
worden, wat een voordeel is, maar met een goede afwerking van 
den bovenkant der vloeren en van de plafonds wordt dit alles, 
voor den woningbouw vooral, exorbitant duur. En het geheel 
wordt aanmerkelijk zwaarder, wat op Hollandschen bodem zijn 
bedenkelijke zijde heeft. 
Overigens zal ook deze maatregel nog weinig invloed uitoefenen 
op de vormgeving, daar de zichtbare balklaag, zeker in den nor
malen woningbouw, gemeenlijk achter gestucadoorde of plaat
plafonds verdwijnt. Alleen in de bepaalde gevallen waar men 't 
contrast tusschen de wanden en de pezige balkenzoldering 
wenschelijk acht, zal men dien wensch voorloopig tot de vrome 
moeten rekenen. 
Met de kap begint de aanval op 't geweten van den architect. 
Leest men III f: „He t maken van uit hout of staal geconstrueerde 
kappen, goten e.d. moet vermeden worden. In de plaats van 
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houten en ijzeren kapspanten dient men zooveel mogelijk te 
gebruiken gording dragende hooger opgetrokken muren van 
metselwerk of stampbeton, betonnen kapspanten e.a. In plaats 
van de houten bebording kan bimsbetonplaten — of ander 
platenmateriaal — mits waterdicht, aangebracht worden. Ge
golfd metalen platen mogen niet worden aangebracht", dan zal 
men zich toch in gemoede afvragen of de kap maar niet beter 
een platje kan worden. Maar er zijn nu eenmaal gevallen, en die 
komen, voorzoover ik nu ervaren heb, bij den wederopbouw en 
o.a. bij een omvangrijken woningbouw nabij Rotterdam voor, 
dat het elimineeren van de daken een grove schending beteekent 
van het stads-, streek- of wijkkarakter, en men mag, bij 't heelen 
van de wonden, den patiënt niet mismaken. 
Gelukkig is de praktijk deze, dat toegestaan wordt per woning 
een hoeveelheid hout te verwerken, die ca. 1% bedraagt van den 
totalen inhoud van die woning; bovendien wordt in III f van de 
gordingen niet gerept. Blijkbaar is hier bewust de mogelijkheid 
gelaten om houten gordingen te verwerken; haalt men inderdaad 
de muren tot in de kap op (voor rijenhuizen lukt dat zeker) en 
gebruikt men voor het dakbeschot lichte platen, dan verschilt 
de constructie niet zoo veel van de gebruikelijke; met de kosten 
loopt het in zoo'n geval nogal af en het gewicht van het dak 
neemt niet te zeer toe. Zoo blijven wij tenminste vrij den hoofd
vorm van het huis of van het blok toch te kunnen aanpassen 
bij dien van de omringende bebouwing. 

Het sterkst ingrijpend op de uiterlijke verschijning van onze 
bouwwerken lijken mij de richtlijnen II a: „He t gebruik van 
houten en stalen lateien is in het algemeen niet toegelaten. De 
kozijnopeningen moeten zoo smal zijn, dat in normale gevallen 
door een „strek" of „boog" het bovenliggende metselwerk vol
doende wordt ondersteund", en III g : „Waar het niet mogelijk 
is om houten kozijnen te vermijden, mag de zwaarte van het 
kozijnhout niet grooter genomen worden dan strikt noodzakelijk 
is. Dit geldt ook voor architraven en kozijnbetimmeringen." 
Hier wordt sterk aangedrongen op 't elimineeren van de houten 
kozijnen. Tenzij met eenige soepelheid gehanteerd, schuilt er 
in deze bepalingen de grootste kans op conflicten, omdat de 
houten kozijnen een integreerend deel van de Nederlandsche 
architectuur zijn. 

Dit moge hier nader toegelicht worden. 

Oorspronkelijk bestond de bouwerij in ons dichtbeboschte vader
land uitsluitend uit houtbouw, wat logisch was en, den slappen 
bodem in aanmerking genomen, verstandig. In de vroege Middel
eeuwen verrezen hier steenen kapellen, kerken en versterkte 
behuizingen, kasteelen, waarvoor de bouwplaats met zorg ge
kozen moest worden, op straffe van verzakking subsidiair letter
lijken ondergang van 't bouwsel. Zoo staan de meeste der oude 
kerken in 't Westen van 't land op verhoogingen in den diluvialen 
ondergrond, op zandplaten dus. Wat daaromheen gebouwd werd, 
staat in het veen of op de klei. 
Toen binnen de steden en later op het land het steenen huis het 
houten ging vervangen, werd het probleem van de fundeering 
in ons drassig en moerassig land ingewikkelder. Met turf en 
korte palen zijn wonderen verricht, maar dat onze huizen toen 
en nu behoorlijk overeind bleven staan, danken wij zoogoed aan 
de zeer lichte bouwwijze als aan die vernuftige fundeeringen. 
Want een Hollandsch huis is een kaartenhuis; een ,y2 steens 
muur vinden wij al dik; de wezenlijk plastische architectuur 
bleef in ons land tot de openbare gebouwen beperkt en zelfs bij 
onze kerken zijn er, die zoo licht, met zoo weinig massa, gebouwd 
werden, dat men huiverig is er binnen te gaan om haar weinig 
stabiele voorkomen. 
Voor de huizen komt er nog bij dat de raamopeningen wegens 
het schaarsche licht en het milde klimaat eenerzijds en de smalle, 
diepe perceelen anderzijds, zeer groot zijn, terwijl de muurdam-
men en de borstweringen gemeenlijk geringe afmetingen krij
gen. De zware kozijnen zijn, naar mijn meening, een constructief 
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onmisbaar element. Voor deze opvatting pleit ten overvloede 
onze bouwwijze, nl. het metselen van de muren om de kozijnen. 
Zou men van een grachtenhuis de houten kozijnen sloopen, dan 
bestond er groote kans dat de gevel zou instorten. Men kan onze 
zware houten kozijnen met de smalle steenen penanten be
schouwen als een verder ontwikkelden houten vakwerkbouw; 
de houten onderpuien, waar gansche gevels op rusten, vormen 
de tusschenfaze. 
Voor het aspect van onze huizen zijn de zware kozijnen met de 
houten ramen een beslissende factor. Ten eerste krijgen de 
vensteropeningen door de zware omlijsting een groote zelfstan
digheid (in onze vlakke architectuur spelen de helder geverfde 
kozijnen dezelfde rol als de plastische toevoegingen aan de 
muurgaten in Zuidelijker landen). Vervolgens zijn zij oorzaak 
van de vrij groote schaal van onze straatwanden, ook in de kleine 
steden en zelfs bij woningen met uitsluitend beganengrond en 
kap. De roedeverdeeling speelt daarbij een ondergeschikte rol, 
zij dient in hoofdzaak tot nadere aanpassing bij de menschelijke 
maat. Het raamkozijn zelf blijft onafhankelijk van de grootte 
van den mensch, waardoor zij voor den aard van het gebouw 
van grootere beteekenis zijn dan bijvoorbeeld de deuren. Door 
het markante kleurverschil met de omringende baksteen dra
gen de raamkozijnen in hooge mate bij tot de duidelijkheid van 
den gevel, terwijl zij voor een groot deel oorzaak zijn van de 
schilderachtigheid van onze bouwwerken. Ten slotte gee ft het 
geschilderde houten kozijn aan onze architectuur een zekere 
mildheid: de roedeverdeeling van het raam tempert de openheid 
van het gat in den wand; het raam en het omlijstende kozijn 
verzachten de overgang van wand op opening, zoogoed als de 
overgang van binnenwand op buitenmuur. 

Het onbevredigende van het stalen raam valt voor een goed deel 
uit het bovenstaande af te leiden: in onze dunne muren een gemis 
aan constructieve kracht; gebrek aan zelfstandigheid (waaraan 
uiteraard door plastische toevoegingen vóór de muurgeleding 
van de gemetselde dag, omlijsting enz. tegemoet te komen is), 
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waardoor de markante teekening van onze gevels vervalt; ge
brek aan overgangen van binnen naar buiten en van de opening 
op den wand; ontbreken van kleurvlakken, die eigenlijk een 
essentieel element van de Nederlandsche architectuur vormen. 
Van de stalen ramen die in den muur gezet zijn als ware er geen 
structuur in een bouwwerk te bekennen, spreek ik niet. 
Aan de huizen met stalen ramen valt op te merken, hoe daar de 
schaal veelal peuterig is; de reëele maten zijn meestal klein, wat 
dikwijls nog onderstreept wordt door de zandsteenklontjes; de 
groote ramen zijn immer liggend, vrijwel zonder verticale ge
leding, wat de schaal, beter nog de houding, van die huizen niet 
gunstig beïnvloedt (de royaliteit vraagt het eerst om een gepaste 
hoogte). 
De richtlijnen II a en III g nu, dwingen ons het houten kozijn te 
laten varen, althans het kozijn dat „meedraagt" in den muur, 
zij dwingen ons daardoor een goed Nederlandsch bouwelement 
los te laten; zij verplichten ons tot smalle raamopeningen, ook 
als wij stalen ramen toepassen. Onwillekeurig leidt dit tot 
schaalverkleining. 
Men kan deze problemen als te overwinnen moeilijkheden in zeker 
opzicht toejuichen; wij worden in ieder geval gedwongen ons op 
de vormgeving te bezinnen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden 
om aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen, om ze te 
ondervangen zelfs; die mogelijkheden zijn er te over, als men 
de kosten veronachtzamen kan. 
Toch meen ik te moeten eindigen met een beroep op den Regee
ringscommissaris voor den Wederopbouw: voor die gevallen, 
waar de nieuwbouw op een plaats komt, waar een goed Hol
landsch stads- of dorpsbeeld bedreigd wordt door het rigoureus 
doorvoeren van de genoemde maatregelen, verzoeken wij U 
soepelheid te betrachten ten aanzien van het houtgebruik voor 
kozijnen. 
Zijn mijn informaties juist, dan behoort het kozijnhout niet tot 
de meest schaarsche houtmaten. 

J . F. B E R G H O E F . 
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LANDHUIS „DE MARCKE" TE NIJMEGEN. ARCHITECT J. P. VOS TE HUIZEN. 

Dit Landhuis is gelegen aan het begin van een dal tusschen 
Nijmegen en Groesbeek. Op een diepte van 6.70 m is reeds een 
hoogteverschil van voorgevel tot achtergevel van 3.50 m. De 
voorgevel ligt op het Noorden. De achtergevel op het Zuiden. 
Uit alle woongedeelten van het huis en van het zonnig gelegen 

houten terras heeft men een pracht uitzicht in het dal en tegen 
de heuvelen. Het huis is opgetrokken van bonte genuanceerde 
geelachtige mondsteenen en gedekt met kleine bonte roode 
romaansche pannen. 

DE BESCHERMING VAN ONZE MONUMENTEN. 
XVII. DE GROOTE KERK T E DORDRECHT. 

Een herhaald bezoek aan deze kerk is een hernieuwd genot aan 
architectonische schoonheid. Deze groote kerk (zij is 89 m lang 
en in het dwarsschip 42 m breed) is de eenige Gothische kerk 
in het gewest Holland, die met een steenen overwelving een 
algeheele voltooiing heeft beleefd. Toch is in 1457 ook deze kerk 
met den stadsbrand voor een groot deel verloren gegaan. Met 
kracht werd echter de wederopbouw ter hand genomen en het 
kolossale bedehuis was weer spoedig daarna voor den dienst 
bruikbaar. 
De kerk, die op de plaats kwam van een oudere kerk, dateert 
volgens de nieuwste onderzoekingen ') uit de 14e eeuw en was 
in het midden der 15e eeuw voltooid. Na den brand van 1457, 
waarbij het muurwerk van de aan den Noordkant gelegen groote 
Onze Lieve Vrouwe Kapel, het dwarsschip en de kapellen be
houden bleven, werd het oude koor en het oude middenschip 
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gesloopt. „Spoedig begint men met den bouw van het tegen
woordige hoogkoor, waarvoor de Lieve Vrouwekapel wordt ver
smald. Dan wordt het leeggebrande dwarspand hersteld en 
volgens het systeem van het koor opnieuw in traveeën verdeeld. 
Ten slotte verrijst het nieuwe middenschip, inwendig volgens de 
architectuurvormen van het koor, maar uitwendig veel eenvou
diger behandeld. Tegen het einde der 15e eeuw worden al deze 
deelen onder de reeds aangebrachte kappen voorzien van ge
welven. Tijdens den bouw van koor en middenschip maakte men 
aanstalten op den romp van den toren een achtzijdige, uitwendig 
met natuursteen bekleede lantaarn op te trekken. Tengevolge 
van verzakkingen werd dit ondernemen al spoedig gestaakt. 
Omstreeks 1490 zal de kerk in haar tegenwoordige gedaante 
nagenoeg voltooid zijn geweest." Aldus Dr. Ter Kuile in zijn con
clusies van zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis dezer kerk. 

1 A 1 

Een recente restauratie van de kerk is thans geheel voltooid. 
De kerk bestaat uit een driebeukig schip met kapellen langs de 
zijbeuken en het dwarsschip, een door 5 zijden van een 10-hoek 
gesloten koor met omgang en straalkapellen. 
Volgens Vermeulen behoort de kerk, wat haar karakter betreft, 
tot de Zeeuwsch-Brabantsche groep. De versiering van de 
baksteenen met natuursteenen banden e.d. stempelt deze kerk 
echter tot een overgangsgeleding tusschen de zuidelijke en de 
noordelijke helft der West-Nederlandsche groep. 
Dr. Ter Kuile maakt in zijn aangehaald artikel melding van een 
merkwaardige vondst, gedaan in 1929 bij het uitvoeren van 
peilingen en ontgravingen rond den voet van den toren. Daarbij 
bleek een volledige fundeering in den grond te zitten voor een 
verlenging van het schip naar het Westen met 5 traveeën. De 
muren hiervan moeten gedeeltelijk opgetrokken zijn geweest 
(rond 1511), doch later weer zijn gesloopt. Alleen de bestaande 
oude Westmuren aan de straat voor den ingang onder den toren 
zijn nog een overblijfsel ervan. Het plan moet dus bestaan heb
ben den toren, die erg wankel stond, te sloopen en het schip, 
dat tegenover het lange koor wel wat kort is, langer te maken. 
De bewijsvoering voor dit plan van Dr. Ter Kuile is zeer aan
nemelijk, doch men vraagt zich af of de Dordtenaren werkelijk 
hun toren, die toch in het stadsleven dier dagen een gewichtige 
rol speelde, al was hij onvoltooid, zouden hebben willen opofferen 
voor een uitbreiding der kerk. 

Het kerkinterieur is indrukwekkend, stoer en Hollandsch dege
lijk. Het vele koperwerk van de kronen en het koorhek ver
sterken dien indruk. Het kerkmeubilair, zooals de marmeren 

preekstoel van Asmus Trauen (1756), is over 't algemeen wel 
kostbaar, maar geen werk van eersterangs meesters. Een uit
zondering hierop vormen de ongemeen fraaie koorbanken van 
Jan Terwen (1538—42). Men spreekt van de Blijde Inkomste 
van de Renaissance in ons land. Dit karakter wordt misschien 
nergens duidelijker geopenbaard dan aan deze werkstukken van 
Jan Terwen. Als wij zien hoe tot in de laat-Gothiek het sculp
turale relief vast gehouden wordt aan, zelfs i n het bewerkte 
hout, dan weerspiegelen die voorstellingen van Jan Terwen, die 
speelsch over de grijs-bruine eiken paneelen als 't ware heen-
glijden, een dartelheid en een geestelijke vrijheid, die in de 
Gothiek ondenkbaar was. 

Het werk van den kunstenaar Terwen, waarvan wij als levens
bijzonderheid (sic) alleen weten dat hij in 1589 te Dordrecht 
is overleden, is sterk Italiaansch. Maar v. Balen schrijft: „De 
eigenaardigheid van Jan Terwen's school is, dat zij het karakter 
van den Italiaanschen Renaissance stijl tracht aan te passen aan 
het streven naar een eigen nationalen stijl". Inderdaad vallen 
de koorbanken niet als importwerk uit den toon. 

J . P. M. 

Litteratuur: J . L. van Dalen. De Groote Kerk te Dordrecht. 
') Dr. E. H. Ter Kuile. Aanteekeningen betreffende 
de Bouwgeschiedenis der Groote Kerk te Dordrecht. 
Oudheidkundig Jaarboek, April 1933. 
C. L. van Balen. De blijde Inkomst der Renaissance 
in de Nederlanden. 
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BOEKBESPREKING. 

H A L C Y O N . Dr iemaandel i jksch t i jdschri f t voor boek-, druk- en prentkunst . 
1940. No. 1. A . A . M. Stols. Rijswijk. 
De H a l c y o n Pers van A . A . M. Stols heeft Neder landsche, F ransche . Engel -
sche, Spaansche, I tal iaansche, Gr ieksche en Dui tsche bibl iof iele uitgaven 
gedrukt . Het zijn kleine oplagen, op fraaie wijze verzorgd . 
Het nieuwe t i jdschrif t H a l c y o n , (van dezelfde pers.) is een poging om losse 
ar t ike len uit te geven die in één af lever ing gebundeld worden en die elk 
in een afzonderl i jk daarvoor geschikten vorm worden gedrukt . Letter , 
druk , i l lustrat ie en papier moeten voor elk ar t ikel samenwerken tot het 
verkr i jgen van een hoogstaand resultaat . 

Het buitenissige opschr i f t op den omslag past niet bij dezen ernst igen 
opzet. (Ontwerper Piet Worm?) Maar de bijdragen zelf zijn over het alge
meen mooi en zij zijn stuk voor stuk goed verzorgd. 
V a n de bijdragen moeten o.a. genoemd worden een besprek ing over het 
werk van den A m s t e r d a m s c h e n graveur Jacob van der Schley uit de 
18e eeuw, een aardige brief van John Buck land W r i g h t over het ontstaan 
van de houtgravure , een dialoog van Wol fgang Cordan over de beteekenis 
van het schoone boek, een ar t ike l van J . B a r c k a m Green over de wijze 
waarop geschept papier wordt vervaard igd , en een stukje van den letter
snijder S. H. de Roos over zijn nieuwe letter, de L i b r a . 
De graf ische bij lagen bestaan uit een fraaie houtgravure van Buck land 
W r i g h t , waarvan hij ook een zestal a fdrukken geeft in vroegere stadia van 
b e w e r k i n g ; voorts een kopergravure van H. Lev igne ( technisch knap, maar 
m.i. minder gelukkig) , een litho van Mej . M. Wi t teveen , en een houtsnede 
van Nico Bulder bij het gedicht „ D e tu inman en de dood". Het niveau waar
op deze graf ische werken staan zou ik gaarne hooger opgevoerd z ien. 
H e t is wel een genot de verschi l lende art ikelen in hun schoonen vorm ter 
hand te nemen. E n het is daarom te hopen, dat de ui tgever deze kostbare 
ui tgave vol kan houden en elke drie maanden zijn abonné 's met nieuwe 

graf ische en typographische werken kan verheugen. Het s t reven moet 
mijns inziens toegejuicht worden. Het ware te wenschen, dat een dergeli jk 
t i jdschrif t z ich kon handhaven, en de belangstel l ing voor schoon drukwerk 
er door zou toenemen. 
Met veel belangstel l ing heb ik S. H. de Roos' ui teenzett ing over de L i b r a -
letter gelezen. Hij s lui t hierbij aan bij de statige Unciaa l uit de vierde 
eeuw. Hij stelt vast , dat wij nu eenmaal gewend zijn in het d rukwerk 
kleine letters en hoofdletters naast e lkaar te gebruiken. Zij kunnen echter 
n immer een vo lkomen stij lvol geheel v o r m e n . Zij die een monumenta len 
v o r m verk iezen, nemen daarom hun toevlucht tot de hoofdletters (kapi
talen) a l l é é n . De min of meer „ n i e u w - z a k e l i j k " - g e r i c h t e n zijn z ich uit
s lu i tend gaan bedienen van de kleine letter (onderkast). Het d rukwerk 
ui ts lui tend uit kapitalen bestaande kan niet bogen op groote duide l i jkheid; 
het drukwerk van o n d e r k a s t - l é t t e r s mist distinctie. Dit waren de redenen, 
waarom S. H. de Roos gezocht heeft naar een compromis , dat z ich — door 
de nauwe aanslu i t ing aan de Unciaa l — naar mijne meening door zijn 
duidel i jkheid en door zijn f raa ien v o r m voor stat ig d rukwerk zeer goed 
leent. De magere L i b r a , die voor een tweetal teksten (het begin van het 
boek Genesis, en een oud-fransche ballade) gebruikt is, heeft pracht ige 
bladzijden druks opgeleverd. — 

De beschouwing — ten slotte — van de verschi l lende stadia in het werk 
van den houtgraveur Buck land Wr ight , her inner t aan zijn c i taat van 
Cocteau . Cocteau heeft gezegd: „ E r komt een moment , waarop ieder werk-
in-wording prof i teert van het overwicht van den schetsmat igen toestand. 
Een leek zegt in dat g e v a l : K o m er nu niet meer aan. Maar dan ju is t 
waagt de é c h t e kunstenaar zijn kans ." B u c k l a n d W r i g h t maakt deze op
vat t ing tot de zijne. Zij mag, d u n k t mij, evenzeer aan den bouwkunstenaar 
worden ingeprent. 

H .G.J .S . 

BOUWKUNST EN BOUWVAK 

DOOR B. T. BOEYINGA. 

IV. DE OPLEIDING T O T H E T A R C H I T E C T E N BE R O E P . 

Zoo zijn dan ook de architecten, die zonder wetenschappeli jke kennis, 
er slechts naar hebben gestreefd met de handen bedreven te zijn, er 
niet in kunnen slagen, aanzien te verwerven, geëvenred igd aan hun 
moeite. 

Zi j , die zich daarentegen a l léén op theor ieën en belezenheid gronden, 
heeft men (als 't ware) de schaduw, niet de wezenlijke zaak zien na
streven. 
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Maar zij, die in beide opzichten waren volleerd, hebben z ich, als met 
alle wapenen toegerust, met schitterend gevolg het hun tot taak ge
stelde snel meester betoond. 
Want zooals in alle dingen, liggen, bijzonderlijk ook in de bouwkunst, 
deze twee zaken opgesloten: het aangewezene en de aanwijzing. Het 
aangewezene is het (stoffelijk) voorwerp, waarover gesproken wordt, 
terwijl de aanwijzing het naar de regelen der wetenschap verk laar t . 

Daarom behoort hij, die zich openlijk voor architect wi l uitgeven, ten 
opzichte van beiden ervaren te zijn. Zoo behoort hij zoowel geestelijk 
begaafd te zijn, als begeerig naar wetenschap; want begaafdheid zon
der wetenschap of wetenschap zonder begaafdheid kunnen nimmer 
een volkomen kunstenaar vormen. 

De wijsbegeerte vervolmaakt den architect tot (een man van) onbe
krompen geest, zoodat hij niet aanmatigend zal zijn, maar veeleer be
reidwil l ig en wat het gewichtigste is, rechtvaardig, eerlijk en vrij van 
hebzucht. W a n t geen werk, voorwaar, zal zonder eerli jkheid en on
baatzuchtigheid gedijen. Hij zal niet inhalig zijn, noch zijn gemoed 
vervuld houden van de zucht om opdrachten te aanvaarden, maar hij 
zal dan met ernst zijn goeden naam hoog houden, zijn waardigheid 
handhaven. 

Aangezien nu die kunst (de bouwkunst. B.) in zulke mate getooid en 
in overvloed bedeeld is met uiteenloopende en veelvuldige wetenschap
pen, zoo acht ik het niet mogelijk, dat lieden zich op goeden grond, 
in eens voor architecten uitgeven, tenzij zij van jeugdigen leeftijd af, 
door deze trappen van wetenschap te bestijgen, met uitgebreide al
gemeene wetenschappelijke en bijzondere vakkennis toegerust, tot het 
toppunt der Bouwkunst zul len zijn opgeklommen. 
(Uit het 1e hoofdstuk van het eerste der tien boeken van V i t ruv ius 
over de Bouwkunst , naar de vertal ing van J . H. A . Mialaret.) 

De door vele eeuwen heen bewaard gebleven boeken der ouden 
kunnen ons op vele gebieden des levens nog altijd tot leering 
strekken. Zoo ook hier, bij het zoeken naar den weg, die tot het 
wezenlijk architectschap leidt, kunnen de door den Romeinschen 
bouwmeester Vitruvius teboek gestelde aanwijzingen nog vol
ledig worden aanvaard. Wij weten niet of de machtige heerscher 
Caesar, aan wien Vitruvius zijn geschriften opdroeg, daarnaar 
wettelijke regelingen voor de opleiding tot en de uitoefening van 
het architectenberoep heeft doen uitvaardigen. Vitruvius zin
speelt hierop in zijn inleiding tot het eerste boek. Aan deze rege
len zou dan zeker de waarachtige architect van dezen tijd nog 
kunnen worden getoetst. Want wij hebben in de kringen van 
onze vooraanstaande, begaafde en bekwame architecten nog 
dezulken, die de strenge opvattingen van Vitruvius tot de hunne 
maken. En deze voorbeelden moeten ons voor oogen staan, als 
we voor onzen tijd weer regelen maken, waarnaar de opleiding 
tot en de uitoefening van het architectenberoep zal moeten ge
schieden. 

De moeilijkste en voornaamste factor, waarmede bij de vorming 
van architecten rekening moet worden gehouden, is die welke 
Vitruvius de wijsgeerige noemt. John Ruskin zegt: „Niemand 
kan architect zijn, die geen mensch van hooggestemden geest 
is". Die hoogere geestelijke gestemdheid kan niet zonder meer 
aangekweekt worden en moet, bij ieder die het architectenberoep 
kiest, worden vóórondersteld. 
Als Vitruvius een opsomming geeft van de gebieden die een 
candidaat-architect moet doorvorschen, dan noemt hij er 9, te 
weten: 1. taal, 2. teekenen, 3. wiskunde, 4. geschiedenis, 5. wijs
begeerte, 6. muziek, 7. gezondheidsleer, 8. rechtspraak, 9. sterre-
kunde. Waarschijnlijk zal het niet maar toevallig zijn, dat hij de 
wijsbegeerte in het midden stelt van al deze kennisgebieden en 
deze als 't ware als de spil laat fungeeren, waaromheen al het 
andere zich schikt. Hij bedoelde daarbij niet, dat de architect 
een pseudo-wijsgeer zou moeten zijn. Luister hoe hij zich uit
drukt: „H i j moet een aandachtig toehoorder der wijsbegeerte 
geweest zijn". En in de nadere verklaring van zijn eisch tot deze 
kennis zegt hij: „De wijsbegeerte v e r v o l m a a k t (spat. van 
mij, B.) den archi tect" . . . . enz. (zie de aanhaling hierboven), 
waarbij dus iets in hem wordt vóórondersteld, dat tot hoogere 
ontwikkeling kan worden gebracht. 

Dit begrip van de noodzakelijkheid der hoogere geestelijke ge
steldheid van den architect, is niet van ons geweken. Zooeven 
werd reeds opgemerkt, dat we bij onze vooraanstaande archi
tecten nog al die hoedanigheden aantreffen, die Vitruvius reeds 
noodzakelijk achtte. Onze groote figuren zouden niet tot zulk 
een hoog aanzien zijn gekomen, als die voorname eigenschap 
hun ontbroken had. 

Toch is die hoogere geestelijke ontwikkeling een punt, dat bij 
de voorstellen van onze opleidingen nog wel eens nader mag 
worden bezien. Wij gaan nl. wel eens te veel van de veronder
stelling uit, dat die hoogere geestelijke gesteldheid gekweekt 
wordt op onze scholen, bij het middelbaar- en hooger onderwijs. 
En dit is maar zeer betrekkelijk. In elk geval is het niet uitslui
tend op die scholen, waar de mensch tot een hoogeren graad van 
geestelijk inzicht kan worden gebracht en tot een hooger wezen 
kan worden gevormd. De groote bouwmeesters uit een pas 
voorbijgegane periode, die deze schoolsche opleiding niet door
liepen, geven ons het bewijs, dat we het niet uitsluitend mogen 
zoeken in die schoolsche opleiding. Het is zelfs ook zoo, dat op 
die scholen nog meer het milieu, waarin de leerling en student 
daar verkeert, hem geestelijk vormt, dan de aldaar volgens pro
gramma's gekweekte kennis. Het milieu van de school of van 
een bepaalden kring waarin de leerling of student verkeert, is 
bij die vorming beslissend, niet de schoolkennis. 
We mogen daarbij ook niet over het hoofd zien, dat die onder
wijsprogramma's overbelast zijn en vele leerlingen allerlei 
wetenswaardigs slechts als ballast met zich moeten dragen. 
Datgene waar het vooral voor den aanstaanden architect op 
aankomt (en dit geldt niet alleen voor a.s. architecten), en voor
namelijk dat waar we hierboven den nadruk op legden, komt 
daarbij in het geheel niet of niet voldoende naar voren. 
Dat dieper inzicht, dat tot hooger besef voert, dat ook nu nog, 
op dezelfde gronden als bij Vitruvius, bij den architect wordt 
vereischt, omdat het hem in al zijn werk moet leiden, zoowel in 
zijn scheppend werk om hem te bezielen als om hem voor zijn 
leiderschap geschikt te maken, kan ook op andere wijze worden 
gestimuleerd, ook in ander milieu worden gekweekt, dan op de 
schoolbanken. Voor zoover we in de noodzakelijkheid verkeeren, 
om op breeder terrein de vorming der architecten ter hand te 
nemen, dan alleen op de scholen mogelijk is, mogen we dit ge
lukkig achten. Verder diene de architectengemeenschap zelve 
zich te ontwikkelen tot zulk een milieu, dat zich kenmerkt door 
geestelijke voornaamheid, en waarin de hoogere geestelijke 
standing als iets, dat vanzelf spreekt, zich manifesteert. Een 
milieu waarin men niet kan leven en verkeeren, zonder zich daar
bij geheel aan te sluiten. Dan ontstaat de noodzaak, zich hierop 
voor te bereiden, om tot dien kring te kunnen worden toegelaten. 
Op deze belangrijke zijde van het vraagstuk der opleiding kan 
hier nu niet verder worden ingegaan. Bij de verdere behandeling 
zal dit echter in onze gedachten steeds de spil moeten zijn, waar
omheen al het andere zich beweegt. 

Sinds de tijden der gilden, waarin men in hoofdzaak via het 
ambacht tot ontwerper en leider van bouwwerken werd be
kwaamd, hebben wij geen architectenopleiding meer gekend, 
die gestreng naar bepaalde in het vak gestelde regelen werd 
geleid. Langen tijd was het slechts de traditie, die het leidend 
element was, bij het verkrijgen van de bekwaamheid als bouw
meester. Die traditie was nog langen tijd sterk genoeg, om ook 
de algemeene erkenning van vakbekwaamheid te doen voort
bestaan. Voor beunhazen was er daarom langen tijd nog geen 
plaats. 
De maatschappelijke ontwikkeling in de 2e helft der 19e eeuw, 
bracht hierin, na lange jaren van stilstand, groote verandering. 
Zooals op menig ander gebied, hield ook op het gebied der bouw
kunst de ontwikkeling geen gelijken tred met de bouw-productie. 
En die productie overheerschte spoedig alles, zoowel den stede-
bouw als de architectuur. De bouwkunst geraakte op het hellend 
vlak en de groote stadsgedeelten die in dien tijd ontstonden, 
zullen nog lang van dezen toestand blijven getuigen. 
Bij de herleving moest alles opnieuw worden begonnen. En het 
is met het beeld van dat diepe verval voor oogen, niet te ver
wonderen, dat slechts zeer langzaamaan de ontwikkeling weer 
kon komen. De groote figuren waren slechts de wegbereiders. 
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Wij zien nu in onzen tijd de betere mogelijkheden steeds naderbij 
komen. 
Op het gebied der Hoogere Bouwkunstopleiding ontwikkelde de 
Politechnische School zich tot een Hoogere Technische School, 
waarin de Bouwkunst langzaamaan een zeer voorname plaats 
is gaan innemen. 
We kregen den Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst 
Onderricht, onder bekwame leiding. In dezen Cursus, die reeds 
een 30-tal jaren aan vele jonge vakgenooten de gelegenheid voor 
ernstige studie bood, zijn de mogelijkheden voor verdere ont
wikkeling nog altijd gebleven. Meer soortgelijke studiegelegen
heden ontstonden. 
De Rijks Academie voor Beeldende Kunsten had ook bijna haar 
afdeeling voor Schoone Bouwkunst. Het waren slechts de onver
wachts optredende slechte finantieele omstandigheden, waar
door de reeds in een vergevorderd stadium verkeerende plannen 
tijdelijk werden opgeschort. 
Voorloopig wordt hier voorbijgegaan aan alles wat op het gebied 
van het Ambachtsonderwijs en het Middelbaar Technisch Onder
wijs werd tot stand gebracht. 
Dit alles wijst op nieuw leven. Maar in een tijd van ontwikkeling 
moet de vernieuwing, de verbetering steeds voortschrijden. We 
mogen niet veronderstellen dat wij er reeds zijn. We kunnen 
nog lang niet op onze lauweren gaan rusten. Stilstand zou nog 
achteruitgang beteekenen. Nieuwe maatschappelijke tendenzen 
zullen ook weer opnieuw hun invloed doen gelden en eischen 
doen ontstaan. 
Zoo zal de Bouwkundige Afdeeling van de Technische Hooge 
School zich moeten ontwikkelen tot een eigen zelfstandige 
Bouwkunst Hoogeschool. De Bouwkunst is immers geen onder
deel van de techniek, maar een geheel zelfstandig cultuur
element. 
De Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht 
zal zich moeten ontwikkelen tot een over het geheele land ver
breid instituut, waarin aan jongeren en ouderen, onder bekwame 
leiding van de meest vooraanstaande bouwmeesters, de oplei
ding gegeven wordt die noodig is voor de vorming van vakbe
kwame bouwmeesters tot aan de uiterste grenzen van ons land. 
Deze zeer vluchtig hier neergeschreven desiderata, passend bij 
het vluchtig overzicht van de geschiedenis en den ontwikkelings
gang der bouwkunst in deze eeuw, zullen nog nader worden 
toegelicht en gemotiveerd. 

Bezien we vooraf nog de hoogere opleidingseischen. 

Als we bij de ontwikkeling tot architect, de theoretische oplei
ding en de praktische vorming als een onverbrekelijk geheel 
mogen beschouwen en pas als bouwmeester erkennen hem, die 
beide deelen dezer opleiding volledig doorliep (zooals de medicus 
en meer wetenschappelijk opgeleiden), dan mogen we ook 
vaststellen, dat er bij ons niet één opleiding bestaat, die recht 
geeft tot het uitreiken van het architectendiploma. Het is dan 
ook onjuist, te veronderstellen, dat onze bouwkundig ingenieur, 
op g r o n d v a n z i jn d i p l o m a , recht heeft op den bouw-
meesterstitel. In de voorstellen voor de wettelijke regeling of 

Rijksverordening worden daarom ook zeer terecht, voor de toe
komst nadere voorwaarden gesteld aan den bouwkundig inge
nieur, om in het architecten register te worden ingeschreven. 
De praktische vorming van architecten geschiedt nog altijd, 
zonder bepaalde leiding en los van alle schoolopleiding, in de 
praktijk van het vak. De bouwkundig ingenieur is hierin even 
zoo goed als de niet wetenschappelijk gediplomeerde, een self
made man. Eigen aanleg zoowel als toevallige omstandigheden 
zijn daarbij beslissend. Een bepaalde leiding is hiervoor in het 
vak niet te vinden. De hoogere ontwikkeling geeft daarbij den 
ingenieur, die daarvoor aanleg bezit, wel groote voordeelen. 
Maar die aanleg is daarvoor beslissend. Zonder dien aanleg wordt 
een bouwkundig ingenieur nimmer de echte bouwmeester, de 
leider bij het bouwen. Zonder dien aanleg komt hij er niet aan 
toe, de problemen van de praktijk bij het bouwen zich zoo in 
te denken en er zich zoo in te werken, dat hij daarmee ver
trouwd raakt, om de werkelijke aard en eigenschappen der ma
terialen te leeren kennen en hun bewerkingen, als met eigen 
hand verricht, te kunnen toetsen. Hij blijft in veel opzichten de 
afhankelijke van zijn praktische medewerkers. 
Het is dan ook een leemte in ons Hooger Bouwkunst Onderwijs, 
dat de praktische vorming niet op één of andere wijze aan de op
leiding is verbonden en in het onderwijsprogramma opgenomen. 
De behoefte aan samenwerking tusschen het technisch onder
wijs en de bedrijven, wordt op andere gebieden reeds lang ge
voeld. In April van dit jaar heeft Ir. F. M. Roeterink, na een 
studiereis met een twaalftal Delftsche architecten in Amerika, 
ter bestudeering van de ingenieursopleiding aldaar, een voor
dracht gehouden voor de afdeeling voor Technische Economie, 
van het Kon. Instituut van Ingenieurs, met voorstellen betref
fende de samenvoeging van de wetenschappelijke opleiding met 
de praktische scholing in de bedrijven, die bij de aanwezige lei
ders van groote bedrijven zeer veel bijval oogstte. Bij deze be
drijven is de bedrijfsleiding veelal betrokken bij of zelfs wel ge
heel zelfstandig werkzaam bij de voorbereiding (ontwerpen) der 
werkstukken. Daarom kan hier het initiatief van die bedrijfs
leiders uitgaan. In het bouwvak, waarin we een absolute split
sing kennen tusschen de bedrijven die de bouwwerken tot stand 
brengen en degenen die ze ontwerpt en onder zijn leiding laat 
uitvoeren, zal deze samenwerking niet uit zichzelf tot stand 
komen. Voor de bouwkundige ingenieurs zullen we moeten wach
ten tot het inzicht is gerijpt en er iemand gevonden wordt, die 
inzicht heeft en ook de kracht om hiertoe het initiatief te nemen. 
De v o l l e d i g e hoogere opleiding is een onmisbare schakel 
in de verdere opleiding van architecten over het geheele land 
en daarom wordt er in dit artikel iets verder op ingegaan. Nu 
zijn er helaas maar enkele bouwkundige ingenieurs, die de be
kwaamheid hebben om leiding te geven bij de opleiding van ar
chitecten, buiten het gewone schoolverband. Met een volledige 
hoogere opleiding, theoretisch en praktisch, zouden alle afge
studeerden in aanmerking kunnen komen, om naast de beoefe
ning van het vak, ook leiding te geven bij de opleiding in het 
vak. Daarmede kan ook de Hoogere School zijn hoogere roeping 
in de Bouwkunst vervullen. (Wordt vervolgd) 

WEKELIJKSCHE OVERZICHTEN UITVOERING WEDEROPBOUW. 

De Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw heeft — in 
verband met van verschillende zijden ontvangen verzoeken — 
het voornemen over te gaan tot beschikbaarstelling van weke-
lijksche overzichten der aanvragen voor uitvoering van bouw
werken, waaraan hij zijn goedkeuring heeft gehecht, mits voor 
deze uitgave voldoende belangstelling bestaat. 
In deze overzichten zullen worden verwerkt: 
1. beknopte omschrijving van het bouwwerk (in alphabetische 

volgorde gemeentegewijze aangegeven); 
2. naam en adres van den opdrachtgever; 
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3. naam en adres van den aanvrager. 
Het ligt in de bedoeling de overzichten te verzenden eiken 
Dinsdag volgende op de week, waarop de gegevens betrekking 
hebben. Aan de hand van de ter beschikking staande gegevens 
zal elk overzicht 400 a 600 goedgekeurde bouwwerken bevatten. 
De toezending van deze wekelijksche overzichten zal geschieden 
bij abonnement tegen betaling van / 6.25 per kwartaal, te vol
doen bij vooruitbetaling. 
Voor abonnementen op deze uitgave gelieve men zich te wenden 
tot de Rijksuitgeverij, Fluweelen Burgwal 18, 's-Gravenhage. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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NIEUW WERK VAN DEN BEELDHOUWER PIETER STARREVELD. 

Een paar jaar geleden heeft het Bouwkundig Weekblad Archi
tectura (12-3-'38) de aandacht van zijn lezers gevestigd op het 
werk van den beeldhouwer Starreveld. Zijn nieuwe werk geeft 
aanleiding, opnieuw daarbij stil te staan. 

Je wei ter man geht, desto eigener, desto p e r s ö n l i c h e r , 
desto einziger wird ja ein Er lebn is , und das Kuns t 
ding endl ich ist die notwendige, u n u n t e r d r ü c k b a r e , 
m ö g l i c h s t e n d g ü l t i g e Aussprache dieser E i n z i g k e i t . . . 
Dar in liegt die ungeheure Hi l fe des K u n s t d i n g s f ü r 
das Leben dessen, der es machen muss, — : dass es 
seine Zusammenfassung ist; der Knoten im Rosen-
kranz, bei dem sein Leben ein Gebet s p r i c h t . . . 

R. M. R I L K E . 

Wij hebben in het algemeen geen tijd voor dat stil staan. En 
toch moeten we, om het werk van een kunstenaar te bena
deren, de moeite nemen om langen tijd daarbij te verwijlen, om 
geruimen tijd zoo'n beeld als hier boven dit artikel is afgedrukt, 
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in ons op te nemen. Want bij het beeld is het niet voldoende 
den eenen kant te zien dien de foto weergeeft, het beeld staat 
in de ruimte, het moet aan alle kanten gezien worden, het moet 
overal opnieuw het oog boeien. 
Als men dit beeldhouwwerk van het meisje met de twee hertjes 
zoo op de foto bekijkt, kan men er een allereersten indruk van 
krijgen, misschien zelfs behouden. Als men het detail ziet van 
den kop van het meisje, komt het beeld al nader. Maar om het 
beeld te kennen, moet men er lang mee samen zijn, en wat van 
zijn geschiedenis te hooren krijgen. 
Het beeld was bedoeld voor plaatsing in een lagere school. De 
gemeente Amsterdam was de opdrachtgeefster. De kunstenaar 
maakte een kleine schets in klei gereed, op ongeveer een tiende 
van de ware grootte. Na goedkeuring werd door de beoordee-
lingscommissie de eisch gesteld, het beeld op ware grootte in 
de klei te vormen. Ook dit geschiedde, en het werk gaf de com
missie de overtuiging, dat de kunstenaar de opdracht tot te
vredenheid zou uitvoeren. 
Bij dezen klei-vorm bleef het. De lange weg van het overbrengen 
van klei tot negatief, van negatief tot gips-beeld, en van gips-
beeld via de punteer-methode tot den steen, is niet door Starre-
veld gevolgd. Hij ziet te sterk het groote principieele verschil 
tusschen de bouwende functie van de boetseerende hand en de 
direct-actieve, in feite afbrekende, functie van de hand, die, 
met het werktuig gewapend, de gedachte onmiddellijk aan den 
steen toevertrouwt. Er is voor hem een te groot verschil tus
schen de weeke plastische klei die zich door de hand vervor
men laat, en den stuggen weerstand van het harde steen-mate
riaal, stugger of meegevender al naar den aard daarvan, gra
niet of marmer of de gewillige kalksteen. 
Starreveld vernietigde den gereedgemaakten klei-vorm. En het 
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zou anderhalf jaar duren vóór een begin gemaakt werd met 
het werken in den steen. Maar inmiddels stond het scheppend 
werk niet stil. Toen de steen gevonden was, een blok Euville 
marbrier, van nagenoeg 1.60 bij 1.60 bij 0.50 meter, werd eerst 
het aankappen van de hoofdzaken moeizaam verricht. Daarna 
trad een nieuwe passage in, een dier tusschenpoozen waarin 
ander werk den voorrang had. Tot, na ongeveer een half jaar, 
de afwerking kwam, het direct in den steen verwerkelijken 
van de bedoelingen van den kunstenaar. 
In het vroeger over Starreveld verschenen opstel van Dr. B. 
Hunningher wordt zeer juist gezegd, dat Starreveld de cor
ruptie van het potlood niet aanvaardt. Hij neemt de pen, die de 
correctie niet toelaat. Het is als met den graveur, elke kras in 
het kopsche hout, elke lijn in het koper moet definitief 
zijn, zij laten geen verandering, geen verbetering toe. En het 
zegt iets over het vaste karakter van den kunstenaar, als hij 
het potlood op die gronden afwijst. 
Het hakken in den steen stelt overeenkomstige eischen. Het 
copieeren van het gips-model geeft den beeldhouwer een middel 
aan de hand om door vergelijking van model en steen te kun
nen vaststellen, waar de bewerking van het materiaal zal die
nen te geschieden. Oneindig sterker echter wordt de aan den 
beeldhouwer gestelde eisch, als hij alleen in de verbeelding, in 
den droom, het model aanschouwt, en dit beeld uit den steen 
moet oproepen. 
Men moet daarbij bedenken, dat de spanning die tijdens het 
werk over den kunstenaar vaardig wordt, zoo veel sterker, zoo 
veel zuiverder heerscht. Hij ziet in den geest het resultaat voor 
oogen, hij zoekt naar vormen, hij weegt massa af tegen massa, 
hij kan haast niet ophouden in zijn drift om het materiaal te 
vormen naar zijn wil en gedachte. 

Het is een niet te onderschatten, waardevolle omstandigheid, 
het beeld zonder omwegen uit het gekozen materiaal te kunnen 
maken. Immers stelt de klei geheel andere eischen, het mate
riaal moet door de „constructie" worden opgehouden, het kan 
niet aangeven, welke doorbreking later in de toegepaste steen
soort kan worden toegelaten. Bij het direct hakken is het 
mogelijk, nauwkeurig af te wegen, wat de steen kan „hebben", 
wat nog practisch uitvoerbaar is. 
Zoo is Starreveld hier te werk gegaan. Het meisjesfiguurtje 
en de beide dieren zijn tot een fraai geheel geworden, waarin 
alles goed op zijn plaats is, het springende, gespannen diertje 
rechts, evengoed als het ontspannen, aarzelende dier links. 
Het heele gebaar van het meisje geeft in den stand der beenen, 
het achteroverhellen van het lichaam, het even naar voren 
burgen van het hoofd, in de actie ondersteund door de bewe
ging in de haarvlechten, een typische beweeglijkheid te zien. 
Het verband tusschen haar en de dierfiguren is uitstekend 
getroffen. Opmerkelijk goed is de houding van het linkerdier, 
dat even den kop draait, en de ooren vertrouwelijk tegen den 
arm van het meisje rusten laat. Het is alles leven en beweging, 
jeugd en spel, gratie en bekoorlijkheid. Ook de behandeling 
van den meer ornamentaal gehouden achtergrond is dunkt mij 
bijzonder geslaagd. 
Aan de detailfoto van het meisjesfiguurtje blijkt, hoe iets van 
de onschuld van de jeugd, iets van den onbevangen droom is 
uitgedrukt. Het materiaal gaat op dezen afstand al wat te 
sterk spreken door zijn onvermijdelijke openingen. Op grooter 
afstand echter is het oppervlak zacht en toch vol bewogenheid. 
De dieren zijn in hun structuur weer wat ruwer van oppervlak, 
zij zijn met een grover rasp behandeld. En toch geeft een ader 
op den poot van het linkerdier ook hier weer duidelijk aan, hoe 

gewetensvol Starreveld te werk is gegaan. Ik vestig er nog de 
aandacht op, dat de voorkant van het voetstuk rond is, een 
omstandigheid, die de plastische werking van het geheel nog 
verhoogt. 
Ik aarzel niet dit lieflijke beeld van Starreveld een klein mees
terstuk te noemen. 
Dit beeld is intusschen niet het eenige, dat door den kunste
naar direct uit den steen gehakt werd. Wij zagen enkele por
tretten, enkele kinderkopjes, die op dezelfde wijze ontstaan 
zijn. Het hierbij afgebeelde kopje, eveneens in kalksteen ge
hakt, werd aangevangen, nadat de beeldhouwer zich door pro
fiel- en enface-schets den hoofdvorm van het kind eigen had 
gemaakt. Dan begint het hakken, telkens verder voorzichtig 
benaderend. Het kind speelt tijdens dat werk om hem heen, 
is bezig, en toont op die wijze zijn meest karakteristieke hou
ding. Steeds verder wordt het materiaal weggehakt in een 
hartstocht om het werkelijk-kinderlijke te benaderen. Een stre
ven dat uiteraard streven blijft. Want het beeld blijft steeds 
bij de levende werkelijkheid nog zeer veel ten achter. Wat niet 
wegneemt, dat voor den beschouwer — als de beeldhouwer zijn 
werk uit handen geeft — een gaaf kunstwerk is ontstaan. 
Het is gelukkig, dat Starreveld — het zij tot een goed verstaan 
van zijn werk medegedeeld dat hij nog geen dertig jaar oud is 
— zich in zijn beeldhouwwerk tot nu toe nagenoeg uitsluitend 
gaf aan de afbeelding van de onbevangen jeugd. Op verder 
gevorderden leeftijd zullen wij ongetwijfeld den tragischen in
houd des levens door zijn werk vertolkt vinden. Nu gaat hij nog 
op in de boeiende verhalen der natuur, die wij ook weergegeven 
zien in de merkwaardige linoleumsneden, en in de met veel 
liefde samengestelde intarsia-paneelen. Er kan nog veel van 
hem verwacht worden. Hij toonde onder anderen een typische 
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poging om het glas-in-lood op een nieuwe wijze samen te stel
len, waarbij uitgesneden glasstukjes tot een geheel worden 
samengesmolten in den oven, een werkwijze die in de handen 
van een kunstenaar wellicht tot schoon werk kan groeien. 
Bezinning op de waarden die de beeldende kunst biedt lijkt mij 
voor den architect van groote beteekenis. 
In bewogen tijden gaat men sterker de waarde van kunstwer
ken beseffen. Men gaat gevoelen, dat de kunstwerken onuit
puttelijke bronnen van troost verborgen kunnen houden. Een 

troost, waarop — naar het woord van den dichter — in het 
bijzonder de eenzame met een speciaal en volstrekt recht aan
spraak mag maken. 
Het is gelukkig, dat de kunstenaar uit de volheid van zijn 
mensch-zijn het kunstwerk geboren laat worden, zelfs in de 
bewogen tijden, waarin hem geen rust wordt gegund. Ook de 
sterke spanning, de felle bewogenheid, kan tot een gave kunst
uiting leiden. 

H. G. J . S C H E L L I N G . 
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Bekend mag worden verondersteld, dat het Paleis op den Dam te 
Amsterdam in het midden van de 17de eeuw als Raadhuis werd 
gebouwd en in de aanvang van de vorige eeuw zijn tegenwoor
dige bestemming kreeg. 
Nog voor het gebouw geheel voltooid was werd daarover door 
D a n e k o r t D a n c k e r t s z een prentwerk uitgegeven. In 
herdrukken van dit boek wordt J a c o b V e n n e k o o i als de 
tekenaar der platen genoemd. Op deze platen staan maten aan
gegeven, niet alleen de hoofdafmetingen — die ontbreken juist 
vaak — maar ook de afmetingen van vertrekken en gangen; 
alles natuurlijk in Amsterdamse voeten en duimen. 
Op zich zelf zijn die afmetingen nauwelijks belangwekkend, 
maar het blijkt dat ze van een nauwkeurigheid zijn, welke prak
tische waarde mist. Bovendien zijn de duimen niet — zoals 
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gebruikelijk — in tweede, vierde, achtste delen enz. onderver
deeld, maar in derde, zeventiende, een-en-vijftigste en honderd
en-tweede delen. Te verklaren lijkt dit alleen door aan te nemen, 
dat een systeem aan het ontwerp ten grondslag is gelegd waaruit 
de maten theoretisch waren af te leiden. 
De wens dit systeem te leren kennen en daarmee de wijze van 
werken van een 17de eeuwschen bouwmeester, was aanleiding 
de maten, welke op de oude prenten voorkomen, aan een onder
zoek te onderwerpen. 
Door opmeting verkregen gegevens dienden daarbij als hulp, 
maar men zal inzien, dat zo verkregen maten van weinig directe 
waarde zijn, omdat het verrichten van een opmeting tot 102de 
delen van nauwkeurigheid uitgesloten is; waarbij nog komt, dat 
de uitvoering van het bouwwerk nooit een dergelijke nauwkeu

righeid heeft kunnen bereiken, al zou men daarnaar hebben ge
streefd. Wanneer hier en daar in het volgende dan ook gebruik 
is gemaakt van opgemeten maten, meen ik, dat de uitkomst de 
juistheid daarvan aantoont. 
Voor de vertikale maten heeft het onderzoek geen resultaat op
geleverd, wel voor de horizontale, waarvan er veel meer aange
geven waren. Uitgaande van het gevonden systeem zou nu 
kunnen worden aangetoond, dat de maten op de prenten van 
V e n n e k o o l daarmede overeenkomen, echter zou dan twijfel 
aan de juistheid van het uitgangspunt kunnen blijven bestaan. 
Daarom is hier de meer ingewikkelde weg van het onderzoek 
gevolgd. 
In het boek van Danckertsz komen plattegronden voor van de 

beganegrond, de eerste en de tweede hoofdverdieping. Alleen de 
afbeeldingen van de eerste twee geven maten. De beganegrond 
correspondeert in de gevels met de sokkel, de twee hoofdver
diepingen elk met een pilasterorde. Aangenomen kan worden 
dat de eerste hoofdverdieping uitgangspunt van het ontwerp is, 
zodat daarvan bij het onderzoek is uitgegaan (zie afbeelding 1). 
Duidelijkheidshalve is in afbeelding 2 een gedeelte van de 
beganegrond weergegeven, waarin dicht bij elkaar veel maten 
voorkomen, zodat een leesbare reproductie van de oude prent 
kon worden verkregen. Het afgebeelde gedeelte is het noord
westelijke hoekpaviljoen met aansluitende delen. De bovenzijde 
is de westgevel en dus de rechter zijde de noordgevel. 
Bij bestuderen van de plattegronden valt het op, dat naast de 
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maten die de reeds genoemde onderdelen van duimen bevatten, 
alleen maten voorkomen, welke een geheel aantal voeten groot 
zijn en dan meestal een veelvoud van 10 voet. Zo is b.v. de lengte 
van de oostelijke galerijen met de breedte van de Burgerzaal 
tezamen 200 voet, de lengte van de zuidelijke galerij 120 voet, 
de breedte van het hoofdtrappenhuis 10 voet en de diepte van vele 
vertrekken 30 voet. 

De breedte-maten van de vertrekken hangen natuurlijk samen 
met de maten der traveen waarin de gevels zijn verdeeld. In dit 
geval is het een zeer nauw verband, omdat de ramen steeds 
symmetrisch t.o.v. de vertrek-assen, of in de vertrek-assen zijn 
geplaatst. 

Bij de vertrekken in de hoekpaviljoens komen alleen derde delen 
als onderdelen van duimen voor. De gevels zijn daar in drie 
traveen verdeeld. Een vertrek over drie traveen is daar 34 voet, 
over twee traveen 22 voet 1/3 duim en over één travé 10 voet 
2/3 duim breed. Het is nu mogelijk uit de breedte van de ver
trekken de t ravémaat af te leiden. Daar de maat van 22 voet 
1/3 duim in twee richtingen voorkomt, moeten — bij een behoor
lijke symmetrische indeling — de wanden van alle vertrekken 
op gelijke afstanden van de nabijgelegen ramen staan. Wordt 
dan aangenomen dat de drie traveen even groot zijn, dan moeten 
de binnenmuren gelijk van dikte zijn. Maar dan is het verschil 
in breedte tussen een vertrek van drie en een van twee traveen, 
en tussen een vertrek van twee en één van één travé gelijk aan 
de t ravé-maat ; in dit geval dus 11 voet 10 2/3 duim (n.b. 1 voet 
is gelijk aan 11 duim). Dit is dan ook de afstand h.o.h. van de 
pilasters op de hoofdverdieping. De opmeting doet vermoeden, 
dat deze pilasters drie voet breed zijn en dat de buitenste 6 duim 
van de hoeken zijn geplaatst. Uitwendig wordt dan de totale 
breedte van een hoekpaviljoen drie maal een travé van 11 voet 
10 2/3 duim vermeerderd met één pilaster-breedte van 3 voet en 
tweemaal de afstand van 6 duim, wat tezamen juist 40 voet op
levert. Deze maat, een veelvoud van 10 voet, komt op de oude 
prenten niet voor. 

Op soortgelijke wijze laat zich ook de t ravé-maat voor de ge
deelten tussen de noordelijke en zuidelijke hoekpaviljoens bere
kenen. Een vertrek over drie traveen is daar b.v. 33 voet 9 1/17 
duim en een vertrek over twee traveen 21 voet 9 12/17 duim. Het 
verschil daarvan, of de t ravé-maat , is 11 voet 10 6/17 duim. 
Tussen de noordelijke en zuidelijke hoekpaviljoens komen 17 
traveen voor, welke tezamen 17 maal 11 voet 10 6/17 duim of 
203 voet zijn. De pilasters in dit gedeelte zijn op de hoofdver
dieping vermoedelijk ook 3 voet breed en opmeting doet ver

moeden, dat de afstand van de zijkant van een hoekpaviljoen 
tot het nabijgelegen raam in dit gedeelte gelijk is aan de afstand 
van een pilaster tot een raam. Dan is de afstand tussen de noor
delijke en de zuidelijke hoekpaviljoens 203 voet verminderd met 
één pilasterbreedte of precies 200 voet. Weer een maat, een veel
voud van 10 voet, welke niet op de prenten staat aangegeven. 
Dat deze afstand gelijk is aan de lengte van de oostelijke galerijen 
met de breedte van de Burgerzaal tezamen, is niet zo vreemd. 
Het gevolg daarvan is echter, dat de breedte van de noordelijke 
en de zuidelijke galerij daardoor bepaald is. Nl. twee traveen van 
11 voet 10 6/17 duim verminderd met 3 voet, wat oplevert 20 voet 
9 1/17 duim, zoals ook op de oude prenten staat aangegeven. 
Blijkbaar nam men voor de kruising der galerijen een vierkant 
aan en werden daardoor de oostelijke en de westelijke galerij 
eveneens 20 voet 9 1/17 duim breed. 

De lengte van de noordelijke en de zuidelijke galerij staat aan
gegeven op 120 voet. Het totaal van de hier liggende traveen 
moet dan 123 voet zijn (n.b. de reeds genoemde vierkante krui
sing). Tussen de kruisingen zijn deze galerijen in 6 traveen ver
deeld, welke tezamen 123 voet verminderd met vier traveen van 
11 voet 10 6/17 duim moeten zijn, zodat één travé daar 12 voet 
5 95/102 duim groot is. Hieruit laten zich gemakkelijk de breedte-
maten van vertrekken langs noord- en zuidgevel, uitgedrukt in 
102de delen van duimen verklaren. 
Dat de afstand tussen de oostelijke en westelijke hoekpaviljoens 
gelijk is aan de lengte van de noordelijke en zuidelijke galerijen, 
zal zonder meer duidelijk zijn. Voor het uitwendige vinden we 
dus nog een maat, een veelvoud van 10 voet, welke niet op de 
oude prenten staat. 

Het blijkt nu, dat de traveen in twee groepen te verdelen zijn; 
ten eerste traveen waarin 3de delen en ten tweede traveen waarin 
17de, 51ste of 102de delen van duimen voorkomen. 
De eerste groep is als volgt te verklaren. De uitwendige maat 
van een hoekpaviljoen, vastgesteld op 40 voet, werd in drie 
traveen verdeeld, waarbij de pilasters drie voet breed werden 
gekozen en de buitenste 6 duim van de hoeken geplaatst. Hier 
van uitgaande berekende men de t ravémaat op 11 voet 10 2/3 
duim. 

De tweede groep is echter niet verklaard door het feit dat de 
afstand tussen de noordelijke en zuidelijke paviljoens, vermeer
derd met één pilasterbreedte van drie voet, werd verdeeld in 17 
gelijke traveen en de afstand tussen de oostelijke en westelijke 
paviljoens, ook vermeerderd met drie voet, werd verdeeld in 10 
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traveen, waarvan vier gelijk aan de voorgaande en de overige 
aan elkaar gelijk; want dan worden belangrijke elementen in 
het plan buiten beschouwing gelaten. Het is m.i. niet aan te 
nemen, dat juist de afstanden der hoekpaviljoens, of zo men wil 
de lengten der galerijen, van 200 voet en 120 voet en de afme
tingen van de hoekpaviljoens van 40 voet, de basis van het plan 
zouden zijn, zonder dat daarin waren betrokken de afmetingen 
van de middenpartij in oost- en westgevel en de afmetingen van 
de Burgerzaal. De maten van deze onderdelen, behalve de lengte 
van de Burgerzaal, zijn geen veelvouden van 10 voet, en laten 
zich pas berekenen uit de t ravé-maten. Wel is het te verklaren 
dat de 17 traveen in oost- en westgevel tussen de hoekpaviljoens 
alle gelijk werden gekozen. Doordat de Burgerzaal smaller is 
dan de middenpartij in oost- en westgevel, correspondeert een 
gedeelte van de middenpartij en een gedeelte van de teruglig-
gende partij daarnaast, met een zelfde binnenplaats-gevel. 
Gelijke traveen van die binnenplaats-gevel vragen dus gelijke 
traveen in middenpartij en terugliggende partijen van oost- en 
westgevel. 

Het komt mij voor, dat in eerste aanleg ook de afmetingen van 
de middenpartijen, van de Burgerzaal en de breedte van de gale
rijen werd vastgesteld op veelvouden van 10 voet; alles in een 
zeer bepaalde onderlinge verhouding; deze afmetingen moesten 
in verband met de gewenste travé-verdeling worden gewijzigd. 
Een schematisch plan, zoals weergegeven in afbeelding 3, vormt 
dan de grondslag van de opzet. De middenpartij werd 80 voet 
breed gekozen, daarnaast twee gedeelten van 60 voet en de 
hoekpaviljoens half zo breed als de middenpartij, dus 40 voet. 
De afstand tussen de oostelijke en westelijke hoekpaviljoens van 
120 voet gaf ook de lengte van de Burgerzaal; vermoedelijk 
wenste men deze dubbel zo lang als breed en moest dus voor de 
breedte 60 voet worden gekozen. De galerijen gaf men een 
breedte van 20 voet en de vertrekken aan de terugliggende ge
deelten van alle gevels een diepte van 30 voet. Hiermede ligt dan 
het gehele plan vast en blijkt het zeer duidelijk op vierkanten 
te zijn gecomponeerd. 

De wijzigingen, noodzakelijk voor een regelmatige travé-ver
deling, zijn over het algemeen niet belangrijk. Alleen moest de 
middenpartij van oost- en westgevel meer dan 6 voet breeder 
worden. Bovendien moesten de uiterste pilasters hier juist op 
de hoek staan en niet 6 duim er van af, zoals bij de hoekpavil
joens; de middenpartij kreeg daardoor een minder rijke verkrop
ping van de kroonlijsten, terwijl men eerder het tegendeel zou 
verwachten. 
De systematische doorwerking geeft aan de plattegrond een 
bijzondere gaafheid. De indeling van wanden, plafonds en ge
welven, de plaats van deuren kasten en nissen is meteen vast
gelegd. De enige moeilijkheid ontstond door het aan elkaar slui
ten van twee smallere, zes bredere en nog eens twee smallere 
traveen in de noord- en zuidgevel en de daarmee evenwijdige 
wanden van Burgerzaal en galerijen, alsmede in het gewelf van 
de Burgerzaal. Overal is hiervoor een natuurlijke oplossing ge
vonden, door de plaatsing van de trappenhuizen en de grote 
boogopeningen van Burgerzaal naar galerijen. 

Vermoedelijk hangen de hoogteafmetingen samen met de in het 
systeemplan neergelegde afmetingen en niet met de t ravé-maten. 
Om de een of andere reden zal bij de hoogtematen ook een cor
rectie zijn toegepast. Mogelijk speelt daarbij de breedte van de 
pilaster een rol als moduul, hoewel dit bij de plattegronden zeer 
zeker niet het geval is. Wel is er natuurlijk verband tussen de 
gekozen pilasterbreedte van precies 3 voet (voor de eerste orde), 
de t ravé-maat van ongeveer 12 voet, de hoogten der pilasters 
met kroonlijsten van ongeveer 36 voet, de sokkel van ongeveer 
18 voet en de afstand van de gootlijst, of bovenste kroonlijst, 
tot de kroonlijst van de toren, welke ook ongeveer 36 voet is. 
Maar zoals reeds gezegd, er zijn te weinig maten gegeven om dit 
te kunnen nagaan zoals dat voor de plattegronden mogelijk was 
en opmeten kan niet helpen omdat ook hier theoretisch met zeer 
kleine gedeelten van duimen wordt gewerkt, zoals blijkt uit 
enkele aangegeven maten. 

VOORSCHOTTEN VOOR DEN WEDEROPBOUW VAN VERWOESTE WONINGEN. 

Het spreekt vanzelf, dat de regeling en vergoeding van de schade, 
welke aan woningen tijdens de oorlogsdagen is toegebracht, 
veel administratieven arbeid en beslommeringen met zich bren
gen. Ten gevolge hiervan was het niet mogelijk de schade op 
korten termijn voor alle geheel of gedeeltelijk vernielde perceelen 
vast te stellen en tot een vergoeding over te gaan. 
Echter is het dringend noodzakelijk den wederopbouw van ver
woeste en het herstel van beschadigde woningen zooveel moge
lijk te bespoedigen. 
O m nu te voorkomen, dat de herbouw zou moeten wachten op 
verschillende formaliteiten betreffende de financieele afwikke
ling, heeft de regeeringscommissaris voor den wederopbouw een 
regeling getroffen, welke van groot belang is voor de eigenaren 
van vernielde of beschadigde woningen, die om financieele rede
nen nog niet met den herbouw konden beginnen. 
Via de gemeentebesturen is de mogelijkheid geopend om van het 
Regeeringscommissariaat een voorschot te ontvangen in die ge
vallen, waarin het betreft woningen met minder dan 450 kubieke 
meter inhoud (bedrijfsruimte niet medegerekend). Dit zullen 
dus in het algemeen middenstands- en arbeiderswoningen zijn. 
Voor geheel verwoeste woningen kan de Regeeringscommissaris 
aan de betrokkenen 80 procent van de verkoopwaarde van het 
perceel op 9 Mei 1940 als voorschot op de tegemoetkoming in de 
schade uitkeeren. Voorshands zal het voorschot echter niet hoo
ger kunnen zijn dan 80 procent van / 10.000 = / 8.000. 
Wanneer men niet in staat mocht zijn het overblijvende deel 
zelf te financieren en geen hulp van derden kan krijgen kan de 

regeeringscommissaris het verschil tusschen de kosten van 
nieuwbouw en het voorschot als hypotheek leenen. Deze hypo
theek zal in normale gevallen tegen 4 pet. worden verstrekt, doch 
indien de financieele toestand van den betrokkene daartoe aan
leiding geeft, kan de regeeringscommissaris gemakkelijker voor
waarden toestaan. 
Er zijn maatregelen getroffen om deze voorschotregeling zoo 
vlot en soepel mogelijk te doen functionneeren. Natuurlijk moet 
aan eenige eischen worden voldaan. Zoo moet het te bebouwen 
pand in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften en 
passen in de eventueel in voorbereiding zijnde stadsplannen. 
Voorts moet het regeeringscommissariaat goedkeuring verlee-
nen voor de uitvoering in verband met de benoodigde mate
rialen. 
Is hierover echter overeenstemming bereikt, dan kan de finan
cieele regling zonder vertraging tot stand komen. 
In bepaalde gevallen heeft dit systeem reeds tot goede resultaten 
geleid. In Roosendaal, Westdorpe en enkele andere plaatsen 
wordt reeds met voorschotten, welke krachtens deze regeling 
verstrekt zijn, gebouwd. Het is echter aan geen twijfel onder
hevig, dat er in veel meer gevallen van deze regeling gebruik 
gemaakt zou kunnen worden dan tot dusverre geschied is. 
Het gemeentebestuur is de instantie, tot welke men zich kan 
wenden, indien men meent op toepassing van deze voorschot
regeling recht te hebben. Van de zijde van het regeeringscom
missariaat voor den wederopbouw zullen de gemeentebesturen 
de noodige inlichtingen ontvangen. 
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NAALDHOUT, POPULIERENHOUT, BRANDHOUT. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, 
onder verwijzing naar zijn publicatie van 10 Augustus j.l., dat 
de directeur van het Rijksgebouw voor Hout de bij voornoemde 
publicatie verleende dispensatie met ingang van heden intrekt 
ten aanzien van: 
1. Het koopen, verkoopen, afleveren, bewerken, verwerken, 
doen bewerken en doen verwerken van inlandsch rondhout
naaldhout voor zoover dit op stam met schors gemeten een door
snede op borsthoogte had van 18 cm of meer. 
2a. Het koopen, verkoopen, afleveren, bewerken, verwerken, 
doen bewerken en doen verwerken van populierenhout, anders 
dan zware kwastvrije onderstammen, voor zoover dit populieren
hout niet in aanmerking komt voor de fabricage van triplex, 
lucifers of klompen. 
b. Het koopen, verkoopen, afleveren, bewerken, verwerken, 
doen bewerken en doen verwerken van zware kwastvrije popu
lieren onderstammen, voor zoover deze op stam met schors ge
meten een doorsnede op borsthoogte hadden van 45 cm of meer, 
voor alle andere dan voor schildoeleinden ten behoeve van de 

fabricage van triplex, fineer en lucifers (als onderstam wordt 
beschouwd het onderste deel van den stam tot een doorsnede 
aan het dunne einde van 40 cm). 
3. Het bewerken, verwerken, doen verwerken van rondhout, 
dat in aanmerking komt voor zaaghout, mijnhout, werkhout of 
paalhout tot brandhout, brandhoutblokjes, blokjes voor gas
generatoren. 
Het bepaalde onder 1 en 2 is niet meer van toepassing op het 
verkoopen en afleveren door den producent, die geen hande
laar is. 
Derhalve is het van af heden verboden de onder 1, 2 en 3 ge
noemde handelingen te verrichten zonder vergunning van den 
directeur van het Rijksbureau voor Hout. 
Uit het onder 1 bepaalde blijkt, dat de dispensatie van kracht 
blijft voor inlandsch rondhout-naaldhout, dat bestemd is voor 
mijnhout. 
Vergunningen als bovenbedoeld dienen te worden aangevraagd 
bij het Rijksbureau voor Hout, Driekoningenstraat 4 te A m 
sterdam. 

PRIJSVERHOOGING CEMENT. 

Blijkens beschikking van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart mogen de verkoopprijzen worden verhoogd 
met het bedrag, dat tengevolge van de met ingang van 1 October 
j.l. in werking getreden wijzigingen in de omzetbelasting en het 
bijzonder invoerrecht meer aan belasting moet worden betaald. 
In verband hiermede ontvingen wij bericht, dat de minimum
basis-prijzen, vermeld in de „Prijslijst en verdere voorwaarden 
voor den verkoop en de levering van cement in Nederland" d.d. 
1 Mei 1940, vastgesteld door de Stichting Cement-Centrale voor 
Nederland, met ingang van 1 October 1940 worden verhoogd 
met ƒ 0.30 per ton. 
Aangezien voornoemde prijzen per 11 September j.l. reeds met 

/ 2.— per ton waren verhoogd, is dus op alle leveringen, welke 
met ingang van 1 October 1940 worden uitgevoerd, de prijs vol
gens de vorengenoemde Prijslijst, verhoogd met / 2.30 per ton, 
van toepassing. 
Overeenkomstig de publicatie van voornoemd Departement 
mogen zij, die goederen met verhoogde belasting inkoopen, het 
in verband hiermede door hen meer betaalde bedrag, hetzij af
zonderlijk, hetzij in hun verkoopprijzen doorberekenen. 
Voor buitenlandsche cement treedt de verhooging van / 0.30 per 
ton in werking voor alle cement, welke op of na 1 October de 
grenzen passeert. 

BOEKBESPREKING. 

P R A C T I S C H L E E R B O E K V O O R H E T B E R E K E N E N E N C O N S T R U E E R E N 
V A N G E W A P E N D B E T O N door F. H. Mi j l ing, 2e druk. 
U i tgevers-Maatschappi j „ C . Misset" N.V., Doet inchem. 

In zijn voorwoord bij den eersten druk zegt de schr i jver van bovengenoemd 
boek dat de uitgave bedoeld is voor „ b o u w k u n d i g e n , die geen studie ge
maakt hebben van algebra, stat ica en sterkte leer" . 
Ik kan mij voorstel len dat hij behoefte gevoeld heeft tot voor l icht ing van 
een categorie beoefenaren van het bouwvak die een theoret ische opleiding 
hebben moeten missen. Ik denk daarbij aan vak l ieden als betont immer-
lieden, v lechters , en betonwerkers. 
Een dergelijk werkje kan zeer zeker zijn nut hebben, ook voor de ambacht
schoolople id ing. 
Bl i jkens den titel van het boek is dat nu weer niet de bedoel ing; de schri j 
ver wil zijn w iskundig ongeschoolde (dus onbevoegde) lezers maar liefst 
aan het berekenen en construeeren van gewapend beton zetten. 
Het is duidelijk dat daarmede aan het betonvak, dat toch al zoo zeer onder 
beunhazerij te lijden heeft, geen dienst bewezen wordt. 
Met de tweede druk maakt de schr i jver het zijn bouwkundigen, „d ie geen 

studie gemaakt hebben van algebra, stat ica en sterkte leer" , wel bi jzonder 
moeil i jk doordat hij een nieuw hoofdstuk over s tat ica en sterkte leer 
toegevoegd heeft dat voor dezen wel een vo ls t rek t abracadabra moet z i jn. 
De bestaansgrond die de auteur voor zijn boek aanwezig acht, heeft hij 
daarmede wel vo lkomen ondergraven . 
A l s hij in hetzelfde voorwoord zegt dat het boek óók gebru ik t kan worden 
door candidaten v o o r d e verschi l lende bouwkundige examens, voor U .L .N .O . -
cursussen en de laagste k lassen van de M.T.S. , dan wordt de hal fs lacht ig
heid ervan door den schr i jver zelf alreeds gevoeld. Het is v leesch noch 
v isch . 
Voor de eerste categorie is het boek rondweg onbegri jpeli jk en bron v a n 
halve kennis, die het vak niet anders dan schaden kan. 
De tweede categorie komt aan de voor haar magere kost van het boek zeer 
besl ist te kor t ; het staat in dat opzicht ver ten achter bij de voortref fe l i jke 
studieboeken die op het oogenblik in omloop zijn. 
De lage prijs van het boekwerk excuseert de tekorten te dien aanzien in 
geenen deele. 

J . Z . 

RECTIFICATIE. 

Ten gevolge van postvertraging, waardoor de gecorrigeerde 
proeven niet tijdig bij den drukker kwamen, zijn enkele woorden 
in onze vorige nummers niet juist: 
Op pag. 321, No. 40, 24e regel van boven linker kolom te lezen: 
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„van het paleis van Artaxerxes te Suza in het oude Perzië . . . 
enz." 
Op pag. 334, No. 41, 27e regel van boven rechter kolom, te lezen: 
„met een twaalftal Delftsche ingenieurs in A m e r i k a . . . enz." 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. H. G. J. SC H EL LI N G, V O O RZ ITT ER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. L E N S V E L T , J.W.H. C. POT, J. Z IETSMA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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VAN MENSCH TOT MENSCH 

Wij, architecten en bouwkundigen, zijn allemaal gewone men
schen! Ik weet wel, dat er onder ons zijn, die gaarne laten blijken, 
dat zij in de eerste plaats „Kunstenaar" zijn, maar gelukkig 
behooren zij tot de uitzonderingen. 
En nu is het vreemde, dat al die gewone menschen tegenwoordig 
zooveel ongewone dingen doen, als zij gaan bouwen. 
Immers, nu moeten zij vooral n i e t gewoon doen, nu moeten 
zij iets bijzonders praesteeren, zij moeten iets maken, dat vooral 
nooit eerder vertoond werd. 
En waarom? 
Omdat zij alleen op die manier iets schoons kunnen maken? 
Omdat het alleen zóó practisch bruikbaar wordt? 
Omdat het alleen dan een beter verkoopsobject belooft te zijn? 
Neen, collega's, alleen, omdat men bang is, voor „niet origineel" 
aangezien te worden, omdat men bang is voor „duf" of „ver
sleten" gehouden te worden, omdat men bang is ten achter te 
komen bij den collega, die wel iets nieuws „bracht" . De winkel
juffrouw, die vertelt, dat het toch heusch „heel nieuw" is, ont
breekt slechts om het beeld te vervolmaken. 
Nu is „angst" altijd een slechte raadgever geweest en hij leidt 
den mensch op gevaarlijke zijsporen. 

Originaliteit is een schoon begrip, doch wordt alleen in handen 
van de grootsten der grooten tot een mogelijkheid van hooger 

schoonheid. Dufheid en versletenheid kunnen natuurlijk voor
komen, maar het gevaar is voor den architect, die zijn opgave 
met liefde tegemoet treedt, niet zoo groot. Maar och die collega, 
die verstrikt is in zijn zucht om altijd iets „nieuws" te leveren 
en die alles wat op vroeger tijd wijst of aan traditie hangt met 
een schouderophalen voorbij gaat, dat is op den duur de meest 
ongelukkige mensch, dien men zich denken kan, want in den 
strijd om het „n ieuwe" is zijn werk soms reeds verouderd, voor
dat het in gebruik genomen wordt. Het „nieuwe", dat nooit 
„n ieuw" kan blijven zal hem de ééne desillusie over de andere 
brengen. 

Laten we onszelf en de menschheid dit alles besparen en laten 
we dus eindelijk weer probeeren om allemaal „gewoon" te 
worden. 
We zullen dan elkander gemakkelijker begrijpen, we zullen 
eerder gezamenlijk tot een uitspraak komen, die in onzen tijd 
verstaan wordt, terwijl het geheele volk ons beter zal kunnen 
volgen. 
Daardoor wordt de weg geëffend tot een nieuwe verheffing van 
onze Cultuur, omdat we in ons werk weer als „Mensch tot 
Mensch" met elkander zullen kunnen spreken. 

Ir. A. V A N DER S T E U R . 

OPENINGSREDE DOOR PROF. IR. H. T. ZWIERS GEHOUDEN OP DE EERSTE BIJEENKOMST 
VAN DEN STUDIEKRING OVER EEN CORPORATIEVE ORDE IN HET BOUWVAK.*) 

Mijne heeren, 

Het nieuwe bestuur van den nieuwen Bond van Nederlandsche 
Architecten heeft U uitgenoodigd om in dezen studiekring 
mede te werken om meer in het bijzonder te belichten de ver
schillende aspecten van een corporatieve orde voor en in ons 
bouwvak. 
Het is verheugd, dat gij deze uitnoodiging hebt aanvaard, en 
het is overtuigd, dat gij allen voor dit onderwerp bijzondere 
belangstelling hebt omdat U allen het bouwvak in zijn volle 
maatschappelijke beteekenis ter harte gaat. 
Wat wij willen is een s t u d i e k r i n g , géén commissie. 
Een studiekring waar gesproken èn geluisterd wordt. 
En een s t u d i e k r i n g met een wisselend karakter. 
Vandaag bevinden wij ons alleen onder architecten. En wel 
omdat naar onze overtuiging de architecten behooren tot de 
natuurlijke leiders in het groote werkgebied van het bouwen. 

*) Deze eerste bijeenkomst werd gehouden op Maandag 14 October 1940. 

Maar een ander maal zult ge — naar ik hoop — in dit midden 
óók anderen zien. Vertegenwoordigers van andere vakgroepen 
uit dat groote werkgebied. Ik vertrouw, dat èn uit de onder
nemende èn uit de handeldrijvende èn uit de ambachtelijke 
arbeidsgroepen personen gevonden kunnen worden, die bereid 
zijn om tot dezen k r i n g toe te treden. 
Een werkelijke s t u d i e - k r i n g . 

Het is mogelijk dat enkelen zich zouden afvragen of er op dit 
punt wel van studie sprake moet zijn. Er zijn er nog steeds, 
voor wie de woorden corporatief en corporatieve orde of alleen 
maar de woorden orde en ordening onbegrijpelijkheden zijn en 
mogelijk wel zullen blijven. 
Wij zullen ook zonder hen studeeren over die orde, die eigen
lijk in een samenleving die waarlijk s a m e n - l e v e n wel een 
vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. 
Maar wèl zullen wij ons hebben bezig te houden met enkelen, 
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die van meening zouden kunnen zijn, dat de tijd óm te stu-
deeren nog nauwelijks meer daar is. Tot hen zou ik willen 
zeggen, dat het studeeren, zoo als wij dat zien, niet moet zijn 
en ook niet kan zijn een theoretische vóórbehandeling zonder 
rechtstreeksche verankering in de werkelijkheid, maar dat men 
kan werken en dóórstudeeren, verder studeeren tegelijkertijd. 
Er valt steeds en overal te studeeren, vóór het d o e n , in het 
doen en dóór het doen zelf. 
Er is geen tijd van studie, geen tijd van denkend rijpen en 
rijpend denken, die volledig van den tijd van het doen behoeft 
te worden gescheiden. 

En wij komen dan ook niet tot U als vreemdelingen, die U 
vragen: Wij zijn op dit gebied vreemd en onbekend, wijs ons 
den weg. 
Wij komen tot U als trekkers, die zich tevoren op den tocht wel 
degelijk hebben voorbereid, die den weg wel degelijk hebben 
verkend, maar die toch niet van meening zijn dat zij het daarom 
stellen kunnen zonder anderen, zonder hun hulp, zonder hun 
medewerking, zonder hun inzicht. 

Gij weet, dat de leden van ons nieuwe bestuur waarlijk van
daag niet voor de eerste maal de vraagstukken van maat
schappelijke en vak-orde ter hand nemen. Gij weet ook — wat 
mij persoonlijk betreft — dat ik nooit geschroomd heb, in 
welk gezelschap ook, aan mijn inzichten daarover uitdrukking 
te geven. 
Er zijn anderen geweest, die deze vraagstukken niet allereerst 
in eigen kring, maar veeleer daarbuiten aan de orde meenden 
te moeten stellen. Die van meening waren, dat wij ons niet 
b u i t e n de „politiek" moesten houden. 
Mijne heeren, ik geloof niet, dat wij ons buiten de politiek 
hebben gehouden, want in zijn eenige en waarachtige betee
kenis is de „polit iek" de behartiging van het algemeen welzijn 
en is het in eigen kring en vanuit eigen kring aan de orde 
stellen van de vraagstukken van vak-orde en maatschappelijke 
orde evenzeer „polit iek". 
En het is gebleken een „politiek" te zijn geweest, die de archi
tecten nauwer heeft aaneengesloten en die de mogelijkheid 
heeft gegeven als gesloten vak-groep op te treden. 
Er zullen daarbij vragen kunnen rijzen. 
De vraag óf de architecten in een corporatieve orde van het 
bouwvak thuis hooren. De vraag óf zij dan elders thuis hooren 
en waar. De vraag zelfs öf de b o u w k u n s t door de aaneen
sluiting der architecten en door een corporatieve orde gediend 
kan zijn. 

Ik moge U, als inleiding tot dezen dag van mijn eigen inzichten 
daaromtrent een duidelijker beeld geven. 
Ik zal daarbij niet uitgaan van de al te simplistische opvatting, 
dat de geschiedenis dit of dat b e w i j s t . Het moge waar zijn, 
dat in het algemeen b.v. de groote perioden van bouwkunstge
schiedenis samen vallen met perioden van een duidelijke maat
schappelijke orde, tot het trekken van conclusies daaruit mogen 
wij niet besluiten op grond van de v e r s c h i j n s e l e n alleen. 
Wanneer wij alleen letten op de uiterlijke verschijnselen, dan 
kan men, terecht, ook op andere f e i t e n wijzen. Ik denk daarbij 
aan wat in tijden van mindere gebondenheid en tijden van weinig 
duidelijke maatschappelijke orde aan hoogtepunten van kunst 
werd voortgebracht. Ik denk aan Goethe en Schiller, aan Beet
hoven en anderen. En ik denk, zelfs op het maatschappelijk toch 
zoo gebonden arbeidsgebied als dat van het bouwen aan een 
vrijwel onomstreden figuur als Óstberg. 
Individueele hoogtepunten van kunst in tijden zonder de maat
schappelijke- en vak-gebondenheid van de groote bouwkunst
perioden. 
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Eenerzijds duidelijke voorbeelden van het verband tusschen 
bouwkunst en samenleving. Anderzijds duidelijke afhankelijk
heid van de kunst van den individueelen kunstenaar. 
Tegenstrijdigheid? Schijnbaar wel. 
Wanneer wij ons beperken tot het aanschouwen van de feiten, 
van de zichtbare, de tastbare, de waarneembare uiterlijke ver
schijnselen. 
Maar géén tegenstrijdigheid meer wanneer wij begrijpen, dat 
deze zichtbare, tastbare en waarneembare uiterlijke verschijn
selen niet méér zijn dan ver-schijnsel. In den waren zin van het 
woord. 
Datgene wat — waarneembaar — naar buiten ver-schijnt. 
Ver-schijnsel dus van iets. 
Van een bestaande, een levende oorzakelijkheid, die het ver
schijnsel verwekt. Wie alleen den buitenkant van de dingen, de 
schaal, de „fe i ten" kan of wil waarnemen, die moge „zien", maar 
hij blijft ziende blind. 
Blind voor het innerlijk, de kern, de beweeg-reden van datgene 
waarvan de waar-neembare werkelijkheid het verschijnsel is. 

Toch kunnen wij — in eersten aan leg— alléén het ver-schijnsel 
waar nemen. 
Wij kunnen alleen waarnemen het naar buiten verschijnende, 
dat tot ons komt via onze z i n t u i g e n , dat zijn, in onze prach
tige Nederlandsche taal zoo kernachtig uitgedrukt, de t u i g e n , 
de werktuigen van den z i n. 
Zij brengen het uiterlijk, het waarneembare verschijnsel, het 
„fe i t" tot ons denken, opdat ons denken het w e z e n , het inner
lijk zijn, de levende oorzakelijkheid er van moge verstaan. 
En ook wanneer wij dit niet allen op gelijke wijze verstaan, dan 
toch hebben wij voor den z i n der dingen in het algemeen, voor 
de levende oorzakelijkheid van alle verschijnsel in het geheel der 
dingen één gemeenschappelijken naam: God. 

Niet door conclusies uit een verwachte analogie van de feiten, 
maar alleen door terug te gaan tot den z i n der verschijnselen, 
dat is tot God, kan de geschiedenis tot leering zijn. 
Wij willen zien èn v e r s t a a n . 
Voor zoover het den mensch gegeven is te zien en te verstaan. 

Hoe en wanneer kunnen wij de dingen verstaan? 
Ons is — in het geheel van de Schepping — gegeven het l e v e n . 
En i n dat leven de potentie tot l e v e n s - v e r r i c h t i n g e n . 
O n b e w u s t e èn b e-w u s t e. 
Beide in twee categorieën denken en doen. 
En beide daarin met tweeërlei gerichtheid. 
Beide ingesteld op het passieve, het opnemen, het ervaren, het 
ondergaan van werking van buitenaf, i n - w e r k i n g dus. 
En beide ingesteld op het actieve, het zelf in-werken naar buiten, 
het z e l f w e r k z a a m z i j n . 

Eerste on-bewuste ervaring van het d o e n is het waar-nemen 
door middel van de zintuigen. Het m o e t e n waarnemen van de 
natuur, dat is het naar buiten tredende verschijnsel van wat in 
de Schepping vóór ons en óók voor óns is gegeven. 
Eerste on-bewuste ervaring van het d e n k e n is de er-kenning 
daarvan. 

Na die er-kenning van God en Schepping als het éérste richt tot 
denken zich, nu in b e w u s t e z e l f - w e r k z a a m h e i d en 
weer door middel van het d o e n van de zintuigen, opnieuw tot 
de natuur. Om daarvan de veelheid der verschijnselen te onder
zoeken en den zin der verschijnselen nader te l e e r e n kennen. 
Aan het zich r i c h t e n tot de natuur als verschijnsel Gods 
ontleent de mensch zijn k e n n i s . 

Met onderzoeken en leeren kennen kan hij echter niet volstaan. 

V 

Hij kan zelfs niet leven (en dus niet komen tot onderzoeken en 
leeren kennen) zonder zelfwerkzaamheid naar buiten. 
En hij kan alleen maar zélf werken met de m i d d e l e n die de 
Schepping hem verschaft. Hij werkt met zijn eigen middelen, 
d e n k e n en d o e n e n met de middelen buiten zich zelf, zoowel 
stoffelijke als onstoffelijke. 

Het is daarbij h e t z e l f d e denken, dat zich richtte tot de 
natuur om te komen tot k e n n i s , dat nu leiding geeft bij het 
doen, bij de zelfwerkzaamheid naar buiten. 
Het zijn d e z e l f d e zintuigen, waarmee hij zich waar-nemend 
tot de natuur richtte, die nu in zelf-werkzaamheid, in het kunnen, 
de werktuigen van z ij n zin, van z ij n wil zijn. 
En het zijn dezelfde m i d d e l e n , die hij i n de natuur heeft 
leeren k e n n e n, waaraan hij zijn k u n n e n verricht. 
Zoo geeft het denken leiding bij het doen. En de middelen zijn 
de in de natuur gegevene, waarin de mensch nu z e l f schep
pend of beter voort-brengend, verder-brengend handelt. 
Om daarmee te voorzien in zijn o n d e r h o u d . 
In den waren zin. 
Niet alleen in eng materieelen zin. 
Maar in den zin van het o n d e r h o u d e n , het in stand hou
den van het hem van God gegeven leven. En het doen voort
bestaan van dat leven. 
Als een daad-werkelijke erkenning van den p l i c h t datgene 
wat ons gegeven is in stand te houden en te doen voortbestaan. 

Al datgene wat van God is, wat naar Z i j n wil is en wat wij 
als een onontkoombare gegevenheid hebben te aanvaarden, 
noemen wij n a t u u r . 
Al dat gene wat van den mensch is, wat naar menschelijken 
wil in zelfwerkzaamheid van o n d e r z o e k èn v o o r t b r e n 
g i n g geschiedt, noemen wij c u l t u u r . 
Zoo gaat, in alles, de natuur aan de cultuur vooraf. 
En zoo kan de c u l t u u r alleen dan z i n hebben wanneer 
daarin de natuur wordt erkend als het e e r s t gestelde, het 
vóór alles en voor a l l e s gestelde. 

Hier mag geen begripsverwarring optreden. 
De natuur is niet God zelf, maar de w a a r n e e m b a r e v o r m 
van Zijn werk. En de cultuur is niet de mensch of de mensch-
heid zelf, maar de waarneembare vorm van menschelijk den
ken en doen. 
Alles wat waarneembaar tot ons komt, komt dat op een be
paalde wijze, in een bepaalden v o r m . 
Alle doen en handelen is tevens het g e v e n v a n v o r m . 
Wij onderscheiden daarbij bewust en onbewust handelen. 
Ademen e.d. zijn o n b e w u s t e handelingen, handelingen van 
n a t u u r . 
Tot de c u l t u u r behoort alles wat de mensch b e w u s t v e r 
r i c h t t o t i n s t a n d h o u d i n g en v o o r t z e t t i n g v a n 
h e t l e v e n . 
En daarbij treedt voor alle b e w u s t e handeling een duidelijke 
onderscheiding op; ademen e.d. onbewuste handelingen doet de 
mensch individueel. 
Niet gebonden aan andere individueele menschen. 
Bij géén van de b e w u s t e levens-verrichtingen echter k a n 
h ij g e h e e l a l l e e n e n o p z i c h z e l f s t a a n d b l i j v e n . 
De natuurlijke voortplanting moge als daad zelf in natuur onver
anderlijk en buiten den menschelijken wil bepaald zijn, het ver
richten van de daad is een bewuste handeling in gemeenschap. 
De voorziening in het levensonderhoud blijft, hoe eng men ook 
het begrip behoeften moge stellen, een handeling in gemeen
schap. 
Alle b e w u s t e levensverrichtingen zijn gebonden aan anderen. 
Tot de cultuur behoort dus onherroepelijk het s o c i a l e , het 
g e m e e n s c h a p p e l i j k e . 

In de cultuur erkenne de mensch echter de natuur als het e e r s t 
gestelde, het v ó ó r alles en voor a l l e s gestelde. 
Evenals in de natuur geleding bestaat naar aantal èn naar aard 
of soort en naar functie of plaats in het geheel, een geleding, die 
wij noemen de natuurlijke orde, evenzeer zal er in de cultuur een 
s o c i a l e o r d e dienen te zijn naar aantal, naar aard en naar 
functie in het geheel. 
Geen be-dachte geleding, geen kunst-matige. Maar een natuur
lijke, een organische. 
Zoo dient in de s o c i a l e o r d e vereenigd te zijn wat van 
nature één is en gescheiden, wat van nature gescheiden is. Er 
dient te zijn eenheid en veelheid, verbondenheid en gescheiden
heid, gelijkheid en ongelijkheid, kwantiteit en kwaliteit. 
En daar waar van nature gelijkheid is, dient van die gelijkheid 
te blijken. 
En evenzeer dient daar, waar ongelijkheid is, van die ongelijk
heid te blijken. 
Dat wil zeggen er zij gelijkheid van het van nature gelijke. 
Maar rangorde, natuurlijke hiërarchie van waarden voor het van 
nature ongelijke. 
Geen verwisseling ook van waarden. 
Géén stellen van het getal, de kwantiteit, als maatstaf, daar waar 
naar het wezen het getal geen natuurlijke maatstaf is. 
Géén primaat naar den tijd, daar waar het eerste in den tijd niet 
van nature het eerste in waarde is. 

Verbondenheid van wat van nature verbonden is. 
Samen-werking van wat van nature samen werkt. 
Dus van wat de voortplanting, het voortbestaan in engeren zin 
betreft de g e l e d i n g in die eenheden, die van nature de voort
planting bepalen; dus de eenheid van man, vrouw en kinderen, 
het gezin als eerste grondslag voor de s o c i a l e o r d e . 
Verbondenheid van wat van nature verbonden is. 
Samen-werking van wat van nature samen-werkt. 
Dus voor wat den aard en de soort betreft de g e l e d i n g in 
die eenheden, die van nature den aard en de soort bepalen, dus de 
eenheid van volksgroep en volk als grondslag voor de s o c i a l e 
o r d e . 

Verbondenheid van wat van nature verbonden is. 
Samenwerking van wat van nature samen-werkt. 
Dus voor wat plaats of functie in het cultureele leven betreft 
de g e I e d i n g in die eenheden, die van nature plaats en functie 
bepalen. 
Geleding in corporaties of gemeen-schappen. 
Gemeenschappen naar gelijkheid van denken en naar gelijk
heid van doen (richting-gemeenschappen en vak-gemeenschap
pen). 
En samen-werking, coöperatie van die corporaties, in grootere 
éénheden naar samen onderzoeken (studiegemeenschap), naar 
samen denken en willen (doel-gemeenschap), naar samen ar
beiden in grooter verband (bedrijfs-gemeenschap). 

Geleding èn samen-voeging. 
Naar soort en naar plaats. 
In het grootere geheel en in de deelen van dat geheel. 
En dat naar een natuurlijke hiërarchie van waarden. 
Want zonder dit laatste blijven geleding en samenvoeging 
kunstmatig en niet gevormd naar de natuur. Onorganisch dus. 

Dat is, naar mijne overtuiging, de algemeene grondslag van wat 
de samenleving heeft na te streven. 

Wij gelooven dat wij naar de mogelijkheden van het heden en 
op dit beginsel ten slotte gericht onze nieuwe gemeenschappe
lijke architectenorganisatie hebben opgebouwd. 
En wij gelooven dat wij daarmee de mogelijkheid hebben ge
schapen om, èn als individueele werkers èn als vakgroep van 
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gelijksoortige werkers op de juiste plaats te kunnen worden 
ingeschakeld in een sociale orde die van gelijke beginselen zou 
uitgaan. 

Ik kom daar zoo aanstonds op terug. 
Maar tevoren wil ik nog antwoord geven op de vraag, waarom 
wij nu óók gelooven, dat die bouw van onze nieuwe organisatie 
bevorderlijk kan zijn en als God 't geeft zal zijn voor de bouw-
k u n s t . 
Ik moge nog even teruggaan. 
Elk menschelijk voortbrengsel is product van denken en doen, 
product van k e n n e n en k u n n e n . 

Maar is dan niet juist wat wij k u n s t noemen de hoogste 
menschelijke praestatie van k u n n e n ? 
En is deze uit der aard niet juist volstrekt gebonden aan en 
bepaald door het individueele kunnen? Door de g a v e ? 

Dat zou zoo zijn en dat zou inderdaad de e e n i g e mogelijk
heid tot k u n s t in het algemeen zijn, wanneer de zelfwerk
zaamheid van den mensch zich tot de afzonderlijke individuen 
— ieder voor zich — beperkte. 
Niet alleen is dat echter, gelijk wij gesteld hebben, niet het 
geval in een cultuurdoorsnede van het h e d e n , maar evenmin 
is dat het geval in een cultuurdoorsnede d o o r d e n t i jd . 
Kennis is nooit alleen eigen verworven kennen. 
En kunde is nooit alleen eigen verworven kunnen. 

Maar in eigen kennen en in eigen kunnen is steeds en te allen 
tijde v e r w e r k t óók het kennen en kunnen van anderen. 
Het kennen en kunnen van tijdgenooten. 
En het kennen en kunnen van voorgeslachten. 

De cultuur beperkt zich niet tot het heden, maar strekt zich 
uit van het verleden over óns heden naar de toekomst. 
De verbondenheid in het g e z i n is van nu èn van vroeger en 
is er vóór de toekomst. 
De verbondenheid in het v o l k is van nu èn van vroeger en is 
er vóór de toekomst. 
De verbondenheid in het v a k is eveneens van nü en van vroe
ger en vóór de toekomst. 
In de cultuurdoorsnede van het h e d e n is grondslag van de 
s o c i a l e o r d e de geleding in en de samenwerking van en in 
natuurlijke eenheden. De geleding nü. Maar er is evenzeer ge
leding en samen-werking in den tijd. De geleding in volks
gemeenschap en vakgemeenschap strekt zich óók uit dóór den 
tijd. 
En in de cultuurdoorsnede d o o r d e n t i jd is de samenwer
king duidelijk te onderkennen a l s . . . eenerzijds de l e e r 
z a a m h e i d in kennen en kunnen, het in-werkende, het er
varende, anderzijds de m e d e d e e l z a a m h e i d , de zelfwerk
zaamheid gericht op de toekomst. 
Inderdaad, ieder individu moet opnieuw beginnen met het 
l e e r e n k e n n e n en het I e e r e n k u n n e n . 
En waar de verbondenheid in den tijd wordt ontkend, waar 
kennen en kunnen van vroeger niet worden aanvaard, daar 
k a n a l l e e n de i n d i v i d u e e l e g a v e de mate van kun
nen bepalen. 
Daar maakt een enkele begaafde op zich zelf staande, eenzame 
„kunst". 
En daar wordt door de minder begaafden, worstelend met op
gaven, die aan het verworven eigen kennen en eigen kunnen 
eischen stellen die vèr boven hun bereik liggen, een erbarmelijk 
resultaat voortgebracht. Zij trachten zichzelf en hun werk den 
„schijn" van kunstpraestatie te geven, door zich aan het voor
beeld van de „begaafden" te spiegelen. Zij zien daarvan de 
„vormen", de uiterlijke verschijnselen en nemen die over. Naar 
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de mate van hun bekwaamheid volgen zij de m a n i e r e n van 
de „grooten" in het vak. 
Zonder vak- en volks-overlevering zijn enkele begaafde kunste
naars eenzamen en onbegrepenen en de anderen manieristen 
geworden. 
Daar is sprake van individueele kunstpraestatie, maar n i e t 
van een w a a r l i j k e cultuur, want deze kunstpraestatie be
rust niet op de natuurlijke verbondenheid van wat van nature 
verbonden is, n i et op de natuurlijke eenheid van leerzaamheid 
en mededeelzaamheid, n i e t op de natuurlijke overlevering. 

Wanneer daarentegen het individueele kennen en het indivi
dueele kunnen n i e t berusten op het persoonlijk verworvene 
alléén, maar wanneer deze berusten op het p e r s o o n l i j k è n 
g e z a m e n l i j k verworvene, wanneer deze dus wordt gedra
gen èn door de natuurlijke samen-werkingen in het heden èn 
door het in v a k en v o l k als cultuurgoed o v e r g e l e v e r d e , 
dan is niet meer alleen de individueele mate van kennen en kun
nen de maat-staf, waarnaar de cultuur bepaald kan worden. 
Dan wordt de cultuur bepaald door het overgedragen cultuur
goed als basis èn door het eigentijdsche vermogen aan kennen 
en kunnen. 
Dan kan ook de minder begaafde tot een zoo groote mate van 
kennen en kunnen komen en tot een zoo juist gecoördineerd 
vermogen tot voortbrengen, dat ook z i j n werk in de cultuur 
van den tijd een waardige plaats heeft. 
Dat werk is dan n i e t een stuk eigen, op zich zelf staande cul
tuur, maar een stuk vak- en volkscultuur. En die vak- en volks
cultuur hebben hem, in de o v e r l e v e r i n g de mogelijkheid 
gegeven, de m a c h t dus, om iets van waarde tot stand te 
brengen. 
Dan, maar ook dan alleen, ligt het deelhebben aan een waarlijke 
cultuur binnen zijn macht. 
Anders ligt het vèr boven zijn macht. 

En voor het werk van de hoogst begaafden is het net zoo. 
Ook hun „kunst" kan alleen dan van de eenzaamheid worden 
verlost en tot deelhebben in een waarlijk cultuurleven komen, 
wanneer hij wortelt in de vak- en volksoverlevering, zonder 
daarbij het samen-werken nü en dus de in het nü u i t die samen
werking te voorschijn tredende behoeften te ontkennen. 

Het heeft geen zin te ontkennen dat er grootere en kleinere 
bekwaamheid is, hooge en geringe begaafdheid. 
E n d a t e r t e a l l e n t i j d e e e n n a t u u r l i j k e h i ë r a r c h i e 
naar b e k w a a m h e i d z a l b e s t a a n . 

Maar evenmin heeft het zin te ontkennen dat, zeer in het alge
meen gesproken, èn vele „grooten" èn vele „k le inen" de ver
bondenheid in vak en volk en de verbondenheid in vak- en volks
overlevering te weinig als grondslag hebben gesteld. Deze alge-
meene verbondenheid nü èn in de overlevering is de eenige 
grondslag voor een waarlijke cultuur, gebaseerd op een alge-
meene gerichtheid naar de natuurlijke orde en dus op een 
natuurlijke hiërarchie van waarden. 

Wij zullen, allen tezamen, d i e n natuurlijken grondslag terug 
moeten vinden, wil uit dezen tijd de m o g e l i j k h e i d tot een 
waarlijke vak- en volkscultuur kunnen opgroeien. 
D.i. de m o g e l i j k h e i d t o t s t i j l . 
Waarin dan wat nu een eenzame individueele kunstpraesiatie 
zou zijn, wordt tot een hoogtepunt van den stijl, in een alge-
meene bouwkunstige volkscultuur. 

Mijne heeren, ziedaar de motiveering van ons geloof dat de 
vereeniging van allen die ons mooie vak beoefenen in één cor

poratie óók en juist in het belang van de bouwkunst kan zijn. 
Hopen wij dat zij het ook zal mogen zijn. 
Het is nü tijd om onze ware grondslagen terug te vinden, te 
zamen. Want het bouwen dat de volks-gemeenschap noodig 
heeft is niet het bouwen van enkelen, maar van velen. 
En die velen hebben tezamen een ontzaglijke verantwoording 
tegenover tijd en historie. 
Met het totstandbrengen van corporaties als de onze alleen is 
echter de vak-orde nog slechts in een allereerste begin van 
geordenden socialen opbouw getreden. 
Want deze corporatie kan alleen maar i n zich zelf op een 
bepaald en beperkt gebied werkzaam zijn. 
Zij kan in zich zelf de artistieke, de technische en de moreele 
zijde van de maatschappelijke verantwoordelijkheid behartigen 
en zal daarmee de grondslagen van bouwkunst, van bouw
techniek en vak-moraal kunnen verstevigen, maar zij zal zelfs 
dat niet volledig kunnen doen zonder anderen. 
En zoodra zij óp die grondslagen in de w e r k e l i j k h e i d 
m o e t g a a n b o u w e n , zal zij samen-werkende, samen-ar
beidende, verhouding dienen te hebben tot anderen. 
Allereerst tot die anderen, met wie zij tezamen de bouwwerken 
in arbeid, door werken tot werkelijkheid moet brengen. 
Van nature leidt de architect dat werk. 
Maar hij is niet bij machte het te verwerkelijken zonder den 
arbeid van mede-arbeiders. Zonder de hoogere en lagere am
bachtslieden, waaronder ik ook de uitvoerders, opzichters en 
teekenaars zou willen begrijpen. 
De samenwerking dient dus allereerst te zijn een samenwerking 
met de gemeenschappen van ambachtslieden. 
Naar mijne meening dienen ook deze in vak-groepen te worden 
samengebracht, alweer om in eigen kring de grondslagen van 
arbeid in kunnen en kennen en de vakmoraal hoog te houden. 
Deze corporaties dienen dus óók te zijn w a r e vak-vereeni-
gingen. Vereenigingen, welken het vak, het ambacht ter harte 
gaat. 
Daarom is naar mijne meening het georganiseerd zijn van de 
ambachtslieden alleen vruchtbaar voor een waarlijke orde, 
wanneer de organisatie vakgroepsgewijs is opgebouwd. 
Tusschen de architecten en de ambachtslieden vinden wij vele 
groepen, die bij de bestaande orde z e k e r noodig zijn, maar 
waarvan het p r i n c i p i e e l e karakter in het bouwen minder 
vanzelfsprekend is. 
Tot deze groep behooren de ondernemers, de aannemers, de 
onderaannemers, die op gelijken grondslag georganiseerd die
nen te zijn in vakgroepen. 

Dit zijn de eigenlijke werkers i n het bedrijf. 
Daarnaast staan degenen die niet in het bedrijf, maar vóór het 
bedrijf werken. 
Sommigen daarvan doen dit principieel en uitsluitend, dus fabri
kanten en handelaren, alleen werkend voor de bouwbedrijven. 
Anderen behooren wèl principieel, maar niet uitsluitend tot de 
mede-werkers, dus fabrikanten en handelaren, niet alleen wer
kend voor de bouwbedrijven. 
En weer anderen werken slechts incidenteel mede, zooals trans
portwezen e.d. 

Er zal moeten worden nagegaan in hoeverre deze groepen binnen 
de gemeenschappelijke organisatie van het bouwbedrijf als 
geheel zullen moeten vallen. 
Wanneer men stelt, dat de eerste groep, dus zij die uitsluitend 
fabriceerend of handelend optreden voor de bouwnijverheid, 
b i n n e n een gemeenschappelijke orde van het bouwbedrijf 
thuis hooren, dan rijst de vraag of zij toch, n a a r b u i t e n , niet 
óók ergens anders thuis hooren. 
Dit geldt voor hen die niet uitsluitend of slechts incidenteel voor 
de bouwnijverheid werken natuurlijk in nog sterkere mate. 

En daaruit moge blijken dat ook in een volledige gemeenschap
pelijke orde van het bouwbedrijf, die wij b.v. het bouwschap 
kunnen noemen, verbindingen van verschillende corporaties of 
gemeenschappen naar buiten mogelijk moeten zijn. 
Wanneer wij dit vooropstellen, dan kan het bouwschap dus een 
in zich zelf sluitend geheel vormen, dat n a a r b u i t e n natuur
lijk g e b o n d e n dient te zijn, maar dat n a a r b i n n e n vrij 
kan zijn. 

Zooals elk zelfstandig organisme in een natuurlijken opbouw 
vrij en zelfstandig is naar binnen, maar naar buiten gebonden 
aan andere zelfstandigheden en daarmee d e e l uitmaakt van 
een g r o o t e r geheel. 
Dit beteekent dus: uitdrukkelijke gebondenheid van het bouw
schap naar buiten, te bereiken in den vorm van medezeggen
schap van een grooter organisme in de leiding van het bouw
schap. 
En het beteekent: vrijheid naar binnen, te bereiken door toe
kenning aan het bouwschap als een natuurlijke consequentie 
van ordenende bevoegdheid binnen het eigen werkgebied. 

En datzelfde wat geldt voor het bouwschap als geheel zal ook 
moeten gelden voor de afzonderlijke deelen, de vak-gemeen
schappen. 
Daarbij rijst de vraag of hier behalve de vakgroepindeeling óók 
niet een regionale deeling van het bouwschap zal moeten vol
gen. Opdat regionaal de u i t v o e r i n g van ordenende maat
regelen èn de samenwerking kunnen worden behartigd. 
Persoonlijk zie ik het zóó, dat alle „corporaties" in den staat 
zooveel mogelijk in dezelfde kringen en districten gedeeld zou
den moeten zijn, waardoor samenwerking, op elk gebied, naar 
binnen en naar buiten, op de meest eenvoudige wijze tot uit
voering zou kunnen komen. 

Het is immers zoo, dat alleen in kleinere werkgemeenschappen 
vruchtbaar gewerkt kan worden. 
Oók in „werk" van besturen en uitvoeren. 
Daarom zie ik ook zoowel in de organisatie van het bouwschap 
als in den opbouw van de afzonderlijke vak-gemeenschappen 
een kleine besturende kern met verstrekkende bevoegdheden 
als een noodzaak, zonder daarbij aan de verplichting, om van 
het gebruik van die bevoegdheden verantwoording af te leg
gen, te willen tornen. Integendeel. 

In het beeld, dat ik U tot nog toe schetste is het bouwschap 
als geheel dus niet de s o m van zijn deelen, maar méér dan 
die som: de organische bedrijfsgemeenschap van de afzonder
lijke vak-gemeenschappen. 
Niet minder en niet meer. 

Wat zou nu tot de taak van het bouwschap behooren en wat 
niet? 

M.i. behoort wèl tot haar taak de regeling van al datgene wat 
geheel binnen haar eigen gebied blijft. 
Vervolgens behoort tot haar taak al datgene waarvoor zij 
namens het bouwschap als geheel naar buiten kan optreden. 
Maar tot haar taak behoort m.i. niet datgene wat behoort tot 
het specifieke gebied van één of eenige der corporaties en wat 
toch niet binnen die corporaties alleen kan worden geregeld. 

Ik denk daarbij aan de relatie van bouwen en beeldende kunsten. 
Aan de relatie van bouwtechniek en andere technieken. 
Ook aan de relatie van de „vri je" architecten met de beoefenaren 
van andere vrije beroepen. 
Ik denk — om niet bij de architecten-relaties te blijven — aan 
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die van de ondernemers, de fabrikanten en de handelaren met 
handel en verkeer in het algemeen. 
Zoo zien wij naast de geleding van de sociale orde in b e d r ij f s-
g e m e e n s c h a p p e n een andere, m.i. evenzeer noodzakelijke 
geleding, nl. die van de d o e l - g e m e e n s c h a p p e n , van 
nature a n d e r e soort-gemeenschappen. 

Zoo zullen de architecten deel moeten hebben in de b e d r i j f s-
g e m e e n s c h a p van het bouwen èn in de d o e l g e m e e n 
s c h a p p e n van de kunsten, van de technische wetenschap
pen en technisch kunnen en mogelijk van de vrije beroepen. 
En zoo zullen andere groepen deel kunnen hebben èn in de 
bedrijfsgemeenschap van het bouwen èn in de doelgemeenschap-
pen van techniek en ambacht, van handel, nijverheid en ver
keer e.d. 
Ook denk ik aan de relatie van het bouwbedrijf met grond en 
grondstoffen die andere verbindingen naar buiten van het 
bouwschap en van zijn deelen noodig zullen maken. 

Verder denk ik aan het onderwijs. 
Wanneer wij uitgaan van de tegenwoordige onderwijstoestan
den, die in feite, buiten de studie van de medicijnen en een 
enkele andere uitzondering, neerkomen op een volkomen schei
ding van vak-opleiding en vak-praktijk, dan zou de aanraking 
met onderwijs en opleiding voor elke vakgroep een eigen ver
binding naar buiten of hoogstens een verbinding elk-voor-zich 
in een buiten het bedrijf staande onderwijs-gemeenschap be-
teekenen. 

Het komt mij voor, dat de opleiding èn in het ambacht èn in 
de lagere en hoogere techniek meer dan tot dusverre weer met 
de vakpraktijk verweven dient te zijn. 
En dat het verkrijgen van graden en titels c.q. bevoegdheden 
tot uitoefening en vestiging mede door en in de vakpraktijk 
dient te worden verkregen. 
Daarmee zou dan worden erkend de h i ë r a r c h i e n a a r be
k w a a m h e i d , die er is en er zal blijven en die wij — doch 
uitsluitend als overgangsmaatregel — t ij d e I ij k b i n n e n 
onze nieuwe organisatie hebben gesteld en die naar mijn over
tuiging eigenlijk óók in andere vak-groepen gesteld behoorde 
te worden. Maar bij die erkenning van graden en titels, verkre
gen mede door en in de vak-praktijk zou tegelijk de hiërarchie 

OVER NATUURSTEEN EN 

Ofschoon Vitruvius in zijn opsomming van de negen gebieden, 
die doorvorscht moeten worden door hem die eerlang architect 
wil zijn — taal, teekenen, wiskunde, geschiedenis, wijsbegeerte, 
muziek, gezondheidsleer, rechtspraak, sterrenkunde — niet de 
geologie noemt, meen ik toch dat zeker inzicht in dit deel der 
wetenschappen hem in vele gevallen uitstekend te pas kan 
komen. Ik zal trachten in dit artikel een en ander van de kennis 
der gesteenten te vertellen, en in verband daarmede iets over 
de wijze waarop gesteenten aan verweering zijn blootgesteld. 
De geologie neemt het begrip gesteente wat ruimer dan het 
spraakgebruik. Het doet er in die wetenschap niet toe of het 
gesteente een deel is van een vaste rots, of dat het gaat om los 
zand, veen, klei of grind. Alle hebben zij eenmaal deel gehad 
aan de samenstelling van de aardkorst. 

De kennis der gesteenten houdt zich met de samenstelling, de 
eigenschappen en het voorkomen daarvan bezig, en is voor den 
architect van belang omdat bij nagenoeg elk bouwwerk wel een 
of ander gesteente in den vorm van natuursteen tot toepassing 
komt. 
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naar bekwaamheid verplaatst worden naar een plaats b u i t e n 
de vakgemeenschap zelf, naar de plaats waar die hiërarchie van 
nature thuis hoort, naar een vroeger stadium, een stadium van 
leerling-wezen of van een l a g e r e vakgroep, voorafgaande 
aan het toetreden tot de vakgroep zelf of tot een h o o g e r e 
vakgroep. 
Dit immers is de natuurlijke weg. 
Géén onderscheiding i n de vakgroep. Wèl onderscheiding buiten 
of voorafgaande aan de vakgroep. En waar noodig dus onder
scheiding van v e r s c h i l l e n d e vakgroepen. 

Mijne heeren, ik geloof U hiermee een zeer algemeen beeld te 
hebben gegeven van de vele facetten, die het onderwerp, waar
voor wij hier te zamen zijn gekomen, vertoont. 
Uit der aard is dat beeld niet meer dan een schetsplan. 
Wat niet wil zeggen dat ik mij ten aanzien van het uitvoerings-
ontwerp, van de algemeene details en van de nuchtere realiteit 
van de verwerkelijking, de uitvoering, nog in het geheel géén 
beeld zou hebben gevormd. 
Ik deponeer hier echter bewust alleen dit schetsplan. 
Het heeft geen zin de monsters van den steen aan te dragen 
en te discussieeren over de samenstelling van de specie, als er 
niet eerst een v o o r n e m e n is o m te b o u w e n en een 
b o u w - p l a n . 
Ook hier de hiërarchie van waarden. 
In de idee, in het zich vormen van het denkbeeld gaat het 
algemeene, het schetsplan vooraf en volgt het bizondere, de 
detailleering. 
In de uitvoering wordt — omgekeerd — uit het kleine het 
groote gebouwd. Uit de deelen het geheel. 

Mijne heeren, ik vertrouw dat U in dezen wisselenden en moge
lijk rouleerenden kring ook met der daad werkzaam zult willen 
zijn en dat Uw spreken hier gedragen moge zijn door den wil 
tot samenwerken. 
En ik vertrouw, dat gij, zoo gij hier zwijgt en slechts toeluistert, 
dit alleen zal zijn omdat gij niet wilt herhalen öf omdat gij aan 
het gesprokene niets hebt toe te voegen. Ik vertrouw dat Uw 
zwijgen n i e t zal zijn een ui.ting van vrees voor openhartigheid, 
dus een onbewuste onopenhartigheid, noch uiting van een be
wuste onopenhartigheid die zijn grond vindt in het voornemen 
zich niet uit zijn tent te laten lokken. 

ZIJN HOUDBAARHEID. 

De gesteenten zijn opgebouwd uit mineralen, die in den regel 
niet amorf maar kristallijn zijn. Deze kristallen kunnen meestal 
niet hun fraaien idealen kristalvorm verkrijgen, maar hebben 
— tegen de verdrukking in — afwijkende kristallen gevormd. 
Bepaling van de in de gesteenten op te merken mineralen ge
schiedt met het vergrootglas of met het bloote oog. Kleur en 
glans kunnen daarbij van belang zijn; soms kunnen de kristal
vorm en zichtbare splijtrichtingen een zeker houvast geven. 
Het onderzoek naar de hardheid der mineralen geschiedt door 
krassen met een vergelijkingsmateriaal waarvan de hardheid 
bekend is, en wel volgens de bekende schaal van Mohs, waarin 
de tien hardheden opklimmen van 1. talk, 2. steenzout, 3. kalk-
spaat, 4. vloeispaat, 5. apatiet, 6. veldspaat, 7. kwarts, 8. topaas, 
9. korund, tot 10. diamant. Voor een practische vergelijking 
wordt de hardheid van den vingernagel op 2,5 en van het zakmes-
staal op 6 gesteld. 

Om eén overzicht te verkrijgen van de bestaande gesteenten 
dienen zij in groepen ingedeeld te worden. Dit geschiedt in den 
regel naar hunne ontstaanswijze in drie groote groepen: de 

stollingsgesteenten, de afzettingsgesteenten of sedimenten, en 
de metamorfe gesteenten. 
1. S t o l l i n g s g e s t e e n t e n zijn door vastworden van 
gloeiend-vloeibare stoffen ontstaan, en kunnen uit diepere 
lagen, door oudere gesteenten heen, omhoog komen. 
2. S e d i m e n t e n zijn ontstaan uit afvalproducten van 
andere gesteenten, door transport en door opnieuw afzetten. 
3. M e t a m o r f e g e s t e e n t e n zijn uit beide vorige groe
pen ontstaan door verandering ten gevolge van druk, van 
temperatuursverhooging, en door omkristallisatie. 

1. S t o l l i n g s g e s t e e n t e n . 
Deze worden opnieuw in twee groepen verdeeld: de dieptege
steenten, en de uitvloeiingsgesteenten, al naarmate de stollings
producten in de diepte dan wel aan de aardoppervlakte tot 
stolling zijn gekomen. Tot de eerste behooren de granieten, 
syenieten, diorieten en gabbro's; tot de laatste o.a. de porfieren, 
trachieten, diabazen en bazalten. 
1a. D i e p t e g e s t e e n t e n . 
Typisch voor den bouw der dieptegesteenten is de richtinglooze 
structuur. 
De hoofdbestanddeelen der g r a n i e t e n zijn: kwarts, veldspaat, 
glimmer en eenige donkere mineralen, in hoofdzaak ijzer- en 
mangaan verbindingen. 
De toepassing der granieten is afhankelijk van kleur en samen
stelling; niet alle granieten zijn even goed tegen de atmosferische 
invloeden bestand. Drukvastheid gemiddeld 1500 kg/cm 2 , soms 
tot 2500 kg/cm 2 stijgend, maar ook wel minder dan 500 kg/cm 2 . 
Trekvastheid ongeveer 30 kg/cm 2 . Geringe weerstand tegen 
snelle temperatuurswisselingen, daardoor weinig bestand tegen 
brand. Tamelijk goed te bewerken. Afslijting gering. Soortelijk 
gewicht 2.59-2.73. 
S y e n i e t e n onderscheiden zich door het ontbreken van 
kwarts. Zij vertoonen hoofdzakelijk dezelfde veldspaat als de 
granieten (orthoklaas), en hebben dezelfde richtinglooze struc
tuur der samenstellende mineralen. De drukvastheid ligt tus-
schen 1500 en 2000 kg/cm 2 , het soortelijk gewicht tusschen 
2.7 en 2.9. Syenieten komen veel minder voor dan granieten, 
veel gesteenten die syeniet genoemd worden, zijn het niet. De 
z.g. labrador uit Noorwegen is een typische syeniet. 
D i o r i e t e n vertoonen een andere veldspaatsoort (plagio-
klaas), en kunnen al of niet kwarts bevatten. De drukvastheid 
ligt tusschen 1500 en 2400 kg/cm 2 , het soortelijk gewicht tus
schen 2.72 en 2.97. Het zijn door hun rijkdom aan donkere mine
ralen meestal donkere gesteenten. Het z.g. „zwar t Zweedsch 
graniet" is in den regel een dioriet. 

G a b b r o ' s onderscheiden zich eveneens door plagioklaas als 
hoofdbestanddeel, terwijl kwarts niet voorkomt. Het zijn don
kere tot zwarte gesteenten, die een drukvastheid van 1800— 
2800 kg/cm 2 hebben, en een soortelijk gewicht van 2.7-3.1. Zij 
zijn taai en uiterst moeilijk te bewerken, maar daardoor ook 
zeer goed houdbaar en polijstbaar. 
In verband met de verweering is het van belang te weten, dat 
kwarts in de natuur het onverweerbare mineraal is. Kwarts kan 
alleen door stooten verbrijzeld, verkleind of afgerond worden, 
maar verandert niet van samenstelling. Kwarts vormt de witte 
grindkorrels, het rivierzand, tenslotte het fijne duinzand. 
De veldspaten daarentegen zijn — ofschoon langzaam — ver
weerbaar, en vallen op den duur uiteen. Zij geven tenslotte in 
de fijnste verdeeling: de klei. 
De voor deze groep belangrijke glimmer komt in twee variëteiten 
voor, de witte en de zwarte glimmer. Hiervan is de eerste onver
weerbaar, de laatste echter gaat gemakkelijk tot verweering 
over. (Bruinkleuring in goedkoope granietsoorten). 
1b. U i t v l o e i i n g s g e s t e e n t e n . 
Het stollen der uitvloeiingsgesteenten begint reeds in de diepte, 
en zet zich voort nadat de stroom onder drukvermindering vrij 

komt. Het stollen gebeurt daardoor in twee etappes, waardoor 
de z.g. porfierische structuur ontstaat: een grondmassa van 
kleine kristallen, waarin grootere kristallen zijn opgenomen. 
Alle bovengenoemde dieptegesteenten hebben natuurlijk hun 
eigen uitvloeiingsgesteenten: de granieten kwartsporfieren, de 
syenieten trachieten, de diorieten andesieten en de gabbro's 
diabazen, melafieren en bazalten. 
Hiervan zijn in het bouwwerk o.a. de trachieten van belang, 
die door hun typische speciale gewijzigde veldspaatkristallen 
(sanidien) spoedig tot verweering overgaan. Zij zijn poreus en 
bevriezen daardoor spoedig. De sanidienkristallen verweeren 
geheel en vormen groote gaten in den steen. (Drukvastheid 
trachiet 600—200 kg/cm 2 , soortelijk gewicht 2.44-2.79). Als 
bekleedingssteen wordt dikwijls in dunne platen een diabaas-
soort toegepast, die in de praktijk „syeniet" wordt genoemd. 
1c. T u f f e n . 
Vulkanische uitbarstingen hebben tengevolge, dat gesteente-
deelen door vrijkomende gassen meegesleurd worden, stollen, en 
als asch of bom naar beneden komen. Zij vormen de tuffen 
en het bims (trachiettuf). (Drukvastheid van tufsteen 100— 
400 kg/cm 2 , soortelijk gewicht 1.2-2.3). 

2. S e d i m e n t e n . 
De sedimenten vormen een van de bovengenoemde gesteenten 
principieel verschillende groep, zij ontstaan uit de afbraak van 
andere gesteenten, waartoe o.a. vorst, plantengroei, tempera
tuurswisseling, water, medewerken. 
Karakteristiek voor de gesteenten van deze soort is in het alge
meen de gelaagdheid. 
De eindproducten zand, klei, leem kunnen door water, ijs en 
wind vervoerd worden, en op verschillende wijzen met andere 
mineralen tot de vorming van nieuwe gesteenten aanleiding 
geven. Hierbij worden klastische, chemische en organogene 
sedimenten onderscheiden. 
2a. K l a s t i s c h e s e d i m e n t e n . 
Tot de groep der losse, niet aaneengekitte, klastische sedimenten 
behooren blokken, rolsteenen, grind, rivierzand, duinzand; voorts 
leem, klei, kaolien. 
Tot de groep der aaneengekitte: breksies, conglomeraten, zand-
steenen en leisteenen. 
2b. C h e m i s c h e s e d i m e n t e n . 
Behalve gips en steenzout behoort hiertoe de groote groep der 
kalksteenen, die vele soorten uitstekende bouwsteen opleveren. 
De kalksteenen kunnen meer of minder leemhoudend zijn, bij 
grooter leemgehalte ontstaan zwakkere gesteenten. Krijgt het 
leem de overhand, dan spreekt men van mergel. 
Tot deze kalksteenen behooren ook de veel gebruikte marmers. 
Zij laten zich goed polijsten. In ons klimaat moeten marmers 
uitsluitend binnenshuis toegepast worden. De beste soorten zelfs 
gaan vrij spoedig tot verweering over. De gepolijste marmers 
verliezen binnen enkele jaren hun glans. 

Analoog aan de kalksteenen zijn de dolomieten, die zich onder
scheiden door een grooter magnesiumgehalte. Zij zijn harder 
en zwaarder. 
2c. O r g a n o g e n e s e d i m e n t e n . 
Hiertoe behooren in hoofdzaak de brandstoffen: turf, kool, 
anthraciet en aardolie. 

3. M e t a m o r f e g e s t e e n t e n . 
Metamorfose van primaire gesteenten kan door omkristallisatie, 
door druk en temperatuurswisseling tot nieuwe gesteenten 
leiden. Granieten kunnen in de gelaagde gneizen overgaan, 
zandsteenen in kwartsieten. Behalve deze laatste komen de 
metamorfe gesteenten in den regel in den bouw niet voor. 

Tot zoover het korte overzicht der systematische indeeling. 
Bij de beoordeeling van de kwaliteit van steensoorten kunnen 
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verschillende factoren van belang zijn. Wanneer b.v. w a +er-
o p n a m e de drukvastheid van een steensoort belangrijk doet 
dalen, dan is dat een zeker kenmerk van minder goede kwaliteit. 
Vooral gesteenten die leemhoudend zijn gaan door wateropname 
in vastheid achteruit. Onverweerde kristallijne gesteenten (gra
nieten b.v.) verliezen ten hoogste 10% van hun oorspronkelijke 
drukvastheid. 
V e r w e e r i n g van gesteenten kan door verschillende oorzaken 
plaats vinden: door de atmosfeer, koolzuur, stof, rookgassen, 
roet; door water; door temperatuurswijzigingen; door orga
nismen. 
Bij de dieptegesteenten is de weervastheid afhankelijk van de 
mate van frischheid van de veldspaten. Kwartsrijkdom, vooral 
wanneer de kwarts als een netwerk door den steen verspreid 
ligt, is goed. Schadelijk is een groote rijkdom aan zwarte glim
mer, en pyriet-gehalte, omdat zij, bij grootere hoeveelheden 
voorkomend, roestvlekken teweeg brengen. 

Fijnkorrelige gesteenten zijn in den regel beter dan grove of 
ongelijkmatige. 
Porfierische gesteenten gaan meestal spoediger tot vei weering 
over, vooral als de groote kristallen talrijk zijn. 
Trachieten verweeren spoedig omdat het sanidien niet houd
baar is. Marmers zijn beter naarmate zij fijner van structuur 
en armer aan poriën zijn. 
Toch zijn de eigenschappen der gesteenten op zichzelf nog geen 
volledige waarborg, dat zij in den bouw zich goed zullen houden. 
Een slechte voeg kan de ondergang bevorderen. Mortel die door 
zijn groote waterdichtheid vochtdeelen niet doorlaat kan oor
zaak zijn van benadeeling van den daarop liggenden natuursteen. 
Een zeker evenwicht tusschen de poreusheid van den steen en 
van de voegvulling moet daarom aanbevolen worden. 

H. G. J . S. 

PRIJSVRAAG WONINGBOUW MET BEPERKT HOUT- EN IJZERGEBRUIK. 

De Pat, oonsvereeniging „ A l g e m e e n Belang", de Nederl . Ka th . Bond van 

Bouwpatroons afd. Rotterdam en de Nederl . Aann. - en Patroonsbond afd. 

Rotterdam hebben een pri jsvraag uitgeschreven. 

Hierbij heeft het doel voor oogen gestaan: het verkri jgen van een ontwerp 

van woningen, die in massa kunnen worden gebouwd en het verkri jgen 

van ideeën omtrent de toepassing van constructies en materialen, die ge

baseerd zijn op de eischen, die door den Regeer ings-Commissar is , Dr. Ir. 

J . A . Ringers, in zijn rondschrijven van 21 Augustus 1940 zijn omschreven. 

Deze eischen komen in het kort hierop neer, dat bij het bouwen van zoo 

min mogelijk hout en ijzer moet worden gebruik gemaakt, terwijl wordt 

aanbevolen in het bijzonder die materialen te kiezen, die in ons land 

worden vervaardigd, dan wel die materialen, waarvan men zeker weet, 

dat zij in groote hoeveelheden kunnen worden aangemaakt en aangevoerd. 

Tot medewerking aan deze prijsvraag zijn alle bij het „ C e n t r a a l Bureau 

van Rotterdamsche Arch i tec ten" aangesloten architecten uitgenoodigd. 

V o o r de beste ontwerpen zijn drie prijzen beschikbaar gesteld, n.l.: een 

eerste prijs van ƒ 500.—; een tweede prijs van f250.— ; een derde prijs 

van ƒ 100.—. 

Voor de beoordeeling van de antwoorden, die zullen worden ingezonden, 

is een jury gevormd en wel door de Heeren: 

D. Buitendijk, voorzitter van de Patroonsvereeniging Rotterdamsche Bouw-

kring „ A l g e m e e n B e l a n g " ; 

J . A . Dessing, voorzitter van den Ned. Kath . Bond van Bouwpatroons, a fd . 

Rot terdam; 

J . P. van Eesteren, voorzitter van den Nederl . Aann. - en Patroonsbond, 

afd. Rot terdam; 

Ir. A . Aronsohn, raadgevend ingenieur te Rot terdam; 

Ir. E. H. Kraayvanger , architect te Rotterdam, voorzit ter; 

Ir. A . v. d. Steur, architect te Rot terdam; 

Ir B. J . K. Cramer , architect te Rot terdam; 

M. Lockhorst , architect te Rot te rdam; 

C o r n . E l f fers , architect te Rotterdam, secretaris. 

CONGRES VAN DE NED. VEREENIGING VOOR CENTRALE VERWARMINGS-INDUSTRIE. 

De Nederlandsche Vereeniging voor Centrale Verwarmings- lndustr ie 

heeft het voornemen een congres te houden met als onderwerp: „ D e ont

wikkel ing der centrale verwarming, centrale warmwatervoorziening en der 

kl imatiseering in de Stadswoning" . 

Dit congres zal worden gehouden op Donderdag 14 November 1940 in de 

groote Au la van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, van v.m. 11 uur 

tot n.m. 4 uur. 

Des morgens spreekt de Heer Ir. W . van Ti jen, Archi tect te Rotterdam, 

over dit vraagstuk met als onderwerp: „ C e n t r a l e Verwarming in Woning

bouw". 

H ierna zal Prof . Dr. E . F. M. van der He ld , leider van den Thermo-

technischen Dienst der Warmte Stichting te Utrecht, een korte beschou

wing houden over thermisch bouwen, waarna zullen volgen mededeelingen 

van den Heer Ir. L. B. Huygen, Adviseerend Ingenieur te Va lkenburg , 

over den bouw der betere woonhuizen met het oog op de verwarming en 

kl imatiseering. 

H ierna zal eene beraadslaging volgen. 

Na de pauze houdt Ir. H . J . Boon, bedrijfsingenieur bij de P . E . G . U . S . te 

Utrecht, eene voordracht over het onderwerp: „ W a t beteekent het moderne 

Energiebedrijf voor de Stedelijke Warmtevoorz iening" . 

De Heer W. Beuker te Amsterdam zal hierna mededeelingen doen over 

het vraagstuk der gecentral iseerde warmtedistr ibutie, waarna een alge

meene gedachtenwisseling volgt. 

Belangstellenden, die dit congres wenschen bij te wonen, kunnen hiervoor 

hunne aanvragen richten tot den Secretaris der Vereeniging Ir. H . W . 

Opstelten, Freder iksple in 28 te Amsterdam, tel. 31743; hun wordt dan 

kosteloos een boekje toegezonden met verkorte uittreksels der voordrach

ten, welk boekje, op naam staande, dient als toegangsbewijs voor dit 

congres. 

BESPARING VAN MATERIALEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID. 

De algemeen gemachtigde voor wederopbouw heeft aan alle gemeente

besturen een circulaire gezonden, welke bestemd is voor de gemeentelijke 

diensten van bouw- en woningtoezicht en waar in hij o.a. het volgende 

mededeelt: 

De in den laatsten tijd steeds ongunstiger wordende voorraadposit ie van 

hout (vooral van heipalen en van gezaagd naaldhout) , benevens die van 

ijzer- en staalproducten, verpl icht den algemeen gemachtigde de nood

zakeli jkheid van een uiterst zuinig gebruik van deze materialen voor de 

bouwnijverheid nog eens met klem onder de aandacht van de gemeentelijke 

diensten van bouw- en woningtoezicht te brengen. 

Bij de behandeling van de formul ieren voor 't aanvragen van goedkeuring 

voor de uitvoering van bouwwerken is gebleken, dat door part icul ieren, 

zoowel als door overheidsinstanties, veelal nog te weinig rekening wordt 

gehouden met de voorgeschreven „ m a a t r e g e l e n ter besparing op bouw

materialen". 
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T e n einde vertraging in de behandeling der aanvragen zooveel mogelijk 

te voorkomen, verzoekt de algemeen gemachtigde den gemeentelijken dien

sten van bouw- en woningtoezicht derhalve dringend de bij deze diensten 

ingeleverde, meergenoemde formul ieren ook te controleeren op materialen-

verbruik. 

Voorts deelt de algemeen gemachtigde mede, dat hij, door tusschenkomst 

van de Gedeputeerde Staten, aan de desbetreffende gemeentebesturen in 

overweging heeft doen geven, het gemis van genoemde materialen in voor

komende qevallen als overmacht te beschouwen, en derhalve toch een 

bouwvergunning te verleenen, indien thans reeds bouwaanvragen aanhangig 

zijn gemaakt. W a a r zoodanige bouwaanvragen nog niet aanhangig zijn ge

maakt, zouden de gemeentebesturen nu reeds de bouwverordeningen in 

overeenstemming kunnen brengen met den feitelijken toestand en het be

zigen van schaarsche materialen niet meer in de gemeentelijke bouwver

ordening dwingend voorschri jven. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
O 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 
E N HET G E N O O T S C H A P ARCHITECTURA ET AMICITIA 

R E D A C T I E : IR. H. G . J. S C H E L LI N G , V O O R Z IT T E R, B. T. B O E Y I N G A , V I C E - V O O R Z I T T E R , 
J. P. L. H E N D R I K S , F. L E N S V E L T , J . W . H . C . P O T , J. Z I E T S M A . S E C R E T A R I S : J. P. M I E R A S . 

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 102, A M S T E R D A M 2 N O V E M B E R 1940 
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DE VOLTOOIING VAN DE RESTAURATIE DER NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK TE GINNEKEN. 

In het jaar 1934 werd van de restauratie der Nederduitsch Her
vormde Kerk te Ginneken het eerste gedeelte: koor en dwars
schip, voltooid. Ik heb het genoegen gehad, in het B.W.A. van 
8 Juni 1935 daarvan een beschrijving te geven, die ik eindigde 
met de woorden: „Ik hoop het volgend jaar de rest te kunnen 
aanvatten". 
Deze hoop ging niet in vervulling; door verschillende tegen
werkende omstandigheden werd de voortzetting van de restau
ratie van jaar tot jaar uitgesteld. En intusschen rees er in de 
Ned. Herv. gemeente van Ginneken een steeds sterkere weer
stand tegen deze voortzetting. Deze weerstand was van tweeërlei 
aard en bedoeling: er was een strooming, die wees op het in de 
laatste jaren steeds stijgende kerkbezoek, waardoor de vrees 
gewettigd scheen, dat de plaatsruimte in het destijds door Dr. 
Ir. J . Plantenga ontworpen (en door mij uit te voeren) nieuwe 
schip te gering zou blijken voor de behoefte, er was een tweede 
strooming, die aan den eisch van meer plaatsruimte het ver
langen verbond, het vóór de verwoesting in den Spaanschen tijd 
bestaan hebbende driebeukige schip herbouwd te zien. Tegen 
dezen herbouw, waarvoor geen authentieke gegevens aangaande 
den vorm van dit schip aanwezig waren, had de Rijkscommis
sie voor de Monumentenzorg zich van het begin af verzet. Zij 
wenschte geen ongefundeerde fantasie-restauratie. 
Het bleek echter allengs, dat het bezwaar van de te geringe 

plaatsruimte in het restauratieplan-Plantenga (zie B.W.A. van 
9 Maart 1929) een reëele basis had. Door de binnen de bestaande 
zijmuren van het schip door Plantenga geprojecteerde gemet
selde pijlers werd het schip zoodanig versmald, dat het aantal 
beschikbare zitplaatsen te gering werd. 

Een en ander leidde in den loop van het jaar 1938 tot nieuwe 
besprekingen met Monumentenzorg. De bezwaren, die door de 
Kerkvoogdij naar voren werden gebracht, werden door Dr. Jan 
Kalf erkend en mij werd verzocht, voor het te vernieuwen schip 
een ander plan te maken, waarin het benoodigde aantal zit
plaatsen wèl kon worden gevonden. 
In het plan-Plantenga waren de pijlers in het schip geplaatst 
om een harmonische aansluiting door middel van concentrische 
scheibogen te verkrijgen tusschen de viering en het veel lagere 
schip. Wanneer de tusschenpijlers ter wille van de plaatsruimte 
moesten vervallen, zou het noodig zijn, een anderen ruimtevorm 
te zoeken, waardoor op geheel andere wijze toch een harmo
nische aansluiting tusschen het lage schip en de hooge viering 
kon worden bereikt. Dit moest worden getracht op zoodanige 
wijze, dat de lage nok lijn van het bestaande schip zoo weinig 
mogelijk werd verhoogd. Het oude, vrij lage torentje aan de 
Westzijde zou b.v. bij doortrekking van de noklijn van het koor 
in het hooge dak wegzinken. Er waren trouwens in het oude 
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muurwerk van het torentje geen teekenen te vinden, die er op 
zouden wijzen, dat het dak van het schip ooit zoo hoog zou zijn 
geweest. 
De oplossing, die ik na eenige studie heb voorgesteld, en die de 
goedkeuring van alle betrokken partijen kon wegdragen, bestond 
hierin, dat ik het te vernieuwen schip ongeveer 1.50 m verhoogde, 
en het kerkruim afdekte met een in de kap getimmerd eiken

houten tongewelf op schinkels, dat aansluit op de Westelijke 
scheiboog van de viering, en daarvan het beloop zuiver volgt. 
Binnen de kerkruimte vinden wij onder dit tongewelf zware 
eikenhouten trekbalken met sleutelstukken, muurstijlen en 
karbeels, dragend op natuursteenen consoles: een en ander in 
aansluiting op oud-vaderlanclsche gebruiken, zooals zij in tal 
van kerken van dit kaliber in ons land zijn gevolgd. De verhoo-
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ging van de nok had ook een verhooging van de zeer lage zij
muren van het schip ten gevolge: uit een en ander resulteerde 
een kerkruimte van meer rijzige verhouding, die zich voortref
felijk bleek aan te sluiten bij de schoone ruimtewerking van koor 
en dwarsschip. 
Het bleek mogelijk, aan één zijde van de viering de ruimte
werking nog te verrijken door het aanbouwen van een kleine 
zijkapel, die te beschouwen zou zijn als een reminiscentie aan 
de vroeger bestaande zijbeuk. Een dichtgemetselde doorgang 
tusschen dwarsschip en zijbeuk kon daardoor weer worden 
opengemaakt en de Z.W. vieringpijler kwam weer geheel vrij te 
staan. Doordat aan de Noordzijde van het schip tegen den over-
eenkomstigen hoek het verwarmingsgebouwtje was aange
bouwd, tegen welks slooping en daarmede samenhangende 
ingrijpende wijziging van de verwarmingsinstallatie bezwaren 
bestonden, is deze verruiming, die tot de werking van het kerk-
ruim aanzienlijk bijdraagt, aan de Noordzijde achterwege ge
bleven. 

Bij de nieuwe indeeling der kerk is de preekstoel geplaatst op 
de plaats, waar hij behoort: den Z.O. vieringpijler. Het ijzeren 
oog, waaraan het klankbord was opgehangen, was nog aanwezig 
en is opnieuw in dienst gesteld. De preekstoel: een niet bui
tengewoon belangrijk, ietwat boersch, maar toch wel aardig 
Renaissance-stuk, waarvan de voet ontbrak en was vervangen 
door een vrij ongelukkig en tamelijk wankelig bedenksel, dat 
het meest deed denken aan een uit zijn krachten gegroeiden 
poot van een bolpoottafel, hebben wij bij de verplaatsing grondig 
onderhanden genomen. Hij kreeg een hoogeren nieuwen voet, 
die in zijn afmetingen en constructie beter harmonieert bij de 
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oude kuip. Het koor werd geheel vrijgemaakt van banken. Het 
gehoor vult alleen schip en dwarsschip; in het koor staat slechts 
een groote tafel, een zetel voor den predikant, en een lage 
lezenaar. Het doopvont is opgesteld in de viering, bij den N.O. 
vieringpijler. Het is de bedoeling, het koor als liturgisch centrum 
der kerkdiensten te bezigen; zoodoende krijgt ook in deze 
Protestantsche kerk de kruisvormige plattegrond van de kerk 
zijn eigenlijken zin en zijn gebruikswaarde terug. 
Doordat het koor werd vrijgemaakt, konden een aantal in goe
den staat verkeerende, fraaie oude grafzerken, die tegen de 
muren van het koor waren opgesteld, opnieuw op hun juiste 
oude plaats in den vloer van het koor worden neergelegd. Om
trent de ligging van deze zerken waren in de archieven der Kerk
voogdij nog nauwkeurige gegevens aanwezig. Deze koorvloer, 
die rondom de oude zerken werd aangevuld met oude hard-
steenen tegels, ziet er nu weer prachtig uit. 
Het nieuwe orgel werd geplaatst op een eikenhouten galerij aan 
het Westelijk einde van het schip, tegen den toren. De ruimte 
onder het houten tongewelf bleek ruim voldoende om een orgel 
van voldoende capaciteit voor deze kerkruimte vrij op te stellen. 
Omtrent het uitwendige aanzien van het orgel heb ik verschil
lende besprekingen gevoerd met den Nederlandschen Klokken-
en Orgelraad en den orgelbouwer, den Heer de Koff. Het is mij 
tot mijn vreugde mogelijk gebleken, dit orgel zóó gegroepeerd 
te krijgen, dat een orgelfront kon worden geformeerd, waarin 
geen enkele losse pijp voorkomt, en dat niettemin een bevredi
genden vorm heeft zonder hiaten. 

De galerij, waar het orgel op staat, is van eikenhout en draagt 
op twee kolommen van gepolijst hardsteen met kapiteelen en 
basementen van witte Fransche kalksteen. Een en ander heeft 
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een uitdrukkelijk Renaissance-karakter, hetgeen daaruit voort
spruit, dat hierin aansluiting is gezocht aan een zeer fraai eiken
houten Renaissance-schotwerk, dat als afsluiting van de galerij 
is gebezigd. Wij hadden dit schotwerk, dat ook vroeger voor het 
orgel stond, bij de vorige restauratiewerken aan koor, dwars
schip en viering reeds van een millimeters dikke verflaag ont
daan en er toen reeds de uitzonderlijke kwaliteiten van kunnen 
constateeren. 
De toren kreeg een nieuwe leibedekking op een herstelde spits; 
voorts werd het ingangsportaal overkluisd met een baksteenen 
kruisgewelf, waarin aan de kruin een klokkengat, afgedekt met 
een eikenhouten luik. Aan de buitenzijde werd het aardige 
baksteenen druiplijstje met behakte baksteenen kruisbloembe
kroning, waarvan wij in den muur de vlak weggehakte resten 
vonden, door den beeldhouwer P. van Dongen hersteld. 

Ik heb aan dit werk mijn bijzonder genoegen beleefd. Het gebouw 
is mij van het begin af, dat ik het leerde kennen, lief geweest: 
het nu te kunnen completeeren tot een geheel, waarin de schoone 
ruimtewerking van koor en dwarsschip door een harmonisch 
er op aansluitend schip de grootschheid der oorspronkelijke 
conceptie heeft teruggekregen, die men in den vroegeren 
fragmentarischen staat slechts kon vermoeden, was trotsche 
arbeid. Ik ben bij dien arbeid krachtig gesteund door de nimmer 
falende geestdrift van den predikant, Ds. B. ter Haar Romeny, 
en de Kerkvoogden: de H H . P. Tutein Nolthenius, G. A. Prins 
en Dr. Ir. Ch. J . Maan. Den trouwen steun van mijn opzichter, 
den Heer M. A. van Dijk, en de vakkundige uitvoering van den 
aannemer I. Woudenberg, herdenk ik met dankbaarheid. 

Ir. A. J . V A N DER S T E U R . 

I N G A N G O N D E R D E N T O R E N 

MAATREGELEN TER BESPARING OP BOUWMATERIALEN. 

Dr. Ir. J . A. Ringers, Algemeen Gemachtigde voor den weder
opbouw, heeft zich met het volgende tot de Gemeentebesturen 
gewend, met verzoek een en ander aan de Gemeentelijke Dien
sten van Bouw- en Woningtoezicht ter kennis te brengen. 
De in den laatsten tijd steeds ongunstiger wordende voorraads-
positie van hout (vooral van heipalen en van gezaagd naald
hout), benevens die van ijzer- en staalproducten, verplicht mij 
de noodzakelijkheid van een uiterst zuinig gebruik van deze 
materialen voor de bouwnijverheid nog eens met klem onder de 
aandacht van de Gemeentelijke Diensten van Bouw- en Woning
toezicht te brengen. 
Bij de behandeling van de formulieren voor het aanvragen van 
goedkeuring voor de uitvoering van bouwwerken is mij gebleken, 
dat door particulieren, zoowel als door overheidsinstanties, veelal 
nog te weinig rekening wordt gehouden met de op 21 Augustus 
door mij uitgevaardigde „Maatregelen ter besparing op bouw
materialen". 
Ten einde vertraging in de behandeling der aanvragen zooveel 
mogelijk te voorkomen, verzoek ik den Gemeentelijken Diensten 
van Bouw- en Woningtoezicht derhalve dringend de bij deze 
Diensten ingeleverde, meergenoemde formulieren ook te contro
leeren op materialen verbruik; in het bijzonder dient te worden 
nagegaan of rekening is gehouden met de onder Md, l i la, Mie, 

IIIf en Mig vermelde punten van bovengenoemde Maatregelen. 
De aanvragen voor de goedkeuring van bouwwerken moeten 
vergezeld zijn van teekeningen, waarop de gebezigde materialen 
voor de verschillende constructiedeelen duidelijk zijn aange
geven. Aanvragen, welke niet vergezeld gaan van teekeningen, 
zullen dezerzijds terzijde worden gelegd totdat de bijbehoorende 
teekeningen ontvangen zijn. 
Het zal duidelijk zijn, dat een en ander een vlotte afhandeling 
der aanvragen voor de goedkeuring van bouwwerken ten goede 
zal komen. 
Voorts is mij gebleken, dat woningbouw in complexen zonder 
bezwaar kan worden uitgevoerd met gebruik van minder dan 
i/ 2 % hout, berekend op den totaalinhoud van het bouwwerk 
in m 3 . In beginsel zou voor het bouwen van verscheidene woon
huizen tezamen een maximum houtverbruik van 1 % van den 
totaalinhoud van het bouwwerk in m 3 redelijk te achten zijn; 
voor alleenstaande woningen zou dit percentage in het algemeen 
ten hoogste 1,2 bedragen, terwijl voor boerenwoningen met 
aangebouwde stallen en schuren dit percentage in principe 
maximaal op 1,3 te stellen ware. Deze besparing ware hoofd
zakelijk te zoeken in de vermijding van het gebruik van balk-
hout, vloerdelen, dakbeschot en betimmeringen. 
Met het oog op deze houtbesparing vestig ik er nog eens de 
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aandacht op, dat als vervangingsmaterialen voor vloeren en 
dakbedekking vooraf op fabrieken vervaardigde holle aanslui
tende gewapend-betonbalken en holle aansluitende gewapende 
baksteen-constructies geleverd worden. 
Wat houten heipalen betreft, teeken ik nogmaals aan, dat in 
beginsel het gebruik van deze palen, met het oog op de voorraads-
positie, niet toegestaan kan worden. 
Van de walsproducten baart o.a. de positie van betonstaal 
ernstige zorg. Als besparing op dit materiaal zal voor plaatcon
structies van gewapend beton een wapening van puntgelaschte 
staalclraadnetten van hoogwaardig staal zooveel mogelijk toe
gepast moeten worden. 
Vooropgesteld blijft natuurlijk, dat constructiedeelen als wan
den, muren, balken, kolommen, enz., waar mogelijk, niet in 
gewapend beton, doch in metselwerk of ongewapend beton uit
gevoerd dienen te worden, ten einde het gebruik van betonstaal 
tot een minimum te beperken. 
Aan het nauwkeurig invullen van de aanvraagformulieren voor 
de goedkeuring van bouwwerken dient mede de noodige aan
dacht besteed te worden: 
1e. in de daarvoor aangewezen kolommen van het formulier 

dienen te worden ingevuld de totale hoeveelheden van de 
bouwmaterialen, welke b I ij v e n d tot de constructie van 
het bouwwerk behooren. 

2e. bovendien moet echter in de toelichting op de laatste blad
zijde van het formulier, overeenkomstig de specificaties 

van de kolommen, vermeld worden, welke hoeveelheden 
van deze materialen reeds in het bezit zijn van den princi
paal of den bouwondernemer; 

3e. voor betonwerken dient het totaal te bekisten oppervlak 
van beton eveneens in de toelichting vermeld te worden. 

B o u w v e r o r d e n i n g e n . 
In verband met de meergenoemde, weinig gunstige materiaal
positie, met name vooral van hout en staal, is het dus bepaald 
noodzakelijk, dat streng de hand gehouden wordt aan de door 
mij op 21 Augustus j.l. uitgegeven „Maatregelen ter besparing 
op Bouwmaterialen". Op grond daarvan heb ik, door tusschen-
komst van de Gedeputeerde Staten, aan de desbetreffende 
Gemeentebesturen in overweging doen geven, hierin aanleiding 
te vinden het gemis van bedoelde materialen in voorkomende 
gevallen als overmacht te beschouwen, en desondanks toch een 
bouwvergunning te verleenen, indien thans reeds bouwaanvra
gen aanhangig zijn gemaakt. Ik zou mij immers genoodzaakt 
zien mijn goedkeuring te onthouden aan plannen voor bouw
werken, welke niet voldoen aan de hierboven genoemde „Maat 
regelen". Waar zoodanige bouwaanvragen nog niet aanhangig 
zijn gemaakt, geef ik aan de Gemeentebesturen nu reeds in 
overweging de bouwverordeningen in overeenstemming te bren
gen met den feitelijken toestand en het bezigen van schaarsche 
materialen niet meer in de gemeentelijke bouwverordeningen 
dwingend voor te schrijven. 

VERSLAG VOORDRACHT VAN DR. IR. J. A. RINGERS OVER DEN WEDEROPBOUW. 

Wij lezen in „De Telegraaf": 
In een drukbezochte vergadering van het Instituut van Inge
nieurs, te zamen met het Nederlandsch Instituut voor Stedebouw 
en Volkshuisvesting, heeft op 28 October j.l. de algemeen ge
machtigde voor den wederopbouw, Dr. Ir. J . A. Ringers, een voor
dracht gehouden over het vraagstuk van den wederopbouw. 
Dr. Ringers ving zijn rede aan met mede te deelen, hoe hij met 
eenige vooraanstaande deskundigen reeds vóór den oorlog van 
10 Mei j.l. een nood-organisatie had opgericht, welke tot doel 
had onze polders te behoeden voor de catastrophale gevolgen 
van een eventueel bombardement. Een groot aantal transpor
tabele bemalingsapparaten was reeds beschikbaar om, indien 
een gemaal door een bom werd getroffen, daar ter plaatse te 
kunnen worden opgesteld en op die wijze erger te voorkomen. 
De opperbevelhebber van land- en zeemacht was bij de uitvoe
ring van dit plan uiteraard nauw betrokken. 
Enkele dagen na de capitulatie verzocht hij den heer Ringers om 
bedoelde organisatie in te schakelen en de inundaties droog te 
doen malen. Dit geschiedde met veel succes. Intusschen was de 
opperbevelhebber verder gegaan en had den heer Ringers ook 
verzocht zijn medewerking te willen geven bij het herstel van 
het spoorweg-, land- en scheepvaartverkeer. Dit moest zoo spoe
dig mogelijk weer in orde gemaakt worden met het oog op de 
voedselvoorziening en het kolentransport. 

Aangezien Nederland op dit gebied over uitstekende diensten 
beschikt, is het werk van Dr. Ringers hier in hoofdzaak coördi-
neerend geweest en het strekt de directie van den Rijkswater
staat en de directie der Nederlandsche spoorwegen tot eer, dat 
zij in zoo korten tijd de haar gestelde taak hebben kunnen vol
voeren. Met enkele bijzonderheden illustreerde Dr. Ringers de 
moeilijkheden, welke hier overwonnen moesten worden, met 
name het vele werk, dat verbonden was aan het lichten, het 
repareeren en het weer in de vaart brengen van de vele honder
den gezonken binnenvaartuigen. 
Echter was ook het probleem van den eigenlijken wederopbouw 
van steden en dorpen naar voren gekomen en de opperbevel
hebber droeg dit eveneens den heer Ringers op. 
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W e d e r o p b o u w e n h e r b o u w . 
Bij dezen wederopbouw moet men twee gevallen onderscheiden. 
In de eerste plaats de verwoestingen en beschadigingen, toege
bracht aan panden welke min of meer geïsoleerd staan en in de 
tweede plaats die, ten gevolge waarvan stadskernen en -wijken 
geheel of gedeeltelijk vernietigd zijn. De eerstbedoelde gevallen, 
de geïsoleerde dus, zijn betrekkelijk eenvoudig, aangezien 't huis 
bijna altijd opgebouwd wordt op dezelfde plaats, waar het ge
staan heeft. 
Met den herbouw van een kern ligt de zaak geheel anders. Daar 
streven wij er naar uit het kwade iets goeds te laten voortkomen 
en wenschen van de gelegenheid gebruik te maken een betere 
bebouwing tot stand te brengen met ruimere straten en grootere 
pleinen. Dr. Ringers roerde hier in het voorbijgaan het vraagstuk 
van de puinruiming in Rotterdam aan. 
Spreker wees er vervolgens op, dat hij het in het algemeen aan 
de Gemeentebesturen overlaat om de stedebouwkundigen aan 
te wijzen om het plan voor herbouw op te maken. Aangezien de 
algemeen gemachtigde voor den wederopbouw echter dit plan 
ten slotte moet vaststellen, heeft hij zich voorzien van deskun
dige adviseurs en dezen heeft hij gevonden in het bestuur van 
het Nederlandsch Instituut voor Stedebouw en Volkshuisvesting. 
Zoo streven wij er naar iets tot stand te brengen, dat technisch 
en aesthetisch in alle opzichten verantwoord is en zich daarbij 
aanpast aan onzen vaderlandschen geest, die in het verleden ge
toond heeft werkelijk wel iets te kunnen produceeren, waar men 
respect voor hebben kan. 

M a t e r i a l e n . 
Nauw met het vraagstuk van den wederopbouw verbonden is het 
probleem van de materialenvoorziening. Aangezien hier moei
lijkheden verwacht werden, ging men zich ernstig toeleggen op 
het vraagstuk van de materiaalbesparing. 
Dit leidde tot uitvaardiging van de bekende richtlijnen ter be
sparing van materialenverbruik. Dr. Ringers uitte in dit verband 
woorden van erkentelijkheid voor de medewerking, welke hij 
hierbij van iedereen in den lande heeft ondervonden. Naast de 

materiaalbesparing staat de vervanging van materiaal, waar het 
bureau van den algemeen gemachtigde thans ook uitgebreide 
studie van maakt. 
Onmiddellijk verband met den wederopbouw houdt het vraag
stuk van den normalen woningbouw. Wij moeten er voor zorgen, 
dat wij niet komen in dezelfde omstandigheden als in 1920, toen 
er een ernstige woningnood heerschte. Er worden normaal in 
ons land 40.000 woningen gebouwd en indien deze bouw een 
paar jaren stop zou staan, zou men met een ernstig woning
tekort moeten rekenen. Dit is niet noodig, indien er een behoor
lijke ordening op dit gebied wordt doorgevoerd. Die woningbouw 
kan echter niet wachten op de puinruiming en het maken van 
de plannen. Derhalve is besloten om dezen zooveel mogelijk te 
bevorderen. Hiervoor is indertijd uitgevaardigd de hypotheek-
regeling-1940. 

Echter deed het verschijnsel zich voor, dat de menschen eerst 
wilden weten, hoeveel schadevergoeding zij zouden ontvangen. 
Derhalve is toen bekend gemaakt dat voor schade onder / 10.000 
100% zou worden uitbetaald. Ook toen was het resultaat nog 
zeer gering, omdat de menschen eerst de contanten in handen 
wenschten te hebben. Daarna is de voorschotregeling gekomen, 
zoodat 8 0 % van de schade beneden ƒ 10.000 uitbetaald zou 
kunnen worden. Deze regeling begint nu door te werken en op 
verschillende plaatsen van ons land wordt thans gebouwd. 

De u i t k e e r i n g . 
Niemand ontvangt eenige schadevergoeding, indien hij niet tot 
bouwen overgaat. Het spreekt vanzelf, dat wij het geld van de 

gemeenschap niet kunnen uitgeven, en dan toch groote gaten 
in ons land behouden. 
Dr. Ringers gaf vervolgens nog een overzicht van allerlei moei
lijkheden welke met den wederopbouw verband houden: de 
grond moet onteigend worden en moet weer opnieuw uitgegeven 
worden. Wat is nu de waarde van den nieuw uit te geven grond? 
Het spreekt vanzelf, dat deze in bijna alle gevallen af zal wijken 
van de waarde van het oude stuk grond. Aan den eenen kant 
mogen wij den nieuwen grond niet onder de waarde uitgeven, 
doch anderzijds mag de nieuw uit te geven grond ook niet te 
zwaar worden belast, omdat dit in de toekomst drukkend zou 
zijn voor de ondernemingen, die daarop gaan bouwen. Dit pro
bleem doet zich natuurlijk in bijzondere mate in Rotterdam voor. 
Een commissie van deskundigen, bestaande uit bekende inwo
ners van Rotterdam, heeft tot taak den algemeen gemachtigde 
in zake de waarde van den nieuw uit te geven grond voor te 
lichten. 

Aan het einde van zijn rede besprak Dr. Ringers nog de kwestie 
van de semi-permanente woningen, welke in Rotterdam ge
bouwd zullen worden en waardoor een groot aantal menschen, 
die het slechtst gehuisvest zijn, weer een behoorlijk dak boven 
hun hoofd kan krijgen. 
Na de rede van Dr. Ringers werd meer in bijzonderheden de 
wederopbouw van Rhenen, Middelburgen Rotterdam besproken. 
Deze plannen werden toegelicht door Ir. Poederooyen voor 
Rhenen, Ir. Verhagen voor Middelburg en Ir. Witteveen voor 
Rotterdam. 

BOEKBESPREKING. 

B A K K E R S O V E N S , D O O R IJ. A A L B E R S B E R G . 

Dit is deel VII 2e druk van een serie werkjes onder de titel: 
„Inleiding tot de theorie van het bakkersvak" samengesteld door 
C. J . Schoep. 
Deze serie werkjes dankt het ontstaan aan de tegenwoordig 
geldende vestigingseisen voor het broodbakkersbedrijf. 
Om vergunning te verkrijgen voor vestiging van een bakkerij 
moet door den candidaat onder meer een examen worden afge
legd. De adspirant bakkerspatroon heeft dus behoefte aan parate 
kennis. Deze serie boekjes bedoelt hem in de gelegenheid te 
stellen die kennis te verwerven. Het karakter van dit deeltje 
over bakkersovens is daardoor wel bepaald. Het is voor bakkers 
geschreven en niet voor bouwers. De schrijver meent echter dat, 
„hoewel het op volledigheid geen aanspraak wil maken, dit 
boekje mogelijk ook enige belangstelling kan vinden bij bouw
kundigen en ambtenaren, die bakkerijen moeten bouwen, ver
bouwen en inrichten of toezicht over deze bedrijven uitoefenen". 
Ik zou hieraan de categorie architecten nog willen toevoegen. 
Het is een zeer geschikt boekje voor den architect omdat het 
hem net datgene vertelt wat hij dient te weten over ovenbouw 
voor het geval dat hij een eenvoudige bakkerij zou moeten ont
werpen. Het ontwerpen en uitvoeren van ovens behoort niet tot 
zijn taak. Hiervoor zijn speciale ovenbouwers, die meestal elk 
hun eigen type en constructie voeren. 

Het boekje is inderdaad niet volledig, de technische vraagstuk
ken van het ovenbouwen worden er niet in behandeld, maar het 
geeft op eenvoudige klare wijze, met tekeningen en foto's ver
duidelijkt, een overzicht van de verschillende oventypen zoals 
die zich uit het oertype hebben ontwikkeld. 
Ach dat oertype, het heeft bijna onveranderd vanaf de vroegste 
tijden tot kort voor 1900 dienst gedaan en geheel uitgestorven 
is het nog lang niet. 
Als men in de bakkerij van een z.g. kleine bakker voor de steen

massa van zo'n ouderwetse oven staat, dan is het of de stem van 
eeuwen spreekt over al het lief en leed dat aan het verkrijgen 
van het dagelijks brood voor de mensheid verbonden is. Wat een 
prachtig stuk romantiek vertegenwoordigt deze oven. Hoeveel 
arme zwervers, nachtwakers en porders hebben zich in nachte
lijke uren van bittere koude bij het open raam of de deur van de 
bakkerij gekoesterd aan de heerlijke warmte en de gloed van 
zijn gezegend vuur. 
Het rhythmisch gerikketik van het roerijzer tegen de ovenmond 
heeft hen als vertroostende muziek in de oren geklonken terwijl 
zij in de gloed van de uiteengeslagen en door de ovenruimte 
gejaagde vuurresten staarden. 
En de bakker zelf, hoe was zijn leven verbonden aan zijn oven. 
Toen hij jong was gaarde hij met taaie volharding de vrij grote 
som geld voor het bouwen van een oven bijeen. Eerst dan kon 
hij er over denken zelfstandig een bedrijfje op te richten. Het 
zwoegen en slaven was daarmee voor hem, „de kleine bakker", 
niet voorbij, maar hij voelde zich bevrijd en de oven was zijn 
bevrijder. Niet één oven is aan de ander gelijk, elke oven heeft 
zijn eigen bakaard en de bakker diende die aard door en door 
te leren kennen. Had de oven de neiging boven, voor, achter of 
terzijde te heet te worden, dan leerde de bakker het vuur zodanig 
te stoken dat dit euvel opgeheven werd. Bovendien ging hij, 
wanneer het stoken teneinde was, voor hij het vuur uithaalde, 
de nog gloeiende resten gedurende enige minuten met een lang 
roerijzer door de ovenruimte kloppen om nog eens extra voor 
een gelijkmatige warmteverdeling zorg te dragen. Hierbij mocht 
de vloer noch de overwelving van vuurvaste steen geraakt wor
den, slechts de ijzeren ovenmond diende als steun, hetgeen het 
bovengenoemde rikketikken veroorzaakte. 

Aan luchttrilling en vuurgloed leerde hij zien of de oven de juiste 
temperatuur had. Aan het bewegen van het roerijzer en het 
daarna hanteren van de stokdweil, waarmee de laatste resten 
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as verwijderd werden, kon men zien of hij een meester in zijn 
vak was. 
De geest van techniek, economie en hygiëne drong ook de bak
kerij binnen. De oude oven werd verdrongen door de kanaaloven, 
die was hygiënischer, dan kwam de heteluchtoven, die was 
sneller, meer economisch. De heetwateroven volgde en daarna 
is het oertype nauwlijks meer te herkennen in de roterende 
ovens, de electrische ovens en de ketting- en bandovens. 
De strijd om het bestaan werd feller. Het aantal bakkerijen moest 
beperkt worden en het examen werd daartoe het middel. 

Helaas zal door de intrede van het examen een categorie mensen 
van het zelfstandig uitoefenen van het bakkersbedrijf worden 
uitgesloten. 
Dat zijn de mensen, die wel in staat zijn door stoere arbeid van 
doen en denken zich het meesterschap te verwerven, maar voor 
wie het onmogelijk is theorie te studeren om met goed gevolg 
een examen te doorstaan. 
Maar de tijd gaat zijn gang en het boekje, dat tot deze mijmering 
aanleiding was, zal zijn weg dus wel vinden. 

A. EIBINK. 

JAARVERSLAG VAN DEN HOOFDINSPECTEUR VAN DE VOLKSHUISVESTING OVER 1939. 

J A A R V E R S L A G van den Hoofdinspecteur van den Dienst , belast met het 

toezicht op de handhaving van de Wettel i jke bepal ingen in zake de Vo lks 

huisvest ing over 1939. 

A ls overdruk uit de vers lagen en mededeelingen betreffende Volksgezond

heid is dezer dagen bovenvermeld jaarvers lag verschenen . 

Evenals vorige jaren, omvat het een uitgebreid overzicht met talrijke ge

gevens van sociaa l -economischen aard op het gebied der Vo lkshu isves t ing 

die de bestudeer ing waard zijn. 

In de algemeene beschouwingen wordt al aanstonds geconstateerd dat de 

laatste v ier maanden van het vers lagjaar de gunstige vooru i tz ichten , welke 

vóór het u i tbreken van den oorlog gekoesterd mochten worden, ernst ig 

verstoord hebben. 

Bij de moeil i jkheden ten gevolge van het u i tbreken van den oorlog voegden 

z ich nog de invloeden van een ongewoon strengen winter , zoodat het totale 

aspect weinig gunst ig genoemd kan worden. 

Groote bezorgdheid uit het vers lag ten aanzien van de sti jging der prijzen 

van bouwmater ia len en van de bouwmater ia lenvoorz ien ing . 

Over het eerste worden indexcijfers gegeven waaru i t bli jkt dat van 1 Ju l i 

1939 tot 1 Januar i 1940 de houtpri jzen met 39 °/o. die van i jzerwaren met 

41 "/o gestegen zijn, terwijl het totaal van 7 c a t e g o r i e ë n gemiddeld 26 " / 0 

hooger kwam. 

Met duurtebi js lagen op loonen, verhoogd r isico enz. beteekende dit op de 

bouwkosten van een woning per einde December reeds een sti jging van 

omstreeks 20»/». (Per einde M a a r t j . l . zel fs al 25%) . 

Op het punt van de bouwmater ia lenvoorz ien ing zijn de sombere vooruit 

z ichten van het vers lag helaas in meer dan vol len omvang in vervu l l ing 

gegaan zoodat de voortzet t ing van den aanbouw van woningen en de waar

borging van een geregelde woningvoorz ien ing bij het gestegen kostenpei l 

en schaarschte aan bouwmater ia len moei l i jkheden opleveren die het der 

overheid en openbaren l ichamen, die zich op het gebied van den woningbouw 

bewegen, tot een duren pl icht maken de handen ineen te s laan om ze het 

hoofd te bieden. 

Voor ts zijn in het verslag opgenomen de beschouwingen van de Inspecteurs 

der provinciale ambtsgebieden. 

Hoofdstuk II behandelt de u i tvoer ing van de Won ingwet en wel voorname

lijk quaest ies van s tedebouwkundigen aard in verband met rooi l i jnen, onder-

l ingen afstand, beroepschr i f ten enz. 

H ie ru i t verd ient de volgende verzucht ing wel bijzonder de aandacht . 

„ I n verschi l lende inspect ies moest dan ook worden geconstateerd, dat inge

diende plannen niet al leen ernst ige fouten ver toonden, maar ook — hetgeen 

niet zoo gemakkel i jk kan worden hersteld — tal van onvol ledigheden in de 

regel ing der bebouwing. 

Het aantal gevest igde s tedebouwkundigen is in verschi l lende p r o v i n c i ë n 

nog zeer k le in , zoodat het bij herhal ing moeili jk bleek in alle geval len den 

rechten man te v inden. V o o r de jongere s tedebouwkundigen ligt hier nog 

een belangri jk arbeidsveld open. 

H ie ru i t bl i jkt opnieuw, dat het in den regel niet wenschel i jk is, het ont

werpen van een ui tbre id ingsplan op te dragen aan den plaatsel i jken arch i 

tect of gemeente-opzichter, wier capaci te i ten op geheel ander gebied l iggen, 

maar dat h iervoor de hulp moet worden ingeroepen van een behoorli jk 

onder legd stedebouwkundige, die z ich de noodige adv iseurs kan assu-

meeren." 

Zoo zij het! J . Z . 

EEN ONTHOOFD HUIS. 

Het staat te Coedereede. En de geschiedenis er van vertelt ons 
Dr. S. S. Smeding in het laatste nummer van „Heemschut" . „Di t 
onthoofde huis (is) een van de zéér weinige overgebleven, welis
waar ietwat vervallen, maar toch nog in zijn stijl gave trap-
geveltjes van zoo omstreeks de XVIIe eeuwwisseling. Het werd 
uit een boedel publiek verkocht v o o r . . . 230 gulden, en de kooper 
sloeg prompt den trapgevel eraf, vertimmert er zoo een en ander 
aan en trekt er zijn huurtje van. De kerkgangers, die des Zondags 
uit hun bedehuis komen, zien een plomp brok steen, inplaats van 
een sierlijk trapgeveltje tegen de lucht afsteken." 
En Dr. Smeding besluit zijn artikeltje over het toenemen van 
ontsiering op Goeree-Overflakkee: 
„Er zit, aan heel deze zaak, meer dan een probleem. Twee ervan 
zijn deze: als het volk zelf de schoonheidswaarde dezer dingen 
niet meer beseft, moeten zij dan desondanks, op aandrijven der
genen die dat besef nog bezitten, in stand gehouden worden? 
E n : heeft de overheid het recht, — bijvoorbeeld wat 't onthoofde 
huis op ons plaatje betreft — hedendaagsche en toekomstige 
eigenaren servituutsverplichtingen op te leggen, enkel en alleen 
om schoonheid uit het verleden te handhaven? 
De eerste vraag moet zonder twijfel bevestigend beantwoord 
worden. Op de tweede moet het antwoord echter luiden: de over-
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heid heeft niet het recht, maar den p l i c h t zulks te bevorde
ren. Want het aanzien van stad en lande is gemeenschapsbezit; 
de zorg daarvoor dure gemeenschapsplicht!" 
Een meening, die wij ten volle onderschrijven. A. v. d. St. 

A F B E E L D I N G U I T „ H E E M S C H U T " 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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B I N N E N P L A A T S V A N H E T P A L A Z Z O F A R N E S E T E R O M E , D O O R W . K R O M H O U T C Z N . 

HET TEEKENINGEN-ARCHIEF VAN WILLEM KROMHOUT. 

G E L E G A T E E R D A A N D E N B O N D VAN N E D E R L A N D S C H E A R C H I T E C T E N . 

Reeds vele jaren wordt in architectenkringen de behoefte ge
voeld aan het stichten van een architectuurmuseum, of althans 
aan een gelegenheid waar belangrijke archieven van overleden 
bouwmeesters kunnen worden bijeengegaard en verzorgd. 
Door hun bouwwerken zijn de groote bouwmeesters algemeen 
bekend. De vraag wordt daarom wel eens gesteld, is het daar
naast nog belangrijk om hun teekeningen te blijven bewaren. 
Die vraag zou in ontkennenden zin beantwoord kunnen worden, 
als de gedachte aan een museum, waar kunstschatten bijeen 
vergaard worden, op den voorgrond zou worden gesteld. Zoo 'n 
architectuurmuseum kan nimmer worden een verzameling van 
kunstwerken, omdat op het gebied der architectuur slechts het 

gebouwde tot het kunstwerk behoort en de teekeningen, hoe 
voornaam en artistiek ook in de uitvoering, te allen tijde 
slechts de hulpmiddelen blijven voor het vervaardigen van het 
kunstwerk. We moeten dus bij het woord „archi tectuurmuseum" 
allerminst denken aan het Grieksche Moeseion (waar het woord 
museum van werd afgeleid), waar de tempel der muzen mee 
werd aangeduid, doch slechts aan de algemeene beteekenis van 
dit woord, zooals die in de 18e eeuw is ontstaan, bij de stichting 
van het Britsche Museum te Londen (1753), waar alleen werd 
gedacht aan een openbare verzameling van werken op het ge
bied der kunst, der wetenschap en de beschavingsgeschiedenis. 
Bij de stichting van zoo'n architectuurmuseum, denken wij in 
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T E E K E N I N G V A N H E T Z U I D E R P O R T A A L 
D O O R W . K R O 

de eerste plaats aan het werk van de overleden groote bouw
meesters, die invloed hebben gehad op de ontwikkeling onzer 
architectuur in deze eeuw. Veel wetenswaardigs van het werk 
dezer bouwmeesters zal verloren gaan, als niet spoedig de mid
delen worden gevonden, om hun werk bij elkaar te brengen en 
te houden en onder zorgvuldig beheer te stellen. Wij kunnen, 
naar mijne overtuiging, verzekerd zijn van de medewerking der 
nabestaanden onzer „meesters" indien wij voor het werk dezer 
meesters een waardige plaats kunnen aanwijzen. 
Vooral voor de latere geschiedenisbeschrijving is het van be
lang, om alles bijeen te houden van de groote bouwmeesters, 
waaruit zij meer volledig kunnen worden gekend. Dit is niet 
alleen hun wijze van werken, zooals die uit eigenhandige schet
sen en teekeningen kan blijken, hun ontwikkelingsgang door 
chronologische rangschikking van het werk, maar bovenal hun 
niet uitgevoerde projecten, die soms belangrijker zijn dan die 
der uitgevoerde bouwwerken. 

Het Bestuur van den Bond van Nederlandsche Architecten nam 
een paar jaar geleden, op verzoek van de Familie, het archief van 
Berlage onder zijn beheer. Daarmede werd een eerste stap ge-
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M H O U T C Z N . 

daan in de richting van het bijeenbrengen van het werk der 
groote bouwmeesters. Voorloopig beschikt onze architecten
organisatie echter niet over de gelegenheid en de middelen om 
aan dat beheer ook de noodige zorg te besteden. 
Bij de huldiging van Kromhout, op den 9en Mei van dit jaar, 
werd voor de eerste maal in officieelen kring over de stichting 
van een architectuurmuseum gesproken. De toenmalige minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen G. Bolkestein 
erkende de noodzakelijkheid daarvan en aanvaardde namens 
de Regeering het borstbeeld van Kromhout, om het te zijner tijd 
in het architectuurmuseum een plaats te geven. 
Kromhout toonde reeds vele jaren groote belangstelling voor de 
stichting van zoo'n museum en het zou voor hem een voldoe
ning zijn geweest, als hij dat nog had mogen beleven. Meer
malen informeerde hij er naar, of er al een begin mee was 
gemaakt. Het verheugde hem daarom ook zeer, dat het blijk 
van belangstelling onzer Regeering bij zijn huldiging, tevens 
mocht zijn een officieele erkenning van de noodzaak voor het 
stichten van een architectuurmuseum. 

Na zijn overlijden mochten wij al spoedig van zijn Familie ver

nemen, dat hij zijn geheele archief had gelegateerd aan den 
Bond van Nederlandsche Architecten. Met deze schenking heeft 
hij het vertrouwen geschonken aan het Bestuur, dat het werk
zaam zal zijn voor het tot standbrengen van het museum. 
Deze week mocht ik voor het Bestuur van den Bond dit archief 
in ontvangst nemen. Daarmee zijn alle teekeningen en schetsen 
van dezen Meester, in zijn lang en werkzaam leven vervaardigd, 
het eigendom geworden van onzen Bond, die ze te zijner tijd wel 
weer zal overdragen aan het te stichten museum. 
Groote meesters zijn harde werkers. Kromhout, die 76 jaar ge

worden is, werkte tot bijna den laatsten dag zijns levens. In zijn 
archief vonden we o.m. de volledige inzending voor de Amster
damsche Raadhuis-prijsvraag en die van de Eindhovensche 
Raadhuis-prijsvraag. Al deze teekeningen zijn door hem eigen
handig gemaakt. 
Hierbij wordt nog weer één van zijn zeer vele reisschetsen ge
reproduceerd, van het Palazo Farnese te Rome. Verder worden 
nog een drietal teekeningen van de restauratie der Cunerakerk 
te Rhenen afgebeeld, zijn laatste werk. 

BOEYINGA. 

DE BIBLIOTHEEK VAN WILLEM KROMHOUT. 

Dat Kromhout aan zijn geesteskind, den Cursus voor Voortgezet 
en Hooger Bouwkunst onderricht, een goed hart toedroeg, 
spreekt haast vanzelf. Het bestuur van dien Cursus heeft het 
buitengewoon gewaardeerd, dat hij tot het einde van zijn lang 
en vruchtbaar leven ook zijn steun aan den Cursus heeft ge
geven. Ten zeerste werd het Bestuur echter verrast, toen het na 
zijn overlijden, van de Familie mocht vernemen, dat hij het 
voornaamste gedeelte van zijn vakbibliotheek aan de Vereeni
ging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht had 
gelegateerd. 

Deze week mocht ik voor het Bestuur der Vereeniging deze bi
bliotheek in ontvangst nemen. Met een aantal van 150 stuks, 
grootendeels kloeke boekdeelen met nog vele jaargangen van 
vaktijdschriften, is daardoor onze bibliotheek vermeerderd. Voor
zien van een kenteeken van deze herkomst, zullen deze boeken 
de nagedachtenis aan onzen grooten Kromhout en zijn werk 
voor en aan den Cursus, nog lange jaren doen voortbestaan. 

BOEYINGA. 

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

OVER NORMALISATIE. 

Voor de leden van de stichting „Fonds voor de normalisatie in 
Nederland" heeft Prof. J . G. Wattjes, Hoogleeraar aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft, een voordracht gehouden over 
Bouwkunde en Normalisatie, welke aanleiding geeft hierover 
het een en ander mede te deelen. 
Met opzet werd de titel Bouwkunde en Normalisatie aldus ge
formuleerd en werd dus de normalisatie in verband gebracht 
met de bouwkunde, niet met de bouwkunst, al moest spreker al 
dadelijk constateeren, dat het te behandelen gebied zeer zeker 
ook met de schoonheid, met de bouwkunst, te maken zou 
hebben. 
Spreker achtte normalisatie in de bouwkunde nuttig en wen-
schelijk. Niet alleen in normale tijden, maar ook in tijden zooals 
wij nu beleven met hunne moeilijke materialenpositie. Ook hier
voor zouden speciale normalen met tijdelijk karakter kunnen 
worden vastgesteld, die weliswaar gebrekkiger oplossingen 
zullen normaliseeren, omdat zij op goedkoopte moeten aan
sturen, maar waarbij men eerder over de hoogere kosten moet 
heenstappen dan een minder goede constructie noodgedwongen 
aanvaarden. Het zou ook kunnen zijn, dat de moeilijke tijden 
oplossingen aan de hand deden, die voor normale omstandig
heden nog van belang konden zijn. Zij zouden traditioneele op
vattingen van architecten, die in het algemeen niet zoo gemak
kelijk toegankelijk schijnen voor nieuwe denkbeelden, in nieuwe 
banen kunnen leiden. 
Sommigen zien in normalisatie een gevaar, en willen haar als 
ongewenscht bestrijden. Het gevaar is namelijk denkbaar, dat 
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een vorm zou worden genormaliseerd, en dan zou normalisatie 
invloed gaan uitoefenen op de b o u w k u n s t . In beginsel zal 
bij normalisatie alleen het principe, niet de nadere vorm, moeten 
worden vastgesteld. Immers de vrijheid van vormgeving is van 
groot belang, de architect zal overtuigd zijn, dat de vorm levend 
moet blijven, dat hij niet mag verstarren, en — wat erger is — 
dat hij zeker niet in slechten vorm mag verstarren. 
De moeilijkheid is nu, dat men den vorm niet geheel buiten be
schouwing zal kunnen laten, als men normaliseeren gaat. Men 
krijgt altijd te maken met een aesthetischen kant, die aan het 
vraagstuk inhaerent is. Dit zou voor de architecten aanleiding 
kunnen zijn, hunne medewerking bij de normalisatie niet te ver-
leenen. Spreker was echter overtuigd, dat in normalisatie ook 
een positief aesthetisch voordeel kon worden gezien. De b o n w -
industrie heeft immers reeds geruimen tijd handelsvormen ge
normaliseerd, men denke b.v. aan de standaard binnendeur, die 
de door den architect ontworpen binnendeur welhaast heeft ver
drongen. Men zou dit een „wilde" normalisatie kunnen noemen, 
en op dit gebied een centrale normalisatie in beginsel kunnen 
toejuichen. Het handelsproduct heeft in verschillende gevallen 
een slechten vorm. Maar men moet toch ook toegeven, dat er, 
ook jaren geleden reeds, fabrikanten gevonden werden die zich 
door bekwame architecten lieten voorlichten. Een zeer bekende 
timmerfabriek liet haar schrootjes en koplatten door niemand 
minder dan architect De Bazel ontwerpen! Bij de overigens 
goede standdaarddeuren zijn de ons bekende profielen helaas 
niet door een zóó bekwame hand geteekend. 

Men moet echter niet uitsluitend komen tot standaard v o r-
m e n, ook de a f m e t i n g e n zullen aan normalisatie moeten 
worden onderworpen, een taak die volgens spreker zeker voor 
de Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland is weg
gelegd. 
De richting waarin de normalisatie gaat wijst op een neiging 
om over te gaan tot toepassing van machinaal vervaardigde 
onderdeelen voor den bouw. Dit komt neer op een streven in 
de richting van den montagebouw, een samenstelling van groo-
tere in de fabriek gemaakte eenheden, een industrialisatie. 
Het is een merkwaardige omstandigheid, dat de gewapend 
betonbouw juist een andere tendenz vertoont, omdat daarbij het 
materiaal op het werk zelf moet worden gevormd. De heer-
schende bouwmaterialenschaarschte brengt mede, dat men 
thans naar materialen moet zoeken die zoo veel mogelijk hout 
vervangen, en als zoodanig is beton stellig op zijn plaats. 
Speciaal voor vloeren en kappen zal men meer op beton worden 
aangewezen. Hier werken echter remmend de langere bouwtijd 
en de noodzaak, zijn toevlucht te nemen tot een houten be
kisting. 

Beide bezwaren, het tijdverlies en het houtverlies, zou men kun
nen verminderen door toepassing van genormaliseerde afme
tingen, waardoor men tot normale balkzwaarten en normale 
zwaarten der staalbewapening zou kunnen geraken. Deze nor-
maalbalk zou ook weer een normale bekisting ten gevolge heb
ben, die dan een meer blijvend karakter zou kunnen verkrijgen, 
en eventueel van beter materiaal (triplex, asbestcement, staal) 
zou kunnen worden vervaardigd. Het daarbij verkregen voor
deel van de betere oppervlakte van het daarmee gemaakte be
tonwerk zou speciale afwerking onnoodig maken. 
Men kan zich echter ook onderdeelen van gewapend beton 
denken als balken of platen van vooraf klaargemaakten vorm, 
die een snelleren bouw vorderen. Voor deze onderdeelen zou 
normalisatie zeker aan te bevelen zijn. 

Het gebouw is een kwestie van veel kleinigheden, die een groot 
aantal werkteekeningen vereischen. Men heeft voor betrekke
lijk kleine gebouwen al gauw tientallen detailteekeningen noo
dig, waarbij detailleering, wil zij goed geschieden, tot in de 
kleinste onderdeelen zal moeten afdalen. Spreker noemde hier
bij een geval uit zijn eigen vroegere praktijk, waarbij zich be
zwaren hadden voorgedaan omdat in een bepaald geval ver
geten was, de richting van den houtdraad te detailleeren 
Het maken van de detailteekeningen, speciaal van de kozijnen, 
met hunne vele en uitvoerige ware grootte-doorsneden moet 
telkens weer opnieuw gebeuren, terwijl er tusschen de door ver
schillende architecten toegepaste constructies in feite slechts 
onwezenlijke verschillen zullen bestaan. Deze omstandigheid 
wordt nog erger als men bedenkt, dat de aannemer in sommige 
gevallen nog weer neiging heeft, die details opnieuw te gaan 
teekenen, en dan in minder geacheveerden vorm, omdat hij van 
meening is, daardoor van zijne leveranciers goedkoopere aan
biedingen te verkrijgen dan voor „direct iewerk" zou worden ge
vraagd. Dit alles samengenomen zou men geneigd zijn tot nor
male details te besluiten, waarvan men zeker kan zijn dat zij 
in de praktijk zullen voldoen. Is de fabrikant daarop aange
wezen, dan zal de industrie ten gevolge van de concurrentie 
steeds op verbetering bedacht zijn, terwijl bij den praktiseeren-
den architect een correctie op eigen, mogelijk minder geslaagde, 
constructieve details minder voor de hand ligt. 
Men zou dus — met in achtneming van aesthetische eischen — 
typen kunnen vastleggen van den besten vorm, bestudeerd en 
beproefd, en van goede in den handel gebruikelijke afmetingen. 
Daarbij zou het aan te bevelen zijn, deze normalen niet vast te 
stellen op verkleinde schaal, maar als normale werkteekenin
gen op 1 :10, 1 : 20 en ware grootte. 

Als men behalve deze kozijnen ook b.v. trappen, gootlijsten, 
kasten, op normaalbladen vaststelde, zou men sneller en goed-

kooper werk kunnen bevorderen. Door toepassing van de cou
rante houtmaten zou houtverlies kunnen worden verminderd. 
Aangezien de praktijk vanzelf op een minimum-oplossing aan 
zou sturen, zouden een twee- of drietal verschillende oplossin
gen moeten worden vastgesteld, om voor verschillende behoef
ten te kunnen dienst doen. 
Spreker achtte in dit onderdeel de aesthetische kant niet zoo 
alles-beheerschend. De architect is immers nog geheel vrij in 
zijn gevelindeeling. Men moet normalisatie ook meer in ver
band met den massabouw beschouwen; het bijzondere gebouw 
kan natuurlijk eigen technische oplossingen en speciale vormen 
doen spreken. 
Als voordeel van de genormaliseerde details werd aangevoerd, 
dat de architect daarin een betrouwbaren gids vindt, en dat hij 
met die details in de hand bij de aanwijzing de gegadigden spoe
dig op de hoogte kan brengen van de kwaliteit van het werk, 
dat van hem wordt verwacht. Als tweede voordeel werd ge
noemd, dat — aangezien alle details van een werk op bepaalde 
wijze met elkander samenhangen — men niet zoo gauw afhan
kelijk wordt van een reeds afgegeven detail, waardoor men ge
bonden is voor de daarna volgende. Alle kant-en-klaar-bestelde 
details van het Normalisatiebureau zullen het den architect ge
makkelijk maken, met zijn teekeningen gereed te zijn vóór de 
aanbesteding. 

Zoowel Duitschland in zijn „Reichsbauformen" als Italië heb
ben reeds stappen in deze richting gedaan. 
Men kan, volgens spreker, aanvoeren, dat de toestand waarin de 
architectenwereld zich nu bevindt, n.l. dat het bouwen voor een 
groot deel in handen is gekomen van aesthetisch minder be
voegden, bij bovenbedoelde beschikbaarstelling van goede en op 
ware grootte geteekende normalen zoowel een technisch als een 
aesthetisch voordeel zou behalen. 
Voor bepaalde gevallen zouden daarom deuren en ramen en b.v. 
goten voor normalisatie in aanmerking komen. 
Bij normalisatie van het onderdeel in zijn vollen omvang onder
vindt men wel aesthetische bezwaren, maar als men bedenkt dat 
voor groote kringen der bevolking de eenvoudige woning niet 
meer te betalen is, zal men door het sluiten van dit compromis 
kunnen komen tot een goede en tegelijk een betaalbare woning. 
De niet met elkander overeenstemmende diverse bouwverorde
ningen maken het bouwen voor architecten die in veel verschil
lende gemeenten werken, niet gemakkelijk. De verordening op 
zichzelf trekt er zich b.v. niet veel van aan of het woonhuisraam 
toevallig op het Zuiden of op het Noorden uitziet, of de straat 
nauw of wijd is, of er al of niet door boombeplanting licht be
nomen wordt, dan wel of het raam zich op een benedenverdie
ping of op een groote hoogte bevindt. De verordening kan door 
haar stroeve bepalingen een nadeeligen invloed doen gelden op 
de vormgeving; men denke b.v. aan het daaruit voortvloeiende 
overdreven groote dakvenster, dat den dakvorm sterk kan be-
nadeelen. De „levende" gevel, die vroeger op den beganen 
grond als groote glazen pui met veel licht was opgevat, en die 
op de hooger liggende verdiepingen steeds kleiner raamopenin
gen vertoonde, komt in conflict met de straffe eischen van som
mige gemeentelijke bepalingen. Dit alles doet uitzien naar de 
zegeningen die een met beleid samengestelde s t a n d a a r d 
v e r o r d e n i n g in dit opzicht voor den architect zou kunnen 
meebrengen. 

Spreker achtte het van groot belang, de k e u k e n b e t i m m e 
r i n g aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen, om zoo
doende tot een goede normalisatie te komen. Hij stelde zich 
voorts de normalisatie der balklengten voor door een standaar
diseering van de theoretische spanwijdten, in bepaalde inter
vallen van b.v. 30, 33 of 50 centimeter. De hartafstanden der 
balken moeten veelvouden zijn van dat interval. Zoodat men op 
technische gronden komt tot een ontwerpen op een vierkanten
systeem van bepaalde intervallen, waarbij de hartmaten der 
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muren met de systeemlijnen moeten samenvallen. Op die wijze 
zou zoowel horizontaal als verticaal een modulus moeten kun
nen worden vastgesteld, in horizontalen zin aan de koppen-
maat, in verticalen zin aan de lagenmaat gebonden, welke een 
zekere hulp zou kunnen geven om te geraken tot een harmoni
sche oplossing. 
Een eventueele normalisatie door de Hoofdcommissie zou zich 
a priori moeten bezighouden met de vaststelling van de boven
genoemde modulus, en wel zoodanig, dat de minimumwoning 
geschikte maten verkrijgt, waarbij men bij voorkeur zal dienen 
uit te gaan van een beknopten vertrekvorm, die een goede meu
belopstelling mogelijk maakt. Men moet waken voor te smalle 
maten van de belangrijkste vertrekken. De bouwondernemer 
kiest hiervoor steeds kleiner maten, soms 3.20 meter voor een 
suite van 6 meter, waarin dan nog ten deele de keuken de 
achterkamer versmalt. In dat opzicht moet de Amsterdamsche 
bouwverordening worden geprezen die twee geijkte breedte-
maten van 3.50 m en 3.80 m vaststelt als minima, afhankelijk 
van de schoorsteenplaatsing in den hoek of aan den langen 
wand. 

Voor verdere normalisatie wilde spreker de dakhelling aanbe
velen, die tot betere nokconstructie en betere gootaansluiting 
zou kunnen leiden. Verder de goten, eventueel in dicht beton 
uitgevoerd, en tenslotte de dakbreedte, waarbij alles bij elkan
der aansluitend in verband met de vast te stellen modulus zou 
moeten worden uitgewerkt. 
Bij de discussie werd de vraag gesteld of het niet aanbevelens
waardig zou zijn de geheele arbeiderswoning te normaliseeren 
in een drie- of viertal typen. Spreker gevoelde — vooral uit 
sociaal oogpunt — zeer veel voor dit denkbeeld, omdat men zeer 
gebaat zou zijn met goede kleine woningtypen die voor weinig 
kosten zouden kunnen worden gebouwd. Men moet zich echter 
niet ontveinzen, dat een zeer intensief vooronderzoek zal 

PLATTE DAKEN 

De beschouwing over dit onderwerp, welke wordt aangetroffen 
in het „Bouwkundig Weekblad Architectura" van 8 Juni 1940 
kan niet anders dan met voldoening worden begroet, aangezien 
hiermede de kwestie van de dakbedekking voor platte daken 
aan de orde wordt gesteld, een onderwerp waaraan, zeker ten 
onrechte, in de kringen van architecten en bouwkundigen tot 
nog toe te weinig aandacht werd besteed. 
Dit gebrek aan belangstelling is oorzaak van nog veelvuldig 
voorkomende misère en mislukkingen, als gevolg van onjuiste 
keuze van de soort dakbedekking en onpractische constructies, 
welke soms zelfs tot miskenning en veroordeeling van het platte 
dak hebben geleid. 
Aan het slot van het artikel wordt de wensch geuit tot discussie 
over het behandelde vraagstuk en ongetwijfeld kan uitwisseling 
van inzicht, gegrond op waarneming en ervaring, verhelderend 
en daardoor vruchtdragend werken. 
De vraag waarom het hier en ook in het door den schrijver 
aangehaalde artikel in de „Schweizerische Bauzeitung" in den 
grond der zaak gaat, betreft het intact blijven van de voor platte 
daken gebruikelijke bitumineuze bedekking, kort gezegd, hare 
duurzame waterdichtheid. 
Hiervoor beveelt Ir. Maillart een constant nat houden der be
dekking aan, waartoe het dak dan zonder eenig afschot zou 
moeten worden uitgevoerd. 
Na vergelijking met de in ons land bekende uitvoeringen komt 
Ir. H. G. J . Schelling tot de conclusie, dat er z.i. geen bezwaar 
is tegen een geringe blijvende waterbedekking, mits teerhou-
dende bedekkingen worden gekozen. 
Het zij mij vergund, ten aanzien van een en ander mijn oordeel 
kenbaar te maken, aangezien ik van meening ben, dat er wel 
degelijk bezwaren tegen bestaan als bescherming van de bitu-
364 

moeten voorafgaan vóór men tot de gewenschte modulus komt, 
terwijl normalisatie zich bij de woning bovendien zal moeten 
bezighouden met de verschillende typen: enkele, dubbele wo
ning, rijenhuis, en huis in verscheidene woonlagen. 
In de lezing werd nog medegedeeld, dat men zich in Duitschland 
schijnt te hebben beziggehouden met het nader bestudeeren 
van het keuken-badkamer-privaatcomplex, dat men zich in den 
vorm van een in alle opzichten bestudeerde technische eenheid 
als onderdeel van de kleine woning kan denken. Een goed over
wogen technische oplossing, die in beknoptheid en goede onder
linge ligging het ideaal benadert, zou een belangrijk onderdeel 
zijn voor het samenstellen van de genormaliseerde arbeiders
woning. 

Het is voor den architect wel haast onmogelijk, zich aan het 
denkbeeld te gewennen van genormaliseerde detailteekeningen. 
Ik ben van meening, dat deze er misschien op den duur wel 
zullen komen, maar dan toch uitsluitend beteekenis mogen 
hebben voor den massabouw. Een der krachtigste motieven voor 
de aanvaarding van het normalisatiebeginsel in de bouwkunde 
schijnt mij het sociaal-economische. Indien de bouw van groote 
complexen volkswoningen de vruchten van een op hoog peil 
staande normalisatie zou kunnen plukken, dan zou dat zeker 
een winst beteekenen. Indien zij echter de thans heerschende 
verhoudingen in de bouwwereld nog zouden verergeren door 
den onbevoegde tegen matigen prijs de kant-en-klaar genorma
liseerde details uit te reiken, dan zou het nadeel grooter zijn 
dan de winst. Bovendien is het zeer de vraag of de tendenzen, 
die thans zeer in de richting gaan van het goede, karakteristieke, 
Nederlandsche bouwen, wel gunstig zijn voor de ontwikkeling 
van dergelijke normalisatie-begrippen. 

H. G. J . S C H E L L I N G . 

ZONDER AFSCHOT. 

mineuze dakbedekking een blijvende waterafdekking toe te 
passen, en ik het uit dien hoofde voor aanbevolen houd, het 
afschot voor het platte dak te handhaven. 
Op de kwestie van de voor elke bitumineuze dakbedekking ver-
eischte schutlaag kom ik nog uitvoeriger terug. 
Tegen toepassing van een waterlaag ter bescherming van de 
dakbedekking inplaats van de hier te lande bekende afdekkin
gen, heb ik de volgende bedenkingen. 
1. De waterlaag biedt geen bescherming tegen mechanische 
beschadiging der bedekking. 
2. Blijvende waterdruk is ongewenscht, omdat de afsmeerlaag 
daaraan op den duur geen weerstand zal kunnen bieden, zoodat 
het water tenslotte toch tot de viltlaag doordringt en de bedek
king daardoor aan deugdelijkheid zal inboeten. (Vandaar dat 
bij isoleeringswerken de asphaltisoleerlaag tusschen metselwerk 
of beton moet worden opgesloten.) 
3. Bij een constante waterlaag zullen neerslaande rookgassen 
de concentratie van het water door zwavelig zuur (SOL>) doen 
toenemen, waardoor plasticiteit en ductiliteit van het asphalt 
nadeelig worden beïnvloed, nog afgezien van de inwerking er 
van op de metalen voorwerpen, welke ermede in aanraking ko
men, zooals afvoerpijpen en dergelijke. 
4. Bij sterke wind zal het water tegen de schuine opstanden 
worden opgestuwd, waardoor aansluitingen bij opgaande wan
den in gevaar komen, ongeacht de mogelijkheid dat het water 
over de randen van het dak kan vloeien. 
Behoudens de opgesomde bezwaren is er nog de noodzakelijk
heid dat de waterstand op het dak op peil moet worden gehou
den, wat dus geregelde controle zou eischen. Voorts het be
zwaar dat het dak niet betreden kan worden en tenslotte het 
vervuilen van het water door neerslaand stof, enz. Evenzoovele 

redenen om niet alleen geen waterlaag als afdekking toe te 
passen, doch ervoor te zorgen, dat het water te allen tijde van 
de dakbedekking kan afvloeien, waartoe dus afschot aanwezig 
zal moeten zijn. 
Bij het als voorbeeld aangehaalde platte dak zonder afschot 
was de houtcementbedekking voorzien van een poreuze slak-
kenbetonlaag, waardoor de bedekking derhalve afdoende be
schermd was tegen inwerking van het zonlicht en bovendien 
tegen mechanische beschadiging. Deze slakkenbetonlaag was 
gedurende dertig jaren intact gebleven. De dikte der laag wordt, 
jammer genoeg, in het artikel van Ir. Maillart niet genoemd, 
hoewel deze ongetwijfeld van beteekenis is voor het feit, dat 
er geen sprake is geweest van het stukvriezen der laag. 
Indien men uit het aangehaalde voorbeeld zou willen afleiden 
dat het afschot voor het platte dak zonder bezwaar kan worden 
weggelaten, wanneer de dakbedekking van een laag zeer poreus 
beton (slakken-beton), die dan vrij zeker ongeveer 10 cm dik 
zal moeten zijn, wordt voorzien, dan moge ik er op wijzen, dat bij 
ongunstige weersgesteldheid tijdens de uitvoering der dakbedek
kingswerkzaamheden, groote moeilijkheden kunnen ontstaan. 
Nu het vraagstuk der dakbedekking voor platte daken en hare 
bescherming tegen verweering eenmaal is aangesneden, is het 
wellicht niet overbodig nog de aandacht te vestigen op enkele 
dingen, die voor de keuze van de meest geschikte bedekking 
en beschermlaag van belang zijn. 

Ik meen geen tegenspraak te zullen uitlokken door vast te 
stellen, dat: 
1e. een twee of meerlaagsche bitumineuze bedekking, waar
van het materiaal voldoet aan de eischen der keuringsvoor
schriften voor Bitumineuze Bouwstoffen 1940, of aan de Alge
meene Voorschriften (A.B.W.) der Nederlandsche Spoorwe
gen, vakkundig gelegd, geplakt en afgesmeerd, afgedekt door 
een schutlaag, waardoor zij van de inwerking van zonlicht is 
afgesloten, een zeer langen, nog ongekenden levensduur heeft. 
2e. het al of niet op afschot liggen opzichzelf geen invloed heeft 
op de duurzaamheid van de bedekking. 
3e. de schutlaag ten aanzien van de duurzaamheid van de be
dekking, uitgevoerd zooals onder 1e. is aangegeven, van het 
grootste belang is. 
Elke bitumeuze dakbedekking, welke niet van een schutlaag is 
voorzien, is door haar zwarte kleur uitermate gevoelig voor 
temperatuursverschillen. De inwendige spanningen, welke zij 
in het asphalt doen ontstaan, verminderen de ductiliteit (niet 
elasticiteit), wat zich na verloop van tijd openbaart in het op
treden van adervorming in de afsmeerlaag. Bovendien staat de 
onbeschutte bedekking bloot aan het door de zonnehitte ver
vluchtigen van de in het asphalt aanwezige oliën, waardoor de 
samenstelling eveneens nadeelig wordt beïnvloed. 
Bij de houtcementdaken was het gebruikelijk een schutlaag 
van 3 cm zand en 4 tot 6 cm grove grind voor te schrijven. De 
groote dikte van deze laag was noodig omdat het z.g. hout-
cement lichtere oliën bevatte dan de tegenwoordige cement-
mastiek en dus meer afdoende tegen de zonnewarmte diende te 
worden beschermd, teneinde vervluchtigen van deze oliën te 
voorkomen. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke zware be
lasting een dure dakconstructie vergde; een der redenen waar
om de houtcementbedekking hier te lande thans geheel ver
drongen is door de cement-mastiekbedekking, waarbij de 3 cm 
dikke zandlaag kon vervallen en met een grove grindlaag van 
geringere dikte kon worden volstaan. 

Tegenwoordig worden zelfs cementmastiekbedekkingen op 
platte daken met een vast ingewerkte laag fijne grind afgedekt. 
In deze gevallen verdient het echter aanbeveling de bedekking 
om de 10 jaar aan een inspectie te onderwerpen om kale plekken 
en eventueeele beschadigingen te doen bijwerken. Is de bedek
king met een schutlaag van 3 a 4 cm grove grind afgedekt, dan 
behoeft dit niet te geschieden. 

Echter is ook deze grove grindafdekking geen ideale schutlaag. 
Immers kan bij het betreden ervan de grind gemakkelijk ver
schoven worden of wel ontstaat er verplaatsing door storm- of 
dwarrelwinden, tengevolge waarvan de bedekking, daar waar 
zij bloot kwam te liggen, aan verweering ten prooi zal vallen. 
Beschadiging van de dakbedekking door het beloopen van de 
grove grindlaag zelf is, voorzoover ik in mijn jarenlange prak
tijk kon constateeren, bij een goed gemaakte cementmastiek-
bedekking zelden of nooit het geval geweest. 
Bedekkingen met ingeperste fijne grind afgewerkt, leveren in 
dit opzicht meer gevaar voor beschadiging op en bovendien 
geven de op deze wijze afgewerkte bedekkingen minder be
schutting tegen den invloed van de zonnewarmte dan wanneer 
zij voorzien zouden zijn van een 3 of 4 cm dikke laag grind. 
Op grond van de ook aan deze beide afdekkingswijzen klevende, 
hiervoren opgesomde bezwaren, komt men vanzelf tot de 
conclusie: 

dat de schutlaag voor de dakbedekking van platte daken eerst 
dan volledig aan haar doel zal beantwoorden, zoo zij in staat 
blijkt haar beschermende rol blijvend te vervullen, m.a.w., wan
neer aantasting door atmosferische invloeden en normale 
mechanische beschadiging der bedekking uitgesloten zijn en de 
schutlaag zelf overigens zoodanig is geconstrueerd dat zij vol
doende stabiel blijft en in den zomer een goede afkoeling der 
onder het dak liggende gebruiksruimten geeft. Daarbij dient 
gestreefd te worden naar een zoo gering mogelijke belasting, 
teneinde een zware en dure dakconstructie te vermijden. 
Voor toepassing van een dergelijke stabiele afdekking heeft 
men de keuze tusschen een dunne beton- of lichte sintelbeton-
vloer, een tegelvloer in cementspecie op poreuze ondervloer, 
een z.g. drainata-tegelvloer, of wel een onder den naam Sibeas-
dakvloer bekende asphalt-sintelbetonconstructie. Een dunne 
betonvloer (minimum dikte 5 cm) zal altijd krimpscheuren ver-
toonen, door welke scheuren de afsmeerlaag van de bedekking 
mettertijd naar voren zal dringen. Afwerking in vakken zal dit 
euvel wel beperken, doch niet kunnen voorkomen, daar uitein
delijk het afsmeermateriaal zich tengevolge van het verschil in 
soortelijk gewicht toch door de voegen naar boven zal werken. 
Een sintelbetonvloer levert, zij het in mindere mate, dezelfde be
zwaren op. Bovendien staan beide vloeren bloot aan op- en 
stukvriezen. 

Bij het aanbrengen van tegels staat men eveneens voor de be
zwaren van het naar voren dringen van de smeerlaag door 
haarscheuren en voegen en van het opvriezen van de bevloering. 
De veilige constructie op een poreuze ondervloer van 1i / 2

 a 2 cm 
dikte brengt extra kosten mede en maakt de afdekking dus niet 
alleen zwaarder maar ook duurder. 
Omtrent de drainata tegelvloeren, welke in cementspecie op de 
bedekking worden aangebracht, zal de tijd nog moeten leeren 
in hoeverre deze aan hun doel zullen beantwoorden. Ik meen 
dat, afgezien nog van de kosten en het eigengewicht dezer af
dekking, vegetatie (mosgroei) in de poriën der tegels mogelijk 
is, vooral op plaatsen waar deze in de schaduw komen te 
liggen, terwijl ook het schoonhouden bezwaar kan opleveren. 
Met de betrekkelijk goedkoope Sibeasdakvloerconstructie zijn 
de ervaringen in de praktijk gunstig gebleken. Ze wordt uitge
voerd in een dikte van 3 cm, heeft een gering eigen gewicht, 
scheurt niet, vriest niet op en is door de porositeit van de laag 
warmte- en koude-isoleerend. De afsmeerlaag van de bedekking 
hecht zich in de poriën van den vloer en dringt niet tot het met 
een asphaltpasta afgestreken oppervlak, waarin fijne grind, lei-
of steenslag wordt gewalst, door. 

De poreuze samenstelling der vloeren onder het nagenoeg ge
sloten oppervlak vordert een gering afschot van de bedekking 
voor het geleidelijk afvloeien van het hemelwater. 
Tenslotte nog iets over de keuze van de soort bitumineuze dak
bedekking voor platte daken. 
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Het mag als bekend worden verondersteld dat de waterdicht
heid van alle dakviltsoorten, asphaltpapier, asphaltbitumenvilt, 
of hoe men dit verder wil noemen, teerhoudend of teervrij, be
trekkelijk gering is, en dat een goede dakbedekking slechts 
wordt verkregen door het aaneenkleven en van een goede 
afsmeerlaag voorzien van twee of meer lagen dakvilt. 
Hierdoor staat vast, dat de deugdelijke waterdichtheid in de 
eerste plaats samenhangt met het volledig functionneeren van 
de plaklagen en de afsmeerlaag en wel zóó dat pas van een 
betrouwbaar waterdichte dakbedekking mag worden gesproken, 
wanneer de zekerheid bestaat dat dakvilt, plaklagen en afsmeer
laag als het ware één geheel vormen, zonder luchtbellen of losse 
plekken. 

Met name geldt deze eisch voor platte daken, om redenen die 
wij bij eiken architect als bekend mogen veronderstellen. Nu 
onderscheidt zich het teerhoudende kleef- en afsmeermateriaal, 
de zgn. cement-mastiek, van het teervrije, door een geringer 
afstand tusschen verweekingspunt en smeltpunt. Deze eigen
schap is o.a. oorzaak dat plaatsen in de cementmastiekbedek-
king, waar de lagen bij de uitvoering van de bedekking, als ge
volg van de aanwezigheid van een oneffen ondergrond of andere 
onvermijdelijke omstandigheden, niet volkomen aanhechtten, 
door zonnewarmte en het gewicht der deklaag, na verloop van 
eenigen tijd verdwijnen, zoodat spoedig een volkomen homo
gene bedekking is verkregen. 
Ook de geaardheid van het teerhoudende dakvilt (asphalt
papier) werkt gunstig. Het wordt door de warme smeer snel en 
uiterst soepel en voegt zich direct naar mogelijk aanwezige 
oneffenheden van den ondervloer, terwijl de afstrooilaag van 
teerhoudend vilt eer bevorderlijk dan belemmerend voor het 
plakken der lagen werkt. 

Bij het teervrije vilt ligt de zaak geheel anders. Het is beduidend 
stijver dan het teerhoudende, als gevolg van de „couche" 
(asphaltdeklaag), waarvan het is voorzien en welke bestaat 
uit een asphalt van hoog smeltpunt. De z.g. slagen van de rol 
b.v. beletten het vlak en strak liggen van de baan en oefenen 
een ongunstigen invloed uit bij het plakken. In tegenstelling 
met asphaltpapier vormt de afstrooilaag van talkpoeder van 
het teervrije vilt een belemmering voor het aaneenkleven der 
lagen. Dat vooral bij koud en vochtig weer deze bezwaren dub
bel wegen, behoeft geen nader betoog. 
Op grond van het hetgeen hiervoren omtrent de eigenschappen 
van teerhoudend kleef- en afsmeermateriaal en dakvilt is opge
merkt, is de cement-mastiekbedekking voor platte daken be
slist te verkiezen boven een bedekking van teervrij materiaal. 
Dit nog afgezien van andere voordeden, zooals de blijkens ge
nomen brandproeven grooteren weerstand bij brand en een 
eveneens grooteren weerstand tegen verrotting, wat gevoeg
lijk mag worden aangenomen, in verband met de bekende pre-
serveerende eigenschappen van bepaalde in koolteer aanwezige 
stoffen. 
De kosten zullen bij keuze van de teerhoudende bedekking geen 
bezwaar kunnen opleveren, daar zij stellig goedkooper is dan de 
teervrije. 
Hoewel de bedekkingen voor schuine daken buiten het kader 
van het thans behandelde onderwerp vallen, zij er op gewezen 
dat ook hier de bitumineuze bedekkingen een belangrijke rol 
vervullen. 
Teerhoudende bedekkingen kunnen worden toegepast voor 
daken met een helling tot tusschen 20 en 30° . Voor daken met 
grooter helling moet aan het gebruik van teervrije materialen 
de voorkeur worden gegeven. A. L A V E R M A N . 

Z E G E L : WEDEROPBOUW BOEKERIJ DER ACADEMIE TE ROTTERDAM. 
Het mag als bekend verondersteld worden, dat de Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen bij het bombardement op 14 Mei j . l . 
al haar gebouwen met inventaris op één na, daarenboven haar gehele boekerij 
in v lammen zag opgaan, een bibliotheek, welker geboortedatum moest worden 
gezocht in het laatst van de 18e eeuw. 
Het behoeft wel geen betoog, dat een schat van boek- en plaatwerken op 
het gebied van kunst, kunstni jverheid, cultuurgeschiedenis, exacte en tech
nische wetenschappen daarbij verloren is gegaan, i Het is helaas maar al 
waar, dat er — evenals trouwens bij de kostbare verwoeste verzameling 
voorwerpen van kunst- en kunstnijverheid het geval is — talloze niet te 
vervangen stukken zijn verloren gegaan. 
Intussen is men onmiddell i jk weer begonnen met het bijeenbrengen van 
boek- en plaatwerken teneinde weder een boekerij op te bouwen. Reeds 
mocht de Academie van tal van Verenigingen (w.o. Het Algemeen Nederl . 
Verbond) zowel als van part icul iere zijde geschenken ontvangen in de vorm 
van boek- en plaatwerken, af f iches e.d. 
Dit is voor het Academiebestuur aanleiding geweest om bij de wederopbouw 
van de boekerij er naar te streven om op blijvende wijze te doen blijken van 
de echt Nederlandse burgerzin, die bij de schenkers moet hebben voorgezeten. 
Daartoe werd door den Adjunct-directeur der M.T.S. , Ir. M. C . A . Meischke, 
een zegel ontworpen als hierbij afgedrukt . Dit zegel wordt bevestigd op of 
aan elk geschenk voor de wederopbouw van de inventaris van de boekerij 
der Academie. 
T e n aanzien van de symboliek daarvan zij het volgende medegedeeld: 

De St. Laurenstoren, die als verminkte in de genadeloze ellende overal is 
te z ien, is de baak, die St. Maarten aanspoorde zijn menschelijke roeping te 
vervul len. St. Maarten, verpersoonli jking van spontaan medeleven en mede
deelzaamheid, is op zijn schimmel door rook en puin komen aandraven om 
de getroffene weder te paard te helpen. 

Minerva, zinnebeeld voor de Academie , heeft al haar bezittingen (zelfs haar 
garderobe) verloren. 
St. IVÏaarten snijdt zijn mantel in t w e e ë n , opdat Minerva zich weer zonder 
schroom in de Maatschappij kan vertonen en haar opbouwend werk weder 
kan hervatten. 

Het is te wenschen, dat de lezer — wanneer hij aan het einde van deze 
mededeeling is gekomen — zich afvraagt of hijzelf rechtstreeks of wel in 
zijn omgeving iets kan doen om de Academie te steunen en te sterken in 
haar moeitevolle arbeid, die — men bedenke dit wel — gericht is op het 
welzijn van de dag van morgen. E r is reeds veel geschonken in korte tijd 
maar er is zo ontstellend veel nodig om aan bescheiden wenschen te kunnen 
voldoen. 

') De Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen om
vat opleidingen voor tekenen, schi lderen, boetseren, beeldhouwen, reclame, 
fotografie, binnenhuiskunst, costuumontwerpen, toegepaste kunsten, voorts 
bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, electrotechniek 
en scheepsbouwkunde. 
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DE NEURO-CHIRURGISCHE KLINIEK ST. URSULA TE WASSENAAR. 

ARCHITECTEN: G. J. M. SIMONS, IR. H.THUNNISSEN EN J. H. HENDRICKS. 

Een gebouw, gebouwd door drie architecten, is dat niet modern? 
Is dat niet in de lijn van de door ons vertroetelde gemeen-, 
schapsgedachte? Wij willen immers afgedaan hebben met den 
individueelen kunstenaar, met den eenzame, wiens arbeid niet 
wortelt in een cultuur, die niet steunt op het gemeenschap
pelijk vergaarde, op wat geslachten hebben tot stand gebracht. 
Intusschen weet ik niet of aan de opdrachtgevers dit corpo
ratieve ideaal voor oogen gestaan heeft, toen ze hun opdracht 
deden. Wèl is mij bekend, dat zij, d.w.z. de opdrachtgevers en 
allen die met het nieuwe gebouw te maken kregen, een duchtig 
woordje in het bouwplan hebben meegesproken. Dit is ook al 
weer een vraagstuk voor onze nieuwe organisatie, die zooveel 
te onderzoeken heeft: Waar eindigt de taak van den opdracht
gever en waar begint die van den architect. Met als onderdeel 
daarvan: wat is de plaats van iederen architect in een archi
tectencombinatie? Persoonlijk sta ik tegenover dit laatste 
vraagstuk nog wat onwennig. Maar dat zal wel komen doordat 
ik nog te veel denk op de manier van de lieden van de oude 
school, die het liefst zelf hun potlood vasthielden. 
De nieuwe neuro-chirurgische kliniek St. Ursula te Wassenaar 

is een uitbreiding van de reeds bestaande St. Jacobus-Stichting, 
opgezet als psychiatrisch-neurologisch instituut, welke stich
ting door Simons in 1927 werd voltooid. 

De neuro-chirurgie is een betrekkelijk jonge wetenschap en 
vormt een nieuw contact tusschen twee gebieden die tot voor 
kort als afzonderlijke specialismen werden beoefend, nl. de 
neurologie en de chirurgie. Terwijl de psychiatrie, d.w.z. de 
wetenschap welke zich bezighoudt met de leer der zielsziekten, 
zich reeds in de vorige eeuw tot een volkomen zelfstandig 
specialisme ontwikkelde, bleef de neurologie, de leer van de 
organische aandoeningen van het centrale en perifere zenuw
stelsel, tot voor betrekkelijk korten tijd, een, zij het belangrijk, 
onderdeel der interne geneeskunde. Door tijdelijke samenvoe
ging met de psychiatrie heeft de neurologie zich aan de voogdij 
der interne geneeskunde onttrokken, doch door den geweldigen 
vooruitgang der wetenschap op het gebied der zenuwziekten 
bestaat er den laatsten tijd echter weer een tendenz tot split
sing. Meer speciaal gevoelde men behoefte aan het bestaan 
van den speciaal geschoolden neuro-chirurg naast den alge-
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meenen chirurg. Volgens de „klassieke" werkwijze werd bij 
hersenoperaties eerst door den neuroloog de diagnose gesteld 
en de plaats aangewezen waar de algemeene chirurg zijn 
trepanatie moest aanleggen, terwijl het anatomisch substraat 
weder werd onderzocht door een speciale pathaloog-anatoom. 
Een dergelijke versnippering van iets dat toch slechts een 
groote eenheid is, bleek te leiden tot tekortkomingen, zoodat, 
aanvankelijk in Amerika, doch spoedig nagevolgd in Europa, 
het speciale vak van den neuro-chirurg ontstond, waarbij dus 
diagnose, chirurgisch ingrijpen en anatomisch onderzoek in 
één hand kwamen. Hier bleek dus het beginsel der gemeen
schappelijke samenwerking zijn bezwaren te hebben. De jonge 
wetenschap der neuro-chirurgie stelt ook bijzondere eischen 
aan het ziekenhuis. Zoo moet de operatiekamer uitzonderlijk 

rustig gelegen zijn, omdat neuro-chirurgische operaties zeer 
lang, soms 5 a 6 uur, duren. 
Verder moet de chirurgische afdeeling een Röntgen-kamer en 
laboratorium omvatten. 
Het zaal-systeem is voorts voor een neuro-chirurgische kliniek 
te verwerpen. Een afzonderlijke kamer voor iederen patiënt ver
dient de voorkeur, waar dit om de kosten of uit hoofde van 
het beschikbare verplegend personeel niet mogelijk is, kunnen 
kamers met drie patiënten worden toegestaan. Hoewel aan 
enkele ziekenhuizen in ons land, een neuro-chirurgische af
deeling is ontstaan, is St. Ursula de eerste kliniek in ons land, 
welke speciaal voor dit doel is gebouwd. 

De plattegronden van de kliniek St. Ursula toonen ons op vrij 

K A P E L G E Z I E N N A A R H E T A L T A A R 
N E U R O - C H I R U R G I S C H E K L I N I E K S T . U R S U L A T E W A S S E N A A R 
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argelooze wijze, welke gedachtengang bij de samenstelling 
daarvan heeft voorgezeten. 
Patiëntenkamers komen alleen voor op de 1e en 2e verdieping 
en zijn op het N.O. en op het Z.O. georiënteerd. 
De chirurgische afdeeling ligt aan het eind van de gang op 
de tweede verdieping en boven het zusterhuis wel zoo rustig 
als mogelijk was. 
De begane grond is uitsluitend bestemd voor ontvangst, ad
ministratie, kamers doctoren, spreekkamers en verder het 
economie-gedeelte als de keukens, de centrale verwarming en 
de wasscherij. Zoo is door allerlei overwegingen en invloeden 
de nieuwe bebouwing gegroepeerd rondom een gesloten binnen
hof, een even oud als dankbaar motief. 
Inmiddels zullen er bij den oppervlakkigen beschouwer wel 
allerlei vragen en wenschen naar voren komen. Zoo zal men 
het kunnen betreuren dat de kapel niet als een architectonisch 
zelfstandig element is behandeld, zij het ook in gemakkelijke 
communicatie met het hoofdgebouw. Kapel en zusterhuis (ref
ter en recreatie) behooren in een gebouw als dit onverbrekelijk 
bijeen en zijn dan ook in dit plan terecht met elkaar in contact 
gebracht. Maar toch kan men er bedenking tegen hebben dat 
de ingang van het zusterhuis zoo excentrisch ligt aan het einde 
van de verbindingsgang op de eerste verdieping, zoodat de 
zusters vrij lange afstanden moeten afleggen over de patiënten-
afdeeling, hetgeen me vooral een bezwaar lijkt voor de zusters 
die in de St. Jacobus-kliniek haar werk hebben. Een zeer per
soonlijk bezwaar heb ik tegen de scheiding van het zuster-
woonhuis en de zusterslaapcellen, die op de 3e verdieping zijn 
ondergebracht. Zusters van een kloosterorde vormen nu een
maal een communiteit, een soort groot gezinsverband. Ondanks 
haar verdienstelijk actieve werk voor de lijdende menschheid 
is voor haar het contemplatieve, het bovennatuurlijke leven in 
rangorde het belangrijkste. Daarop is haar leven ingesteld en 
daaraan moet haar huisvesting beantwoorden, d.w.z. een zekere 
afgeslotenheid vormen, waarin dit leven, maar dan ook zoo 
volledig mogelijk, geleefd kan worden. Zusters die, om naar 
haar slaapcellen te komen, de kloosterlijke communiteit moeten 
verlaten, door het ziekenhuis een paar étages hebben te klim-
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men, moeten m.i. den indruk hebben iederen avond uit logeeren 
te gaan. Ze zijn niet waarlijk „thuis". 
Men zal mij vragen: maar waarom hebben de zusters dezen 
eisch dan niet gesteld. Een dergelijke vraag is zeer eenvoudig 
te beantwoorden als men de mentaliteit der zusters kent, die 
uit zichzelf te bescheiden zijn om eischen te stellen. Wat niet 
wegneemt dat zij dankbaar aanvaarden als men haar wenschen 
voorkomt door begrip te toonen voor wat haar kloosterlijk 
leven vraagt. 
Maar bovenstaande wenschen en bedenkingen zijn die van den 
buitenstaander, die slechts naar het resultaat kijkt en de over
wegingen en invloeden van allen die aan het plan van dezen 
bouw meewerkten niet kent. 

Is dus zoo de algemeene opzet van het plan, mede dank zij 
de assistentie der vele deskundigen, uiteindelijk, laat ik zeggen, 
aan den voorzichtigen kant uitgevallen, het plan bevat vele 
interessante momenten. 
Zoo is het kamercomplex van den geneesheer-directeur tot een 
zeer geslaagd onderdeel geworden, goed van verhouding en 
sfeer. Ditzelfde geldt voor de bibliotheek, tevens bestuurs
kamer. 
Een ander aardig moment is de wachthal op den beganen 
grond en niet minder de daarboven gelegen gehoorzaal be
stemd voor wetenschappelijke beschouwingen ten overstaan 
van een meer omvangrijk deskundig gehoor. 
Onnoodig te zeggen dat het keukencomplex tot in de perfectie 
behandeld is en bij de technische installaties de nieuwste vin
dingen zijn toegepast. 
Doch vooral goed is de kapel. Men moge uit architectonische 
overwegingen betreuren, dat de kapel in het geheel van de 
bebouwing is opgegaan, onder een gelijkwaardig dak met de 
andere vleugels, gestreefd is in ieder geval naar een zooveel 
mogelijk eigen karakter van deze gewijde plaats. Voor het uit
wendige is dit bereikt door geschikte raampartijen en een 
angelus torentje, voor het inwendige door een goede kapel
sfeer. 
De kapel is gelegen in een der rustigste gedeelten van het 

complex, gemakkelijk bereikbaar zoowel vanuit het nieuwe als 
vanuit het oude gebouw. Ter voorkoming van stoornis uit de 
onder de kapel gelegen centrale-verwarmingsruimte en de 
wasscherij is een doeltreffende geluidsisolatie aangebracht, en 
hoewel een ziekenhuis nu juist geen plaats is waar veel gerucht 
gemaakt wordt, heerscht in deze kapel toch wel een opmerke
lijke rust, iets wat te meer gewaardeerd wordt in een inrichting 
tot genezing van mentale en zenuwzieken. 
De intimiteit in deze kapel wordt bevorderd door de hooge 
plaatsing der ramen en de gesloten, niet rechtstreeks verlichte 
altaarnis. De wanden van de geheele kapel zijn gemetseld in 
een kleurige goudbruin geschakeerde handvormsteen, de vlakke 
zoldering bestaat uit een stelsel van hoofdbalken, moer en 
kinderbusten, de hoofdbalken gedragen door gemetselde pilas
ters met gebeeldhouwde kapiteelen. In denzelfden trant is de 
in de kerk ingebouwde gaanderij bewerkt. 
Deze geheele kapel is een aangename, stemmingsvolle ruimte, 
ook goed van kleur. Veel zorg is besteed aan de versiering en 
verdere aankleeding. Zoo zijn er kleinere ramen van J . C. W. 
Gossaar en grootere van Joep Nicolas. Bedoeling is alle groote 
kapelramen te bezetten met voorstellingen uit het Evangelie, 
waarvoor de ontwerpen van J . Nicolas gereed zijn. 
P. Biesiot maakte behalve het beeldhouwwerk aan de kapi
teelen, de kruisgroep boven het altaar in lichtkleurig mahonie
hout en een tweetal beelden naast de altaarnis, voorstellende 
St. Ursula en St. Jacobus een arme verplegende. Verder is er 
nog goed edelsmidswerk van Karei Krol, paramenten en ander 

kunstnaaldwerk van Joanna Wichmann, terwijl de kerkmeu-
belen werden ontworpen door Herm. van Remmen. 

Voor de gevels van het nieuwe gedeelte is de vormgeving van 
het bestaande, hoewel kleinere St. Jacobus, maatgevend ge
weest. 
Dus dezelfde verdiepinghoogten, dezelfde dakhelling, gelijke 
raamtypen en materiaal-behandeling. Het voordeel hiervan is 
ongetwijfeld dat er een groote eenheid in het uiterlijk aspect 
is ontstaan. Ook deze werkwijze getuigt van voorzichtigheid. 
Tusschen den bouw van het eerste en het tweede gedeelte ligt 
een tijdruimte van ongeveer tien jaar. Er is een tijd geweest, 
dat een dergelijke termijn voldoende was om eenige malen van 
architectonisch inzicht te verwisselen. Dat was de tijd, dat 
men zich diep geschaamd zou hebben om iets te bouwen of 
te voltooien in een stijl van tien jaar geleden. 
De kunst groeit immer en evolueert naar men dacht. Tegen
woordig zijn we tot het inzicht gekomen, dat de kunst en zeker 
de bouwkunst niet zoo snel behoeft te evolueeren. 
Als de eerste opzet goed is, kan men er nog lang op voort
bouwen. Het komt er dus op aan, dien eersten opzet goed te 
verantwoorden. 

In dezen gedachtengang is het werk van Thunnissen, Hen
dricks en Simons dus ook „modern" te noemen. 
Gaama laat ik de appreciatie der merites van dit belangrijke 
bouwwerk aan den beschouwer over. Waarbij ik moge op
merken dat de foto's bij de werkelijkheid achterblijven. 

J . M. V A N H A R D E V E L D . 

VERVANGINGSMATERIALEN. 
EEN BIJDRAGE VOOR DE COMMISSIE BOUWCONSTRUCTIES 

Met moet wel eens van den nood een deugd maken. Semper 
beweerde dat het spreekwoord luiden moest, dat men van de 
naad een deugd moet maken, maar daar geloof ik niet veel van. 
Naden worden weggewerkt, hoe geraffineerder hoe beter. 
Dus moeten wij van den nood een deugd maken. Is het bouwen 
iets anders dan nood, die tot deugd moet worden opgevoerd? 
Is bouwen niet het beschutting geven aan den in nooddruft 
bibberenden mensch op aarde? Toen Adam en Eva het paradijs 
moesten verlaten, bemerkten ze niet alleen dat ze naakt waren, 
maar — al is dit in de geschriften niet duidelijk te lezen — 
gedecideerd ook, dat ze onderhevig en gevoelig waren aan en 
voor temperatuurwisselingen. Met de vlucht uit het paradijs 
was ook het bouwen geboren; mitsgaders de klimatologie van 
gebouwen, zij het dat deze tak van wetenschap niet direct zijn 
hedendaagsche hoogte bereikte. 

En uit het paradijsverhaal leeren we ook de moeilijkheid om de 
waarheid te kennen en te begrijpen. Als eenige scheppende 
arbeid de moeilijkheid van de waarheid, d.i. het waar en waar
achtig zijn in scheppenden arbeid, pijnlijk ondervindt, dan is 
het die van het bouwen. Ook zelfs bij den geringsten ontwer-
penden arbeid op bouwkundig gebied voelt men „de waarheid" 
bemoeilijkend op zijn weg. Voor het betrekken van de waarheid 
in scheppenden arbeid is een zich verheffen noodig, een uit
stijgen boven het stoffelijke, boven het technische niveau van . . . 
naden wegwerken. En juist daardoor blijft „de waarheid", d.i. de 
zuiverheid in het bouwkundig denken, een norm waaraan een 
consciëntieus vakman zijn gevoelsoordeel gaarne en zelfs zoo
veel mogelijk toetst. 

De ouderen onder ons, die de opkomst en den voortijdigen 
bloei van het rationalisme in de moderne bouwkunst hebben 
medegemaakt, herinneren zich de befaamde Tentoonstelling van 
Smaakmisleiding in het Stedelijk Museum te Amsterdam, waar 
de zuiverheid van smaak, vastgekoppeld aan het rationaliteits-

beginsel, in voorbeelden en tegenbeelden, a outrance werd ge-
demonsteerd. Het publiek amuseerde zich kostelijk over zijn 
eigen onzinnigheden en de waarheidsapostelen bleven in de kou 
staan. De fout was dat de zuiverheid van smaak in bouw- en 
sierkunst niet of zeer moeilijk a outrance kan worden doorge
voerd, zonder andere menschelijke sentimenten te raken. 
Eén ding echter staat vast: imitatie is steeds onzuiver, tot 
welken vorm van volmaaktheid zij ook wordt opgevoerd. Zoo 
is het maken van houten lambriseeringen van Eternit een 
kunst om respect voor te hebben, — doe het zelf eens — maar als 
imitatie is deze kunst toch onzuiver. De techniek en de industrie 
zijn meestal te ondeugend, om van den nood een deugd te maken 
en nu er gebrek is aan bepaalde bouwmaterialen, vooral aan 
hout en triplex, brengen zij imitatieproducten als vervangings
materialen aan de markt. 

Zoo worden thans de uit Eternit vervaardigde houten lambri
seeringen inderdaad aangeprezen als „vervangingsmateriaal" . 
Men kan, naar uit het prospectus blijkt, houten lambriseeringen 
krijgen in Vlaamsche Renaissance, in Lodewijkstijlen en zelfs in 
„Modern" , in 4 kwaliteiten, Licht Eiken, Gerookt Eiken, Half-
donker-Hout, en Oud-Hout. Het eigenaardige van imitatie is en 
het is er de ongetwijfeld prettige kant van, dat je altijd een 
onbedwingbare neiging in je voelt opkomen om je er vroolijk 
over te maken. Je denkt je direct een knus halletje in Gerookt 
Eiken, in Lodewijk Napoleon . . . Maar de zaak is toch wel ern
stiger. 

De bouwconstructie is thans een scherp gesteld, nieuw vraag
stuk, waarvan de oplossingen eerst waarde krijgen, wanneer zij 
inderdaad den toets van zuiverheid kunnen doorstaan. Eerst dan 
zal later blijken dat wij van den nood een deugd konden maken, 
dat wij konden b o u w e n . 

J .P.M. 
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KEURING VAN DRAADGLAS. 

Bij de keuring van een groote draadglasleverantie deed zich 
het hieronder beschreven geval voor. De uit een tweetal kisten 
komende ruiten zagen er alle uitstekend uit. Een derde kist 
echter leverde ruiten op, die een groot aantal luchtblaasjes 
vertoonden. Dit euvel was van zoodanigen omvang, dat aan
vankelijk aan afkeuren werd gedacht. De keuringsvoorschrif
ten voor glas geven ons in zoo'n geval niet veel houvast. De 
A.V. zegt, dat „vensterglas moet zijn zoogenaamd halfwit, 
kleurloos, helder, goed doorschijnend, vlak, zonder vlammen, 
holten, blazen, starren, strepen of andere gebreken". Hierin 
worden wel veel gebreken genoemd, maar als keuringseischen 
zijn zij toch niet overduidelijk. De N.S. voorschriften vermelden 
o.a., dat „het draadglas 6 a 7 mm dik moet zijn, vlak en gelijk 
van dikte en voorzien van metaaldraadgaas, dik minstens 1 mm 
met mazen van 6 a 7 mm. Het draad moet aan weerszijden 
door ongeveer gelijke dikte glas bedekt zijn. Ruiten, waarvan 
de draadwapening geheel of plaatselijk is ingeroest of onge
lijkmatig is, worden afgekeurd". Ook dit voorschrift gaf geen 
hulp in deze kwestie. 

De geleverde ruiten laten zich als volgt beschrijven: Het glas 
is 7 a 8 mm dik. De draadwapening bestaat uit een net van 
vierkante mazen, groot 12,9 X 12,9 mm, de draaddikte is te 
taxeeren op 0,3 mm. De wapening ligt niet in het midden van 
het glas, maar ongeveer op y4 van de dikte. Het glas heeft een 
gladden en een min of meer „bruten" kant. De wapening is naar 
dien bruten kant geschoven. Er zijn aan elke ruit drie draad-
vrije randen. De draadwapening is puntgelascht en niet overal 
blank gebleven. Wanneer men het glas van den gladden, hel
deren, kant bekijkt, liggen de draden in de lengterichting van 
de ruit boven de dwarsdraden. Aan de niet-gelaschte zijde van 
het gaas zijn de draden blanker dan aan de gelaschte zijde, 
waar zij soms over de volle lengte, soms regelmatig bij de 
laschpunten zwart geoxydeerd schijnen. 

De in de ruiten opgemerkte luchtblaasjes komen in de lengte
richting van de ruit voor als lange, soms doorloopende, soms 
regelmatig afgebroken strepen, die den indruk geven, alsof 
zich in de ruit een tweede „wapening" bevond, uit lange lucht
blaasjes bestaande. Het is opmerkelijk, dat de afstand der 
strepen iets kleiner is dan de hartafstand van de wapening
draden, nl. 11,9 mm. 

Men krijgt den indruk, dat het net een oogenblik op het warme 
glas heeft gelegen, en daarna — op een andere plaats — op
nieuw in het glas is gedrukt. Dit zou m.i. het maatverschil 
kunnen verklaren, omdat de definitieve wapening ongetwijfeld 
de maximum vergrooting door de hooge temperatuur moet 
hebben verkregen, hetgeen voor den „a fdruk" van het net niet 
het geval behoeft te zijn geweest. 
Deze verklaring klopt met de mededeelingen die de glasfabriek 
deed over de fabricage van dit draadglas. Zij schrijft, dat in 
den regel bij de fabricage van draadglas een werkwijze gevolgd 
wordt, waarbij twee lagen glas met een tusschen laag van gaas 
in heeten toestand aaneengewalst worden. Bij de door de des
betreffende fabriek gevolgde methode daarentegen, heeft men 
te doen met een uit één laag bestaande glassoort. Het draad-
net wordt met behulp van een wals in de glasmassa gedrukt, 
terwijl daarna het glas vlak gewalst wordt. Draad en glas 
komen daardoor volkomen vast in elkander te liggen, en het 
glas is volkomen homogeen. 
Ten einde na te gaan of de blaasjes-reeksen als een ernstig 
nadeel moesten worden beschouwd, werden een viertal strooken 
van 25 cm van de 64,5 cm breede ruiten afgesneden, en werden 
zij aan een proefbelasting onderworpen. Dit geschiedde met 
een ondersteuning aan de smalle einden, en door belasting in 
het midden. Bij drie proeven werd de draadwapening onder, 
bij één proef boven gelegd. In alle gevallen bleek bij belasting 
tot breuk, dat geen der breuklijnen de blaasjes-reeksen volgde, 
zoodat dus veilig kon worden aangenomen, dat deze geen 
„zwakke plekken" in de glasruit vormden. 
Ten slotte werden nog een tweetal heele ruiten, waarvan één 
zonder en één met blaasjes, door middel van een gelijkmatig 
verdeelde belasting tot de breuk belast, waarbij zij aan de lange 
zijden werden opgelegd, zooals dit bij de normale roede-opleg
ging ook het geval is. Hierbij bleek, dat de gave ruit — zonder 
blaasjes — bij een geringere belasting brak dan de ruit met 
blaasjes. Hoewel men hieraan niet te groote waarde behoeft 
te hechten, stelde dit resultaat dus niet teleur. 
De partij draadglasruiten werd op grond van bovenstaande 
overwegingen goedgekeurd. 

H. G. J . S C H E L L I N G . 

WOONHUIS TE WAALWIJK (N.-BR.). ARCHITECT G. H. HOLT. 

Het bouwterrein ligt aan het oude kerkpad, eertijds een weg
getje dat recht op de mooie oude kerk van Waalwijk afging; 
nu is het een straat geworden, waar huizen van het bekende 
slag met al te kleine tusschenruimten met ijver worden neer
gezet. Maar bouwterrein is in Waalwijk schaars en de bouw
grond is gekozen op de hoek van een in de toekomst nieuw 
aan te leggen breede weg. Het huis moest in de rooilijn van de 
beide wegen komen en de overblijvende tuin ligt nu aan de 
Oost- en Noordzijde van het huis, wat jammer is; maar het 
geeft de noodige afstand van de omringende bebouwing. Het 
huis wil zich duidelijk openen naar de Zuidkant; in plaats van 
naar den weg, waar de toegang en de garage liggen. 
De plattegronden, opgezet naar de behoefte van een gezin met 

vier kinderen, zijn beknopt en zoo practisch mogelijk ingedeeld. 
De dagelijksche boodschappen komen aan de keuken; een 
tochtportaal bij de deur werd weggelaten, waardoor de hal 
ruimer werd. Aan de Oostgevel geeft een balcon, afgeschuind 
naar het Zuiden, gelegenheid tot het buiten liggen van de jonge 
kindertjes; zoonoodig kunnen terzijden ter bescherming nog 
windgordijnen worden opgehangen. 
Behalve op de slaapkamers, waar de wanden van gewoon 
schuurwerk en ongeschilderd zijn, zijn de muren verder grof 
gepleisterd en in zachte tinten gesausd. In de werkkamer boven 
is het plafond hooger en in gebogen vorm gemaakt, voor zoo
ver de kapruimte dit toeliet. 
De vloer van de woonruimte is van blank beukenstrooken in 
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de was; de wanden werden zeer licht crème en het plafond 
grijsgroen gesausd. Buitenramen en -deuren zijn binnen wit ge
lakt. De open haard is gemetseld van kleine geelgrijze baksteen; 
het rookkanaal is een dubbele etemitbuis, donkergrijs gesausd. 
De zitmeubelen in de woonruimte zijn van rottan in handels
model, ontwerp Viggo Boesen. De stoelen in de eetkamer zijn 
eveneens handelsmodellen van blank beuken, bekleed met na
turel varkensleer. De gevels zijn gemetseld in Waalsteen, plat-
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vol gevoegd en met den borstel ingeklopt; daarna gesausd in 
silicaatverf van licht crême-rose tint. 
Het huis kreeg een centrale verwarming met nootjesketel, de 
keuken een electrische koelkast. Aangesloten op de verwarming 
is op de badkamer een eenvoudig droogrek gemaakt met een 
verwarmd buizenregister, voor het drogen van wat waschgoed 
in den kouden en natten tijd. 
Het huis werd in de tweede helft van 1939 met veel zorg door 
den aannemer C. Kolsteren te Kaatsheuvel gebouwd. 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
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F IG. 1. D E B O C H T V A N D E H E E R E N G R A C H T IN 1672 
D O O R G. B E R C K H E I J D E 

In vervolg op het artikel van den Heer Ir. A. Boeken „Bouwen 
en restaureeren in oud-Amsterdam", opgenomen in No. 36 van 
dezen jaargang, plaatsen we in dit nummer de daarin aangekon

digde beschouwingen van de Heeren Jan de Meyer en W. M. 
Dudok. 

DE R E D A C T I E . 

AMSTERDAM. 

Uit de voordrachten, welke collega Dudok en ik na die van 
collega Boeken in de Schoonheids-Commissie hebben kunnen 
houden en waarin ons de gelegenheid werd gegeven onze ziens
wijzen naast die van collega Boeken te plaatsen, blijkt, dat wij 
het in de hoofdzaken eens zijn en wel: 
Amsterdam is een prachtig, architectonisch geheel gebleven, 
Amsterdam dankt dit niet in de eerste plaats aan zijn bebou
wing, doch aan haar onvergelijkelijk plan ï ) 
Amsterdam is nooit een antiquarisch museumstuk geworden en 
zal dit ook nooit worden. 
Dit laatste dankt het evenmin aan zijn bebouwing, doch aan de 
elementen, waaruit zijn plan is opgebouwd. 

Het dus eens zijnde over de primaire functie van het plan en 
de secundaire van de bebouwing, is het toch noodig hierop die
per in te gaan. 
In het meerendeel der steden — steden zonder grachten, of 
waar de enkele grachten het plan als zoodanig toch niet bepalen 
— is de afstand tusschen primair en secundair niet zoo groot als 
bij Amsterdam. Hier toch vormt het grachtencomplex het 
schema van het plan, in hoofdzaak niet gegroeid, doch ineens 
ontworpen. 2) 
Ook heeft het overgroote deel der steden geen boombeplanting. 
Waar deze elementen ontbreken, speelt de architectuur der hui-

' i Sprak zelfs Le Corbusier In zijn, eenige jaren geleden hier gehouden 
voordracht er niet zijn verbazing over uit, dat hij niet eerder had kennis 
genomen van een dusdanig schoon stadsplan. 

2 ) Wi j len collega C . H. Peters geeft in zijn belangwekkende studie ( „ N e d e r -
landsche Stedenbouw", deel I, blz. 212-215) wel de vermoedeli jke aanleiding 
tot dit schema (centraal-plan van de Mar ienburg bij Namen (1545), Phi l ips-
ville (1555), Pa lma Nova in Fr io l i bij Udine (1593) en Coevorden (1597), 
doch dit zijn plannen zonder grachten. 

FIG. 2. B R U G V O O R D E H E E R E N G R A C H T BIJ 
H E T T H O R B E C K E P L E I N 

F IG. 3. O . Z . A C H T E R 
B U R G W A L 

F IG . 4. B R U G O V E R D E R E G U L I E R S G R A C H T 
BIJ D E H E E R E N G R A C H T 
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zen een belangrijke rol. Zelfs in het boomlooze Venetië, dat wel 
kanalen en grachtjes heeft, zijn de huizenwanden van meer 
dan secundaire waarde. 
Wat dan toch kenmerkt Amsterdam tot een zoo bijzondere 
onder de steden? 
Vondel heeft het met één woord kernachtig uitgedrukt: „Graf-
ten-al leën". Daarmede karakteriseerde hij het Amsterdamsche 
stadsbeeld: het water architectonisch begrensd door kade en 
boomen, rhytmisch geleed door bruggen, gestoffeerd door 
schepen. 
Het is prettig nu eens niet voor eigen parochie te preeken. 
Wat toch vertoont meer monumentale architectuur dan een 
brug en een schip? Wilt gij het grootsche, het allesbeheerschen-
de der brug beleven, wandel dan tegen het vallen van den avond 
op de Heerengracht of Keizersgracht bij de Reguliersgracht 
(afb. 2 en 4). Hoe overweldigend, niet in kracht, doch in maje
steit, staat daar het allesbeheerschend brugcomplex. 
Hoe speelgoedachtig doet de daarachter even zichtbaar zijnde 
huizenhoek, van nog waarlijk goede architectuur, aan. 
De simpele Amsterdamsche brug, gegroeid uit redelijkheid, op-
glooiend uit de kade, zich welvend over het water, zich weer 
verliezend in de kade is een bouwelement, dat zich door de 
eeuwen tot in onzen tijd voorbeeldig handhaaft. Zij tracht de 
eeuwigheidswaarde van water en boomen te benaderen, het lukt 
haar een drie-eenheid ermede te vormen. De weerspiegeling 
harer bogen is de vereeniging met het water, zij vindt er haar 
voleindiging ui. Zoo ook vindt de kade haar voleindiging in de 
boomen. Is het water het zielvolle, de brug het monumentale, 
de boomen zijn het decoratieve element. Met de boomen dringt 
het liefdevolle der natuur in onze stad. Door haar plaatsing in 
rijen schikt zich de natuur in architectonisch verband. 
Het liefdevolle uit zij door de stugheid van den huizenwand te 
verzachten !), goede architectuur te vermooien, slechte archi
tectuur aannemelijk te maken. Overal in de stad is dit op te 
merken. Ga eens op de brug over de Groenburgwal bij de Staal-
straat staan en zie het rak af, door welk een intiem stadsbeeld 
wordt gij dan getroffen. Het is er een van groote gaafheid. Doch 
ga van de brug, wandel de gracht aan weerszijden af en bezie 
de huizen; een verzameling van de slechtste architectuur 
(afb. 3). 

In den loop der laatste 20 jaar heb ik door voordrachten met 
lichtbeelden een kruistocht voor het behoud der schoonheid 
van Amsterdam gehouden, een schoonheid, welke terecht een 
„eeuwige schoonheid" moet worden genoemd. Het epitheton 
„eeuwig" is hier geen epitheton ornans, geen versierend, doch 
een aanwijzend, karakteriseerend toevoegsel. Wij zagen het: dit 
„eeuwige" dankt Amsterdam aan zijn plan en zijn architectoni
sche hoofduitbeelding: water, kaden met bruggen en de boo
men. Water en boomen zijn de noch jeugd, noch ouderdom ken
nende elementen. Dit is geen „ophemelen" met ledige leuzen. 
Zoo nu is Amsterdam. 
Alle schilders, plaatsnijders en teekenaars uit de 17e en 18e 
eeuw hebben Amsterdam niet anders kunnen zien. Toen het 
natuurlijke schoonheidsgevoel verdorde, catalogiseering het 
levende kwam vervangen, ontstond er een werk van Casper 
Philips: „Grachtenboek". Zeker, het heeft zijn waarde, zooals 
catalogiseering haar waarde heeft, maar droog is. De waarde 
ligt in het suggereeren van het karakter der architectuur. 
Wellicht was dit ook de eenige bedoeling. Wat wij er aan hechten 
en in meenen te vinden: een zuiver architectonische teekening, 
daarin schiet de voorstelling te kort. Vergelijk daarmede de 
kopergravuren van Jan van der Heyden (zie pag. 380). 
Vele malen heb ik Casper Philips' voorstellingen aan de wer
kelijkheid getoetst, doch bevonden hoe de verhoudingen, zoowel 
van het geheel als van de onderdeelen, nogal te wenschen over-

i) Een document op dit punt is het schi lderi j van Berckheyde van de bocht 

der Heerengracht vlak na haar bebouwing, dus nog zonder boomen (afb. 1). 
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laten. Mij dunkt, als grondslag voor het beoordeelen der schoon
heid van Amsterdam heeft het werk betrekkelijke waarde. Voor 
het beschouwen der veranderingen in het silhouet is het bruik
baar, voor de veranderingen in de ramen slechts matig. 
Toen Casper Philips van 1767—1770 zijn platen graveerde, 
waren in het 1ste gedeelte van den uitleg van 1610 (in 1614 was 
men reeds bezig huizen aan de drie nieuwe kringgrachten te 
bouwen) tot aan de Leidsche gracht, reeds zeer vele huizen uit 
de 1e helft der 17e eeuw verbouwd naar den in de 2e helft der 
17e eeuw heerschenden smaak, welke daarvóór tot uiting was 
gekomen in het 2e gedeelte der bebouwing, waarmede in 1658 
werd begonnen. 
De bebouwing uit de 1e helft der 17e eeuw was een betrekkelijk 
lage bebouwing; de drie „Groenlandsche" pakhuizen aan de 
Keizersgracht geven een goeden indruk dier bebouwing, beter 
dan de op zichzelf staande huizen, welke sporadisch tusschen 
de, later van een nieuwen gevel voorziene, huizen staan. Terecht 
zegt Dudok, dat dit de wijdsche bebouwing is, die de ontwerpers 
van den uitleg zich dachtten. Jan van der Heyden geeft van 
deze huizen, „feestelijk gerijd" zooals Dudok het zoo juist uit
drukt, het beste beeld. Al de woorden, welke Dudok aan deze 
eerste bebouwing wijdt (lees blz. 381 van dit nummer) zijn mij 
uit het hart gegrepen en maak ik geheel tot de mijne. Ook heeft 
hij volkomen gelijk, als hij zegt: 
„Als rijenhuis vermindert de grootere gevellengte zeer sterk de 
„werk ing van het silhouet; ik (Dudok) spreek hier uiteraard 
„slechts van de algemeene tendenz: natuurlijk aanvaard ik vol-
„ledig de afwisseling van grootere en kleinere huizen en acht ik 
„het ontstaan van enkele grootere bouwwerken nog wel een 
„winst. Maar ik wil erop wijzen, dat het grachtenbeeld in het 
„algemeen door een vergrooting der gevellengten wordt ge
s c h a a d : het rhythme der bebouwing verliest er door aan élan, 
„aan levendigheid, aan tinteling." En dan nog: „ Ik mis een 
„doorsnede teekening om U ervan te overtuigen, dat de hoogere 
„bebouwing in vergelijking met het eerste beeld (prent Jan van 
„der Heyden) wel aanzienlijke achteruitgang in schoonheid be-
„teekent." 
Boeken wijst (op blz. 280 No. 36) „op de geweldige reserve aan 
„ruimtel i jkheid, die er in den oorspronkelijken opzet van het 
„plan aanwezig was." Een reserve, „welke het mogelijk maakte, 
„dat toen in de tweede helft der 17e eeuw bij den bouw van het 
„gedeelte der grachten voorbij de Leidschegracht de huizen veel-
„al op dubbele breedte ontworpen werden, ik herinner hier aan 
„de Bocht van de Heerengracht, het stadsbeeld nog even voor
treffeli jk bleef. Ook toen in de 18e eeuw tal van zeventiende-
„eeuwsche huizen in het eerste deel der grachten werden ver
h a n g e n door een hoogere bebouwing, bleef dit zoo. Pas door de 
„groote kantoorgebouwen der laatste halve eeuw is de grens 
„overschreden. De groote kantoorgebouwen, ik noem hier de 
„Telephooncentrale op de Heerengracht, het gebouw van Gerzon 
„op het Singel, de Amsterdamsche Bank (Heerengracht hoek 
„Utrechtsche straat) verpletteren door hun groote afmetingen 
„het harmonische stadsbeeld." 

Ik acht hier de Telephooncentrale de ergste zonde, vooral, om
dat daarbij niet in het oog is gehouden, dat er werd gebouwd 
aan de smalste onzer kaden en er dus geen rekening is gehou
den met het profiel der gracht. 
Al heeft Boeken in zijn beschouwing gedeeltelijk gelijk, hij be
wijst daarmede niet, dat toen de ontwerpers in 1610 (26 April 
keurde de Vroedschap het ontwerp goed) het plan maakten, 
zij al vooruit wisten, hoe een paar geslachten later de maat
schappij zich zou hebben ontwikkeld, in welke richting de 
opvattingen in het bouwen zouden gaan en hoe de smaak van 
het publiek zou zijn. Vooral zij niet. Deze oude Hollanders 
waren, wat de bouwopvatting aangaat, eigenlijk nog Middel
eeuwers, al begonnen zij beroerd te worden door den Italiaan-
schen invloed. Tot op zekere hoogte hielden zij vast aan oude 

tradities. Zij waren nog tezamen-bouwende ambachtslieden. 
Het begrip „architect", meer naar onzen geest, komt pas met 
Jacob van Campen, dus na rond 1630 (zijn eerste poging het 
huis voor Coymans — 1624 — op de Keizersgracht tegenover 
de Westerkerk, uitgezonderd). Dit maakte een groote schei
ding. Er is een grootere sprong van 1621 (dood van Hendrick 
de Keyser, een ambachtsman) op 1630 (werk van Jacob van 
Campen, een schilder met verfijnd inzicht op de architectuur 
als kunst), dan het was van de Middeleeuwen op het Vroeg 
Oude Hollandsche bouwen. 
De openheid in het plan van 1610 toont meer den ruimen, open 
blik van onze eenvoudige Oud-Hollandsche, de wereldzeeënbe-
varende voorvaderen, dan het voorvoelen van toekomstige, 
grootsche koopmanspaleizen. 
Dat hun bebouwing zoo goed als geheel is teloor gegaan, blijft 
een droevenis. De enkele huizen, welke er nog zijn, blijven onze 
uitstékende, uitstekende monumenten. 
Wat dies zij, het plan verdroeg de meer weidsche bebouwing, 
zooals het alle veranderingen tot aan rond 1800 heeft toege
staan, ja zelfs de ontluistering in de 19e eeuw tot 1880 heeft 
verdragen. 
„Toegestaan" en „verdragen", beide zijn woorden van het com
promis. Gaafheid en sterkte vertegenwoordigen zij nooit. 
Ik herhaal tot in den treure: wat het stadsbeeld van Amster
dam heeft gered is niet in eerste instantie afhankelijk van de 
huizen. Minder individueele elementen, onmiddellijk voortsprui
tende uit en innig verbonden met het plan, bepalen het vol 
grootschheid en poëzie zijnde stadsbeeld. 

Aansluitende op het begin, nog op een punt zijn wij het allen 
eens: het moet nu eens uit zijn met het verknoeien van onze 
grachtbebouwing (al is de overige bebouwing der stad natuur
lijk evenveel waard). Er is al meer dan genoeg verminkt en 
ontluisterd. Het wordt hoog tijd strengere maatregelen te tref
fen, dat architecten of die zich architecten noemen, die toonen 
niet het juiste begrip te hebben, wat de nog levende, oude bouw
werken van hen eischen, worden belet hun individueele kunst
prestaties bot te vieren. Bouwers, die hun bouwsels als handels
object zien, die met behulp van teekenaars hun projecten erdoor 
sleepen, kunnen wij missen. 
Dergelijke bouwopgaven eischen iemand, begaafd met aanvoe
len, die zich met liefde weet over te geven aan de leiding van 
wat nog bestaat, in het kort iemand, die zich aan de eerzucht 
persoonlijk werk te willen leveren, of aan het fanatiek theo
rieën doorvoeren, weet te onttrekken. 

Ik kom nog eens terug op het „Grachten Boek" van Casper 
Philips. Boeken schrijft (blz. 283 van zijn verhandeling) onder 
het grachtenprofiel (afb. in Dudok's stuk): „Ondanks de ver
h i n d e r i n g van het detail, die op deze afbeelding sterk in het 
„oog loopt, is het stuk grachtwand toch nog waardig gebleven." 
Dudok schrijft: „Buitengewoon belangrijk acht ik het ingrijpen 
„in de gevelbeëindigingen en dat komt juist het meest voor, 
„omdat die fragmenten van weersinvloeden het meest te lijden 
„hebben. Ik meen, dat voorbeelden van dit ingrijpen wel aan-
, . t o o n e n met hoe weinig deferentie men daarbij dikwijls te werk 
„gaat en ik voor mij acht het silhouet en daarmede het stads
b e e l d , hierdoor wel bijzonder geschaad." 
Wederom zijn Dudok en ik het eens. leder onbevooroordeeld 
aanschouwer gevoelt de vermindering van het silhouet door het 
sloopen der bekronende, ambachtelijke geveleindigingen, als een 
verarmende verminking. 
Verarmend! Ja, alle theorie moet stranden, indien zij niet uit
gaat van het „ambacht" . Gaat men er van uit, dan is er geen 
theorie, de praktijk, de ondervinding is dan de ware leermees
teres. De armzalige rechte kroonlijsten zijn niet de vondsten 
van een theoretiseerend architect, doch het gevolg van niet-

ambachtelijke kennis bij den timmerman. En passant dit is 
juist de charme van het restaureeren: zich te moeten verdie
pen in het ambacht, waaruit de vaktradities zijn geboren. Pas 
als wij deze doorvoelen, begrijpen, ons eigen maken, dan pas 
kennen wij voor het eerst de waarde van dat, wat wij vroeger 
als een aangenaam object hebben bekeken. Het is wonderlijk, 
in den tijd van hopeloos verval (1857) schreef Prof. Alberdingh 
Thijm (aangevuurd door zijn zwager P. J . H. Cuypers) in zijn 
„Compositie in de bouwkunst", sprekende over het verval der 
gevelbeëindiging, over de triumph der platte gevellijst o.a. het 
versje: 

„ W a t vorm van geestioosheid ons Holland sprei ten toon, 
„Ik „platte lijst" getuig: de platheid spant de kroon". 

En merkt hij op: „de lengte is de conditio sine qua non"; het 
blijkt daaruit, dat een lijst eigenlijk geen einde heeft". Ik zou 
gaarne het vervolg van zijn philippica tegen de platte lijst willen 
afschrijven. Nu ik dit wegens de lengte niet kan doen, raad ik 
mijn collega's aan het boek „Kunst en oudheidkunde", deel I, 
in 1909 door van Langenhuyzen wederom uitgegeven, te 
lezen. 
En nu zijn we weer even ver. Toen regeerde domheid, nu het 
eenzijdig ontwikkelde verstand, dat alles dood-theoretiseert. 

Meer dan in zijn verhandeling in ons blad heeft Boeken in de 
eraan voorafgaande voordracht met lichtbeelden stilgestaan bij: 
het raam. Daarbij had hij gelijk. Het raam is het essentieele 
in de architectuur. Het heeft meer, dan welk ander onderdeel 
bijgedragen tot de verandering in het aanzien van het huis. 
Bij de beoordeeling dezer veranderingen moeten „mooi" en 
„leeli jk" niet worden ingeschakeld. „Mooi" en „leeli jk" hangen 
samen met het gevoelsleven, niet met het gemoedsleven en den 
geest. Het woord van den psycholoog Prof. Heymans: „mooi 
is, wat aan onze verwachtingen beantwoordt", verklaart goed 
het smaakgevoel. 
Bouwen ligt op het gebied van den geest. Uit dat gebied heb
ben wij een wetenschap geëxtraheerd, die, als zij feitelijkheden 
registreert „wiskunde" heet, doch die, beschouwd als kern der 
veelzijdige vormentaal „wiskunst" zou moeten heeten. „Wis
kunst" geeft de abstracties der vormen, de schema's in het 
ontwerp. De goede ontwerpteekening is er het symbool van; 
zij is als de „idea", de geestelijke voorstelling, omkleed met 
poëzie. Zonder de werkelijkheid na te bootsen, geeft zij den 
gevoeligen erop ingestelden aanschouwer den indruk van het 
te verwezenlijken object. 
Dit is de waarde van de ons nog restende plaatwerken van 
vroegere bouwwerken. Het is gelukkig, dat wij van alle phazen 
onzer Amsterdamsche huizen plaatwerken bezitten. 
Laten wij ons tot de twee belangrijkste bepalen: 
a. de „Architectura Moderna" van Salomon de Bray, waarin 
de werken van Hendrick de Keyser zijn afgebeeld. 
b. het plaatwerk door Justus Vingboons gestoken, waarin de 
werken van zijn broeder Philip Vingboons zijn afgebeeld. 
Al zou iemand willen tegenwerpen: „dit zijn prenten, geen 
ontwerpteekeningen", dan zijn er nog voldoende ontwerpteeke-
ningen, welke dezelfde opvatting vertoonen. Wat geven ons 
deze teekeningen nu te zien? Een scherpe tegenstelling tus
schen de glasgedeelten en het muurvlak (afb. 5, 6, 7). 
De eerste zijn zwart aangegeven, het muurvlak blank gelaten; 
ook zijn de kozijnen, met de in dichten toestand geteekende 
luiken, niet gedetaileerd. De hoofdwaarde der architectuur, de 
vlakverdeeling van den gevel, komt duidelijk in kleur naar 
voren. 

Nu is het merkwaardige: het niet-aangeven der glas-in-lood-
verdeeling. Conclusie: zij speelt geen rol in de architectuur 
opvatting der 17e eeuw tot 1681. 
Tegengeworpen kan worden: „bij alle kopergravuren uit 
de 17e eeuw, stadsgezichten vertoonende, wordt het glas-
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in-lood minitieus aangegeven. Zie maar naar de beste van alle, 
de gewetensvolle prenten van Jan van der Heyden." Zoo iemand 
zich hierop wil beroepen, vergeet hij, dat Jan van der Heyden 
en verder alle teekenaars van stadsgezichten, schilders waren, 
zij het dan gelukkig schilders met architectonisch begrip. Hem 
was het te doen om de sfeer van het stadsbeeld, niet om de 
bouwkunstige teekening. 
Op de ontwerpteekening is het andersom; hierbij komt de op
vatting van den bouwmeester uit. Zijn opvatting ligt niet in 
de toepassing der details. Het is de hoofdverdeeling van den 
gevel: de grootte der kozijnen en hun plaatsing, waarin zich 
al zijn scheppingsvermogen samentrekt. Dit zijn ook de hoofd
zaken, waardoor de schaal, de grootschheid wordt bepaald. 
Détails, als de glas-in-loodverdeeling, worden in het schema 
niet betrokken; zij zullen onderworpen zich later daarin schik
ken. 
Wat wel van hoofdwaarde is in het schema, is de kruisver-
deeling van het kozijn, vooral de verticaal van den middenstijl. 
Hoe geheel anders wordt de werking van het grooter wordende 
raam in het laatste kwart der 17e eeuw. 
Het kleinere kruiskozijn verdwijnt, het groote raam met roe-
denverdeeling doet zijn intree. De eenige Amsterdamsche ont
werpteekening, waarop zulk een raam is toegepast, is die, voor 
zoover mij bekend, in het Gemeentearchief en dateerende uit 
1720 (afb. 8). Voor mijn betoog doet het er niet toe uit welk 
jaar zij is. 
Het groote onderscheid met de andere ontwerpteekeningen 
valt onmiddellijk op: het blank laten van het glas. Het glas 
gaat een hoofdfunctie in het raam bekleeden. De grove tegen
stelling tusschen groot oppervlakte glas en gevel wordt ge
matigd door de roedeverdeeling. Dit is wel te onthouden. De 
roeden worden nu een deel van het architectuur-schema, ster
ker, hij, die de roedenindeeling maakt, bepaalt de schaal. Nog 
sterker aan de verhouding der door de roeden verkregen ruiten 
zijn de tijdperken: Lod. XIV, XV en XVI te onderscheiden. 
Het zal ieder opvallen, hoe de, door de tijdsomstandigheden, 
op de ruiten aangebrachte papierstrooken het architectonisch 
karakter van het bouwwerk wijzigen. De veelal karakterloos
heid van het groote glasvlak verdwijnt. 
De functie dezer papierstrooken, de groote ruit te beschermen 
tegen luchtdruk, dus het breken der ruit te voorkomen, wordt 
door de roeden evenzeer vervult. (In het onderhoud is dit vocr-
deelig.) 
De roeden hebben een belangrijke functie, dezelfde als die in 
ijzeren ramen en wel het raam meer vastheid tegen schranken 
te geven. Bij het kleinere Oud-Hollandsche raam was dit niet 
noodig, bij het steeds breeder en hooger wordende, daarenboven 
bewegende raam echter wel en bij ijzeren ramen zeker. Ver
vingen onze Pruikenvaderen het glas-in-lood in een kruiskozijn 
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door hun roeden, dan blijkt eruit, hoe het vak werd beoefend 
naar de in dien tijd vastgestelde regelen. De ambachtsman 
had daarbij niet te denken. Hij kende slechts, wat hem was 
geleerd en paste dit overal klakkeloos toe (afb. 9). Om het 
effect scheen hij zich niet te bemoeien. Had hij nagedacht over 
de functie van de roeden, dan was hij teruggeschrokken van 
de fout, welke hij beging. Boeken kan nu wel betoogen, dat 
wij een zoodanig verminkt raam hebben te aanvaarden, mij 
en vele anderen doet zulks als een verkrachting aan. 
Boeken heeft in zijn voordracht uitgebreider, in zijn verhan
deling beknopter (bl. 284), in dit verband gesproken over de 
verbeterde techniek van het glas, waardoor grootere ruiten 
konden worden gemaakt. Al is dit gedeeltelijk door mijn betoog 
over de functie der roeden al weerlegd, toch wil ik over de 
glasfabel nog iets zeggen. 

Tot voor betrekkelijk korten tijd werd vensterglas nog geblazen. 
De glasblazer blies een cylinder, de z.g. „manchon" met peer
vormige boven- en bolle onderkant ' ) . Zoo'n cylinder kon wel 
een lengte van ± 2 m krijgen. Nadat de boven- en onderkant 
ervan was afgesneden, werd de zuivere cylinder opengesneden 
en na zacht verwarmd te zijn gladgestreken. Op deze wijze 
konden zelfs platen van + 2 X ± 0.70 m worden verkregen. 
Reeds in de 15e en 16e eeuw deed Venetië het antieke glas
blazen herleven en de glasblazers bereikten een hoogte, welke zij 
tot in de 17e eeuw handhaafden. Daarna begon de Boheemsche 
glasindustrie hen te overvleugelen. 
Men kon in de 16e eeuw betrekkelijk groote ruiten blazen, de 
glazeniers werden dus niet gedwongen tot kleine ruitvormen. 
Dat de Oude Hollanders van glas-in-loodramen met kleine ver
deeling (de lood-techniek laat ook grootere verdeeling toe) ge
bruik maakten, was een zaak van intimiteit. 
Neen, in de zucht naar meer openheid aan het raam, daarin 
ligt de verandering in karakter, niet in het kunnen-maken van 
grootere glasplaten. Het was een veranderen in de techniek van 
het raam. Het Oud-Hollandsche, in wezen een voortzetting 
van het Middeleeuwsche raam, is tegenover het schuifraam 
redegevender gebleven, daar het het lichtgevende en voor het 
uitkijken te gebruiken deel markant doet uitkomen. Wat toch 
is eigenlijk de functie van het raam? 
Het raam is de middelaar tusschen het inwendige en het uit
wendige. Zijn afmetingen bepalen de architectuur van het uit
wendige, den gevel, doch zijn functie houdt innig verband met 
het inwendige. Niets bepaalt meer de stemming van een ruimte, 
geeft er adel aan of burgerlijkheid, dan de wijze van belichten, 
dan de lichtinval. Belichten is de hoofdfunctie van het raam, 
daarnevens vervult het raam de op zichzelf staande functie van 
uitzicht geven. Daarbij komt dan nog een factor: ventilatie. Bij 

') Zie de glasafdeel ing van het „ M u s e u m van den A r b e i d " . 

ieder goed raam moeten deze functies harmonisch zijn ver
smolten. Doet het dit, dan ontstaat een waarlijk kloek, monu
mentaal raam. 
Nu heeft het Oud-Hollandsche raam de oplossing als volgt ge
vonden: een bovenraam met glas bezet, een onderraam door 
luiken gesloten, gescheiden door een kalf, dat zijn scheidende 
werking uitdrukt in een profiel of minstens in een vooruit
steken. Bij hoevele restauraties is deze karakteristiek over het 
hoofd gezien. Zonder dit gevoelig detail is het kozijn futloos, 
miezerig. 
Het smalle Middeleeuwsche kozijn kan met het kalf alleen vol
staan. In den loop der eeuwen verbreedt zich het kozijn. Het 
laat-Middeleeuwsche kozijn, doch vooral het Oud-Hollandsche 
wordt te breed; het vraagt om een verdeeling der breedte in 
tweeën door den middenstijl. Het kruiskozijn is geboren. Het 
te platte raam krijgt door den middenstijl houding; hij over-
heerscht als architectonisch onderdeel van den gevel het kalf. 
Overal waar deze stijl is weggenomen, is dit een moord aan de 
architectuur. 
Het mooiste type kruiskozijn is uit den overgang Middel
eeuwen—Oud-Hollandsche renaissance, waarbij het lichtgeven
de bovendeel hoog, het tot uitzicht bestemde benedendeel laag 
is. Een uitermate fraai voorbeeld zien wij op het „straat je" van 
Jan Vermeer. Ook de kozijnen van „het Huis aan de Drie 
Grachten", dat een verbouwing van een laat-Middeleeuwsch 
huis is, hebben dit karakter. Wij zien het op de prenten van 
Hendrick de Keyser en Philip Vingboons: de luiken voor het 
uitkijk raam blijven gesloten. De ontwerper, zoowel als de be
woner wist hoeveel mooier de belichting van het inwendige 
was, als het licht hoog inviel. Was het een donkere dag of kreeg 
men het door het banketeeren te heet, dan werden het luik en 
het raam opengezet, meer of minder, al naar gelang noodig. Zoo 
beheerschte men het lichteffect. De luiken vervulden de functie 
der latere gordijnen. Kon door het raam het Oud-Hollandsche 
interieur sober zijn, andersom is het schuifraam geboren uit de 
stoffeerderskunst. Zucht naar uiterlijkheid en praal vervangt 
de innerlijkheid en eenvoud. Vergelijk de schilderkunst uit het 
begin en midden der 17e eeuw met die der 18e eeuw, welk een 
onderscheid! De z.g. „Rembrandt ieke belichting" is de markante 
belichting van het Oud-Hollandsche raam. Niet alleen Rem
brandt, al onze groote Meesters kwamen onder haar fascinee-
renden invloed. Door haar konden zij niet anders dan meester
werken voortbrengen. Het te groote schuifraam uit de 18e eeuw 
bracht gemaniëreerdheid. 

Bouwen is timmeren. Hardnekkig staat nog steeds op het bord 
bij den verkoop van een huis: „een huis hecht en wel doortim
merd", d.w.z. een huis sterk en goed gebouwd. 
Hoezeer het kruiskozijn de kern van het ambachtelijke bouwen 
was, bewijst de meesterproef voor een timmerman. 
Uit een gegeven balk moest de candidaat een kruiskozijn van 
een gegeven formaat maken, zóó dat er geen hout overbleef, 
noch dat er hout te kort kwam. Dit kon, indien hij de proportie 
der onderdeelen uit het gegeven formaat wist af te leiden. De 
ondervinding heeft ook mij geleerd, hoeveel studie er noodig is 
om een goed kruiskozijn te maken. 

Al is het schuifraam een Hollandsche vinding uit omstreeks 
1680, toch gingen niet alle bouwmeesters in die dagen er geheel 
toe over. Wat Vingboons al niet toepaste, nl. de bovenste kozij
nen geen kruis, doch slechts een middenstijl te geven (het glas-
in-lood bleef behouden), behield Steven Vennecool onder 
meer bij zijn stadhuis te Enkhuizen en bij zijn Corvershof te 
Amsterdam, de ramen zijn door hem echter door glasroeden 
verdeeld. Dit verticalisme van den middenstijl behield ook het 
Empire-raam. Het 19e eeuwsche raam daarentegen raakt ook 
hierin het gevoel van monumentaliteit kwijt. Er blijft totaal 
niets van over. 

Als Boeken een lans breekt voor het Empire-raam, dan heeft hij 
tot zekere hoogte gelijk. Er zit nog eenig begrip en houding in, 
al is het een houding van deftige afgemetenheid, welke een 
zekere holheid camoufleert. 
Hoe is zij tegengesteld aan de stoere, gezonde levenshouding 
onzer Oud-Hollandsche vaderen! 

Ik ben dieper ingegaan in het wezen van het raam niet uit een 
overdreven liefde voor het detail, doch omdat het het hoofd
element is. Genoegzaam is aangetoond, hoe de functie van 
het raam de architectuur bepaalt. Het drukt tegelijkertijd 
de innerlijkheid van het bewonen uit. Dit schrijvende denk ik 
aan een uiting van Dr. P. J . H. Cuypers: „een nauwgezette 
studie van alle onderdeelen en bijzonderheden der organismen, 
van hunne vormen en uiterlijke bewegingen, is onmisbaar als 
uiting van i n n e r l i j k e krachten." Trouwens ook Dudok 
wijst in zijn verhandeling op de belangrijkheid van het detail. 

Nog een enkel woord over het herstellen van misstanden aan 
oude huizen. 
Al ben ik het eens, dat het te betreuren zou zijn iedere ver-
groeidheid van een huis te gaan wegnemen, dus het huis terug 
te brengen in zijn oorspronkelijken staat, daar staat tegenover, 
dat wij exemplaren van vroegere bouwkunst hebben, welke de 
veranderingen uit latere tijden niet verdragen, welke in waar
heid verminkt zijn. In hoofdzaak zijn dit de ons nog restende 
huizen uit de 1e helft der 17e eeuw, al zou ik er de Vingboons-
huizen er nog bij willen rekenen.') 
Dit zijn de huizen en gebouwen getypeerd door het kruiskozijn. 
Er zijn er onder, welke zijn gerestaureerd door het aanbrengen 
van roedenverdeeling, een soort Haarlemmer-olie-middel. 
Maakt Boeken hiertegen bezwaar, dan geef ik hem gelijk. 
Mijn oppositie ligt hierin, dat ik het niet juist vind een strak-
theoretisch standpunt in zake restaureeren in te nemen. De 
jarenlange ondervinding leert, dat het vraagstuk te veelzijdig 
is om met dogma's te worden opgelost. Iedere restauratie stelt 
opnieuw de vraag: hoe moet het aangepakt. 
In het geheele vraagstuk is op zijn plaats de paradox: regelen 
worden gesteld om er van af te wijken. 
Over het restaureeren en over de al of niet noodzakelijkheid 
hiervan is meer te zeggen. Ik stel mij voor in een afzonderlijke 
verhandeling erop terug te komen. 

Daar het opnemen van afbeeldingen beperkt is, verwijs ik voor 
de ontbrekende afbeeldingen bij mijn betoog naar die van col
lega Boeken (No. 36). JAN DE M E Y E R . 

') Met diepe kennis van het ambacht herste ld, zijn zij evenveel vermanende 

vingers, die ons de r ichting tot goede vakbeoefening wijzen. Een bouwwerk 

als „he t Hu is aan de drie Grach ten" gebouwd door samenwerking van een 

Mr. t immerman en een Mr. metselaar met geen bekende namen staat daar 

in zijn rustigen eenvoud als een leerrijk voorbeeld. 
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F I G . 1. G E V E L S U I T D E E E R S T E H E L F T 
D E R X V I I E E E U W 

(NAAR EEN GRAVURE VAN JAN V. D. HEYDEN) 

Het is goed, dat Ir. Boeken het vraagstuk van bouwen en res
taureeren in de oude stad ter sprake heeft gebracht. Deze stad 
is het waard en het probleem is het waard. Het beeldend ver
mogen van onzen tijd schijnt onvast. De onbeperkte technische 
mogelijkheden van het oogenblik verlokken tot het experiment 
en tot snelle wisseling van vorm en het is de vraag of wij in 
onze kunst een ontwikkeling of een ontaarding beleven. Ont
aarding is ongetwijfeld daar, waar de vormen wisselen zonder 
diepere noodzaak. De bouwkunst, de stadsbouwkunst, mag niet 
dalen tot het peil der wufte mode. Want in de kunst uit zich 
iets, dat in wezen niet verandert en het is zeker nuttig, in dezen 
chaotischen tijd met zijn luide gerucht over deze stille onver
anderlijkheid te spreken. 

Hoe staan wij architecten tegenover de schoonheid van de oude 
stad; op welke wijze dienen wij daarmede rekening te houden 
bij de eischen, welke onze eigen tijd stelt en hoe dragen wij die 
schoonheid, van nieuw leven vervuld, over aan het nageslacht. 
Aldus zou ik het probleem willen stellen, dat door Ir. Boeken 
is opgeworpen. 
Op deze wijze geformuleerd is de vraag niet in de eerste plaats 
actueel: zij is het onveranderlijke architecturale probleem van 
alle tijden, immers al het levende is sterfelijk en al het bestaan
de is vergankelijk. Ten opzichte van deze vergankelijkheid heb
ben de architecten niet een corrigeerende taak, maar nu als 
vroeger en als steeds: een creatieve opdracht. Het gaat daarbij 
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niet om kleinigheden. Stadsschoon komt niet in de eerste plaats 
voort uit het architecturale detail. Natuurlijk ontkent geen en
kele bouwmeester de waarde van het detail. Ik heb zelf te diep 
genoten van oude stadsfragmenten, waar het nog gave detail 
harmonisch opging in het geheel en tot sublimeering van het 
ruimtelijke beeld bijdroeg, om de beteekenis van het detail niet 
te beseffen. Trouwens, iedere vakgenoot kent die moeizame 
uren, die wij aan het detail te wijden plegen, om er ten slotte 
in vrede mee te komen. In dit verband begrijp ik, dat Ir. Boeken 
met uitvoerigheid over raamtraceering sprak en over de restau
ratie van onderpuien. 

Maar toch: het stadsschoon wordt niet primair bepaald door 
het detail. Dat blijkt hieruit, dat er prachtige stadsfragmenten 
zijn — wij denken bv. aan Parijs — met middelmatige architec
tuur: dat blijkt ook in dit Amsterdam, waar de grachtengordels, 
hoeveer ook op zoovele plaatsen verminkt en berooid, nog steeds 
de architecturale glorie der stad vormen: een kern van geheel 
eigen karakter en van veel grooter schoonheid dan alles wat 
daarna is ontstaan. Dat komt, omdat deze oude stadsfragmen
ten elementen bezitten van geest en karakter, die niet sterven 
met den tijd. Het is noodzakelijk, dat wij ons van deze essen-
tieele waarden, die over den tijd heenreiken, nauwkeurig reken
schap geven. Want al vat ik de taal van den bouwmeester on
veranderlijk op als een creatieven arbeid, dan stel ik daarbij op 
den voorgrond, dat die creatieve geest alleen dan weldadige re-
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sultaten in zulk een mooie oude stad kan bereiken, wanneer 
wij het karakter van het stadsbeeld doorvoelen en aan onze 
eigen arbeid den eisch stellen, dat hij dat karakter dient en zoo 
mogelijk versterkt. 
Wat is er nu essentieel in het schoone van een stad; speciaal 
in het stadsschoon van onze grachten? 
In de allereerste plaats: klare harmonie tusschen stadsplan en 
stadsbouw: de intenties van het stadsplan moeten redelijk tot 
uitdrukking komen in den opbouw, daarin de karakteristieke 
uitdrukking vinden. Ter illustratie van mijn betoog heb ik uit 
de serie van Ir. Boeken een drietal plaatsjes uitgezocht, waar
voor ik nogmaals Uw aandacht vraag, resp. uit de 1e en 2e helft 
der zeventiende en uit de eerste helft der achttiende eeuw. 
Allereerst het plaatje uit den aanvang der grachtbebouwing 
(fig. 1). Ik meen, dat Ir. Boeken daarvan niet genoeg heeft ge
zegd en ik hoop, dat U mijn betoog met Uw fantasie zult aan
vullen, om de volle schoonheid van het stadsbeeld uit die dagen 
na te voelen. Ik moet er op wijzen, dat dit natuurlijk niet de juiste 
wijze van voorstelling is: zulk een frontaal beeld is essentieel 
voor een pleinwand, maar niet voor een bebouwing als deze, met 
eindelooze lengteontwikkeling, waarvoor sterk wijkende pers
pectieven de waarde van het ruimtelijke beeld bepalen. Maar ik 
heb nu eenmaal niets anders; ook kan ik U geen profiel van 
gracht met bebouwing toonen, maar als ik dat bezat, dan zou 
ik U kunnen wijzen op een weidschheid, zooals die nergens in 
de Zeven Provinciën en nagenoeg nergens daarbuiten voor
kwam. Deze breede grachten met de betrekkelijk lage bebou
wing schenken aan het stadsbeeld een verrassende openheid, 
welke in deze stad van smalle straten en stegen wel zeer modern 
moet hebben geklonken. De huizen zijn individuen, feestelijk 
gerijd; de daken staan loodrecht op de frontlijn, karakteristiek 
voor de Nederlandsche stad. Dat is de schoonste wijze van huis
beëindiging, schenkende aan het stadsbeeld de suggestie van 
de derde dimensie. Die daken en gevelbekroningen liggen elk 
voor zich, of groepsgewijze, juist op even verschillende hoogte 
en dat wekt dat ongemeen rijke en fleurige silhouet. Maar dan: 
de kleur! Daar was de polychromie van de baksteen, afgewisseld 
met het zachte geel van Bollendorfer of Udelfanger zandsteen; 
daar was de roomige tint der lijvige kozijnen met het kleurrijke 
ornament der luiken; het zwart der sierankers en lantaarns en 
het groen der deuren; daar was het felle, maar aan schaduwen 
rijke rood van het pannen dak: kortom daar was het sterke 
coloriet van een levensblij volk. Daar bloeide wat Jan Veth 
noemde: „ H e t coloristisch genie van den Hollandschen stam". 
Waarlijk: dat was de stad, die Rembrandt lief had; Rembrandt, 
die zich immers nooit verstond met het latere Klassicisme; dit 
was een stadsbeeld, waarin het individueele huis opging in een 
schouwspel van een feestelijkheid en een gratie van niet minder 
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allooi dan het ongemeen fraaie spel onzer vloot, als de bevlagde 
schepen aan het IJ zij aan zij voor anker gingen; niet minder 
kleurrijk ook dan een schuttersmaaltijd, waar de bewoners de
zer huizen aanzaten in de overtuigdheid hunner waardigheid 
en in een tooi, welke ik in deze stad van het Rijksmuseum niet 
behoef te schilderen. Ziedaar een eenheid in levenshouding en 
levensuiting: ziedaar een stijl, gedragen door een onverbrekelijk 
picturaal en architecturaal vermogen. Dit was, juist in dezen 
aanvang, een ongemeen schoone bebouwing: een prachtige een
heid tusschen het polygonale grachtenplan en den stadsopbouw 
met zijn vanzelf sprekend gesloten stadsbeeld. Zonder twijfel 
hebben de ontwerpers van het stadsbeeld d e z e bebouwing 
voor oogen gehad bij het bepalen van de schaal van hun plan; 
ongetwijfeld hebben zij ze vooruit gezien, deze betrekkelijk 
smalle en lage, maar fiere, individueele, rechtopstaande huizen 
met hun rechtopstaande ramen en topgevels. 
Hoe heeft zich dit bouwen nu verder ontwikkeld? 
Wij kennen allen de geschiedenis onzer Gouden Eeuw en ik 
behoef U dus niet te zeggen, hoe de welvaart groeide en de 
kooplieden in de Zeven Provinciën rijk werden en uit de bewoners 
dezer huizen: de Backers, Bickers, de De Graefen, de Huyde-
copers en hoe zij verder mochten heeten, niet alleen de bestuur-
deren van stad en land, maar ook de vertegenwoordigers der 
Republiek in het buitenland voortkwamen. Ik herinner mij nog 
levendig een anecdote, die de geschiedenisleeraar ons op een 
Amsterdamsche H.B.S. vertelde, ter illustratie van het gevoel 
van eigenwaarde dezer stoere Hollanders: een dezer heeren werd 
als gezant aan het hof van Lodewijk den 13den door den vorst 
aangesproken met: „Monsieur Ie Marquis", een titel, welken hij 
verwierp met de woorden: „Non pas Marquis, Sire: patricien 
d'Amsterdam". Inderdaad, deze patriciërs wenschten niet in 
één adem te worden genoemd met „zoo'n Franschen markies"; 
zij gingen zich de gelijken gevoelen van prinsen en keizers; 
zij gevoelden zich: heeren. Maar, al werden deze heeren, zooals 
wij zagen, niet te zeer geïmponeerd door Fransche titels, zij 
hadden voldoenden zin voor grandeur om in de Fransche hoofd
stad diep onder den indruk te komen van den imperialistische!! 
stedebouw der Lodewijken, die toen bezig waren, om met be
hulp van Italiaansche en eigen bouwmeesters in Parijs een 
centrum te scheppen van een grootschheid, welke tot heden 
in geen enkele wereldstad ook maar is benaderd, en die in Ver
sailles en elders paleizen en paviljoens en feërieke tuinen schie
pen op een schaal, welke zelfs de Medici's in Ital ië toch nog niet 
hadden gekend. De uitingen dezer Fransche invloeden vinden 
wij in de 2 volgende plaatjes (fig. 2 en 3). Ziehier ook weer een 
eenheid tusschen levensstaat en huis. Dit is op zichzelf zeker een 
reeks van prachtige huizen: zeer statig, veel meer gesloten, veel 
meer: paleisachtig. Maar toch aarzel ik voor mij geen oogenblik, 
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om dit beeld achter te stellen bij het eerste. Huizen van dergelijke 
allure komen veel beter tot hun recht als vrijstaande gebouwen 
te midden van gazons en waterpartijen, die men in Holland Fran-
scheen in Frankrijk Hollandsche tuinen noemde: huizen, zooals 
wij omstreeks denzelfden tijd aan de Vecht zien ontstaan. Als 
rijenhuis vermindert de grootere gevellengte zeer sterk de wer
king van het silhouet; ik spreek hier uiteraard slechts van de 
algemeene tendenz; natuurlijk aanvaard ik volledig de afwisse
ling van grootere en kleinere huizen en acht ik het ontstaan van 
enkele grootere bouwwerken nog wel een winst. Maar ik wil 
erop wijzen, dat het grachtenbeeld in het algemeen door een 
vergrooting der gevellengten wordt geschaad: het rhythme der 
bebouwing verliest erdoor aan élan, aan levendigheid, aan tin
teling. 
Ten slotte het beeld uit den aanvang der 18e eeuw (fig. 4). 
Ofschoon deze huizen veel minder statig en op zichzelf minder 
fraai zijn dan de voorafgaande, zijn zij m.i. als elementen in het 
stadsbeeld toch zeer aanvaardbaar: ook hier treedt weer sterk 
de individualiteit op den voorgrond. Ik mis een doorsnedeteeke-
ning, om U ervan te overtuigen, dat de hoogere bebouwing in 
vergelijking met het eerste beeld wel aanzienlijke achteruitgang 
in schoonheid beteekent. Wij zijn daar nu eenmaal aan gewend 
en ik geef toe, dat het grachtprofiel deze hoogte desnoods nog 
wel aan kan. Dat de schade in ruimtewerking, welke juist in een 
oude stad zoo bevrijdend werken kan, nog niet veel grooter is, 
verklaar ik uit het raamoppervlak, dat, merkwaardigerwijze, 
grooter is dan waar ook ter wereld. Glas is een wonderlijk element 
in de bouwkunst. Het is wand en geen wand: ruimte-afsluiting 
en ruimteverbinding. De grootere gevelhoogte zou stellig veel 
schadelijker zijn, indien de architectuur meer gesloten zou zijn. 
Al die statige, staande ramen maken, afgescheiden van de details 
der raambehandeling, waarop de heer Boeken wees, de begren
zende muurvlakken luchtiger, milder, minder onverbiddelijk en 
suggereeren ook weer de ruimten achter den wand. 
Bij den aanvang van mijn betoog merkte ik weliswaar op, dat 
de vraag: hoe verhouden wij ons ten opzichte van het oude 
stadsschoon, een niet speciaal actueele vraag is, maar zij is dat 
ten aanzien van onze grachtenbebouwing in zooverre toch wel, 
als veel van deze oude architectuur in den levensavond schijnt 
te verkeeren. Er wordt daar dan ook inderdaad voortdurend 
gerestaureerd en gebouwd. 

Restaureeren is de meest logische arbeid om oude dingen in 
stand te houden, die nog van waarde voor ons zijn. Ik meen, dat 
het met wat meer begrip geschiedt dan vroeger. Men kan daarbij 
den klemtoon leggen op herstel van de oude stijlelementen, maar 
ik voel er meer voor, zooveel mogelijk recht te doen aan de 
gebruikseischen van het heden, want naarmate men erin slaagt 
deze eischen door de restauratie meer te bevredigen, verzekert 
men het behoud van het oude. Aesthetisch dient het restaureeren 
minstens evenzeer met de situatie, de positie van het bouwwerk 
in het stadsbeeld rekening te houden als met het gevelvlak op 
zichzelf. 
Ter illustratie van hetgeen ik hieronder versta moge ik verwijzen 
naar de restauratie van het huis van Mejuffrouw Mirandolle, 
welk werk ik zeer waardeer, omdat de oorspronkelijke vorm met 
het afdekkend fronton in wezen heelemaal niet meer paste te 
midden van de hoogere buurgevels: de nieuwe vorm houdt veel 
juister rekening met de beteekenis van het huis in zijn omgeving, 
waardoor het stadsbeeld wordt gediend. Zoo acht ik het voorts 
niet belangrijk, en allerminst zonde, wanneer een als uitzonde
ring bestaande frontale stoep van een huis van Dorsman bij 
restauratie plaats maakt voor een stoep met zijdelingsche op
gangen, want deze, voor onze grachten typische oplossing, waar
bij de bewoners op hun stoep reeds ongemerkt naar het verkeer 
worden gericht, getuigt hier van meer stijlbegrip dan een frontale 
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stoep, welke bijv. daar op haar plaats is, waar men uit zijn huis 
majesteitelijk afdaalt naar een voor het front gelegen tuin. 
Buitengewoon belangrijk daarentegen acht ik het ingrijpen in 
de gevelbeëindigingen en dat komt juist het meeste voor, omdat 
die fragmenten van weersinvloeden het meest hebben te lijden. 
Ik meen, dat de figuur No. 5 wel aantoont, met hoe weinig 
deferentie men daarbij dikwijls te werk gaat en ik voor mij acht 
het silhouet, en daarmee het stadsbeeld, hierdoor wel bijzonder 
geschaad. 
Maar nog veel meer geschaad — en nu kom ik tot het bouwen — 
wordt deze prachtige stadskern door zoo vele groote nieuwe 
bouwwerken, óók uit onzen tijd. Verminkt en ontluisterd, inder
daad, dat zijn onze grachten reeds in gevaarlijke mate. Het wordt 
hoog tijd, dat wij met meer begrip te werk gaan. Als ik nu, na 
het voorafgaande, mijn visie op dit probleem samenvat, dan kom 
ik tot de volgende conclusie: 
De grachtengordels zijn nergens geschikte plaats voor bouw
werken van te groote gevellengte. De continuïteit der grachten, 
met haar karakter van gelijkwaardigheid, schept hiér niet meer 
dan daar, dat is dus: nergens, de redelijke, stedebouwkundige 
aangewezen situatie voor het groote gebouw. Bij vervanging 
van oude huizen door nieuwe bouwwerken handhave men de 
bestaande parceleering: de grachten zijn en blijven de aange
wezen bouwplaats voor het individueele huis van gevarieerde, 
maar in het algemeen matige gevelbreedte. 
De bouwhoogte mag vooral niet toenemen; integendeel: het 
stadsbeeld heeft door de grootere hoogte alreeds ingeboet aan 
ruimte en weidschheid, welke juist in de kern van een oude stad 
zulk een zuiver element van schoonheid is, waarnaar men steeds 
maar vergeefs terugverlangt, als het eenmaal verloren is gegaan. 
Dit is m.i. essentieel in dit probleem. Maar overigens schrome 
men niet, met inachtneming van deze eischen, aan bekwame 
vakgenooten scheppingsvrijheid te laten. Niet door zg. „aan
passen" aan de omgeving ontstaat er nieuwe schoonheid, althans 
niet door dat aanpassen, waarmede men zich veroorlooft een 
karakterloos nieuw bouwsel naast een schoon bouwwerk uit het 
verleden te stellen met oppervlakkige vormovereenkomst. Hoe
zeer heeft dat aanpassen de stad al niet reeds geschaad! Niet 
op het voortzetten van den vorm komt het aan, maar op het 
voortbouwen in den geest, steeds rekening houdende met de 
intenties van het stadsplan. Het verticale, statige raam; het op 
verschillend niveau beëindigen der naast elkaar gerijde huizen, 
dat oude, dat karakteristieke, dat ook voor onzen tijd goede, 
het laat zich ook uitspreken op nieuwe wijze met nieuwe mid
delen. Met de bescheidenheid, die een kunstenaar past tegenover 
den arbeid, die van langer adem is dan zijn eigen leven. 
Ten slotte nog dit. Wij hebben de reëele eischen van den heden-
daagschen stedebouw te aanvaarden en ik zou dan ook niet tot 
deze conclusies komen, indien ik zou moeten erkennen, dat zij 
met eischen van onze eigen levenspraktijk in strijd zouden zijn. 
Maar dat is in het algemeen stellig niet het geval. De city-vor
ming is op deze plaats zeer wel vereenigbaar met de kleinere 
huiseenheid, waarin de handelsvertegenwoordiging met haar 
agenturen, de advocaten, notarissen, tandartsen, architecten, 
enz. volkomen practische werkruimte vinden; het groote ge
bouw is voor die allen niet noodzakelijk beter. Groote bouw
werken zijn anderzijds op andere daartoe aan te wijzen plaatsen 
in de stadskern mogelijk een verfraaiing; in de nieuwe stad is 
er in aesthetischen zin zelfs een uitgesproken behoefte aan. Ik 
acht het overigens heelemaal niet uitgesloten, dat het moderne 
grachtenhuis met zijn fraaien tuin weer als woonhuis in eere 
komt, als de kapitaalkrachtige burgers weer zooveel levensstijl 
krijgen, om te erkennen, dat men in Amsterdam nog steeds ner
gens schooner en waardiger woont. 

4 Mei 1940. W. DU DOK. 
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IN MEMORIAM 

E. GUNNAR ASPLUND. 

NR 48 

Op 55-jarigen leeftijd heeft deze hoogst begaafde bouwmeester 
afscheid moeten nemen van zijn werk. In de kracht dus van zijn 
leven, terwijl er nog zooveel van dezen rusteloos werkenden 
mensen, die ook door zijn beminnelijk karakter zooveel mede
gevoel wist te wekken, te verwachten was. Sinds tien jaar was 
hij ook in de gelegenheid zijn denkbeelden aan de jongeren mee 
te deelen door zijn hoogleeraarschap aan de Technische Hooge-
school te Stockholm. 
Een Zweed in hart en nieren, wien de grootschheid der natuur 
van zijn vaderland in het bloed zat. In alles wat hij gedaan 
heeft, voelen wij den greep naar het grootsche, nimmer heeft hij 
met kleine middelen gewerkt. 
In den aanvang zoekt hij aansluiting bij het koele Empire, dat 
juist in Zweden een eigen karakter beteekent. Wij denken daar
bij vooral aan het Gerechtsgebouw, het Tingshus te Sölvesborg 
uit 1922 met de groote cirkelvormige zaal en de archaisch-
grieksche vormgeving der profielen, de vlakke sterk gekleurde 
wanden en de archaiseerende reliefs van Erik Grate. Dan uit 
1923 zijn ontwerp voor het Zeevaartmuseum te Gothenburg, dat 
vooral stedebouwkundig, een bijzondere oplossing doet zien. 
In zijn Skandiabioscoop te Stockholm zoekt hij bewust naar een 
aansluiting bij Pompeiaansche interieurs, vooral ook wat de 
decoratieve vormen betreft. Ook daar moet weer een cirkelvor
mige ruimte gecreëerd worden, de Rotunde, met het paraboli
sche gewelf. Dit werk uit 1924 met zijn geraffineerde zinnelijk
heid is wel een der meest geslaagde en voor die periode, meest 
karakteristieke, uitingen van zijn uitzonderlijk talent. 
Hoewel geheel trouw blijvend aan zijn liefde voor het vroeg-
grieksche zien wij reeds in 1925 in zijn Carl Johannsschool te 
Gothenburg dat hij het zoeken naar vormschoonheid op den 
achtergrond dringt: het plan is van een klaren eenvoud — al 

zal hij ook hier weer een cirkelvormige ruimte op een knooppunt 
componeeren — , de gevels zijn zoo nuchter mogelijk. 
Intusschen was in 1924 zijn groote werk de Stadsbibliotheek te 
Stockholm begonnen, een werk, dat drie jaren in beslag zal 
nemen. De geheele compositie, zoowel in plan als in opbouw, 
wordt hier beheerscht door de enorme cirkelvormige boeken
zaak De detailleering, zie ook den hoogen glazen, naar boven 
toeloopenden ingang met de vlakke natuursteenen omlijsting, 
blijft graeciseerend. 

Zijn wending komt tegen 1930. Hij neemt afscheid van zijn 
Grieken. 
Dan zal hij den nieuwen stijl zoeken in de zoo gedenkwaardige 
tentoonstelling te Stockholm van 1930, tegenstelling met die 
van 1923 te Gothenburg. Men noemde dat toen het functiona
lisme. 
Van zijn latere werken zijn vooral te noemen zijn uitbreiding 
van het Stadhuis van Gothenburg en zijn groote Kerkhof te 
Enskede bij Stockholm, waarvoor hij vroeger reeds een kapel 
had gebouwd. Zijn zuiver gevoel voor verhoudingen, voor profi
leering en zijn open gevoel voor het grootsche, dat ik, aan zijn 
persoon denkende, voel als een tegenstelling tot academische 
monumentaliteit, blijft al zijn werk beheerschen. 
Voor den ernst van zijn denkbeelden moge verwezen worden 
naar zijn artikel over „Onze architectonische ruimteopvatting", 
in Byggmastaren van 1931, waar hij zich aansluit bij Oswald 
Spengler. 

Vol eerbied gedenken wij, ook hier in Nederland, dezen ruste-
loozen zoeker naar het absolute, in den aanvang zoo stralend 
jong en haast speelsch, later doordrongen van den grooten ernst 
der komende nieuwe tijden. 

D. F. S L O T H O U W E R . 

OVER BOUWEN EN RESTAUREEREN IN OUD-AMSTERDAM. 

Wegens nijpend plaatsgebrek in ons vorige nummer, waardoor 
ook reeds het door de Heeren de Meijer en Dudok gewenschte 
illustratiemateriaal moest worden beperkt, konden wij tot onze 
spijt geen ruimte vinden voor een toelichtende noot, die de Heer 
Dudok op zijn stuk gaarne opgenomen zag. Het eigenaardige 
verloop van deze publicaties, welke voor een deel latere uitwer
kingen van voordrachten van verschillende sprekers waren, en 
voor een deel over en weer door elkaar beïnvloed, gaf den Heer 
Dudok terecht aanleiding tot een nadere verduidelijking van zijn 
standpunt. Wij plaatsen daarom hieronder alsnog de toelichting 
van den Heer Dudok. 

R E D A C T I E . 

Na de publicatie over dit onderwerp door Ir. Boeken in no. 36 van 
dit Weekblad vereischt het inmiddels gepubliceerde opstel in het 
nummer van de vorige week thans eenige toelichting. Ik heb op 
4 Mei j.l. in de Amsterdamsche Schoonheidscommissie een lezing 
gehouden, omdat ik niet geheel bevredigd was door de causerie 
van den Heer Boeken. Niet omdat deze wat veel over details uit

weidde, waartoe zulk een causerie met lichtbeelden trouwens 
onwillekeurig aanleiding geeft, maar omdat hij aan hoofdzaken 
zooals bouwhoogte m.i. te weinig, en aan perceelbreedte nauwe
lijks aandacht schonk. Mijn beschouwingen droegen dan ook 
niet in de eerste plaats een critisch karakter; zij beoogden bij te 
dragen tot klaarheid in de erkenning der essentieele waarden 
van het oude stadsschoon en tot duidelijkheid van houding ter 
bereiking van nieuwe schoonheidswaarden. 
Na de aanvulling, welke de Heer Boeken zijn causerie deed onder
gaan alvorens deze te publiceeren, biedt mijn opstel feitelijk niet 
veel nieuws en het zou denkelijk wel in de pen gebleven zijn als 
de Heer Boeken alles gezegd had wat hij schrijft. Intusschen ver
heugt het mij te zien dat wij het over de meeste dingen eens zijn. 
Het onderwerp is wel van zooveel belang dat het niet onbeschei
den was daaraan onder deze omstandigheden toch nog enkele 
pagina's te wijden, nu de Redactie mij daar om vroeg. Ik liet dus 
mijn lezing ongewijzigd volgen. 

W. M. DUDOK. 
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STICHTING „AGATHAHUIS". 

De Vereeniging voor Gezondheidskolonien te Rotterdam zendt 
stadskinderen uit minvermogende gezinnen telkens voor den 
duur van een maand naar buiten, wanneer ze volgens huisarts, 
schoolarts of onderwijzer voor uitzending in aanmerking 
komen, hetzij om de gevolgen van een ziekte sneller te boven 
te komen, hetzij om meer weerstandsvermogen op te doen in 
gevallen van praetuberculose e.d. 
De vereeniging beschikt als onderdak voor de uitgezonden 
kinderen over het „Hudighuis" bij Driebergen en over een to
taal verouderd voormalig schoolgebouw in Oostvoome. 
Daar dit laatste voor afkeuring door de Med. inspectie in aan
merking kwam, besloot de vereeniging, door hulp van particu
liere zijde hiertoe in staat gesteld, tot stichting van een nieuw 
gebouw — eveneens in Oostvoorne — , dat „Agathahuis" werd 
gedoopt. 

T e r r e i n e n h o o f d i n d e e l i n g g e b o u w . 
Op een zeer fraai terrein van ruim 4 H.A. lage duinen, boschjes 
en duinpannen, werd het gebouw geprojecteerd tegen een be-
schuttenden duinrand. 
Het gebouw werd met geringe diepte en overwegende breedte 
afmeting ontworpen, zoodat alle kinderverblijven op het 
Zuiden konden worden gelegd. 
Achter deze verblijven om loopt over de volle lengte een dienst
gang, waartegen aan de Noordzijde de keukenafdeeling en de 
badafdeeling aansluiten. 
De kinderverblijven bestaan uit een eet- en een speelzaal op 
den beganegrond en twee slaapzalen op de verdieping. Verder 
bevinden zich in het gebouw nog vier aparte kamers voor on
rustige kinderen en kamertjes voor toezichthoudend personeel 
naast de slaapzalen en in den zijvleugel beneden ziekenkamers 
en slaapkamers voor leidsters, huisbewaarders en directrice. 
De toiletten zijn op halve hoogte tusschen slaapétage en be
gane grond geprojecteerd, waardoor ze zoowel overdag als 
's nachts te gebruiken zijn en dus met één stel voor jongens 
en één stel voor meisjes kon worden volstaan. 
De waschbakken zijn op hetzelfde peil als de toiletten in een 
verlaagd gedeelte van de slaapzaal boven de dienstgang onder
gebracht. 
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C o n s t r u c t i e e n o u t i l a g e . 
Het gebouw is een gewone metsel- en houtconstructie, die ter 
wille van de bezonning van de beganegrondruimten aan de 
Zuidzijde op ijzeren kolommen rust. 
Vóór alles moest worden gezorgd voor slaapzalen, die ook op 
heete dagen in de middaguren goed koel en donker moeten zijn 
te houden. Daarom werden voor deze slaapzalen niet te 
groote ramen toegepast en werd extra zorg besteed aan de 
isolatie van het flauw hellende dak, waarbij gebruik werd ge
maakt van de adviezen van architect Janzen uit Voorburg. 
Door toepassing van twee onderling goed gescheiden luchtlagen, 
waarvan de bovenste wel, de onderste niet geventileerd is, werd 
elke merkbare doorstraling ook op de heetste dagen voorkomen. 
Het breede dakoverstek voorkomt zonbestraling van muren en 
glasvlakken in den zomer. Door de ramen aan beide zijden, het 
schuin oploopende plafond en de ventilatiekleppen op het hoog
ste punt is uitstekende tochtvrije ventilatie bij elke windrichting 
mogelijk. Het gebouw is voorzien van een warmwaterverwar
ming, die exploitatie bijna het geheele jaar door (Maart t.e.m. 
November) mogelijk maakt. Op de warmwatervoorziening zijn 
enkele droogspiralen in garderobe, keuken en vuilgoedkamer 
aangesloten. 

G e b r u i k v a n h e t g e b o u w . 
De kinderen verblijven in het gebouw in groepen van ± 40, 
telkens voor den duur van een maand. Meestal worden of jon
gens of meisjes, een enkele keer ook jongens en meisjes uit
gezonden. De leeftijdsbeneden- en -bovengrens zijn 7 en 14 jaar. 
Zieke kinderen worden niet opgenomen. De ziekenkamers die
nen alleen voor tijdens de opname optredende lichte ziektege
vallen. 
Toch heeft de opname een sterk hygiënischen inslag. Het ge
ringe weerstandsvermogen der kinderen maakt groote voor
zichtigheid noodzakelijk, vandaar b.v. de eigen waschtafel voor 
elk kind, welke door de inspectie als eisch is gesteld. Ook mogen 
b.v. geen bedden tegen elkaar worden geplaatst. Rusttijden 
worden nauwgezet aangehouden en veel zorg wordt besteed aan 
een juiste voeding. Er heerscht een strenge discipline en er is 
geregeld medisch toezicht. 

K O P G E V E L O O S T G E V E L M E T P L A S V I J V E R 
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Daarnaast wordt echter ook getracht het verblijf voor de kin
deren tot een echte vacantie te maken. Zij zijn doorloopend in 
de buitenlucht met gelegenheid tot spel en ontspanning van 
allerlei aard en van het mooie in de omgeving kunnen zij volop 
genieten. 
Zij worden verdeeld in groepen van 10 elk met een leidster. Met 
een reserveleidster, een hulp in de huishouding, een directrice, 
en een inwonend echtpaar vormen deze het personeel van de 
inrichting. 

K a r a k t e r v a n h e t g e b o u w . 
Het gebouw is er een voor kinderen, vriendelijk op het teere af, 
misschien wel wat erg broos voor dezen tijd. 
Het zal voorloopig wel ons laatste witte gebouw zijn. 
In de eetzaal schilderde La Croix eenige grappige versieringen, 
die in hun pretentieloosheid goed op hun plaats zijn en waarop 
de kinderen verschillende versjes hebben gemaakt. 

V A N T IJEN EN M A A S K A N T . 
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„WIJ BOUWEN WEER". 

S L A A P Z A A L 

In het Bouwkundig Weekblad „Architectura" van 7 Sept. j.l. 
heb ik één en ander medegedeeld over het ontstaan en de 
constructie der in aanbouw zijnde noodwinkels, zoomede over 
de daarbij toegepaste materialen. Het is mij een genoegen, in 
aansluiting hierop, nu enkele foto's van deze noodwinkels te 
kunnen publiceeren. 
Al met al is het toch wel heel snel gegaan: in 10 a 12 weken 
tijds zijn straten verrezen met winkels, huis aan huis. 
Ik vraag mij af, of het met den opbouw van Rotterdam zoo 
snel zou kunnen doorgaan. Ziet men het van den eenen kant, 
dan zou men zeggen: ,,'t Is te hopen". En dan komt het beeld 
van de nieuwe stad ons voor den geest, een stad, waarbij alle 
opengeslagen gaten weer bebouwd zullen zijn, waarvan, de 
straten, pleinen en singels in organisch verband zijn ontstaan 
en waarin de welvaart is weergekeerd. 
Maar aan den anderen kant moeten wij wel zeggen, dat het toch 
maar liever niet zóó snel moet gaan. Want al werd er veel be
reikt, dat tot voldoening stemt en was het mogelijk den princi
paal, die op tijd zijn zaak kon openen, tevreden te stellen, — toch 
bleven vele vraagstukken inderhaast onopgelost en was het 
alweer de ontzaglijke snelheid van werken, die toch wel nood
zakelijk overleg met alle bij den bouw betrokkenen onmogelijk 
maakte en belemmerde. En tenslotte komt men dan tot de 
conclusie, dat het werk gaver en beter had gekund. 

Bij dezen bouw hebben wij kunnen leeren, dat het bouwen van 
tijdelijke objecten ook zijn moeilijke kanten heeft en dat de 
ware bevrediging daarin toch eigenlijk niet te vinden is. Neen, 
dit „ti jdelijke" ligt ons architecten niet. Gelukkig maar, want 
zouden wij de geestelijke stroomingen van het heden daarbij 
niet teveel voet geven? Is onze tijd niet alleen „t i jd" geworden, 
terwijl hij juist „Eeuwigheid" zoo hard noodig heeft? 
Nu hoop ik, dat allen, die op één of andere wijze bij den 
„Bouw" betrokken zijn of zullen worden hierin iets van waar
heid zullen ontdekken en dan is deze „ti jdeli jke" bouw er ook 
niet voor niets geweest. 
In mijn vorige artikel is niet voldoende uitgekomen, dat het 
versierend element bij den noodwinkelbouw zulk een belang
rijke plaats inneemt. Dit is bepaald één van de lichtpunten. 
Hier is inderdaad sprake van een terugkeer naar de versiering 
in de Bouwkunst. De kunstschilder en beeldhouwer zijn weer 
bij den bouw betrokken geworden en dit is een verheugend 
gegeven. Ik wil niet zeggen, dat dit overal zoo werd begrepen 
en dat overal de mogelijkheden goed zijn aangevoeld, maar het 
is weer een begin, een pogen. Hier is echter opnieuw bewezen, 
dat de schilder en de beeldhouwer een plaats bij den opbouw 
verdienen. 

CORNS. E L F F E R S . 
Rotterdam, 7 November 1940. 

, , D E V I S S C H E R S ' B E E L D E N G R O E P V A N H A N R I C H T E R S BIJ D E 
N O O D W I N K E L S C O O L S I N G E L 

A R C H I T E C T E N IR. E . H. E N H . M . K R A A Y V A N G E R 
M U U R S C H I L D E R I N G D O O R V A N D E R P L A S 
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CONSTRUCTIES OM EEN BLOEMETJE. 

Laatst, toen ik wat stond te bladeren in een paar vergeelde 
boeken, dwarrelde een gedroogd viooltje tusschen de bladen 
uit. Een dor, platgedrukt bloemetje, zonder kleur of leven. Even 
heb ik het vastgehouden, voor ik het terugschikte op zijn oude 
plaats. 
Waarom? 
Och, wij menschen houden ons wel meer vast aan dingen, waar
van we de nietigheid al direct beseffen! 
Maar toch . . . . . 't was een echt viooltje, al was alleen nog maar 
de vorm te herkennen. Dat was het merkwaardige, ziel en leven 
waren eruit. De stof was haast vergaan. Inplaats van een sap
pige materie met een fluweeligen glans, was er een droge, 
vuil-bruine substantie. Alleen de vorm was gebleven! 
Toen werd me duidelijker dan ooit, dat wij de dingen kennen 
aan hun vorm; en dat de vorm bepaald wordt door het wezen 
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van de dingen. Daarom moet de bouwmeester het wezen van 
de dingen kennen en is zijn eerste taak dat hij hun vorm 
bepaalt. 
Maar wij vormen de dingen in de stof! 
Daarom moet de bouwmeester de stof kennen en is zijn tweede 
taak, dat hij den vorm aan de stof mededeelt. 
Tot op zekere hoogte gaan deze handelingen buiten de stof om. 
Ze ontvangt slechts een van te voren bepaalden vorm. Maar dat 
is meteen haar meest wezenlijke eigenschap: „ontvankel i jkheid
voor-den-vorm". Het is ook haar eenige eigenschap. 
En toch geeft die stof, de materie, ons zoo vaak groote moeilijk
heden, want, als alles in de Schepping, komt ook de stof tot ons 
in een bepaalden vorm. Daaraan ontleent ze haar tweede eigen
schap, haar structuur, haar gebondenheid. 
En die gebondenheid zelf is weer tweeledig, passief en actief. 

Passief, in haar verzet tegen het verbreken van een eens ver
kregen eenheid; dat geeft haar sterkte. 
Actief, in haar drang om zich altijd weer te vereenigen tot een 
nieuwe eenheid; dat is haar zwaarte. 
Nu eens is het deze, dan die eigenschap, die de constructeur 
gebruikt en zijn werk zal schooner zijn, naarmate het duidelijker 
wordt van welke eigenschap hij precies gebruik maakt. 
Dat bepaalt tenslotte de schoonheid van de constructie en die 
schoonheid is weer tweeërlei, passief en actief. 
Passief in haar eigen schoonheid, het spel van de krachten in 
evenwicht. Dat is de intellectueele schoonheid van den krachten
driehoek. 
Actief, in een vreemde schoonheid, die niet van de constructie 
zelf is, maar op zichzelf staat, als teeken van den mensch, die 
in beleidvol denken en handelen, de krachten weegt en bestuurt, 
tot het evenwicht is bereikt. 
Dat is de levende schoonheid van de constructie. 
En de uiting van deze schoonheid is tweeledig, deels het symbool 
van het leven zelf, deels het teeken van het menschelijk ver
stand, dat ordenend optreedt. 

De doode stof is gebonden aan de zwaarte en valt door de 
zwaarte. Al wat leeft wederstreeft deze wet en richt zich op! 
Daarom is construeeren in zijn eersten zin: oprichten. Soms wat 
loom en moeilijk, als was het een uiterste krachtsinspanning, 
zooals bij onze boerderijen; soms rank en fier, los van de aarde, 
als de juichende zang van een vroolijk carillon, zooals de Indi
sche rijsthuisjes, op hun hooge pooten. 
Maar dat is een kwestie van stijl en dat is tenslotte da kristal
lisatie van de levende ziel in de doode stof. 

Dan is er in de constructie het teeken van het ordenend ver
stand. Het begint al bij de meest eenvoudige: het stapelen; eerst 
grof, in breuksteen, later fijn, in een harmonieuze afwisseling 
van de lagen in baksteen en natuursteen. 
Vervolgens het overspannen; eerst weer stapelend, in over-
kragingen; later door de latei en de balklaag, nog later door de 
boog en het gewelf, de koepel of het vakwerk. 
Maar architectuur is dit alles niet, want die toch is, voor alles, 
ruimtekunst. 
Het spel van massa en ruimte, vol en leeg, van licht en donker, 
beweging en rust, dat alles en nog zooveel meer, behoort bij 
den bouwmeester en wordt niet door den constructeur bepaald. 
Wel zijn ze in het werk heel moeilijk te scheiden, van den antie
ken tempel af, met zijn, constructieve, zuilenfront en zijn, 
ruimteafsluitende, cellenwand, tot en met onzen modernen 
skeletbouw, met de, constructieve, ondersteuningen en de be
weeglijke ruimtebepaling van de harmonicawanden. 
Maar de constructie is niet om zichzelf, maar om de ruimten, dat 
is, om den vorm; en de vorm is er om het wezen van de dingen; 
en het wezen is om zijn eenige, eeuwige Oorzaak! 
En die? 

Sommigen van ons kennen haar misschien onder een anderen 
naam, maar ook zij zullen de beteekenis beseffen van Vondels 
woorden: 
„dat' s God, oneindig, eeuwig Wezen, 
van alle ding, dat wezen heeft." 

Veenendaal 17/11-40. Ir. P. J . 't H O O F T . 

K O P V A N H E T B E E L D „ D E Z E E " . W I L L E M V A L K F E C I T 
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B E E L D H O U W W E R K „ D E Z E E " 

NIEUW WERK VAN DEN BEELDHOUWER WILLEM VALK. 

Van den beeldhouwer Valk zijn in het B.W.A. een tweetal 
werken getoond *), n.l. een buste van Henri Daniël Guyot voor 
het doofstommen-instituut te Groningen, en een merkwaardig 
klein torso. 
De buste is van een breede rust, de tors van een zeer sterke 
bewogenheid. Het eerste is bouwbeeldhouwwerk, het laatste 
(in terracotta uitgevoerd) is een vrije plastiek. 
Intusschen heeft Valk voor den Martinitoren, die onder leiding 
van Dr. Ir. G. W. van Heukelom wordt gerestaureerd, een drie
tal beelden gemaakt: de blinde zanger, de orgelbouwer, en een 
St. Maarten. 

*) Z i e : B . W . A . No. 17 van 1938 en No. 25 van 1939. 
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Zijn laatste werk — dat wij hierbij afbeelden — is een sym
boliseering van de zee. Het is opgenomen in een nis van een 
gebouw te Delfzijl, voor een scheepvaartmaatschappij be
stemd, ontworpen door den architect J . Beckering Vinckero b.i. 
De geheele hoogte van het beeld is 2.10 meter. Het is gehakt 
in den franschen kalksteen Euville. 
Een staande vrouwenfiguur komt uit de golven op. Zij heeft 
de armen op den rug gekruist. In de haren zijn de schelpen 
symbool van haar wezen. 
Het is een gaaf, rijp werk van den Groningschen kunstenaar. 
Het beeld geeft den indruk van een verheven rust, en paart 
daaraan een bijzondere gratie. 

H. G. J . S C H E L L I N G . 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 
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HET OPMETEN EN IN TEEKENING BRENGEN VAN OUDE BOUWWERKEN. 

NR 49 

T e r i n l e i d i n g . 

De belangrijkste in ons land nog aanwezige oude bouwwerken, 
dateerende van vóór 1850, zijn opgenomen in de „Voorloopige 
Lijst van Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst", welk werk bestaat uit twaalf deelen, n.l. een voor iedere 
provincie en een voor de stad Amsterdam. 
Geheel in verband met dezen inventaris wordt de „Geïllustreerde 
Beschrijving" uitgegeven. 
Hierin worden de monumenten van een bepaald district eener 
provincie of stad, in een of meer deelen uitvoeriger beschre
ven en nader toegelicht door de in den text opgenomen repro
ducties van fotografische opnamen en naar opmetingen ver
vaardigde teekeningen en details. 
Deze foto's en teekeningen worden evenwel niet alleen voor de 
illustratie van de voormelde beschrijving gemaakt, doch dienen 
tevens en hoofdzakelijk, om als documenten, betreffende de 
kennis van onze monumenten, in het archief van het Rijks
bureau voor de Monumentenzorg bewaard te blijven. 
Aldaar liggen zij ter inzage van belanghebbenden, om bij het 
archeologisch onderzoek, bepaalde studiedoeleinden, of voorge
nomen restauraties, uitbreidingen, verbouwingen enz. te wor
den geraadpleegd. 
Hieruit moge blijken, dat het van groot belang is, dat zoowel 
het fotografeeren als het opmeten en in teekening brengen van 
de oude bouwwerken, zeer zorgvuldig en uiterst nauwkeurig, 
volgens een beproefde methode geschiedt. 
Daar het maken van fotografische opnamen hier verder buiten 
beschouwing blijft, zijn de navolgende aanwijzingen bestemd, 
om allen, die zich voor het verrichten van opmetingen en het 
vervaardigen van teekeningen hebben opgegeven, bij hun zeer 
verantwoordelijk werk eenige leiding te geven, opdat een har
monische samenwerking wordt verkregen. 
Uiteindelijk mag dan worden verwacht, dat zooveel mogelijk 
gelijkwaardig, absoluut betrouwbaar teekenwerk zal worden 
ingeleverd, waarin een onveranderlijk nauwkeurig beeld van 
den bestaanden toestand van vele onzer Nederlandsche monu
menten is vastgelegd. 

H e t o p m e t e n . 
Een bestaand bouwwerk dient tot in de onderdeelen nauwkeurig 
te worden opgemeten, om het met behulp van de aldus ver
kregen afmetingen, volledig in teekening te kunnen brengen.. 
Dit doel kan slechts worden bereikt door van alle samenstellen
de deelen van het bouwwerk schetsteekeningen te vervaardigen, 
waarin alle vereischte maten worden ingeschreven. 
Deze schetsen moeten als eenvoudig, rechtlijnig bouwkundig 
teekenwerk, geheel uit de vrije hand, ter plaatse worden ge
maakt en uitsluitend een zuiver geometrisch karakter dragen. 
Zij dienen steeds zoo groot mogelijk en op schaal, of althans 
in de juiste verhouding van de hoofdafmetingen te worden op
gezet, waarbij het opwerken met schaduwlijnen, slagschaduwen 
enz. moet worden uitgesloten. 

Het schetspapier moet zijn stevig, wit of eenigszins grijs of 
geel getint met een gladde oppervlakte, 't welk in vellen ter 

grootte van circa 22 X 30 cm., in een blok op karton is gelijmd, 
of wel voor ieder vel afzonderlijk op een plaatje triplex wordt 
opgespannen. 
Een gevoelige, karakteristieke handschets zal ongetwijfeld ont
staan, wanneer met „Stabilo" potlood wordt geteekend, 't welk 
niet afgeeft en in diverse kleuren verkrijgbaar is. De maat- en 
hulplijnen, alsmede de verschillende soorten materialen, kunnen 
daarmee zeer duidelijk in de schetsen worden onderscheiden. 
Doch ook met de vulpen zal een geoefende hand, die door rijpe 
ervaring wordt geleid, hetzelfde gunstige resultaat bereiken, 
waarbij het onderscheid in materiaal door verschillende arcee
ringen kan worden gekenmerkt. 
Een schets, die geheel gereed is, moet van een volgnummer en 
een datum worden voorzien en in een mapje of kleine porte
feuille worden opgeborgen. 
Bij het bezichtigen van een bouwwerk kan onmiddellijk een 
juist overzicht worden verkregen, welke schetsen moeten wor
den gemaakt en welke maten moeten worden genomen, wan
neer wordt nagegaan, welke teekeningen vereischt worden, om 
den bestaanden toestand volledig en overzichtelijk weer te 
geven. 
In 't algemeen zal kunnen worden volstaan met een teekening 
van de situatie, de plattegronden, doorsneden en gevels, als
mede van de voornaamste details. 
Derhalve kan met het opnemen van de ligging van het bouw
werk en de belending of de naaste omgeving, die op de uiterlijke 
verschijning van invloed is, worden aangevangen. 

D e s i t u a t i e . 
Met behulp van een uittreksel van het kadastrale plan of eenige 
voorschetsen, waarop de hoofdafmetingen van het bouwwerk 
en alles wat daarmee verband houdt zijn aangegeven, wordt 
een nauwkeurige handschets op schaal geteekend, die bij groote 
uitgestrektheid van het geheel, uit meerdere bladen zal moeten 
bestaan. 
Na het vaststellen van den juisten stand van het bouwwerk, 
ten opzichte van de richting der magneetnaald, kan worden 
overgegaan tot het bepalen van de omgeving, waarbij de ver
eischte maten tot in centimeters nauwkeurig worden opge
nomen: 
1e. Door een systeem van driehoeken, waarvan de hoekpunten 
met die van het bouwwerk of andere vaste punten der omge
ving samenvallen. 
He. Door een stelsel van abscissen en ordinaten, welke wor
den ontwikkeld uit een of meer gemakkelijk op te richten meet
lijnen. 
Bij beide methoden moet zooveel mogelijk in een horizontaal 
vlak worden gemeten, 't welk dus vooraf dient te worden ge
fixeerd. 
Voorts moet de hoogteligging van het bouwwerk ten opzichte 
van een officieel vastgesteld peil worden bepaald, terwijl in 
verband daarmee, de hoogteverschillen van het omliggende ter
rein en het dwarsprofiel van de openbare wegen met beplan
tingen, waterpartijen enz., in een of meer schetsen van de 
hoogtedoorsneden moeten worden aangegeven. 
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D e p l a t t e g r o n d e n . 
Door den omvang en de min of meer ingewikkelde onderdeelen 
van het bouwwerk wordt wederom bepaald, of de schetsteeke-
ning uit een of meer bladen zal bestaan. 
Bij het schetsen, 't welk duidelijkheidshalve op een flinke schaal 
dient te geschieden, wordt gebruik gemaakt van voorschetsen, 
die naar de hoofdafmetingen zijn vervaardigd, tenzij inzage kan 
worden verkregen van reeds bestaande teekeningen, die het 
opmaken der schetsen zeer vereenvoudigen. 
Begonnen wordt met op alle muren met hun steunbeeren, pi
lasters enz., vrijstaande kolommen en afscheidingen, zoowel 
aan de binnen- als aan de buitenzijden van het bouwwerk, ter 
hoogte van het vrije opgaande muurwerk boven den begane-
grondvloer, een rondgaande waterpasse lijn aan te brengen, die 
met rood of blauw krijt kan worden aangestipt. 
In het hier doorgaande, horizontale vlak worden de diverse 
maten van den plattegrond, tot in centimeters nauwkeurig ge
meten, waarbij van een op te richten hoofdas binnen het ge
bouw en daarmee evenwijdig geplaatste lijnen buiten het ge
bouw gebruik wordt gemaakt. 

De onregelmatig gevormde, scheefhoekige, of uitgebogen lijnen 
bestaande gedeelten van den plattegrond, kunnen vaak vlugger 
en nauwkeuriger worden opgemeten met een stelsel van bij 
elkaar aansluitende driehoeken. 
De afstanden van vrijstaande kolommen moeten in de aslijnen 
worden gemeten, terwijl de dikte van iedere kolom afzonderlijk 
wordt vastgesteld tusschen twee evenwijdige raaklijnen langs 
den omtrek. 
De dikte der muren kan gewoonlijk bij de licht- en deuropenin
gen worden bepaald. Slechts in bijzondere gevallen zal daarvoor 
een opening in den muur moeten worden gehakt of geboord. 
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De juiste plaats en de afmetingen van de voornaamste deelen 
der gewelven, balklagen, plafondversieringen, kapconstructies 
enz., moeten door aflooditig in den plattegrond worden vast
gesteld. 
Bij het opnemen van langsmuren met vele licht- en deurope
ningen, die door contreforten of pilasters in traveeën zijn inge
deeld, moeten alle maten steeds van het beginpunt of worden 
doorgemeten, om ten slotte de totale maat te verkrijgen. 
Bestaat een bouwwerk uit meer dan één verdieping, dan moe
ten, wanneer geen steiger aanwezig is, zoodanige maatregelen 
worden getroffen, dat de gegevens voor de buitenzijden, van 
binnen uit kunnen worden opgenomen. 

D e d o o r s n e d e n e n de g e v e l s . 
Voor het opmaken van de handschetsen wordt naar de be
schrijving van het desbetreffende gedeelte der plattegronden 
verwezen. 
Alle hoogtematen, die wederom tot in centimeters nauwkeurig 
worden opgenomen, dienen te worden gemeten onder en boven 
de waterpasse lijn, die voor het opnemen der maten in de be-
ganegrond-verdieping is aangebracht en dus als nullijn wordt 
aangenomen. 
Daarbij moeten de afwijkingen van de opgaande muren met 
contreforten en pilasters, de vrijstaande kolommen, kapspanten 
enz., ten opzichte van de loodlijn, zoowel in de dwars- als in de 
langsdoorsneden, nauwkeurig worden vastgesteld en ook de 
gelijke en ongelijke verzakkingen nauwgezet worden nagegaan. 
Zoo mogelijk moeten de grondmuren en fundamenten beider
zijds worden ontgraven, ten einde de afmetingen der versnij
dingen en de aanlegbreedte der fundeeringen te kunnen op
meten, de samenstelling van den bodem te leeren kennen en 

= B n . , . « J ' C T q l f ^ 

r 7 1 Vil ü D ? f r r H 

1 
r f w l ' i " - 1 1 1 

p r ; ft i, f : % 

. 0 . . 1 , . . . I . 

11.11... / . . 

P R O E V E V A N E E N A R C H I T E C T O N I S C H E T E E K E N I N G 

de juiste gegevens betreffende den hoogsten en laagsten stand 
van het grondwater te verzamelen. 
De juiste vorm van de boogopeningen en wandnissen, met of 
zonder traceering, kan worden opgenomen met behulp van de 
geboortelijn, waarop de vereischte ordinaten worden opgericht. 
Ornamentale versieringen en beeldhouwwerken worden om
geven door elkaar rechthoekig snijdende raaklijnen, waartus-
schen een stramien van vierkanten van bepaalde grootte wordt 
aangebracht. Met behulp van dit stramien, 't welk op grootere 
of kleinere schaal op het schetspapier kan worden overgenomen, 
is het mogelijk een natuurgetrouwe, uit de hand vervaardigde 
lijnteekening van ieder kunstwerk te maken. 
Dezelfde methode kan worden toegepast bij het opmeten van 
oude gevels, die over 't geheel genomen nog in den oorspronke-
lijken stijl zijn behouden gebleven, doch door allerlei afwijkin
gen en verzakkingen, ten opzichte van een vertikaal vlak den 
meest grilligen vorm hebben aangenomen. 
Dit gevelvlak kan volkomen worden bepaald, door op eenigen 
afstand van den gevel over de geheele oppervlakte, b.v. om de 
50 cm., horizontale en vertikale draden te spannen, die op de 
kruispunten en zoo noodig ook daartusschen, de juiste afstan
den tot den gevel aangeven. 

D e d e t a i l s . 
Bij het opnemen van de architectonische details, omvattende 
den hoofdvorm met de profileering en de versiering van de be
langrijkste onderdeelen van een bouwwerk, dienen vooral de 
schetsen van de normale doorsnede der lijstwerken, zoo groot 
mogelijk te worden opgezet, ten einde het zuivere beloop der 
profielen tot in de kleinste bijzonderheden nauwkeurig te kun
nen weergeven. 
De onderlinge afstanden van de geledingen der profielen moe

ten steeds in waterpasse- en loodrechte richting op een hulp
lijn worden overgebracht, waarop de maten, die van het begin
punt uit worden doorgemeten, tot in millimeters nauwkeurig 
worden aangegeven. 
Het omloopen, beëindigen en in elkaar overgaan van diverse 
omlijstingen, de ontwikkeling van zware contreforten in fijne, 
overhoeks geplaatste, rijk versierde pinakels enz., kan vaak zeer 
ingewikkelde vormen aannemen. 
Ten einde daarin een duidelijk inzicht te verkrijgen is het niet 
alleen noodzakelijk op verschillende plaatsen den juisten vorm 
van de vereischte horizontale en vertikale doorsneden te be
palen, doch tevens de drie geometrische projecties volledig over 
te nemen. 
Betreffende de praktische uitvoering van het waterpassen, het 
uitzetten van meet- en richtlijnen en het opmeten der maten 
valt op te merken, dat daarbij zooveel mogelijk de eenvou
digste hulpmiddelen moeten worden toegepast, omdat ieder 
vakman gewend is daarmee om te gaan. 
Slechts bij het opnemen van uitgestrekte, geaccidenteerde ter
reinen zal van een waterpasinstrument met kijker gebruik moe
ten worden gemaakt. In alle andere gevallen kan met voldoende 
nauwkeurigheid met een zuivere rij en timmermans waterpas, 
of fleschjes met gummislang worden gewerkt. 
Het opmeten van groote afstanden moet geschieden met een 
stalen meetband, overigens kan met eenige meetlatten van 
4 a 5 m lengte en een gewonen duimstok worden volstaan. 
Meet- en hulplijnen worden met stevig, dun koord opgericht, 
't welk in de zaagsnede van een schroot, die op een paar klosjes 
aan den muur, of op een paar vast in den grond geslagen piket
ten is bevestigd, strak wordt aangehaald. Rechte hoeken wor
den met behulp van de 3, 4 en 5 steek uitgezet, terwijl lood
lijnen eenvoudig door een schietlood worden aangegeven. 
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H e t i n t e e k e n i n g b r e n g e n . 
De teekeningen moeten worden gemaakt op zwaar, wit lompen
papier, gemerkt „Schoellers Parole", of een daarmee overeen
komende kwaliteit. 
Dit papier is zeer deugdelijk van samenstelling, bestand tegen 
vochtopname uit de atmosfeer en verkleurt niet. De daarop 
aangebrachte teekeningen zullen geen verandering ondergaan 
en voor onbeperkten tijd bewaard kunnen blijven, wanneer zij 
niet worden opgerold, doch vlak tegen elkaar liggend of staand 
in een portefeuille worden opgeborgen. 
In verband met de afmetingen der archiefkasten mogen de 
bladen geen grootere afmetingen verkrijgen dan 0.95 x 1-20 m, 
hoewel de voorkeur wordt gegeven aan een formaat van 0.60 
X 0.80 m., 't welk geschikter voor de reproductie en handiger 
in 't gebruik is. 
Door het papier aan de achterzijde gelijkmatig te bevochtigen 
en langs de randen met een kleefstof te bestrijken, kan het op 
een teekenbord worden opgeplakt, waar het na droging met 
een strak gespannen oppervlak uiterst geschikt is, daarop het 
meest nauwkeurige, fijne teekenwerk te maken. Evenwel kan 
ermee worden volstaan het papier op de gewone wijze vlak uit 
te leggen en met doelmatige punaises op het bord vast te zetten. 
Het teekenen dient met zuiver zwart, betrekkelijk zacht potlood 
te geschieden, opdat de daarmee getrokken lijnen gemakkelijk 
met zacht gummi kunnen worden uitgewischt en mitsdien het 
papier noch door het teekenen, noch door het radeeren kan 
worden beschadigd. Van uitstekende hoedanigheid is o.a. het 
„CasteM" potlood met een hardheid F, omdat HB reeds voor een 
matigen druk te zacht en H te hard zal blijken te zijn. 
Wanneer alle bij elkaar behoorende teekeningen van een be
paald bouwwerk voltallig en geheel gereed in potlood zijn uit
gewerkt en het is, na scherpe controle gebleken, dat er niets 
is vergeten, of behoeft te worden veranderd, dan kan alles met 
een gelijkmatige, dunne lijn in inkt worden gezet, waarvoor uit
sluitend vloeibare Oost-Indische inkt moet worden gebruikt. 
Het teekenwerk moet tot in de kleinste bijzonderheden uiterst 
nauwkeurig en geheel volgens de zelfgemaakte opmetingsschet-
sen worden vervaardigd, waaraan niets mag worden toege
voegd, 't welk niet uit eigen waarneming kon worden vastge
steld. Alles moet nauwlettend, volgens den werkelijken bestaan
den toestand worden weergegeven, opdat de in den loop der 
jaren door allerlei invloeden ontstane afwijkingen tegen den 
normalen, horizontalen en vertikalen stand van het bouwwerk, 
die zich krom en scheef zullen projecteeren, volledig en duide
lijk uit de teekeningen kunnen worden afgelezen. 
De situatieteekening, die slechts ter orienteering van het bouw
werk en zijn naaste omgeving dient, zal, al naar den omvang 
der oppervlakte, op een kleinere schaal moeten worden ge
maakt, die meestal op 1 a 1000, 1 a 500 of 1 a 200 kan worden 
bepaald. 

Ter bevordering van de duidelijkheid en een goed overzicht, 
moet alles zoo eenvoudig mogelijk met een enkele lijn worden 
geteekend, terwijl op een daarvoor geschikte plaats, een wind
roos moet worden aangebracht. 
De plattegronden, doorsneden en gevels moeten in verband met 
elkaar, zoodanig op een of meer bladen worden opgezet, dat 
daaruit zonder inspanning onmiddellijk het geheele organisme 
van het bouwwerk kan worden ontleend. Bij het in teekening 
brengen van een kerkgebouw moet b.v. de plattegrond met de 
noordzijde naar boven worden gericht en de langsdoorsnede, 
naar het noorden gezien, daarboven worden geplaatst. 
De schaal van deze teekeningen kan in 't algemeen op 1 a 100 
worden vastgesteld. Bij groote uitgebreidheid van het bouw
werk, kan met 1 a 200 worden volstaan, terwijl bij kleine, zeer 
ingewikkelde gevallen op tenminste 1 a 50 of 1 a 20 zal moeten 
worden geteekend. 
Slechts eenvoudige, zuiver bouwkundige lijnteekeningen komen 
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in aanmerking, omdat deze het meest geschikt zijn voor de 
soms zeer verkleinde reproductie. De doorsneden van muren, 
balken enz. moeten worden omlijnd en het aanbrengen van ar
ceeringen, schaduwlijnen en slagschaduwen, alsmede het aan
geven van steenverbanden of voegen, glasvullingen, diverse 
soorten dakbedekkingen, meubileering, stoffeering enz., kortom 
alles, waarmee de teekeningen z.g. worden opgewerkt en hun 
zuiver geometrisch karakter geheel of gedeeltelijk verliezen, 
moet beslist worden nagelaten. 
Slechts datgene moet in teekening worden gebracht, 't welk op 
kleine schaal werkelijk geteekend kan worden en als zoodanig 
ook zichtbaar is. 
Versieringen en beeldhouwwerken mogen slechts met een 
enkelvoudige lijn in karakteristieke contouren worden aange
duid. De voornaamste gewelflijnen met de aanzet- en sluit
stukken, de zichtbare balklagen met de kapconstructie enz., 
moeten in de plattegronden worden gestippeld. 
Hoewel de teekeningen van de dwars- en langsdoorsneden in 
hoofdzaak zijn bestemd, om de constructie van het bouwwerk 
aan te geven, moeten daarin ook de teruggelegen sluitwanden 
worden geteekend, om een voorstelling van de binnenarchitec
tuur te verkrijgen. 
De voornaamste onderdeelen van een bouwwerk, waartoe o.a. 
de raamtraveeën met contreforten of pilasters, ingangspartijen 
met buitentrappen, uitbouwen voor trappen, erkers enz., als
mede vrijstaande kolommen met hun basementen, kapiteelen 
en arcade kunnen worden gerekend, moeten in plattegrond, 
doorsnede en aanzicht, op een schaal van 1 a 20 worden ge
teekend, waaraan de profileeringen op ware grootte moeten 
worden toegevoegd. 
Alle teekeningen moeten worden genummerd, gedateerd en 
door een enkele inktlijn van een 4 centimeter breeden rand 
worden voorzien. 
Maten mogen niet worden ingeschreven, doch op iedere teeke
ning moet in den linker benedenhoek een transversale schaal 
worden aangebracht, waarop de maten kunnen worden afge
lezen. 
De beschrijving der teekeningen moet met eenvoudige blok-
letters geschieden, die met de trekpen en den passer kunnen 
worden geteekend en zonder inspanning kunnen worden ge
lezen. Het opschrift moet in het midden bóven den rand worden 
geplaatst, terwijl de overige benamingen volkomen onderge
schikt aan het teekenwerk moeten blijven. 
Wanneer de teekeningen geheel gereed zijn, moeten zij met de 
handschetsen worden ingediend bij de Commissie voor tewerk
stelling van werklooze architecten en bouwkundigen, gevestigd 
aan de Weteringschans no. 102 te Amsterdam, alwaar zal wor
den overwogen in hoeverre zij geschikt zijn om te worden ge
reproduceerd en nadien te worden opgenomen in het archief 
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Uitdrukkelijk zij ten slotte opgemerkt, dat de voormelde aan
wijzingen slechts een algemeen en voorloopig karakter dragen. 
Veel wat in bepaalde gevallen onjuist of onbruikbaar zal blijken 
te zijn, of wellicht geheel ontbreekt, zal in de praktijk bij het 
opmeten en in teekening brengen van onze, over 't geheele land 
verspreide, in zoo groote verscheidenheid voorkomende monu
menten, na persoonlijk overleg met hen, die hun taak ernstig 
opvatten en daarvan het juiste begrip hebben verkregen, moe
ten worden gewijzigd of aangevuld, ten einde een algemeen be
vredigend resultaat te bereiken. 

Ongetwijfeld zullen alle eventueel gerezen moeilijkheden kun
nen worden opgelost, waartoe de ondergeteekende zich gaarne 
naar vermogen, te allen tijde ter beschikking houdt. 
's-Gravenhage, 26 November 1940. 

De architect b/h Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg: 

H. O N N E S . 

In de hiervoorstaande beschrijving wordt een wijze van op
meten en in teekening brengen aangegeven, welke opmetings-
teekeningen van de Nederlandsche monumenten zal opleve
ren, die aan hooge eischen van nauwkeurigheid voldoen. Voor 
het doel, waartoe het Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
deze teekeningen in zijn archief verzamelt — namelijk tot het 
bijeenbrengen van documenten betreffende de kennis van onze 
monumenten, die bij archeologisch onderzoek, voor bepaalde 
studies, bij restauraties e.d. goede diensten zullen bewijzen — 
zijn zij bij uitstek geschikt. 
De Commissie Tewerkstelling neemt zich evenwel voor het vele 
en vaak moeilijke werk der opmetingen voor doeleinden van 
verdere strekking dienstbaar te maken. Daartoe zullen de op
gemeten monumenten op andere wijze geteekend moeten wor
den dan hierboven aangegeven werd en wel zoodanig, dat spe
ciaal de zuiver architectonische kwaliteiten duidelijk blijken. 
Aan de Afdeeling Bouwkunde van de Technische Hoogeschool 
te Delft, zoogoed als op de Cursus voor Hooger Bouwkunst-
onderwijs te Amsterdam en op de bouwkundige afdeelingen 
der M.T.S.-en, bestaat een groote behoefte aan voorbeelden 
waaruit de bouwkunstige mérites van onze monumenten dui
delijk spreken. Ook voor publicaties betreffende architecto
nische werken zijn dergelijke teekeningen zeer gewenscht, 
waarbij dan rekening te houden is met de mogelijkheden van 
reproductie op kleine schaal. 

De Commissie stelt zich daarom voor van elk opgemeten mo
nument een tweede stel teekeningen te doen vervaardigen, die 
aan de volgende eischen voldoen. 
Uit plattegronden, doorsneden en opstanden moeten de plas
tische vormen, zoowel als de ruimtelijke vormen van het bouw
werk duidelijk blijken, evenals de verhouding tusschen massa 
en ruimte. Vervolgens dienen van de gevels de figuren en de 
muurdoorbrekingen in de eerste plaats te spreken, daarna de 
plastische toevoegingen — traceeringen, lijsten, nissen e.d. — ; 
indien de structuur van bepaalde wandgedeelten of het gebruik 
van verschillende materialen voor de verschijning van het bouw
werk beslissend zijn, zoo kan hiervan in de teekening met een 
aanduiding volstaan worden. Wel is het gewenscht het karakter 
van een versiering, verrijking door plastische elementen, zoo 
praegnant mogelijk weer te geven. 

Voor dakstoelen, die achter gewelven verstopt zijn en meer 
elementen die voor de verschijningsvorm van het bouwwerk 

weinig of geen beteekenis hebben, kan met een summiere aan
duiding volstaan worden. 
In de situatieteekeningen zullen alle elementen, die de ruimte
lijke en de plastische vormen bepalen, dus ook de boomen, 
heggen e.d., opgenomen moeten worden. 
De teekeningen kunnen vervaardigd worden op glad calqueer
linnen bijv. „The Excelsior Tracing Cloth". 
De opmetingen die bestemd zijn voor het archief van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg kunnen als onderleggers 
dienst doen, wat een, voor het door de Commissie beoogde 
doel, voldoenden graad van nauwkeurigheid waarborgt. 
De lijnen zullen uit de hand gezet worden, in vloeibaren Oost 
Indischen inkt, met een lijndikte van 0,3, 0,5, of 0,8 mm. De 
lijndikte is afhankelijk van de schaal van de teekening en van 
den aard van het afgebeelde werk. Voor deze wijze van 
teekenen blijken de „Graphos-pennen" het doelmatigst. 
Op elke teekening is een schaallat aan te geven. Opschriften 
en benamingen dienen ondergeschikt aan het teekenwerk te 
blijven, doch binnen den rand aangebracht te worden. 
De bij deze beschrijvingen gevoegde voorbeelden toonen beide, 
door de Commissie Tewerkstelling gewenschte, teekenwijzen. 
De „Archiefteekening" behoeft geen nader commentaar; deze 
toch is een met groote accuratesse geteekende en zoo zuiver 
mogelijke weergave van het kerkje. 

De „Architectonische teekening" doet in de platte gronden en 
in de doorsneden den uitwendigen en den inwendigen vorm van 
het kerkje tot zijn recht komen en geeft tegelijk een duidelijk 
beeld van de verhouding tusschen massa en ruimte. De gevels 
geven een goed beeld van de figuur van het geheel, zij toonen 
de muurdoorbrekingen naast de plastische elementen als nis
sen, schalken, friezen e.d. De tegenstelling tusschen de sobere 
zijmuren en het rijk getraceerde koor treedt duidelijk aan den 
dag. In de details wordt met summiere middelen het karakter 
van het ornament weergegeven. 

Uiteraard zal deze wijze van teekenen een ieder niet passen; 
derhalve zal de Commissie op een proefstuk, gemaakt na het 
gereedkomen van de „Archiefteekening" beslissen of de „Archi 
tectonische teekening" door denzelfden tewerkgestelde ge
maakt zal worden. De Commissie behoudt zich voor, deze laat
ste door andere tewerkgestelden te laten vervaardigen; in elk 
geval afzonderlijk zal daaromtrent door haar beslist worden. 

Voor de Commissie Tewerkstelling, 
J . F. B E R G H O E F . 

HET ARCHITECTEN REGISTER. 

De Bond van Nederlandsche Architecten is thans, door het 
samensmelten van den ouden B.N.A., die ruim driehonderd 
leden telde, met de nu geliquideerde vereenigingen N.I.V.A. en 
den Nederl. Bond van Bouwmeestersgilden, de eenige centrale 
organisatie geworden van architecten in Nederland. Het leden
tal is tot boven de duizend gestegen. 
Het oogenblik is nu gekomen om een selectie op de leden toe 
te passen. Zij worden onderscheiden in leden, die ook in den 
vervolge den titel architect zullen mogen blijven voeren, óf 
omdat zij ten volle aan de gestelde normen van vakbekwaam
heid en vakuitoefening voldoen, óf omdat zij wegens langjarige 
practijk onder overgangsbepalingen vallen, en in leden, die in 
den vervolge den titel „bouwkundige van den B.N.A." zullen 
voeren. 
Zij, die den titel architect (of bouwmeester) zullen mogen 
voeren, worden ingeschreven in het door den bond ingestelde 
architecten register, dat aangelegd en beheerd wordt door den 
architecten raad. Zooals reeds eerder werd meegedeeld, zal deze 
architecten raad uit vier architecten-leden en een voorzitter 
niet-architect bestaan. Echter zal het eerste jaar na de instel
ling van het register, wegens de te verwachten hoeveelheid 

inschrijvingen, de raad ter bespoediging van het werk uit acht 
architectenleden en een voorzitter niet-architect bestaan. 
Het dagelijksch bestuur van den bond heeft thans deze acht 
architecten benoemd. Hoewel niet is gestreefd naar een even
redige vertegenwoordiging van de drie oude vereenigingen in 
dezen architecten raad, zal men toch onder de benoemden figu
ren uit de drie oude vereenigingen B.N.A., N.I.V.A. en N.B.B.G. 
aantreffen. Dit zal het vertrouwen in de objectiviteit van den 
raad ongetwijfeld verhoogen. De leden van den architecten-
raad zijn de heeren: H. van der Kloot Meyburg, te Den Haag, 
plaatsvervangend voorzitter; prof. ir. J . G. Wattjes, te Rijswijk; 
prof. N. Lansdorp, Den Haag; ir. A. van der Steur, te Rotter
dam; H. A. van Pothoven, te Amersfoort; H. van Heivoort, te 
's-Hertogenbosch; H. M. J . H. Kraayvanger, te Rotterdam; 
ir. J . A. van der Laan, te Leiden, en ir. J . C. van Buytenen, te 
Eindhoven. Zij allen hebben hun benoeming aanvaard. 
De benoeming van den voorzitter, die dus geen architect zal 
zijn, is zeer binnenkort te verwachten. 
D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r . 
Aan een aantal diploma's zal bij het verzoek om inschrijving in 
het register een zekere waarde worden toegekend, doch overi-
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gens zal een door den architecten raad af te nemen examen de 
maatstaf van beoordeeling zijn. Ook zullen hierbij eischen ge
steld worden ten aanzien van de practische ervaring. 
Behalve leden van den bond, kunnen ook ongeorganiseerde 
architecten zich aanmelden voor inschrijving in het register. 
Nadere gegevens hieromtrent zullen binnenkort gepubliceerd 
worden. Tot dat tijdstip wordt ieder verzocht, zich van stappen, 
om in het register te worden opgenomen, te onthouden. 
Voor architecten, die het beroep gedurende een bepaald aantal 
jaren hebben uitgeoefend, is als overgangsbepaling vastgesteld, 
dat zij gedurende het eerste jaar na de instelling van het regis
ter kunnen worden ingeschreven, alleen op grond van hun 
langdurige werkzaamheid als architect, waarbij echter de uit
oefening van het beroep moet zijn geschied in een omvang en 
op een wijze, welke voldoende vakkennis waarborgen. 
De architectenraad stelt verder de regelen vast, waaraan de 
ingeschrevenen zullen zijn onderworpen bij het uitoefenen van 
hun beroep, en van welke handelingen zij zich hierbij moeten 
onthouden. Het doel hiervan is, de positie van vertrouwensman 

te waarborgen en het niveau van den architectenstand zoo hoog 
te stellen, als overeenkomt met zijn in cultureel opzicht zoo 
verantwoordelijke plaats in de volksgemeenschap. 
De architecten wenschen en verwachten, dat niet alleen hun 
groep, maar het geheele bouwvak in al zijn geledingen harmo
nisch zal worden geordend tot een vakgemeenschap, waarin 
ieder op zijn plaats en in zijn beroep, onderneming of ambacht, 
het werk zal verrichten, waarvoor hij de geschiktheid, de kennis 
en de ervaring bezit. Een zoo geordend bouwbedrijf zal veel 
beter, dan thans mogelijk is, zijn diensten aan de volksgemeen
schap kunnen bewijzen. 
Het ligt daarom in de bedoeling, het register zoo spoedig moge
lijk uit te breiden met een register van bouwkundigen en van 
andere in de bouwvakken als „directie" optredende personen 
en instanties (raadgevende ingenieurs, overheidsdirecties, enz.) 
ten einde allen, die in het bouwvak een leidende positie in
nemen, de gelegenheid te geven, zich in een algemeen directie-
register te doen inschrijven. 

P L A N B E G A N E G R O N D 
S C H A A L 1 A 300 

P L A N V E R D I E P I N G 
S C H A A L 1 A 300 

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

LANDHUISJE TE BILTHOVEN. 

Het terrein, waarop dit landhuisje in opdracht van den heer 
F. Kuiper gebouwd werd, is lang en smal, terwijl de situatie 
zoodanig is, dat de voorkant op het noorden ligt. Hierdoor en 
mede door de eischen, welke het Gem. Bouwtoezicht stelde ten 
opzichte van de zijgrenzen, heeft de plattegrond een tamelijk 
gerekte vorm gekregen. 
De woonkamer is naar de zonkant bijna geheel open gehouden. 
Door het raam van de eetkamer heeft men nog een aardig uit
zicht op den weg en de Woudkapel. 
Behalve de op teekening aangegeven vertrekken bevat het huis 
nog een zolder, dienstbodekamer, werkplaatsje met donkere 
kast, kelder voor centrale-verwarming en huishoudkelder. 
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Deze laatste is tevens gas- en scherfvrij geconstrueerd. 
De wanden van alle woonvertrekken zijn behangen in lichte 
kleuren terwijl alle ramen en deuren lichtcrème geschilderd zijn, 
evenals de boekenkastjes enz. naast het gemetselde schouwtje. 
De plafonds zijn gemaakt van Lloyd board, zacht crème ge
schilderd. Langs de trap is een balustrade aangebracht van 
blank ijzer. 
De gevels zijn gemetseld van waalsteen, platvol gevoegd en 
daarna wit gesausd met Bondex, het lage plint is zwart geteerd. 
Het huisje werd in het begin 1938 met veel zorg gebouwd door 
de aanneemster, N.V. G. Tiemstra en Zonen te Nijmegen. 

H. Bunders. L A N D H U I S J E T E B I L T H O V E N A A N D E B E E T H O V E N L A A N A R C H I T E C T H. B U N D E R S 
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B O E R D E R I J T E W A R G A A R C H I T E C T L. R E I N A L D A 

P L A T T E G R O N D E N S C H A A L 1 A 300 

BOERDERIJ TE WARGA. 

In het Bouwkundig Weekblad van 12 Maart 1938, zijn enkele 
afbeeldingen opgenomen van een friese stelphuizinge, de hier
bij gereproduceerde boerderij is er een met voorhuizinge, welke 
beide typen de meest gangbare zijn, die in deze provincie wor
den gebouwd. 
De laatste tijd is er in Friesland een streven merkbaar en meer 
dan voorheen, het woonhuis der boerderij als een voorhuizinge 
op te lossen, hoewel de bouw hiervan normaal duurder uitkomt 
dan met stelpvorm. 
Bijgaand afgebeelde voorhuizinge werd in 1939 gebouwd ter 

vervanging van een bestaand bouwvallig geworden vooreind aan 
een boerderij te Warga, op verlangen van den heer C. A. Lugt 
te Zierikzee. 
Het plan werd in overleg met den bewoner opgezet en is over
eenkomstig de hierbij afgebeelde plattegronden uitgevoerd. 
De materialen zijn: friese drieling voor de gevels met holle rode 
friese pannen voor de dakbedekking, kleuren in hoofdzaak 
gebr. wit met donker groen voor deuren en luiken. 

Leeuwarden, November 1940. L. RE INALDA, architect. 
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LUSTRUM-PRIJSVRAAG VAN HET GENOOTSCHAP 
ARCHITECTURA ET AMICITIA 

NR 50 

Het is ons een groot genoegen hieronder het programma te 
kunnen publiceeren van een studie-prijsvraag ter gelegenheid 
van het 17e lustrum van ons Genootschap. 
Juist vijf jaren is het geleden dat ter gelegenheid van het 80-jarig 
bestaan een nationale tentoonstelling van bouwkunst en ver
wante kunsten werd gehouden in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam, georganiseerd door den Tentoonstellingsraad. Men 
zal zich die nog goed herinneren, evenals de reeks lezingen, die 
het Genootschap er aan verbond. 
Nu geen soortgelijke tentoonstelling, die vakman en leek de 
ontwikkeling en den stand der bouwkunst en verwante kunsten 
doet zien, maar een appèl aan de architecten en vooral aan de 
jongeren in de bouwkunst om te laten zien wat zij thans ver
mogen. De zichtbare resultaten van hun werk zullen tóch wor
den tentoongesteld. Maar belangrijker zal van deze architecto
nische krachtmeting het onzichtbaar resultaat zijn. 
Meer dan ooit bestaat er o.i. nu behoefte aan een studie-prijs
vraag, die gelegenheid biedt tot concentratie op een veelzijdige, 
boeiende opgave, en die slechts winst kan opleveren voor de 
deelnemers en ook voor de ontwikkeling onzer bouwkunst, 
meenen wij. 

Het Gemeentebestuur van Amsterdam bleek belang te stellen 
in een dergelijke prijsvraag met Amsterdamsen onderwerp, ver
leende alle medewerking en stelde een bedrag voor prijzen en 
premiën beschikbaar, zooals het eerder voor een studie-prijs
vraag van A. et A. heeft gedaan. Wij zijn het Gemeentebestuur 
daarvoor zeer erkentelijk. 
Het Genootschap kent den ontwerpers der bekroonde en/of 
gepremieerde inzendingen bovendien den bronzen legpenning 
van het Genootschap toe. 
Eenigen tijd geleden werd besloten tot het doen ontwerpen en 
slaan van een penning, die kan worden toegekend voor archi
tectonische verdiensten en aan hen die zich verdienstelijk heb
ben gemaakt voor het Genootschap. Ons lid Hildo Krop nam 
op zich dezen penning belangeloos te ontwerpen. De eerste 
exemplaren zullen dienen tot belooning van de winnaars dezer 
lustrum-prijsvraag. 
Wij vertrouwen op een ruime deelneming en op een verheugend 
resultaat. 

H E T B E S T U U R . 

PROGRAMMA DER STUDIEPRIJSVRAAG. 

B O E R D E R I J M E T T H E E S C H E N K E R IJ IN H E T A M S T E R D A M S C H E B O S C H . 

D e e l n e m i n g staat iederen Nederlander vrij. 
O p g a v e . 
Gevraagd wordt het ontwerp voor een veeboerderij waaraan 
verbonden is een theeschenkerij, in het Zuidelijk deel van het 
Bosch op ongeveer 6 km afstand van de stadsbebouwing. De 
boerderij is te voet, te paard, per fiets en per auto te bereiken. 
Op grond van de aantrekkelijke ligging van de boerderij in het 
bosch wordt er een theeschenkerij aan verbonden. De bediening 
en de exploitatie hiervan zullen geschieden door het gezin van 
den boer. 
Het boerenbedrijf moet het geheel karakteriseeren. 
Het ligt niet in de bedoeling een café-restaurant te stichten. Om 
den dorst te lesschen zal er melk, koffie, thee, limonade ge
schonken worden en hoogstens een biertje (verlof A ) ; het vader-
landsche gerecht „pannekoek" zou de specialité van de boerin 
kunnen zijn. 
Speelwerktuigen voor kinderen zullen beperkt moeten blijven 
tot een schommel en een wip. 

S i t u a t i e . 
Het terrein is op bijgaande situatieteekeningen aangegeven, 
evenals de hoogte van het maaiveld en van den gemiddelden 
waterstand. De naastliggende graasweide, groot 10 ha, behoort 

bij de boerderij; zij mag niet door het publiek worden betreden. 
Het volgende wordt gevraagd: 

A. H e t w o o n g e d e e l t e m e t t h e e s c h e n k e r ij. 
1. een groote woonkeuken, geschikt om van hieruit de thee

schenkerij te bedienen; 
2. een „gelagkamer" , welke moet voldoen aan de Drankwet, 

groot omstreeks 40 m 2 ; 
3. een huiskamer voor het boerengezin; 
4. een klein vertrekje waar de boer zijn administratie kan 

voeren; 
5. een slaapkamer voor de ouders; 
6. twee a drie slaapkamers voor de 8 kinderen; 
7. een slaapkamer voor den knecht; 
8. een douchecel nabij de slaapvertrekken; 
9. zitjes en eventueel een terras voor de theeschenkerij; 

10. toiletten voor het publiek en voor het woonhuis; 
11. een huiskelder (eventueel half verdiept). 
B. H e t b e d r i j f s g e d e e l t e . 

1. een stal voor 33 stuks vee (27 koeien, 1 stier en 5 stuks 
jong vee); 

2. een ziekenstal voor 2 stuks vee; 
Te rekenen op ijzeren stalrepels; in de stallen automatische 

399 



400 

drinkbakjes op de bronwaterleiding aan te sluiten (één 
bakje voor 2 koeien). Tochtvrije ventilatie dient verzekerd 
te worden en de stalmuren moeten voldoen aan isother-
mische eischen. 

3. een melkkoelkamer met koelbak; 
4. een stal voor 2 paarden; 
5. een bergplaats voor wagens en landbouwwerktuigen, groot 

omstreeks 60 m 2 ; 
6. een toilet met handwaschbak, verbonden aan den stal; 
7. een waschplaats en kookplaats voor veevoeder, in samen

hang met stallen en woning; 
8. een bergplaats voor veevoeder; 
9. een pompkamertje voor de bronwaterinrichting (met pers

keteltje) ongeveer 4 m 2 ; 
10. een hooihuis voor den opslag van 75.000 kg hooi (dus geen 

hooiberg), inhoud ongeveer 500 m 3 ; 
11. een silo voor het kuilen van gras, 6 m middellijn, 3 m hoog; 

deze kan ook gedeeltelijk in den grond verzonken zijn. 
Boven den hoogsten waterstand een afvoer van vocht naar 
een nabijgelegen sloot; 

12. een mengmestkelder, minimum inhoud 200 m 3 . Hierop moet 
een pomp worden aangesloten, waaronder een gierwagen 
kan worden gereden; 

13. een open bewaarplaats voor oud ligstroo en niet-vloeibare 
meststoffen, in de nabijheid van den stal; 

14. een ruimte voor pluimvee. 
O p h e t t e r r e i n moeten een boomgaard en een moestuin 
een plaats vinden, op het erf de genoemde speelwerktuigen, 
eenige fietsrekken en voor ruiters eenige voerbakken en ringen 
om de paarden aan te binden. Parkeergelegenheid voor auto's 
wordt buiten het terrein van de boerderij gevonden (zie situatie). 

G e v r a a g d e t e e k e n i n g e n . 
a. een situatieteekening op schaal 1 : 1000 waarop behalve de 

gebouwen, de indeeling en de beplanting van het terrein moe
ten worden aangegeven; 

b. de noodige plattegronden, gevels en doorsneden op schaal 
1 :100; 

c. een doorsnede van den veestal op schaal 1 : 20. 
Op de situatie en de plattegronden moeten de bestemmingen der 
gebouwen en ruimten in woorden worden aangegeven, dus niet 
met cijfers of letters, verwijzende naar een renvooi. 
De toe te passen materialen en kleuren moeten op de teeke
ningen worden omschreven. 
De teekeningen moeten geinkt zijn. Lichtdrukken (zwarte lijnen 
op witten grond) naar geinkte teekeningen zijn toegelaten. 
De teekeningen moeten worden geplakt op bladen carton groot 
60 X 84 cm. Voor het ophangen moeten in den bovenrand gaatjes 
worden aangebracht. 

Een inzending mag ten hoogste uit vier bladen bestaan. 

M o t t o e n i n z e n d i n g . 

De inzending geschiedt anoniem. Het handschrift van den ont
werper mag op de inzending niet voorkomen, noch eenig ander 
teeken, lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst van 
het ontwerp zou kunnen worden afgeleid. 
De teekeningen moeten voorzien zijn van een motto van 6 letters 
en/of cijfers en vergezeld gaan van twee gesloten enveloppen. 
De ééne moet bevatten: naam (namen) en adres(sen) van de(n) 
ontwerper(s) en een door hem (hen) onderteekende verklaring, 
luidende: „Ondergeteekende(n) , ontwerper(s) van het ontwerp 
onder het motto verklaart (verklaren) dat dit ontwerp zijn 
(hun) geestelijk eigendom is", en de ander een correspondentie
adres, door middel waarvan de jury zich met de(n) ontwerper(s) 
in verbinding kan stellen. Op de brieven moeten aan de buiten
zijde respectievelijk de woorden „Naambr ie f" en „Correspon
dentie-adres" voorkomen en tevens het motto van het ontwerp, 

dat ook op de buitenzijde der verpakking moet worden aange
bracht. 
De teekeningen moeten plat verpakt worden, tusschen twee 
bladen carton met kruisband, niet in kratten en de verpakking 
niet geplakt. Op de verpakking moet de adresstrook worden 
geplakt, die zich in elk programma bevindt. 
De inzendingen moeten vóór 10 Maart 1941 te 12 uur 's middags 
vrachtvrij zijn ingeleverd aan het Genootschap Architectura et 
Amicitia, p/a Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat, Amster
dam Zuid. 
Inzendingen na dat uur ontvangen, worden uitgesloten, tenzij 
aan het bestuur van het Genootschap afdoende kan worden 
aangetoond, dat het te laat ontvangen niet de schuld van den 
afzender is. 
Zoo spoedig mogelijk na den datum van inzending zullen de 
motto's worden gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad 
Architectura. 

B e o o r d e e l i n g . 
De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury be
staande uit de heeren: 
Wieger Bruin, architect te Amsterdam, Voorzitter. 
J . F. Berghoef, architect te Aalsmeer. 
W. J . Gerretsen, architect te Arnhem. 
Ir. J . Leupen, architect te Amsterdam. 
Inzendingen en teekeningen welke niet voldoen aan één der 
bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten. 
Ongevraagde stukken, zooals perspectieven en scheeve pro
jecties, blijven buiten beoordeeling. 
De uitspraak der jury zal binnen 3 maanden, gerekend na den 
datum van inlevering der ontwerpen, bekend gemaakt worden 
door middel van twee dagbladen; haar volledig rapport zal wor
den gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad Architectura. 
Het bestuur van het Genootschap heeft het recht de naambrieven 
van de bekroonde en gepremieerde inzendingen te openen ten 
einde de namen der ontwerpers te kunnen publiceeren. 

T e n t o o n s t e l l i n g en p u b l i c a t i e . 
Alle tot de prijsvraag toegelaten inzendingen zullen in het open-
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baar worden tentoongesteld na de publicatie van het jury-rapport. 
Deze tentoonstelling zal zoo worden ingericht, dat elk ontwerp 
behoorlijk bezichtigd kan worden. 
Zij zal tijdig worden aangekondigd in het Bouwkundig Weekblad 
Architectura en zal voor de inzenders kosteloos toegankelijk zijn. 
De toegangsprijs van het Museum bedraagt ƒ 0.10. 
Alle ontwerpen blijven het geestelijk eigendom der ontwerpers. 
Het bestuur van het Genootschap heeft echter het recht de 
bekroonde en gepremieerde ontwerpen ter reproductie aan te 
bieden aan de redactie van het Bouwkundig Weekblad Archi
tectura, zonder gehouden te zijn den ontwerpers daarvoor eenig 
honorarium te betalen. 

P r ij z e n. 
Het Gemeentebestuur van Amsterdam stelt beschikbaar een 
eerste prijs van ƒ 400.— . een tweede prijs van ƒ 200.—, een derde 
prijs van f 100.— en drie premiën van ƒ 50.—. 
Wanneer de jury geen inzendingen ter volledige bekroning kan 
voordragen, heeft zij het recht het bestuur van het Genootschap 
voor te stellen het voor prijzen en premiën beschikbare bedrag 
op andere dan de aangegeven wijze te verdeelen en/of niet ten 
volle toe te kennen. Echter zal tenminste de helft ervan worden 
toegekend. Het bestuur van het Genootschap is bevoegd een 
dergelijk voorstel te aanvaarden na overleg met het Gemeente
bestuur van Amsterdam. 

Bovendien kent het Genootschap den ontwerpers der bekroonde 
en/of gepremieerde ontwerpen den bronzen legpenning van het 
Genootschap toe. 
De prijzen en premies worden aan de rechthebbenden uitbetaald 
binnen één maand na de vaststelling van de uitspraak der jury, 
vergezeld van den legpenning van het Genootschap. 

T e r u g z e n d i n g . 
De ontwerpen zullen met de ongeopende naambrieven binnen 
2 maanden na de uitspraak der jury naar de correspondentie
adressen worden teruggezonden, waartoe een adresstrook in de 
enveloppe met correspondentie-adres moet worden ingesloten. 
Wanneer bij terugzending aan het correspondentie-adres de 
zending wordt geweigerd, zal deze gedurende 4 maanden ter 
beschikking van den inzender worden gehouden en daarna wor
den vernietigd. 
De ontwerper van eenige inzending mag zich niet als zoodanig 
bekend maken voor de uitspraak der jury, op straffe van uit
sluiting zijner inzending van de prijsvraag. 
De ingezonden ontwerpen worden niet vanwege het Genootschap 
tegen brand, diefstal of anderszins verzekerd en blijven dus ge
heel voor risico van de inzenders. 

V r a g e n z u l l e n n i e t w o r d e n b e a n t w o o r d . 
Exemplaren van dit programma met de genoemde adresstrook 
en een situatieteekening op schaal 1 : 1000 zijn te verkrijgen 
door storting van / 0.50 op de postrekening van het Genootschap, 
nr. 88839, onder vermelding van „Studie-pri jsvraag Boerderij". 

Voor het Bestuur van het Genootschap 
Architectura et Amicitia: 

WIEGER BRUIN, Voorzitter. 
C. F E L T K A M P , Secretaris. 

Adresstrook en situatieteekening op schaal 1 : 1000 zijn te ver
krijgen door storting van ƒ 0.30 op de postrekening van het 
Genootschap, nr. 88839, onder vermelding van „Studie-pri jsvraag 
Boerderij". 

OPRICHTING DER NEDERLANDSCHE TECHNISCHE UNIE. 

Verschillende vereenigingen, welke zich op technisch terrein 
bewegen, hebben sinds langen of korten tijd met meer of minder 
succes gestreefd naar samenwerking met aanverwante organi
saties ten einde de vraagstukken der techniek, hetzij in beperk
ten, hetzij in ruimen zin genomen, zooveel doenlijk gemeen
schappelijk te behandelen en op te lossen tot het verkrijgen 
van een zoo groot mogelijk nuttig effect met het vermijden van 
onnoodige uitgaven en van dubbelen arbeid. 
Ten gevolge van de sinds medio Mei LI. gewijzigde toestanden 
in Nederland is het verlangen naar de bedoelde samenwerking 
in versterkte mate aan den dag getreden en van grootere urgentie 
geacht. 

Op wetenschappelijk terrein werd het voorbeeld gegeven door 
de Nederlandsche Akademie voor Wetenschappen, die voor dit 
doel een samenkomst belegde op 29 Juli 1940. Toen werd de 
Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Ne
derland gesticht; in samenhang hiermede nam de dagelijksche 
leiding van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs het initiatief 
om te trachten spoedig een samenvoeging te verkrijgen van alle 
vereenigingen, stichtingen, enz. die zich op technisch-weten-
schappelijk en technisch-economisch gebied in Nederland be
wegen, zoowel in de gelederen van hooger gegradueerde personen 
als in die van middelbaar technische en minder vérgaande tech
nische vorming. 

Een voorbereidend comité werd samengesteld op breeden grond
slag, waartoe personen werden uitgenoodigd, die in de aan
geduide kringen een algemeene bekendheid genieten, in het 
bijzonder op organisatiegebied. 
Als resultaat van hun arbeid kwam de Nederlandsche Technische 
Unie tot stand, van welke de Statuten dezer dagen werden goed
gekeurd. 
Het doel van de Stichting is in de eerste plaats coördinatie tot 
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stand te brengen tusschen, alsmede de zoo volledig mogelijke 
samenwerking te verkrijgen van alle technisch-wetenschappe-
lijke en technisch-economische organen en van alle nijverheids-
en ambachtsbekwaamheid en technische vakkennis bevorde
rende instellingen in Nederland; met inbegrip van voorziening 
in de op haar werkgebied liggende belangen der tot haar toe
getreden instellingen. 
Vervolgens zal de Unie trachten de technici in te schakelen in 
het sociale en economische leven van het volk door opneming 
op publiekrechtelijken grondslag van hun organisatie als doel
corporatie der technici in het Staatsbestel, met eigen taak en 
verantwoordelijkheid en door toekenning van een plaats aan 
die organisatie in de daarvoor in aanmerking komende meer 
omvattende organen. 
Voorts zal bij de keuze en toepassing der middelen om een en 
ander te bereiken voor de Unie als richtsnoer vóór alles dienen 
het volks-welzijn, zooals dat door technisch-wetenschappelijken 
en technisch-economsichen arbeid gediend kan worden. 
De middelen zullen zijn: het coördineerend en initiatiefnemend 
optreden op het gebied van het vereenigings-wezen, het publi
catie-wezen, opleiding tot en onderhouden van vakkennis en 
vakroutine in den ruimsten zin; het stichten en bevorderen van 
het tot stand komen van studiegemeenschappen, al dan niet in 
samenwerking met derden; alle verdere wettige middelen. 
Aan de hand van een en ander is een algemeen werkplan opge
maakt en heeft zich een voorloopig bestuur gevormd onder 
leiding van Dr. Ir. M. H. Damme als Voorzitter, terwijl als 
Secretaris-Penningmeester is aangewezen Ir. U. Driebergen, 
Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage. 

Het bestuur zal zich wenden tot de verschillende organisaties in 
Nederland, welke naar zijn inzicht in het Unie-verband zouden 
zijn te omvatten, terwijl ook eigen aanmelding openstaat. 

OVER ENKELE NATUURSTEENSOORTEN. 

Na de korte geologische uiteenzetting over de gesteenten in 
No. 43, wil ik thans enkele niet zoo algemeen bekende natuur
steensoorten, die o.a. aan de Amsterdamsche stations tot ver
werking kwamen, uitvoeriger bespreken. Ik kies daarvoor het 
Noorsche kwartsiet, het Zweedsche Gusta „marmer" en de 
Fransche kalksteen, speciaal de „Bois fleuri". 
Ter verklaring van enkele geologische tijdbegrippen, die hierbij 
genoemd worden, is het noodig het volgende overzicht te laten 
voorafgaan. 
Historisch-geologisch zijn de volgende tijdperken te onderschei
den, waarbij de eerstgenoemde de jongste zijn. Hierbij is voor de 
verschillende tijdperken in het kort een en ander over het orga
nisch leven vermeld. 

K w a r t a i r 

T e r t i a i r 

A l l u v i u m 

D i l u v i u m 

Pl ioceen 

Mioceen 

Ol igoceen 

Eoceen 

Palaeoceen 

Secunda i r 

P r i m a i r 

Kr i j t 

Jura 

T r i a s 

Perm 

Carboon 
Devoon 

S i luur 

K a m b r i u m 

Pre -kambr ium 

A r c h a i k u m 

Nieuwste steenen ti jdperk (Neol i th icum). 
Bronzen en ijzeren t i jdperk. H is tor ie . 

Eerste optreden van den mensch in het oud
ste d i luv ium. Oudste steenen tijdperk (Palaeo-
l i thicum). Mammoet . Holenbeer . Glacia le en 
interglaciale perioden. 

In het T e r t i a i r : 
Ontwikke l ing der zoogdieren. 
F lo ra levert behalve de t ropenvormen uit het 
oude tert ia ir ook ver tegenwoordigers der heden-
daagsche bosschen. 
Spe; ia le weekdier -soorten. 
Bru inko len . 

Bedektzadige gewassen kri jgen de overhand op 
de naaktzadige. 
Ammonie ten . Be lemnie ten . 

Eerste optreden van de vogels. 
Belemnieten. A m m o n i e t e n . Kora len . 

Eerste optreden van de zoogdieren (buideldie

ren). 
Sterke ontwikke l ing van de rept ielen. 
Vele weekdieren. Zee-lel ies. 

Bloeiende planten (hiervan de naaktzadigen) 
krijgen de overhand over de sporenplanten. 
V a n de ongewervelde dieren verdwi jnen vele 
soorten. 
Sporenp lan ten : varens . Rept ie len. Steenkolen. 
Landbewonende gewervelde dieren. Insecten. 
A m m o n i e t e n . 

Optreden van de v isschen . Kora len . Sponzen. 

Weekdieren . 
Rijke ontwikke l ing der ongewervelde d ieren. 
T r i lob ie ten en Brach iopoden . Al leen algenres-
ten in de f lora . 

T i jdperk van de oudste d ierresten. Geen ge
wervelde dieren. E é n c e l l i g e n . Gelede d ieren. 
Nagenoeg geen planten uit dit t i jdperk be
kend, behalve onzekere resten van algen. 

Nog geen organisch leven. Oergesteenten. 

N o o r s c h e k w a r t s i e t . 
Van de hier te lande verwerkte Noorsche kwartsieten zijn bekend 
de uit Alta, uit Opdal en uit Sel afkomstige. In het algemeen 
gesproken zijn deze gesteenten uit leisteen ontstane, door meta
morfose gewijzigde natuursteensoorten, die in belangrijke mate 
kwarts hebben opgenomen. Op de splijtvlakken komt fijne glim
mer voor, die maakt dat de steen op die vlakken gemakkelijk 
loslaat. Genoemde splijtvlakken zijn practisch evenwijdig. 
De vermelde kwartsieten komen vermoedelijk op verschillende 
plaatsen in het fjordengebied van Noorwegen voor. Het zijn 
kristallijne schisten, afgewisseld door glimmerschisten. Door hun 
metamorfen aard kan niet steeds uitgemaakt worden hoe hun 
oorsprong is geweest. Sommige schijnen van sedimentairen 

oorsprong te zijn, afkomstig van veldspaathoudende zandsteen-
soorten, die op hun beurt weer door contactmetamorfose wijzi
gingen hebben ondergaan. Dat hiertoe bij de uit Sel afkomstige 
schisten de donkere gabbro's hebben bijgedragen, ligt voor de 
hand. 
Door groote gebergteverschuivingen werden sedimenten en 
granietmassieven opgelicht, geplooid en onder druk gebracht, 
waarbij belangrijke temperatuursverhoogingen moeten hebben 
plaatsgevonden. Dientengevolge heeft een re-kristallisatie der 
samenstellende mineralen plaats gehad. Bij de in Sel voorko
mende schisten is een groot aantal kris en kras over het nage
noeg zwarte splijtoppervlak verspreide naaldvormige kristallen 
zichtbaar, uit een groene hoornblende bestaande, die een typisch 
re-kristallisatieproduct zijn, ontstaan door het contact met de 
basische gabbro-gesteenten. Bij deze Sel-gesteenten dragen de 
genoemde kristallen in belangrijke mate bij tot het bepalen van 
hun typisch karakter. Daar in sommige gevallen pyriet in het 
gesteente voorkomt, heeft dit op de splijtvlakken een oxydlaagje 
tengevolge, dat een fraaie bruine kleur aan den steen mededeelt. 
Deze soorten komen op geringere diepte voor dan de andere. 
De splijtbaarheid van deze gesteenten hangt samen met den 
daarop bij de geologische formatie uitgeoefenden druk. De ge
steenten waarop de grootste druk is uitgeoefend, met andere 
woorden de oudste formaties, zullen daardoor de best bruikbare 
gesteenten opleveren. Uit de omstandigheid, dat deze formaties 
uit het Kambrium en het Siluur stammen, volgt, dat het product 
van belangrijk ouderen datum moet zijn dan de uit andere deelen 
van Europa afkomstige leisteen, die in den regel uit het Devoon 
en het Carboon afkomstig is. Een uitzondering hierop maakt 
een gele Italiaansche soort, die sterk met Alta verwant is. 
Het Alta-kwartsiet en het Opdal-kwartsiet zijn nauw verwante 
glimmerschisten; zij zijn beide fraai grijs van kleur, en zijn bij 
splijting over groote oppervlakten practisch horizontaal. De 
steen uit de omgeving van de Alta-fjord is in alle opzichten 
beter dan die uit Opdal, die veel minder hard is. Het breukvlak 
is fraai-korrelig en levert een uitstekende, stroeve tegel. 
Door zijn zeer hoog kiezelzuurgehalte is het Alta-kwartsiet uit
stekend polijstbaar. De groote hardheid van den steen ten ge
volge van zijn hoog kwartspercentage is echter een bezwaar 
voor de bewerking, die uitsluitend met carborundum-materialen 
moet worden ondernomen. 

Het Sel-kwartsiet is bijna zwart van kleur. De bovenvermelde 
fraaie naaldkristallen geven er een levendig aspect aan. Door de 
typische steensamenstelling is het oppervlak veel minder vlak 
dan de beide andere kwartsieten, en daardoor leent het zich 
uitstekend voor wandbekleeding. De vele verschillen in kleur 
dragen bij tot het verkrijgen van een sterk sprekend oppervlak. 
Het Sel-kwartsiet is polijstbaar, maar door zijn geringere hard
heid komen er gemakkelijk krassen op. 
Van de bovengenoemde vindplaatsen ligt S e l in het Otta-dal op 
ongeveer 62° N.Br., O p d a l iets noordelijker, terwijl de A l t a -
fjord in het hooge Noorden, omstreeks 70° N.Br., moet worden 
gezocht. 
Ten aanzien van de relatieve hardheid der drie bovengenoemde 
Noorsche kwartsieten zij medegedeeld, dat de afslijting bij de 
zandstraalproef van Sel, Opdal en Alta respectievelijk 5.5, 9.7 
en 4.9 cm 3 , en volgens Amsler respectievelijk voor Sel, Opdal en 
Alta 3.60, 2.20 en 0.85 mm bedragen. 

Z w e e d s c h „ G u s t a " m a r m e r . 
In tegenstelling met de Noorsche kwartsieten, die echte meta
morfe gesteenten zijn, is de bekende „Gusta"-kalksteen een 
typisch sedimentair gesteente. 
De steen werd reeds in overoude tijden in Zweden toegepast. 
De omstandigheid, dat het in buitengewoon dikke lagen, zelfs 
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tot 1.60 m hoogte, voorkomt, maakt dat het voor vele doeleinden 
toepassing kan vinden, en dat het voor beeldhouwwerken goed 
te gebruiken is. 
De oude formatie van dezen kalksteen, die uit het Siluur stamt, 
hangt samen met zijn goede eigenschappen. Het is een z.g. 
Orthoceren-kalksteen, aldus genoemd naar de daarin gevonden 
resten van het fossiel Cephalopodus. Men moet zich de vorming 
van het gesteente aldus voorstellen. Op den zeebodem verzame
len zich de kalkoverblijfselen (schelpen) van gestorven week
dieren, en de kalkskeletten van nog veel kleinere diertjes (b.v. 
foraminiferen, radiolariën). Door chemische processen worden 
deze kleinere en grootere deelen aaneengekit, en onder druk 
hard. 
De Gusta-kalksteen komt in verschillende kleurschakeeringen 
voor, nl. lichtgrijs, roodbruin en donker grijs. Hierbij valt op te 
merken, dat de roodbruine de zachtste is, dan volgt de lichtgrijze, 
terwijl de donkergrijze de hardste der drie soorten is. 
De steen is zeer homogeen en laat zich uitstekend polijsten, zoo
dat hij voor binnenwerk, b.v. voor vensterbanken, kolommen, 
bijzonder aan te bevelen is. De breuk is eenigszins schelpvormig. 
De Orthoceren-kalksteen is afkomstig uit het onder-Siluur 
(Ordovicium), en behoort daarmede tot een der oudste formaties, 
die alleen door de gesteenten uit het Kambrium worden over
troffen. 
De Orthoceren-kalksteenen kunnen naar verschillende fossielen
soorten worden onderscheiden. 
De plaats van herkomst van den steen is Brunflo in midden-
Zweden, provincie Jemtland. 
De genoemde kleurvariaties schijnen veroorzaakt te worden 
door een meer of mindere mate van oxydatie van in den steen 
voorkomende ijzerdeelen. In den donkergrijzen steen kunnen 
fijn verdeelde bitumen worden gevonden. 

F r a n s c h e k a l k s t e e n e n . 
De Fransche kalksteenen, waartoe o.a. de Bois Fleuri behoort, 
worden in verschillende verspreid liggende gebieden aangetrof
fen. Zij zijn van ongelijke kwaliteit, en hebben drukvasthedén 

(in drogen toestand), die van 2350 kg /cm 2 voor de beste, tot 
40 kg /cm 2 voor de minst deugdelijke uiteenloopen. Men kan ze 
onderscheiden in een tiental in kwaliteit afnemende groepen, 
waarin de volgende, bekendere soorten, als volgt kunnen worden 
ondergebracht: 

groep 0: 

„ 1: 

„ 2: 
„ 3: 

Bois F leur i 
Rocvi l le 

d rukvasthe id 
2000 kg/cm- ' 
1700 

Comblanch ien 1800 
Poui l lenay 700—800 

Anst rudes 
Euv i l le M B 

400—480 
475 

Senonvi l le 
S a v o n n i è r e s 

350—475 
100 

s.gew. k leur 
2.950 
2.850 zwar tbru in of 

blauwgri js . 
2.850 rose met st ippels . 
2.680 bruin en rose 

grove glanzende 
korre ls . 

2.450- -2.470 wit of geel. 
2.600 beige met 

schi t terende 
korre ls . 

2.550- -2.600 beige en rose. 
2.050 beige en rose 

eenigszins 
poreus. 

Uit deze opsomming blijkt dat de Bois Fleuri tot de beste soorten 
behoort. De vastheid der genoemde gesteenten is blijkbaar min 
of meer evenredig met hun soortelijk gewicht. 
De Bois Fleuri is afkomstig uit de Jura. De in den steen aange
troffen fossielen van schelpdieren zijn in den regel klein en 
moeilijk te determineeren. Door onmiskenbare metamorphose 
van het gesteente hebben deze resten bovendien nog aan duide
lijkheid verloren. Een typische eigenschap is gelegen in de in het 
gesteente optredende holten, die in den regel slechts ten deele 
door kristalformaties van kalkspaat zijn gevuld. Deze „geoden" 
moeten niet als een gebrek worden beschouwd, ofschoon het 
mineraal kalkspaat (Ca C0 3 ) wel oplosbaar is in koolzuur
houdend water. 

Ten deele heeft de Bois Fleuri een oölietisch karakter, waarmede 
een formatie wordt aangeduid, die uit kleine bolletjes bestaat, 
die door kalksubstantie aaneengekit zijn. 

Ir. H. G. J . S C H E L L I N G . 

DE MOEILIJKHEID OM OVER VOLDOENDE MATERIAAL TE BESCHIKKEN. 

Wij lazen in „De Aannemer" het volgende: 
De Federatie Werkgevers Bouwbedrijf deelt het volgende mede: 
Met het Regeeringscommissariaat (Algemeen Gemachtigde) 
voor den Wederopbouw en den Directeur van het Rijksbureau 
voor Hout hebben besprekingen plaats gevonden over de moei
lijkheid om over hout te beschikken. De Algemeen Gemachtigde 
geeft de vergunningen voor de uitvoering van bouwwerken en hij 
verstrekt alsdan aan de belanghebbenden bons, op vertoon waar
van materialen aangevraagd kunnen worden. Het bezit van bons 
geeft evenwel geen recht op materialen en evenmin zekerheid, 
dat deze in werkelijkheid aanwezig zijn. Aangenomen wordt 
namelijk, dat de principaal vóór de aanvraag om vergunning om 
een bouwwerk te mogen uitvoeren, zich ervan vergewist, dat hij 
de beschikking over de noodige materialen kan krijgen. Heeft 
hij dat niet gedaan, dan zijn de gevolgen voor zijn eigen rekening. 
De bezwaren, welke men somtijds ondervindt bij pogingen om 
materialen te verkrijgen, zijn tweeërle i : 

Ten eerste kan het voorkomen, dat bijvoorbeeld de houthande
laar mededeelt het aangevraagde hout niet in voorraad te heb
ben. Het Rijksbureau kan het alsdan niet tot zijn taak achten 
aan belanghebbenden mede te deelen, waar het benoodigde w e I 
te verkrijgen is. Het Bureau beschikt daartoe niet over voldoende 
gegevens, aangezien de samenstelling der voorraden met den 
dag wisselt. 

W a n n e e r e c h t e r d e g e n e , d i e h e t h o u t n o o d i g 
h e e f t , a a n l e i d i n g h e e f t o m a a n t e n e m e n , d a t de 
l e v e r a n c i e r h e t a a n g e v r a a g d e h o u t w e l in v o o r 
r a a d h e e f t , d o c h d e s o n d a n k s d e n c a n d i d a a t -
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k o o p e r n u l op h e t r e k e s t g e e f t , d a n is h e t R i j k s -
b u r e a u d e s g e v r a a g d e g e n e g e n e e n o n d e r z o e k 
in t e s t e l l e n en o p d r a c h t te g e v e n , d a t a l s n o g 
h e t g e v r a a g d e h o u t g e l e v e r d w o r d t . 
In de t w e e d e p l a a t s k a n h e t g e b e u r e n , d a t e e n 
h o u t h a n d e l a a r z i c h b e r o e p t op e e n d o o r de m i l i 
t a i r e a u t o r i t e i t e n g e l e g d b e s l a g . A a n h e t R i j k s 
b u r e a u k a n d a n g e v r a a g d w o r d e n o f h i e r i n d e r 
d a a d v a n e e n r e c h t s g e l d i g b e s l a g s p r a k e is . H e t 
B u r e a u o n d e r z o e k t d i t d a n e n v a l t h e t o n d e r z o e k 
n e g a t i e f u i t , d a n g e e f t h e t o p d r a c h t h e t h o u t t e 
l e v e r e n . 

Dezer dagen is beslist, dat beslagleggingen alleen geldig zijn, 
wanneer deze geschied zijn op last van de hooge militaire auto
riteit van het luchtwapen (van dit wapen gaan in den regel de 
beslagen uit). 
Wat de h o u t p r i j z e n betreft, blijft de oude regeling van 
kracht. Meent een afnemer namelijk, dat hem te hooge hout-
prijzen worden berekend, dan kan hij een klacht richten tot de 
Federatie Werkgevers Bouwbedrijf, welke de zaak alsdan aan 
het Rijksbureau voor Hout voorlegt. De juistheid van de klacht 
wordt dan onderzocht en de klager krijgt bericht van het resul
taat hiervan. 
H e t d e e d o n s g e n o e g e n , d a t de D i r e c t e u r v a n h e t 
R i j k s b u r e a u v o o r H o u t bij de l a a t s t e b e s p r e k i n g 
e e n i e t w a t o p t i m i s t i s c h e r g e l u i d k o n l a t e n h o o -
r e n o v e r de m o g e l i j k h e i d v a n h o u t a a n v o e r v ó ó r 
h e t i n t r e d e n v a n h e t w i n t e r s e i z o e n . 

-

V O O R G E V E L Z I T J E BIJ D E N H A A R D 

P L A T T E G R O N D S C H A A L 1 A 5 0 0 

DE ST.-HUBERTUS HOF TE BAVOORT-LEUSDEN. 

ARCHITECT A. H. VAN WAMELEN. 

Als men een geheelen dag met de architectenkeuzecommissie de 
Grebbevallei doorkruist heeft en moest vaststellen — voor zoo
ver men dat nog niet wist — dat in het bijzonder in de laatste 
decennia dit landschapsbeeld voor langen tijd bedorven is door 
het oprichten van bouwsels, die vloeken in deze fraaie landstreek, 
de goede „oude" gevallen sterk in de minderheid zijn gekomen 
en de verwoeste objecten — gelukkig! — nog geringer in aantal 
zijn, zoodat zij wederopgebouwd het totaalbeeld weinig zullen 
beïnvloeden, dan zakt de stemming ver beneden A.P. ! 
Laten we hopen, dat we door de resultaten van de bemoeiingen 
van Dr. Ir. J . A. Ringers bereiken, dat de oogen opengaan en dat 
van nu af aan aan a l l e hierna te bouwen objecten nu eindelijk 
eens de toch niet overdreven eisch gesteld wordt, dat zij ons 
schoone land niet verder schenden. 

Mochten er onwillige Gemeentebesturen blijven, dan moeten de 
Provinciale Besturen de tanden maar eens laten zien. Zóó gaat 
het toch niet langer! 
Zooals gezegd de stemming was beneden A.P., toen we tegen 
het vallen van den avond langs Bavoort naar Amersfoort terug
reden. En dan herinner je je plotseling, dat de illustraties bij je 

beweringen „dat het voor het zelfde geld zoo geheel anders kan" 
o.a. hier in Bavoort „s taan" en dat Collega v. Wamelen als weinig 
anderen aanknoopt bij ons eigen boerenhuis en boerenbedrijfs
gebouw. 
Dat maakt zijn werk zoo „natuur l i jk" . Het ambachtelijk con-
strueeren, bouwen staat voorop. Daarom lijkt het werk van 
v. Wamelen ook zoo „gewoon" en dat is het ook, maar gaat het 
daar eigenlijk juist niet altijd om? 
Daarom gevoel ik ook weinig voor een ontleding van het werk. 
Men zou b.v. op affiniteit met het werk van Baillie Scott „ k u n 
nen" wijzen, maar het is de vraag of dit juist zou zijn en of men 
niet veel meer moet zeggen, dat beiden langs soortgelijken weg 
een soortgelijk resultaat bereikten. 
De foto's geven slechts gebrekkig een indruk. 
Dit werk moet men zien liggen, inderdaad „l iggen", in de om
geving en men moet er een op zichzelf reeds boeiend genoeg 
tochtje door de Treek naar Bavoort voor over hebben, om vast 
te stellen, dat er toch ook goed werk is, dat ten onrechte te 
weinig voor het voetlicht komt. 

Ir. C. B. V A N DER T A K . 
405 



BOEKBESPREKING. 

DE S T A A L B O U W EN ZIJN B E R E K E N I N G E N , door J . L. ZON. 
Gedrukt bij G. Kolff en Co. te Soerabaia. In vier deelen; deel I 
en deel II verschenen. 
Van dit omvangrijke werk, dat zal verschijnen in vier deelen, 
liggen thans voor ons de beide eerste deelen, resp. getiteld 
„De grafische methoden", en „Methoden der vastheidsleer". 
Zooals de schrijver, die blijkt theoretisch zoowel als practisch 
over een zeer groote ervaring te beschikken, in het voorwoord 
opmerkt, was het zijn doel een practische handleiding samen 
te stellen. 
Hij geeft hiertoe een overzicht van de theorie, terwijl op enkele 
onderdeelen dieper wordt ingegaan. Zoo zijn b.v. de onderwer
pen knik en invloedslijnen zeer uitvoerig behandeld. Er worden 
zeer veel formules gegeven en ten deele afgeleid, terwijl ver

scheidene voorbeelden zijn uitgewerkt. Bovendien zijn er tal-
looze tabellen, grafieken en figuren. 
Na het bestudeeren der gebruikelijke studieboeken, heeft men 
in dit werk een welkome bron voor verdere studie, terwijl de 
constructeur van minder eenvoudige gevallen in dit werk een 
welkome handleiding zal vinden bij het bestudeeren van vele 
ingewikkelde gevallen, welke zich in de moderne bouwtechniek 
voordoen. 
Met belangstelling zien we de beide laatste deelen tegemoet, 
waarin meer grootere constructies, als bruggen, kranen, radio-
masten, ruimtevakwerken, enz. behandeld zullen worden. We 
hopen dat hierbij de staalskeletbouw met zijn berekeningen niet 
zal ontbreken. 

P. A. V A N DER W E I D E N . 

PRIJSVRAAG WONINGEN 1940. 

Mot to : X . Y . Z. 2 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naam-
brief. 
Mot to : 1 9 4 0 II. 6 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en 
naambrief . 
Mot to : H. L. 4 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naam
brief. 
Mot to : P h o e n i x 1. 1 teekening. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en 
naambrief . 
Mot to : E é n W. T . L. 4 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en 
naambrief . 
Mot to : N o r m a l a n d . 4 teekeningen. Beschr i jv ing. Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : A n d e r e V o r m e n . 5 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Cor
resp.- en naambrief . 
Mot to : 6 X 7. 2 teekeningen. Beschr i jv ing. Begroot ing. Corresp. - en naam
brief. 
Mot to : B e s p a r i n g . 2 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : N i e u w e T i j d . 2 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : O p t i m a a l M i n i m u m . 3 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. 
Corresp. - en naambrief . 
Mot to : R e n a i s s a n c e . 1 teekening. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : F i a t I n s e r t i o . 1 teekening. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : E x e m p l i G r a t i a . 1 teekening. Beschr i jv ing . Begroot ing. Cor
resp.- en naambrief . 
Mot to : P l u r i m a v o t a v a l e n t . 1 teekening. Beschr i jv ing . Begroot ing. 
Corresp. - en naambrief . 
Mot to : H o n o s A l i t A r t e s . 1 teekening. Beschr i jv ing . Begroot ing. Cor
resp.- en naambrief . 

Mot to : P h o e n i x 2. 3 teekeningen. Beschr i jv ing. Begroot ing. Cor resp- . 

en naambrief . 
Mot to : E I f r i e d e. 4 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en 
naambrief . 
Mot to : H. R. 3 teek. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : A r t . 45. 1 teek. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : 2 . 0 . 1 . 5 . 4 teekeningen. Beschr i jv ing. Begroot ing. Corresp. - en 
naambrief . 
Mot to : A . J . H. 2 teek. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : D u b b e l z e s . 2 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : A b E s s e a d P o s s e . 5 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing . 
Corresp. - en naambrief . 
Mot to : B o u w k u n d i g e n c i v i e l . 2 tsekeningen. Beschr i jv ing . Be
groot ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : R. M. 4 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp- . en naam
brief. 
Mot to : ' 1 9 . 2 teekeningen. Beschr i jv ing. Begroot ing. Corresp. - en naam
brief. 
Mot to : ' 4 0. I. 1 teekening. Beschr i jv ing. Begroot ing. Corresp. - en naam
brief. 
Mot to : H a n s e n g r i e t j e . 5 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing . 
Corresp. - en naambrief . 
Motto 1 9 4 1 . 2 teek. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : O v e r s p a n n i n g 2 . 6 0 m. 2 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroo
t ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : 5 . 5 . 5 . 4 teek. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naambrief . 
Mot to : W a a r h e e n . 4 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. -
en naambrief . 
Mot to : F. I. W. 2 teekeningen. Beschr i jv ing . Begroot ing. Corresp. - en naam
brief. 

Rot terdam, 1 December 1940. 

NORMALISATIE VAN BOUWVERORDENINGEN. 
V a n architectenzijde werd de Hoofdcommissie voor de Normal isat ie in 
Neder land opmerkzaam gemaakt op de thans bestaande verscheidenheid 
in de verschi l lende bepalingen der gemeentelijke bouwverordeningen, slechts 
bij uitzondering gemotiveerd wegens plaatseli jke omstandigheden van wel
vaart of bodemgesteldheid, maar welke het economisch ontwerpen en 
bouwen van woningen in den weg staan. De bepalingen mogen wel niet 
van dien aard zijn, dat door de toepassing van het eene of het andere 
voorschr i f t de hoedanigheid wordt geschaad, de belangen van wel haast alle 
bij het bouwbedrijf betrokkenen zouden er ten zeerste mede zijn gebaat, 
indien die bepalingen onderl ing niet zoo zeer verschi l len. In de eerste plaats 
geldt dit den architect en den aannemer, die thans voor elk werk een 
andere verordening hebben te raadplegen. Evenzoo ondervinden last van 
de bestaande verscheidenheid al degenen, die bouwmateriaal vervaardigen 
en verhandelen. Normal isat ie op dit gebied zal kunnen leiden tot verlaging 
van de bouwkosten en dus een gunst igen invloed hebben op de huurpr i jzen. 
Een meer economische aanmaak van woningonderdeelen is juist tijdens de 
huidige schaarschte aan bouwmaterialen geboden. 

Nadat de Hoofdcommissie omtrent de wenscheli jkheid en de mogeli jkheid 
van de voorgestelde normalisat ie het oordeel heeft gevraagd van verschi l 
lende belanghebbenden, heeft zij ingesteld een commissie 54, voor de nor
malisatie v a n v o o r s c h r i f t e n t e n b e h o e v e v a n b o u w v e r o r 
d e n i n g e n . Voorzi t ter van deze commissie is i r. H. v a n d e r K a a, 
hoofdinspecteur voor de Volkshuisvest ing te 's-Gravenhage, terwijl verder 
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in de commissie zitt ing hebben de heeren: A. H. Bredero, Dir . N.V. Bre-
dero's Bouwbedri j f te Ut recht ; ir. A . van der Heijden, lid architectenbureau 
v. d. Heijden en van Nieuwenhuyzen te Rot terdam; ir. D. Kruy f , Dir . Gem. 
Bouw- en Woningtoezicht te H a a r l e m ; I. W . F. M. Keulemans, architect 
te De B i l t ; J . P. Kloos, architect te H a a r l e m ; P. K luyver , architect te 
Rot terdam; ir. C . G . Meeder, ing. Hoofdinspectie van de Volkshuisvest ing 
te 's -Gravenhage; ir. H. Meijerink, Inspecteur Volkshuisvest ing te Zwol le : 
F. J . de Rooy, Dir . Gem. Bouw- en Woningtoezicht te Ni jmegen; H. van 
der Schaar , Dir . Bouwbureau te A m s t e r d a m ; A . N. Schippers , architect te 
' s -Gravenhage; ir. D. B. T a l m a , inspecteur v. d. A r b e i d te ' s -Gravenhage; 
W . G. Tesser , secretaris Vereeniging van Handelaren in Bouwmater ia len 
in Neder land, te A m s t e r d a m ; ir. M. E . H. T jaden , Dir . Gem. Bouw- en 
Woningtoezicht te A m s t e r d a m ; L. v. d. W a l , voorzitter Nat ionale Woning
raad te A m s t e r d a m ; G. Westerhout, architect te 's-Gravenhage. 
De commissie werd op 18 November ge ïns ta l l ee rd door den voorzitter der 
Hoofdcommissie , den heer C . J . P. Zaalberg, waarna zij haar arbeidsveld 
heeft besproken. Uit de resultaten, welke een bij een groot aantal ge
meenten door den Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvest ing ingestelde 
enquête heeft opgeleverd, zal worden opgemaakt, welke onderwerpen in de 
eerste plaats in behandeling dienen te worden genomen en in welke 
volgorde deze behandeling zal plaats hebben. 

Het Secretar iaat der commissie wordt vervuld door het Centraa l Norma
lisatie Bureau, Wi l l em Witsenple in 6, 's-Gravenhage. 

< 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. H. G. J. SCHELLING, VOORZITTER, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENS VELT, J. W. H. C. POT, J. Z IETS MA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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 102, A M S T E R D A M 21 DECEMBER 1940 

NR 51 

A R C H I T E C T O N I S C H G E G E V E N 

TENTOONSTELLING VAN MONUMENTALE EN VERSIERENDE SCHILDERKUNST 
IN DE RIJKSAKADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN TE AMSTERDAM. 

Na den wedstrijd in de monumentale en versierende schilder
kunst 1940 en het door de jury, bestaande uit de heeren: W. A. 
van Konijnenburg, architect F. A. Eschauzier, Jaap Gidding, 
Prof. Willem van den Berg, voorzitter en Prof. H. M. E. Campen-
donk, secretaris, uitgebracht verslag en voorstel, zijn de werken 
van de vier mededingers aan den eindkamp in de tentoonstellings
zaal der akademie ter bezichtiging gesteld. 
De opgave voor dezen eindkamp was de verbeelding van Sint 
Franciscus predikend voor de vogels, ter versiering van een 
glas-in-lood raam in een door architectonische gegevens nader 
bepaald refectorium van een Franciscaner klooster. Naast een 
schetsontwerp op 1/10, dat de grondslag moest zijn voor het 
eindontwerp op ware grootte, werd ook de uitvoering van een 
belangrijk detail in gebrandschilderd glas verlangd. 
Beschouwen we het programma van eischen in verband met de 
daarin toegevoegde bouwkundige teekening, dan treft reeds 
dadelijk de in de opgave bewust vooropgestelde gebondenheid 
aan het architectonische gegeven, waarin de monumentale en 
versierende schildering als een dienend element van beteekenis 
voor den geheelen opzet werd gezien. Ruimteontwikkeling en 
-begrenzing, uiterlijk, indeeling en verlichting door de plaatsing 
en afmetingen der vensters stellen de richtlijnen voor de com
positie, schaal en uitvoering duidelijk voor oogen. 
Het uiterst sobere vertrek, in overeenstemming met het karakter 
der kloosterorde, met de flauw hellende eiken zoldering, de 
gepleisterde wanden, s t e e n o n vloer, kleine rondgetoogde venster
openingen en de plaatsing van tafel en banken, verwacht van het 
hooggestelde glas-in-lood raam in den kopwand de hoofdver

lichting en plastische verlevendiging der ruimte. Als gevolg is 
een keuze van lichtgetint glasmateriaal in een meer of minder 
transparente behandeling met grisaille geboden en zou een 
exuberante schittering van een zware tonaliteit aan de utiliteit 
en ruimtewerking van het vertrek te kort doen. 
Is het onderscheiden van al deze architectonische waarden voor 
hen, die de bouwkunst beoefenen of die daarin door jarenlange 
samenwerking zijn betrokken, voor de hand liggend, voor de 
jonge beeldende kunstenaars, die zich nog in hunne scholing 
bevinden en zich uiteraard in de voornaamste plaats aan hun 
technische en aesthetische ontwikkeling wijden, kan deze waar
deering nog niet tot volle erkenning zijn gegroeid. Naar deze 
norm beoordeeld, mogen de in menig opzicht verrassende kwali
teiten, die de werken der vier deelnemers aan den eindkamp, 
allen leerlingen der Rijksakademie, vertoonen, een verheugend 
getuigenis worden genoemd hunner capaciteiten, die beloften 
voor de toekomst inhouden. Zij vestigen tevens de aandacht op 
de stuwende leiding van Prof. Campendonk, aan wien de afdee-
ling der Monumentale en Versierende Schilderkunst slechts 
enkele jaren geleden werd toevertrouwd. Dat de invloed van zijn 
oeuvre in de geëxposeerde cartons en uitgevoerde glaspaneelen 
is na te speuren, pleit voor zijn overtuigend voorgaan en bevestigt 
de grondslagen, waarop de onder zijn leiding werkende jongeren 
zich straks naar hunne eigen expressie zullen ontwikkelen, in
dien zij daartoe als zelfstandige kunstenaars den drang en de 
krachten zullen bezitten. 

Als een belangrijke factor voor het peil der voor den eindkamp 
geleverde prestaties, die zich kenmerken door begrip van en 
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vertrouwdheid met de te behandelen materie en haar technische 
verwerkelijking, moet worden vermeld, dat de ontwerpers per
soonlijk de uitvoering der fragmenten in gebrandschilderd glas 
hebben tot stand gebracht. In de ontwikkeling van deze tweede 

fc phase van ontstaan toch liggen verdere mogelijkheden naar een 
hooger plan. De innige gebondenheid aan het vakmanschap 
werd hierdoor, dank zij de instelling van het technisch labora
torium der akademie, ten zeerste bevorderd. 
De tentoonstelling, met zorg gerangschikt en ingedeeld, geeft 
eerst een overzicht van het voor den vóór-kamp vervaardigde 
werk, teekeningen naar het naakt model en figurale kleurcon-
cepties. Dan volgen de werken van den eindkamp, die zich be
palen tot de schetsontwerpen op 1/10, de studies voor de figurale 
en ornamentale samenstelling, de cartons op ware grootte 
(2.90 X 2.20 m) en de uitgevoerde glaspaneelen. Ter wille van 
een gunstige beschouwing zijn de schetsontwerpen en cartons 
naast elkaar geplaatst, de voor-studies en uitgevoerde glas
fragmenten daartegenover. 

In het midden van den langen wand bevindt zich het met den 
zilveren eerepenning bekroonde werk van J . Dijker, ter weers
zijden daarnaast dat van D. Zwier en van R. Godefrooy en aan 
den kopwand van de zaal dat van den eersten prijswinnaar A. van 
der Weyden. Algemeen hebben de mededingers zich rekenschap 
gegeven van de functioneele bestemming van het glas-in-lood 
raam en hunne concepties opgebouwd op een lichte tonaliteit 
met meer of minder transparente beschildering. Wat betreft de 
compositie en de schaal, waarin de gestalte van den heilige het 
voornaamste element vormt, zijn groote verschillen te onder
kennen. Zoo heeft D. Zwier de geheel frontaal gestelde figuur, 
te groot van afmeting, in het midden geplaatst en de vrijwel 

I 
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symmetrische voordracht door een gelijkwaardig arrangement 
van plant- en diermotieven aan beide zijden onderstreept. Met 
erkenning van zekere verdiensten in de teekening en van den 
wensch voor den eenvoud van samenstelling, beantwoordt deze 
het minst aan het architectonisch verband met de gegeven 
ruimte. De frontale figuur in het midden der symmetrische com
positie is in tegenspraak met het vlak van den kopwand, waarin 
het venster met reden naar rechts werd aangezet, de opvallend 
lineaire contrasteering der horizontalen en vertikalen is niet 
gemotiveerd, doet nuchter en verstandelijk aan, hetgeen door 
de koele, weinig gevarieerde kleurwerking wordt versterkt. 
Veel hooger greep R. Godefrooy, strevend naar een abstract 
ornamentale behandeling. Het nog wat onbestemd aangeduide 
eindontwerp met het teruggehouden kleurenschema om de met 
inzicht geplaatste figuur wekt inderdaad hooge verwachtingen, 
die spijtig genoeg niet in de verdere uitwerking door het glas
paneel werden verwezenlijkt. De nadere definieering door een 
krachtiger en meer uitgesproken detailleering van de kleur, 
waarbij de vormgeving onduidelijk ten achter blijft, verwijdert 
zich van de opgeroepen verbeelding, die het carton in uitzicht 
stelde en versterkt de wat opzettelijk gedifferentieerde richting 
en aanleg der loodverbindingen ten nadeele van het algemeen 
aspect der compositie. 

Een verdere ontwikkeling en een hecht verband tusschen eind
ontwerp en uitgevoerd glasfragment toonen zich daarentegen 
in het werk van J . Dijker, waarin het picturale element door een 
boeiende voordracht op den voorgrond treedt. De expressieve 
kop en de naar links gerichte beweging van de hoofdfiguur, 
de waardige bouw van den algemeenen opzet met de gevarieerde 
en evenwichtige verdeeling der kleurvlakken en daarin met 
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begrip gerangschikte vogelmotieven getuigen van vaardigheid 
en van talent. Terecht beteekent de aan hem toegekende 
onderscheiding de erkenning van deze bijzondere verdiensten. 
Ten slotte het met de gouden medaille van den Prix de Rome 
1940 bekroonde werk van A. van der Weyden. 
Bij de vergelijking der verschillende schets- en eindontwerpen 
voor den eindkamp is het opmerkelijk, hoe klaar en krachtig 
deze jonge kunstenaar zich de verbeelding voor oogen stelde. 
Reeds zijn schetsontwerp kenmerkt zich door een meer vast
omlijnde conceptie. Meer bewust maakt hij gebruik van de 
gegeven horizontale en vertikale glasroeden voor den aanleg en 
de ordening zijner compositie, stelt hij de Sint Franciscusfiguur 
naar rechts in een naar links gerichte actie in overeenstemming 
met de eischen van het architectonisch gegeven. Door de grootte 
en plaatsing der bijfiguren contrasteert hij op verdienstelijke 
wijze de hoofdfiguur, die goed van schaal is. Eenvoudiger vorm

geving en markanter expressie voeren de waarden van zijn eind
ontwerp omhoog. Zijn teekeningen van de hoofdfiguur, de bij
figuren en de vogels treffen door een toegewijde aandacht voor 
en een zorgvuldige weergave van de realiteit, doch tevens door 
het verlangen naar een haast gelijktijdig versierend transpo-
neeren ten behoeve van het uiteindelijk resultaat. Consciëntieus 
stelde hij zich op de hoogte van de talrijke details, die zijne figuren 
behoefden en onderschikte ze op voorbeeldige wijze aan het 
geheel. Stap voor stap is de ontwikkeling vanuit het schetsont
werp naar het eindontwerp en het uitgevoerd detail aan de hand 
der talrijke teekeningen te volgen. En met recht is hier het glas
fragment door het uitstekend coloriet en de bekorende grisail-
leering ') het hoogtepunt geworden van de voor den eindkamp 
geleverde prestaties. 

_ FR ITS L E N S V E L T . 
') S lechts bij dagl icht te onderscheiden. 

TENTOONSTELLING PRIX DE ROME VOOR MONUMENTALE EN VERSIERENDE 
BEELDHOUWKUNST. 

In de Tentoonstellingszaal van de Rijks Akademie van Beel
dende Kunsten aan de Stadhouderskade te Amsterdam wordt 
een tentoonstelling gehouden van de werken der deelnemers 
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aan den wedstrijd in de Monumentale en Versierende Beeld
houwkunst 1940. De tentoonstelling is nog geopend op Zaterdag 
21 Dec. van 10—3 uur en op Zondag 22 Dec. van 1—3 uur. 

TAAK EN WERKWIJZE VAN DEN ARCHITECT. 

In den Studiekring voor de Corporatieve Orde, welke door het 
Bestuur van den B.N.A. is ingesteld, heeft Ir. W. Valderpoort, 
Chef van de Bouwpolitie te Rotterdam, een inleiding gehouden 
over de taak en de werkwijze van den architect. 
De beschouwingen van den heer Valderpoort leken ons van 

Het is mijn bedoeling de vraag te behandelen of de archi
tect, natuurlijk in het algemeen genomen, in den tegenwoor-
digen tijd, zonder bezwaar voor de gemeenschap en voor den 
architectenstand zelf, de plaats kan innemen van den cen-
tralen leider — of zooals wel eens is gezegd van den „natuur
lijken leider" — bij het ontwerp en de uitvoering van bouw
werken. 
Het stellen van deze vraag kan in architectenkringen bevreem
ding en wellicht zelfs eenig begin van verontwaardiging wekken. 
Ik hoop echter, dat mijn uiteenzettingen voldoende verduide
lijkend zullen werken. In een meer concilianten vorm zou men 
trouwens de vraag ook zóó kunnen stellen: Aan welke eischen 
moet een architect voldoen? 

De plaats en de werkwijze van den architect hebben mij in 
verband met de functie die ik bekleed, steeds in bijzondere 
mate belang ingeboezemd, terwijl ik, juist door mijn functie, 
meer dan andere bouwtechnici en wellicht zelfs onder bepaalde 
omstandigheden meer dan de architecten zelf, in de gelegen
heid ben geweest om de wijze waarop deze hun beroep uitoefenen, 
gade te slaan en daarover ervaringen op te doen. 
Ik heb over deze kwestie reeds meermalen mijn meening ken
baar gemaakt. De eerste maal is dit geweest in een voordracht, 
die ik in 1927 heb gehouden voor het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, over de taak en de werkwijze van de Bouwpolitie. 
Waar sindsdien mijn opvattingen ter zake, althans wat de es-
sentieele punten betreft, ongewijzigd gebleven en zelfs ver
sterkt zijn en de toen gegeven beschouwingen een noodzake
lijke inleiding vormen voor hetgeen ik hier te berde wil bren
gen, zal ik zeer in het kort mijn uiteenzettingen van destijds 
hier herhalen. 

In al de jaren, dat ik met het bouwpolitioneele bijltje hak, ben 
ik steeds meer tot de overtuiging gekomen, dat door de bouw
politie wel velerlei nuttig en loonend werk wordt verricht, 
waarvan het echter niet noodig is om daar hier meer speciaal 
op in te gaan, doch dat het werk van de Bouwpolitie beschouwd 
moet worden als een noodzakelijk kwaad. In dien zin n.l., dat 
dit overheidsinstituut een functie vervult welke onder de tot 
dusver geldende omstandigheden niet gemist kan worden, doch 
dat het vervullen van die functie zeer vele onbedoelde en onge-
wenschte gevolgen heeft, waarvan het bezwaar niet te licht 
geschat mag worden. Een bouwtoezicht is n.l. voor die ele
menten onder het bouwend publiek, die tegen hun taak niet 
opgewassen blijken te zijn, in het algemeen een onvoldoend 
werkend instituut, terwijl het daarentegen voor diegenen, die 
hun vak ten volle beheerschen en in de uitoefening van dit 
vak met dit ambtelijk lichaam in aanraking komen, meermalen 
een hinderlijken en belemmerenden invloed op den goeden 
gang van zaken doet gevoelen. Als ideale oplossing voor de 
werking van een bouwtoezicht zou deze moeten gelden, waarbij 
de werkzaamheden van dit instituut op technisch-constructief 
gebied geheel uitgeschakeld zouden zijn en die werkzaamheden 
overigens zich zouden bepalen tot de controle over algemeene 
regelen betreffende de bebouwing en over de sociaal-hygiënische 

genoegzaam belang om deze, door publicatie in het Bouwkundig 
Weekblad Architectura, meer algemeen in de Architectenwereld 
bekend te maken. 
De inleiding is bij de publicatie geheel gelaten in den causerie-
vorm, waarin zij werd uitgesproken. 

zijde van het bouwen. Hierbij zou natuurlijk de noodzakelijke 
vooropstelling moeten zijn, dat diegenen, die het bouwen tot hun 
vak gemaakt hebben, voor dit vak dan ook de volledige ge
schiktheid moeten bezitten en voor hetgeen zij tot stand bren
gen de volledige verantwoording moeten dragen en moeten kun
nen dragen. 
En hiermede kom ik aan een van de hoofdpunten van het 
betoog, dat ik destijds geleverd heb en aan de voornaamste 
oorzaak van de misstanden die op dit gebied zijn ontstaan en 
die blijkens een ervaring welke iedereen kan controleeren, nog 
voortdurend verergeren, n.l. de gedeelde verantwoordelijkheid 
tusschen het bouwtoezicht en het bouwend publiek, welke zoo
als overal ook hier tot ongunstige gevolgen leidt. 
Hoe die verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen moet wor
den en hoe zij in voorkomende gevallen moet worden gedeeld, 
is tot dusver een open vraag gebleven. Hiervoor bestaat geen 
enkele regeling, om van een wettelijke regeling nog maar te 
zwijgen en in het gemis hieraan valt een lacune te constateeren 
waarvan de aanwezigheid telkenmale hinderlijk en onaange
naam blijkt, wanneer het achteraf toch noodzakelijk blijkt om 
in een bepaald geval de grenzen van ieders verantwoordelijkheid 
vast te stellen. 

In het verband van de onderhavige besprekingen kan op deze 
zeer belangrijke en interessante kwestie hier niet uitvoerig 
worden ingegaan en volsta ik met de conclusies die ik destijds 
uit een en ander getrokken heb en die kort samengevat hierop 
neerkomen. De kwestie van de gedeelde verantwoordelijkheid 
in het bouwvak komt slechts zeer zelden in meer officieelen 
vorm aan de orde, nl. bij civielrechtelijke- en nog zeldzamer 
bij strafrechtelijke procedures. Desniettegenstaande is toch in 
den loop der jaren bij het publiek en de het publiek voorlich
tende pers en ook wel bij de bestuursoverheid, steeds meer de 
opvatting te constateeren, dat bij mogelijke constructieve ge
breken aan gebouwen, c.q. bij bouwongelukken, in de eerste 
plaats aan tekortkomingen van een Bouwtoezicht gedacht moet 
worden en dat de schuldvraag ten aanzien van den particu
lieren bouwkundige, die toch in eerste instantie verantwoor
delijk te achten zou zijn, daarbij op den achtergrond komt. 
Bovendien is die bouwkundige in dergelijke gevallen ook maar 
al te zeer geneigd om zich ook zelf op de controle van het 
Bouwtoezicht te beroepen. Er zijn maar zeer weinig personen, 
ook onder degenen die werkelijk deskundig zijn, die na een 
bouwongeval de verantwoording zelf op zich nemen en zich 
niet op een Bouwtoezicht beroepen. 

Men zou nu kunnen vragen of dit niet een eenigszins acade
mische kwestie is, die misschien wel interessant kan zijn, maar 
weinig practische beteekenis heeft. Het tegendeel is echter het 
geval: de gedeelde verantwoordelijkheid wreekt zich van te 
voren reeds en de practische beteekenis daarvan is zeer groot, 
t.w. door een ongunstigen invloed op de economie van het 
bouwen. Van de verschillende oorzaken hiervan wil ik er drie 
noemen, die meer gemakkelijk aanwijsbaar zijn: 
1 ° . Overheidsvoorschriften ten aanzien van de constructie zijn 
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nolens volens ingesteld op hanteering door minder deskundi
gen en houden, meer of minder openlijk, steeds rekening met 
een middelmatige of onder bepaalde omstandigheden zelfs vrij 
slechte uitvoering in de practijk. De voorschriften zijn derhalve 
op de slechten ingesteld en de goeden lijden voor de slechten. 
De goede constructeurs en uitvoerders kunnen dus niet econo
misch werken. 
2 ° . Een Bouwpolitie kan desnoods het binnenwerk, t.w. het 
nakijken van de plannen, vrij volledig en afdoende verrichten. 
De buitencontrole, het toezicht op de uitvoering, is echter 
noodzakelijk onvolledig. Het onvermijdelijke gevolg is een ver
zwaring van de voorschriften. Een particuliere bouwkundige 
doet trouwens in overeenkomstige gevallen hetzelfde. Kan hij 
in een bepaald geval, door welke oorzaken dan ook, een uit
voering niet voldoende voortdurend controleeren, dan houdt hij 
daar met zijn plan tevoren rekening mede. 
3 ° . Een ambtenaar van een Bouwtoezicht is ook maar een 
mensen en als hij zich de hem opgelegde verantwoording weer 
eens bewust wordt, ook wel eens geneigd om, alle goede voor
nemens ten spijt, bij zijn constructieve eischen er een schepje 
bovenop te doen. Dit is te meer te verontschuldigen als men 
bedenkt, dat hij door zijn ervaring zeer wel de bokken van de 
schapen weet te onderscheiden en in aanmerking neemt met 
welke bokken hij in de practijk in aanraking komt. Bovendien 
werken de resultaten der waarschijnlijkheidsrekening zeer te 
zijnen ongunste. Bij b.v. gelijke verdeeling van de verantwoor
delijkheid komt hij, die in denzelfden tijd voor x + 1 bouw
plannen de verantwoordelijkheid mededraagt, tegenover een 
particulier bouwkundige voor slechts 1 plan, er wel zeer slecht 
af en is het eigenlijk volkomen redelijk en zelfs onafwijsbaar, 
dat hij nog een particuliere zekerheid voor zich zelf verlangt. 
De ongunstige gevolgen reeds van deze drie oorzaken voor de 
economie van het bouwen zijn zeer groot, veel grooter dan 
buitenstaanders geneigd zijn aan te nemen. Men denke hierbij 
aan de grootte der kapitalen die de gemeenschap per jaar in 
gebouwen vastlegt. 

De hier gesignaleerde bezwaren, die nog met andere aan te 
vullen zouden zijn, hebben mij steeds meer tot de overtuiging 
gebracht dat — zooals ik in den aanvang reeds opmerkte — 
bij een ideale inrichting van een Bouwpolitie, deze geen con
structieve bemoeiingen zou moeten hebben en dat in ieder 
geval reeds nu op een aanzienlijke beperking daarvan aange
stuurd moet worden. Het gaat n.l. met deze bemoeiingen als 
met een olievlek; waar aanwezig, is die lastig te verwijderen 
en er is voortdurend neiging tot uitbreiding. 
Een noodzakelijke vooropstelling voor de bedoelde wijziging is 
echter, dat degenen die zich met het bouwen bezig houden, 
hiervoor de volledige bekwaamheid hebben en het is hierom 
dat ik reeds sinds jaren, waar ik daarvoor gelegenheid had, 
op de eenige afdoende oplossing heb aangedrongen, t.w. een 
wettelijke regeling van de bouwbevoegdheid. 
De wettelijke regeling van de bouwbevoegdheid is tot dusver 
vrijwel uitsluitend van architectenzijde naar voren gebracht en 
het is, na de hier gegeven beschouwingen, wel duidelijk, dat 
ik, op zich zelf beschouwd, het streven van de architecten in 
die richting steeds met belangstelling en instemming heb ge
volgd. Ik moet nu echter tot mijn spijt wat onvriendelijk 
lijken, als ik hier direct op laat volgen, dat het vragen van de 
architecten om een wettelijke regeling van de bouwbevoegd
heid mij steeds het ietwat onsmakelijke gezegde in de herinne
ring brengt, dat wie boter op zijn hoofd heeft, niet te veel in 
de zon moet gaan staan. En toch geloof ik, dat de architecten 
zich aan de in deze beeldspraak bedoelde handeling schuldig 
maken, als zij zoo luid spreken over de bouwkundige bevoegd
heid in het algemeen. Ik geloof echter eveneens, dat zij dit zelf 
wel een-gszins inzien en daar gewetenswroeging over onder-
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vinden. Wanneer n.l. zoo meer onder elkaar, over de bevoegd
heid in het algeméén wordt gesproken, beseffen de architecten 
blijkbaar wel zeer goed, dat deze bevoegdheidskwestie even 
belangrijk is ten aanzien van de constructieve bouwkunst als 
van de schoone architectuur, en in meer officieele uitingen 
wordt dan ook zoowel het eene als het andere aangeroerd, 
maar de nadruk valt toch wel zeer sterk op het aesthetische 
gedeelte. Ik heb den indruk, dat de architecten wel min of 
meer beseffen, dat zij in een glazen huis wonen en dat zij in 
den tegenwoordigen tijd niet meer al te veel met „bevoegd
heids" steenen naar anderen moeten gooien. 
Het is n.l. een niet te miskennen feit, dat tegenwoordig de 
architect bij de constructieve bemoeiingen voor de totstand
koming van een bouwwerk, in meer of mindere mate uitge
schakeld dreigt te worden. Aan den eenen kant geven zij daar 
zelf meermalen alle aanleiding toe, aan den anderen kant 
beseffen zij, als vakgroep in hun geheel genomen, heel goed, 
dat het zich terugtrekken van het constructieve gebied onver
mijdelijk tegen hun vakbelang ingaat. En — wat toch nog veel 
belangrijker is — ook tegen het algemeen belang, omdat het van 
groote maatschappelijke waarde is, dat bouwwerken zoo goed 
en zoo economisch mogelijk tot stand komen en dit slechts kan, 
indien één deskundig persoon de vele teugels die hier noodig 
zijn, in handen heeft. Ik erken gaarne, dat deze plaats van 
„natuurl i jk leider van een bouwwerk" door den architect inge
nomen zou moeten worden, doch constateer tevens, dat dit in 
veel gevallen niet zoo is. 

Van dit laatste: het tegen het eigen belang in zich zelf uit
schakelen van den architect, kan men bij een Bouwpolitie de 
meest frappante staaltjes beleven. Natuurlijk kan men in den 
tegenwoordigen tijd van specialiseering op elk vakgebied, van 
een architect bezwaarlijk meer een volledige beheersching ver
langen van alle somtijds zeer ingewikkelde technische proble
men, die zich bij het tot stand brengen van een bouwwerk 
voordoen. Bij ingewikkelde constructies in gewapend beton b.v., 
zal men er zich gaarne bij neerleggen indien een architect een 
zeer theoretische berekening of een uitvoerige en zoo econo
misch mogelijke detailleering, aan meer bevoegden op dit gebied 
overlaat. Ik zal de laatste zijn om te propageeren, dat de archi
tecten dit alles zelf geheel in handen moeten nemen. Er is 
echter een ander uiterste. Van een zich onthouden bij derge
lijke kwesties behoeft nog niet de consequentie te zijn, dat de 
architect zich buiten elke constructieve bemoeiing houdt. 
Tegenwoordig kan men echter de ervaring opdoen, dat de 
architect zich soms a.h.w. principieel buiten elke constructieve 
bemoeiing houdt op die gebieden waar specialiteiten voor zijn 
te vinden. Er wordt wel eens gezegd, dat dit eigenlijk verstan
dig en logisch is, uitgaande van de overweging alles of niets, 
doch het is juist die opvatting, die ik bestrijden wil. Wanneer 
zulk een zich onthouden onder de omstandigheden van den 
tegenwoordigen tijd verstandig en logisch zou zijn, dan moet 
ik daarover de architecten een verwijt maken, dat zij die om
standigheden hebben laten ontstaan en voortduren. Het gevolg 
is dan n.l. dat, aangezien bij het bouwen van een belangrijk 
werk de hoofdleiding op constructief gebied toch noodzakelijk 
in één hand moet blijven, de architect, althans in de groote 
steden, zijn werk feitelijk afschuift op het Bouwtoezicht. Met 
alle bezwaren van dien. Hierover kan men bij een Bouwpolitie 
merkwaardige ervaringen opdoen. Men merkt maar al te dik
wijls dat een architect die de „t immermanskennis van het con
structieve bouwvak" niet beheerscht, of als hij die beheerscht, 
daarvan heel weinig laat merken, zich van het tot stand komen 
van zeer belangrijke constructies niets of zeer weinig aantrekt 
en de natuurlijk toch noodzakelijke coördinatie aan het Bouw
toezicht overlaat. Wat dan meermalen tot stand komt, is toch 
eigenlijk in feite schijnarchitectuur, want het is gemaakt door 
een schijnarchitect. 

Ik veroorloof mij hier een kleine uitwijding op aesthetisch gebied. 
De weinig bevredigende toestanden op architectonisch gebied 
zooals wij die in de laatste tientallen jaren kennen, is m.i. inder
daad voor een zeer groot gedeelte te wijten aan het zich te veel 
terugtrekken van de architecten uit het constructiegebied. Ik 
gebruik hier het woord „inderdaad" omdat ik volkomen besef 
hiermede geen splinternieuwe beschouwing te leveren. Niettemin 
wordt aan deze oorzaak m.i. toch nog steeds te weinig aandacht 
gewijd. Ook door de architecten zelf, al zijn er velen, die dit 
aanvoelen en probeeren zich aan te passen. Somtijds echter weer 
op een verkeerde wijze. Het haast kinderlijke enthousiasme 
waarmede de ideeën van de z.g. nieuwe zakelijkheid destijds 
soms zijn ontvangen, is daarvan een typische illustratie. Ik wil 
op den voorgrond stellen, dat onder de bouwwerken, die onder 
de aanduiding van nieuwe zakelijkheidsarchitectuur doorgaan, 
m.i. vele voorbeelden van zuivere bouwkunst voorkomen. Niet
temin leek het er soms op, dat architecten, in een meer of minder 
vaag besef van hun tekortkomingen op dit gebied, verheugd 
waren om door dezen architectuurvorm ad oculos te demon-
streeren hoe technisch gezind en ontwikkeld zij waren. Zij zagen 
echter over het hoofd, dat onder bepaalde omstandigheden hier
door juist het tegendeel werd aangetoond. 

De toestand die thans bestaat, dat die architecten, die volgens 
de tot dusver geldende opvatting als bevoegd werden aangeno
men, van een zeer groot aantal opdrachten practisch zijn uit
gesloten en dat voor hen eigenlijk alleen de groote objecten, t.w. 
belangrijke afzonderlijke gebouwen, overblijven, is stellig te 
betreuren. Afgezien van de primaire vraag die ik in den aanvang 
gesteld heb en die gaat over de bevoegdheid van den architecten
stand in zijn geheel, rijst dus hier de vraag hoe of het komt, dat 
zooveel werkterrein voor den architect verloren is gegaan en 
hoe of dit eventueel teruggewonnen kan worden. M.i. moet deze 
vraag, althans voor een belangrijk gedeelte, in gelijken zin be
antwoord worden als de gestelde hoofdvraag. Wanneer de archi
tecten klagen, dat bepaalde categorieën bouwwerken hun ont
gaan, dan hebben zij dit voor een deel stellig aan zich zelf te 
wijten en zal, zonder het steken van de hand in eigen boezem, 
een titel- of beroepsbescherming geen afdoende verbetering op
leveren. Toegegeven kan worden, dat b.v. op het gebied van den 
woningbouw, ook andere factoren een rol hebben gespeeld, doch 
ook ten aanzien hiervan moet ik opmerken, dat de architecten 
door een te eenzijdige aesthetische instelling, hun recht op kla
gen over een hun opgedrongen „schortjes-architectuur" hebben 
verbeurd. 

Uit het voorgaande kan wel blijken, dat ik de vraag of de archi
tectenstand als zoodanig, momenteel in staat geacht moet wor
den, om zonder bezwaren voor de gemeenschap en ook voor 
zichzelf, de leiding van alle bouwwerken op zich te nemen, helaas 
niet volmondig bevestigend zou kunnen beantwoorden. Dit moet 
echter niet in dien zin opgevat worden, dat ik hierom op het 
standpunt zou staan, dat de architecten niet met de leiding van 
de bouwwerken belast zouden moeten worden, of c.q. dat ik 
afwijzend tegenover een wettelijke regeling van de bouwbevoegd
heid voor de architecten zou staan. Uit mijn eerdere beschou
wingen kan blijken, dat dit stellig niet het geval is. Ik bedoel 
echter hiermede dat, tenzij de architecten, als geheel genomen, 
zich een correctie opleggen, er ongetwijfeld moeilijkheden zul
len ontstaan indien door hen de plaats wordt verkregen, die zij 
thans verlangen. Deze moeilijkheden zouden wel eens zoo groot 
kunnen zijn, dat ik het niet uitsluit, dat de architecten het nog 
eens zouden kunnen betreuren, als zij, zonder een vruchtdra
gende voorafgaande zelfcritiek, die plaats zouden bezetten. 
Er zal nl. een begrijpelijk wantrouwen bestaan tegen een te 
overheerschende rol van de architecten bij alle bouwwerken. Als 
dit wantrouwen gegrond zou blijken, zou de architectenstand 

meer kunnen verliezen dan zij thans denkt te winnen en ik zou 
stellig onder de eersten zijn om dit, uit een oogpunt van algemeen 
belang, te betreuren. 
Ik zou mij kunnen indenken, dat de vraag kan rijzen of er geen 
aanleiding is, dat na al deze critische geluiden ook een opbou
wende suggestie wordt gegeven. Een afdoend antwoord kan ik 
helaas op die vraag niet verstrekken. Het gaat hier inderdaad 
om een zeer ingewikkelde en lastige kwestie, waarvan het be
grijpelijk is dat hieruit zoo vele moeilijkheden zijn voortgeko
men en dat hierover zoo lang is onderhandeld en overwogen. 
De combinatie van eischen, waaraan een werkelijk goed leider 
van ontwerp en uitvoering van bouwwerken zou moeten vol
doen, is zoo groot, dat desiderata wel altijd zullen blijven be
staan. De hoofdzaak is m.i. deze, dat de architecten — en ik 
herhaal zoowel in het algemeen belang als in hun eigen be
lang — zich inderdaad een ernstige zelfcritiek zullen moeten 
opleggen en hun instelling tegenover de technische zijde van 
het bouwvak zullen dienen te wijzigen. Waar ik mij echter de 
moeilijkheden, die aan dit vraagstuk verbonden zijn, geenszins 
ontveins, wil ik ook nog opmerken, dat m.i. voor bepaalde ge
vallen nog een heel geschikte uitweg aanwezig zou zijn in de 
mogelijkheid om bevoegdheidsverklaringen te doen afgeven 
aan een in één bureau samenwerkende combinatie van een 
architect en een ingenieur. Ik denk hierbij niet aan een samen
werking zooals die tegenwoordig al meermalen plaats heeft, 
n.l. die tusschen een architect en een adviseerenden ingenieur. 
Een dergelijke samenwerking is voor het doel, dat mij voor 
oogen staat, niet voldoende. Dit doel, een op harmonische wijze 
tot stand brengen van bouwwerken die voldoening geven als 
een gebruiksvoorwerp als ook als een object van schoonheid, 
kan, anders dan bij uitzondering, in den vorm van samenwer
king slechts bereikt worden in één vast bureau, waarbij dus 
niet eens een enkele maal een advies wordt ingewonnen, doch 
de beide componenten a.h.w. één geheel vormen. Een dergelijke 
combinatie bestaat reeds hier en daar en ik heb steeds meer 
den indruk gekregen, dat een zoodanige oplossing een roos
schot is, al wil ik hiermede niet te kennen geven, dat zij alléén 
tot het doel voert. 

Hoezeer op dit gebied nog behoefte bestaat aan een coördinatie 
van zelfs maar plannen tot verbetering, wil ik nog naar aan
leiding van het volgende duidelijk maken. Er zijn kringen van 
bouwtechnici waar het innemen door architecten van een domi-
neerende en exclusieve plaats op méér critiek zou stuiten, dan 
uit mijn beschouwingen beluisterd kan worden. Ik noem hier 
b.v. de civiel-ingenieurs en daaronder nog in het bijzonder de 
adviseerende ingenieurs. De volgende ervaring is typeerend in 
deze richting. Tijdens een vergadering, die eenige weken geleden 
werd gehouden door het Kon. Instituut van Ingenieurs en waarin 
de eindredactie van de herziene Gewapend Beton Voorschriften 
werd vastgesteld, is door een der aanwezigen, die werkzaam is 
op het bureau van den Algemeen Gemachtigde voor den Weder
opbouw — en blijkbaar met diens instemming — voorgesteld 
om bepaalde ingenieurs, die door een commissie uit het Kon. 
Instituut van Ingenieurs als zoodanig waren erkend, vrijstelling 
te geven tot afwijking van de Gewapend Beton Voorschriften. 
Hoezeer het voorstel op zich zelf eigenlijk in mijn lijn komt, 
aangezien het is een erkenning van de waarde van deskundigheid, 
heb ik mij hiertegen toch verzet, omdat ik dit te incidenteel achtte. 
Ik heb er op gewezen, dat men in de eerste plaats zou kunnen 
vragen waarom de staalconstructeurs hier dan buiten vallen, 
voorts, dat de aanwijzing van de bedoelde ingenieurs op de voor
gestelde wijze bezwaren zou opleveren en ten slotte, dat het 
groote moeilijkheden zou opleveren om op deze wijze, geheel 
los van een algemeene regeling van de bouwbevoegdheid, voor 
een bepaald onderdeel van de bouwtechniek bevoegdheidsver
klaringen af te geven. Ik haal dit voorbeeld aan om duidelijk te 
maken, dat men in bepaalde kringen tegenover datgene wat in 
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de architectenwereld omgaat, toch blijkbaar nog vrij vreemd 
staat. Het voorstel is overigens niet aanvaard. 
Tenslotte wil ik er terloops nog op wijzen hoe noodzakelijk het 
is, dat een wettelijke regeling van de bouwbevoegdheid samen
gaat met een juisten opzet van een instituut voor de regeling 
van geschillen. Een dergelijk instituut, dat tevens sancties zou 
moeten kunnen toepassen, zou m.i. tevens voor een groot ge
deelte de thans bestaande rechtspraak kunnen vervangen, die, 
hoe goed zij overigens wellicht werkt, juist ten aanzien van de 
regeling van zuiver technische kwesties (hetzij civiel- of straf
rechtelijk) wel eens tekortkomingen toont. De bouwtechnici 
hebben naar mijn gedachte steeds redenen gehad tot jaloersch-
heid op de scheepvaartwereld, omdat die over den rechtspre-
kenden Raad voor de Scheepvaart beschikt. Dat ik deze kwestie 
maar terloops aanroer, is dus stellig niet omdat ik haar minder 
belangrijk acht. 

Ik meen met de hier gegeven beschouwingen de hoofdpunten 

te hebben weergegeven van datgene, wat ik, uit mijn gezichts
hoek bekeken, van belang achtte om onder de aandacht te 
brengen. Het is wellicht nog goed om op te merken, dat ik in 
mijn beschouwingen over de wijze waarop architecten hun 
werk verrichten, uiteraard generaliseerend heb gesproken. Ik 
ken architecten waarop de door mij geuite critiek stellig niet 
van toepassing is. Het gaat er dan ook minder om, of het aan
tal diergenen waarvoor die critiek wèl geldt, een meerderheid 
of een minderheid is, dan wel over de vraag of dat aantal groot 
genoeg is om hieruit moeilijkheden te verwachten en die vraag 
beantwoord ik zonder voorbehoud bevestigend. 
Ten aanzien van de critiek zelf meen ik er op te mogen reke
nen, dat deze wordt opgevat als te komen van iemand, die door 
zijn werkkring op voortdurende samenwerking met architecten 
is aangewezen en zich in dien zin gaarne beschouwd zou willen 
zien als de vriend, die U Uw feilen toont. 

Ir. W. V A L D E R P O O R T . 

PRIJSVRAAG „WONINGEN 1940". 

De Jury van de Prijsvraag „Woningen 1940" heeft de ontvangen 
antwoorden beoordeeld en met algemeene stemmen een beslis
sing genomen. 
Allereerst werd besloten, dat de eerste prijs niet zal worden 
toegekend en voorts, dat het totaal beschikbare bedrag aan 
prijzen zal worden verdeeld in 5 premies, welke zijn toegekend 
aan de inzenders van de ontwerpen onder de motto's: 

„ 1 9 4 1 " premie van ƒ 400.— 
„Optimaal Minimum" „ „ „ 300.— 

'40"" 50 

„Normaland" 
„Renaissance" 

premie van ƒ 50.— 
»i „ 50.̂ — 

Nadat de Jury daarvoor van de inzenders vergunning had ont
vangen, werden de naambrieven geopend, waarbij bleek, dat de 
ontwerpers van deze ontwerpen respectievelijk zijn: 
Ir. W. Vermeer, te Rotterdam. 
Ir. J . A. Brinkman en Ir. J . H. v. d. Broek, te Rotterdam. 
Ir. H. Kammer, te Schiebroek. 
Jos. de Jonge, te Rotterdam. 
H. Sutterland, te Overschie. 

OPROEPING CANDIDATEN VOOR HET VOORBEREIDEND EN HET DEFINITIEF EXAMEN 
VOOR BOUWKUNDIG OPZICHTER 1941. 

De Commissie, belast met het afnemen van het examen ter ver
krijging van het diploma van Bouwkundig Opzichter, ingesteld 
door den Bond van Nederlandsche Architecten, deelt hierbij aan 
belanghebbenden mede dat, o n v o o r z i e n e o m s t a n d i g 
h e d e n v o o r b e h o u d e n , in het voorjaar 1941 het voorbe
reidend en het definitief examen Bouwkundig Opzichter zal 
worden afgenomen. 
De aangifte voor deelneming aan deze examens is opengesteld 
tot uiterlijk 15 J a n u a r i 1941. 
Het eerste gedeelte van het Voorbereidend Examen zal worden 

afgenomen op Woensdag 9 April 1941, z o o m o g e l i j k in de 
plaatsen Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Arnhem en Assen. 
Het tweede gedeelte van het Voorbereidend Examen en het 
Definitief Examen zullen worden afgenomen te U t r e c h t , e n 
v a n g e n a a n op M a a n d a g 28 A p r i l 1941. 
De aangifte voor het examen moet geschieden op een daarvoor 
bestemd formulier, met het programma en de voorwaarden 
kosteloos verkrijgbaar aan het Secretariaat der Examens te 
Amsterdam, Weteringschans 102. 
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B O U W K U N D I G W E E K B L A D A R C H I T E C T U R A 
ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN 
EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

REDACTIE: IR. H. G. J. SC H E L LI N G, V O O RZ ITT E R, B. T. BOEYINGA, VICE-VOORZITTER, 
J. P. L. HENDRIKS, F. LENS VELT, J. W. H. C. POT, J. Z IETS MA. SECRETARIS: J. P. MIERAS. 
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NR 52 

DE MIDDELEEUWSCHE STAD EN HAAR IMMUNITEITEN 

DOOR IR. DAAN JANSEN. 

De romeinsche geschiedschrijver Tacitus vermeldt in het zes
tiende hoofdstuk van Cermania, dat, voor zoover hem bekend is, 
de Germanen niet in steden woonden. Deze uitspraak is door 
latere archaeologische onderzoekingen, ook door die van den 
allerjongsten tijd, bevestigd. De Germanen, althans zij die langs 
den Rijn en in de Neder-Duitsche laagvlakte woonden, leefden 
op afzonderlijke hoeven of wel groepsgewijze bijeen in kleine 
dorpen, die door Caesar en Tacitus als „oppida" worden aan
geduid. 
Het waren de Romeinen, die het begrip „stad" naar noordelijker 
landen hebben overgebracht. Zij stichtten hun „civitates" aan 
de rivierovergangen van Gallië en daarna aan die van Moezel, 
Rijn en Donau. Als echter in de derde eeuw na Christus de 
strategische wal langs Rijn en Donau gaat wankelen en de 
Romeinsche legioenen zich uit de germaansche landen terug
trekken, geraken ook de „Römerstadte" langs den Rijn in ver
val, daar de Germanen in het algemeen hun leefwijze in het 
open veld getrouw bleven. 
Het Christendom staat onder de romeinsche keizers aan vervol
gingen bloot, doch in de vierde eeuw, nadat keizer Constantijn 
de Groote tot het nieuwe geloof is overgegaan, ontwikkelt het 
zich tot een wijdvertakt en welbestuurd organisme met tal van 
plaatselijke gemeenten onder leiding van bisschoppen. De ger
maansche landen echter blijven vooreerst nog heidensch en pas 
vier eeuwen later zal daar het Christendom ingang vinden. Als 
op de concilies van Sardica (344) en Laodicea (363) wordt be
paald, dat een bisschopszetel slechts in een ommuurde stad ge
vestigd mocht zijn, dan is natuurlijk aan de maatschappe
lijke verhoudingen van de landen rond de Middellandsche Zee 
met hun vele steden gedacht. Ook bij de kerstening van Gallië 
kon de door de concilies vastgestelde regel zonder veel bezwaar 
worden gevolgd. Men vindt dan ook in Frankrijk, als centrum 
van een bisschoppelijke diocese, menige stad, die nog op haar 
romeinschen oorsprong kan bogen. 

Ten noorden en ten oosten van den Rijn ging dat niet zoo ge
makkelijk. Toch hebben de frankische koningen, of, zoo men 
wil, hun hofmeiers, ook bij de kerstening der friesche en Sak
sische landen het voorschrift betreffende de bisschopszetels 
willen volgen. Weliswaar ontbraken de steden, maar men kon de 
bisschoppelijke missionarissen doen wonen in voormalige ro
meinsche castella. ') Ook kwamen in aanmerking de sterkten, 
die de Franken zelf in het veroverde gebied hadden aangelegd 
en die den rechthoekigen vorm met de romeinsche castella ge
meen hadden en ten slotte — maar dan in een latere periode, 

1) Cas te l lum of c a s t r u m = romeinsche legerplaats. 

na algeheele onderwerping van het Saksische land — , enkele 
van de inheemsche volksburchten. 1) 
Het spreekt vanzelf, dat tot de oudste bisschoppelijke residenties 
in de Rijnlanden de „Römerstadte" Keulen, Mainz, Worms en 
Trier behooren. De bisschopzetels aan den Nederrijn zijn uiter
aard jonger. Het was in 696, dat aan Willibrord het castellum 
Trajectum — de Merovingische sterkte bij den Rijnovergang, 
ter plaatse, waar het romeinsche castellum had gelegen — als 
verblijfplaats werd aangewezen. Een eeuw jonger dan het 
Utrechtsche bisdom zijn de Westphaalsche diocesen Munster, 
Paderborn en Minden en nog weer van wat later tijd, die aan de 
overzijde van de Wezer, zooals Hildesheim. 
Wat Paderborn betreft: Karei de Groote liet omstreeks 777 bin
nen de beschuttende muren van het frankisch castellum bij de 
Paderbronnen een kleine kerk bouwen. Hathumar, de tweede 
bisschop van Paderborn, bouwde bij deze kerk een klooster als 
woning voor zichzelven en voor de geestelijken, die hem assis
teerden; hij bouwde ook een domschool en liet huizen bouwen 
voor het bisschoppelijk personeel; „So entstand eine kleine 
Stadt (urbs), welche alsbald mit Wall und Graben zu um-
geben, die Verhaltnisse dringend geboten. Dasz der Platz 
spatestens in dem Jahr 900 befestigt war, ist geschichtlich be-
zeugt". 2) 

Hoe was de toestand nu, vóórdat die omwalling tot stand kwam? 
De onderstelling is gerechtvaardigd, dat destijds de kerk en 
het klooster b i n n e n de reeds aanwezige frankische curtis 
heeft gelegen en de woningen van het bisschoppelijk personeel, 
van de familia — zooals deze groep van dienstbaren wel wordt 
genoemd — b u i t e n de curtismuren. 
Nu waren de frankische curti klein, althans aanmerkelijk klei
ner dan de castella der romeinen. Wat ons eigen land betreft, 
zijn ons betrouwbare afmetingen bekend sedert Prof. Holwerda 
de karolingische burchten van Dorestad en Ascola (Asselt in 
Limburg) heeft blootgelegd. Te Dorestad bestond de burcht uit 
een curtis, den eigenlijken hof (60 X 70 m), een met een vlecht-
muur versterkte ruimte, waarbinnen de sala, het hoofdgebouw 
en een paar bijgebouwen stonden. Bij de curtis sloot zich het 
eveneens ommuurde voorplein, de curticula of kleine hof (50x 
60 m) aan en ten slotte was er nog een ruime voorschans, het 
pomerium. De buitenmaten van het geheel bedroegen echter 
slechts 106 x 175 m. De Duitsche archaeoloogSchuchhardt, die 
een aantal frankische burchten in Westphalen heeft onder-

') De Saks ische vo lks - of v luchtburch ten werden bij een vi jandel i jken inval 
door het bedreigde vo lk als laatste wi jkplaats bezet en v e r d e d i g d ; ze wer
den echter nooit bij voor tdur ing bewoond. 
J) R ichter , Geschichte der Stadt Paderborn . 
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zocht, spreekt van curti van 100 x 100 m met een of twee voor
schansen. •>) 
Aan de hand van deze gegevens zouden we ons eenigszins een 
voorstelling kunnen maken van een zeer vroegen bisschops
burcht uit de 7e of 8e eeuw, waarvan geen enkele afbeelding 
bewaard is gebleven. Het zal een rechthoekige ruimte zijn ge
weest door een aarden wal of vlechtmuur omgeven en daar
binnen een klein houten of leemen kerkje, een even simpel 
monasterium, d.w.z. de gemeenschappelijke woning van den 
bisschop en enkele geestelijken, een schooltje en nog eenige 
woningen voor het personeel, de familia. Men kan zich het heele 
geval niet primitief en boersch genoeg denken. Het moge ons 
wat vreemd in de ooren klinken, als Alcuinus, de raadsman van 
Karei de Groote, in een latijnsch gedicht den bisschop van 
Utrecht aanspreekt als „runderri jke bisschop", doch inderdaad, 
het bisschoppelijk vermogen zal uit niet veel anders dan uit 
landerijen en vee hebben bestaan. 

De bisschop woonde met andere geestelijken samen. Aan den 
Munster, het bisschoppelijk kerkje, dat in die dagen nog niets 
van een kathedraal had, was dus reeds een college van geestelij
ken verbonden. De domheeren leefden met hun bisschop „in 
vita canonica" volgens den regel der Benedictijnen. Sinds de 
achtste eeuw is de kloosterlijke wijze, waarop zij samenwoon
den, nader vastgelegd in het statuut van Chrodeganges, bisschop 
van Metz 766), dat door Lodewijk de Vrome voor alle kapit
tels van het toen nog ongedeelde frankische rijk bindend werd 
verklaard 2 ) . Geheel in overeenstemming met het kloosterlijk 
karakter van het bisschoppelijk monasterium werd het tot den 
dom behoorend gebied als een i m m u n i t e i t beschouwd. 
Wat moet men daar onder verstaan? 

Het begrip „ Immuni te i t " is zoowel op oud-germaansche als op 
romeinsch-kerkelijke rechtsverhoudingen terug te voeren. Vol
gens germaansche opvatting moest het afgesloten erf worden 
geëerbiedigd, terwijl de gast er bescherming genoot. Men denke 
in dit verband aan den huisvrede en de daarmede verwante 
duitsche woorden „Umfr iedung" en „Friedhof". In Rome gol
den anderzijds de heiligdommen der goden als vrijplaatsen, 
waarheen de vervolgde kon vluchten om zich voor straf te vrij
waren. In het romeinsch-kerkelijk organisme werd dit „Asyl-
recht" op de heiligdommen der Christelijke Kerk overgedragen, 
mede in verband met het besef, dat het kerkgebouw en al wat 
daarmede annex was, als heilig en onaantastbaar moest gel
den. Deze opvatting was trouwens in overeenstemming met de 

') Schuchhardt , Fr i ihgesch. Befest igungen in N ieder -Sachsen. 

2) In een kroniek van 1608 wordt het gemeenschappeli jk leven van de dom

heeren van Spiers onder b isschop Balder ik als volgt beschreven : „es haben 

derzeit die T h u m h e r r n des Hohenst i f f ts zu Speyer noch under einer Regul 

und gewohnheit der K loster leuth gelebt, aus einem Hafen mit e inander 

gessen, under einem Dach gelegen, keiner nichts eigen gehabt und darbey 

gantz ein Geist l ich leben g e f ü h r t . " 
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pretentie der geestelijkheid om op eigen terrein gezag te oefe
nen, onafhankelijk van dat der wereldlijke overheid. 
Oorspronkelijk zal met het verleenen van immuniteit het toe
kennen van een privilege aan de geestelijkheid zijn bedoeld. 
Zeer spoedig werd echter de immuniteit in localen zin opgevat, 
dus bedoeld voor allen, die zich binnen het immuun verklaarde 
gebied ophielden. Ze strekte zich dus ook over de familia uit. 
We moeten bij dat woord vooral niet uitsluitend aan huisbe
dienden denken. Tot de familia konden landarbeiders en sol
daten van den bisschop behooren, beambten en scholieren van 
de domschool; in een volgend tijdvak ook de ambachtslieden, 
die in de „Domhüt te" te werk gesteld waren. De bevolking van 
het claustrale gebied der domkapittels was dus gemengd en 
bestond numeriek meer uit leeken dan uit geestelijken, maar 
allen genoten in meer of mindere mate de voorrechten van het 
wonen op immuun terrein. 

Zooals gezegd waren de frankische curti klein. Ze boden amper 
plaats voor de bisschopskerk, het monasterium en enkele bij
gebouwen. In de vroege middeleeuwen werden de munster
kerken opvallend vaak door brand vernield en werden dan door 
een grooteren Dom vervangen. Op den duur zal dan ook vrijwel 
elk curtis te klein gebleken, zijn om als ommuurd centrum van 
de bisschoppelijke diocese gehandhaafd te blijven. Werden 
echter de curtismuren geslecht, dan deed zich vanzelf de be
hoefte aan een nieuwere wijdere omwalling gevoelen, die dan 
ook mede het buurtschap, waar de familia woonde, omsloot. 
Zulks een immuniteitsmuur moet bisschop Bernward van Hil-
desheim (f 1022) gebouwd hebben ter bescherming van z'n 
Dom en diens onmiddellijke omgeving. Eerst in de twaalfde 
eeuw volgt een tweede ommuring, waarin de burgerlijke stad 
en het Michaëlsklooster mede werden opgenomen. 
In het algemeen ging de bouw van den immuniteitsmuur aan de 
omwalling van het oudste gedeelte der burgerlijke stad vooraf, 
ofschoon de oude oorkonden te dien opzichte niet altijd even 
duidelijk zijn. Men zou bijv. voor Paderborn moeten aannemen, 
dat de oudste omwalling van omstreeks 900 reeds een gedeelte 
der burgerlijke stad omsloot en later onder bisschop Mein-
werck (1009—1036) de Dom met de urbs een afzonderlijke 
immuniteitsmuur heeft gekregen. Vermoedelijk heeft dan ook 
te Paderborn de oude curtis-muur rond den Dom nog tot het 
begin der elfde eeuw bestaan, dus waarschijnlijk tot Meinwerck 
zijn grooten Dom ging bouwen. 

Wat Utrecht betreft, mag worden aangenomen, dat de franki
sche burcht, binnen welks muren de Oud-Munster of St. Salva-
torkerk met het monasterium heeft gelegen, aanmerkelijk klei
ner was, dan het voormalig romeinsche castellum en slechts den 
Zuid-Oosthoek ervan vulde. De St. Maarten daarentegen lag 
buiten de curtis „in vico", d.w.z. in het niet ommuurde buurt
schap, dat in een oorkonde van 777 als de vetus vicus, het oude 
Trecht, wordt aangeduid. Als zestig jaar later, in 838, de St. Maar-
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ten wordt beschouwd als te zijn gelegen binnen de muren van de 
stad Trecht (infra muros jamdicte civitatis (Trajecti)), dan moet 
o.i. aan een immuniteitsmuur worden gedacht, die de St. Maar
ten met de vetus vicus heeft omsloten en die tusschen 769 en 
838 moet zijn gebouwd. Er is reden aan te nemen, dat deze 
immuniteitsmuur op de reeds eeuwen tevoren in verval ge
raakte muren van het voormalig romeinsche castellum werd 
gefundeerd. ') 

Nu moeten we aandacht schenken aan een ander element in 
de ontwikkeling der stad. Buiten de burchtmuren vestigen zich 
ambachtslieden en kooplieden. Zij bewonen een marktvlek, dat 
in tegenstelling met de ommuurde urbs, het s u b u r b i u m 
wordt genoemd. In onrustigen tijd kon het z'n voordeel hebben 
een woonplaats nabij den burcht te kiezen. Bij dreigend gevaar 
zochten de bewoners van het suburbium bescherming binnen 
den domburcht. Zoo deden bijv. de bewoners van U-trecht, 
d.w.z. Buiten-Trecht, bij de nadering der Noormannen. Zij 
vluchtten overhaast binnen de immuniteit, waarna hun buurt
schap in vlammen opging. 
De markt van het suburbium lag in den regel nabij een der 
poorten van de immuniteit, zóó, dat de bisschop als marktheer 
haar kon overzien en er zoo noodig zijn gezag kon laten gel
den. Aan de markt was de oudste parochiekerk gelegen, de 
ecclesia forensis, die niet enkel voor de weinige bewoners van 
het suburbium bestemd was, maar ook voor de velen, die uit 
verren omtrek ter markt kwamen. De plattegrond van Halber-
stadt geeft deze ligging van markt en marktkerk (St. Maarten) 
ten opzichte van de immuniteit zuiver weer. Te Munster treft 
men langs den buitenrand van de Dom-immuniteit een reeks 
markten aan, die tesamen een breede marktstraat vormen met 
in het midden de parochiekerk St. Lambertus met haar hoogen 
toren. Te Xanten ligt het marktplein vóór de nog aanwezige 
immuniteitspoort, die onder de St-Michaëls-kapel doorgaat. De 
bekende markt van Hildesheim met het raadhuis en het 
„Templerhaus" ligt weliswaar op vrij grooten afstand van den 
Dom, doch een breede straat, die deel uitmaakt van den ver
bindingsweg tusschen twee voormalige stadspoorten (Damm-
tor en Eckemeckertor) draagt nu nog den naam van Alte 
Markt en deze ligt op ongeveer 100 m van den voormaligen im
muniteitsmuur. 

Oorspronkelijk was er een zeer opvallend onderscheid tusschen 
het territorium der geestelijkheid — de „vryheyt" , zooals het 
in oude oorkonden wel wordt genoemd — en het bedrijvige 
suburbium. Toch bleef het claustrale gebied z'n kloosterlijk 
karakter niet ten volle behouden. In den loop der eeuwen wer
den de meeste kapittels rijk, met name de Domkapittels en de 
positie van kanunnik werd meer een meer een begeerd ambt 
voor de jongere zoons van adellijke geslachten. Naarmate het 
1) Zie schr . ar t ikel in het Jaarboekje van O u d - U t r e c h t 1939. 
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vermogen toenam, werden de Domheeren steeds meer in be
slag genomen met de in stand houding van het verworven 
bezit en het beheer der uitgestrekte landerijen, die aan het 
kapittel toebehoorden. De plichten van den veelvuldigen dienst 
op het koor konden in ruime mate aan vicarissen worden over
gedragen. De kapittels verwereldlijkten, weliswaar niet ineens, 
maar toch vanaf het eind der negende eeuw, geleidelijk aan. 
De Domheeren gingen afzonderlijk wonen in eigen huizen; het 
werden in plaats van reguliere, seculaire kanunniken. ') 
De securalisatie der kapittels gaf aan de immuniteiten weer 
een geheel ander aanzien. Ruimtelijk waren ze er niet op be
rekend. Te Munster wist het Dom-kapittel zich ruimte te ver
schaffen door de familia, die tot dusverre binnen de burcht
muren had gewoond, naar de stad te verwijzen. Elders bleek 
het mogelijk de immuniteit te vergrooten en een krans van 
„ D o m k u r i e n " rond de burchtmuren te bouwen, waarna deze 
uitleg natuurlijk zonder meer als claustraal gebied werd be
schouwd. Het kapittel van Oud-Munster te Utrecht slaagde er 
met moeite in zeven huizen op eigen terrein te bouwen, waarna 
er nog twee op het aangrenzend gebied van den St. Maartens-
dom werden gezet. Maar ook kwam het voor, dat domheeren 
zich huizen bouwden op erven, die in het geheel geen verbin
ding met hun immuniteit hadden en dus ergens in de profane 
stad woonden, zonder hun claustrale rechten prijs te geven.-) 
De omstandigheid, dat de kapittels in zulke gevallen geen af
gerond geheel vormden, gaf al aanleiding tot juridische con
flicten. De onderlinge verhoudingen tusschen stad en kapittel 
werden echter pas met recht ingewikkeld, toen de steden zelf 
sinds de elfde eeuw ommuurd werden. Zoolang de bewoners 
van het suburbium bij gevaar een toevlucht in de burcht zoch
ten, sprak het vanzelf, dat ze ook bij de verdediging hielpen, 
maar welke verplichtingen hadden de hooge heeren van het 
kapittel ten opzichte van den stadsmuur, die hun immuniteit 
mede omsloot? Dit vraagstuk werd nog gecompliceerder, wan
neer zooals te Minden, te Spiers en te Hildesheim de immuni
teitsmuur gedeeltelijk met den stadsmuur samenviel en de 
burgerij dus belang had bij het in verdedigbaren staat blijven 
van den immuniteitsmuur, waarover zij geen zeggenschap had. 
De domheeren van Spiers veroorloofden zich in den buitenmuur 

1) S o m s maakte een of andere gebeurtenis een plotsel ing einde aan de 

„ v i t a canon ica" . Zoo moet een groote brand in 1100, die den D o m te Os-

n a b r ü c k en zijn nevengebouwen in asch legde, aanle id ing zijn geweest, dat 

de mede verbrande broederhof (curia f ra tum) , het m o n a s t e r i u m , niet werd 

herbouwd, maar de domheeren in afzonderl i jke huizen gingen wonen. 

T e Merseburg word t in 1177 voor het eerst v a n c laus t ra le huizen (Dom

kurien) gerept. H i e r bleef echter tot 1400 toe een deel v a n de domheeren 

samenwonen en v e r k r e g e n enkel de zg. canonic i majores eigen huizen. 

2) Bleef ergens het m o n a s t e r i u m , na aan z'n oorspronkel i jke bes temming 

te zijn o n t t r o k k e n , bestaan, dan werd het voor zeer ui teenloopende doel

einden g e b r u i k t : als kapi t te lzaa l , als school of als choraa lhu is , ook wel als 

rechtsgebouw, z iekenhuis of taveerne. 
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kleine poortjes te maken en konden dus 's avonds, nadat de 
stadspoort gesloten was, naar buiten gaan, maar bovendien 
konden zij iedereen de „vryheyt" en daarmede de stad binnen
loodsen, zonder dat de stadswacht het kon verhinderen. 
Dat de kanunniken, als geestelijken, vrijdom van belasting en 
accijns genoten, was op zich zelf niet zoo erg, maar bedenke
lijker werd het als de eerwaarde heeren binnen de burchtmuren 
gelegenheid gaven allerlei bedrijf uit te oefenen, dat daardoor 
aan het toezicht van stadsbestuur en gildemeesters bleef ont
trokken. Er waren trouwens kanunniken, die er de voorkeur 
aan gaven op hun landgoed een ridderhofstede te bewonen en 
er dan geen bezwaar in zagen de sombere claustrale woning, 
die te hunner beschikking stond, aan welgestelde burgers te 
verhuren. Deze konden zich zoodoende binnen de immuniteit 
nestelen en wisten op allerlei wijze van het wonen op immuun 
gebied partij te trekken. Officieel was zulk een transactie niet 
geoorloofd en het Utrechtsche kapittel van St. Jan moest dan 
ook in 1344 en later telkens weer het verhuren, verkoopen of 
verpanden der claustrale woningen aan anderen dan leden van 
het kapittel verbieden. 

Ook de onschendbaarheid van de immuniteit in strafrechte
lijken zin bracht eigenaardige toestanden mede. Bisschoppelijk 
personeel en wat zich verder als onderhoorigen binnen de 
burchtmuren bevond, kon in de stad zich vrijelijk aan allerlei 
misdrijf schuldig maken en ter rechter tijd zich aan vervolging 
onttrekken. Weliswaar vond het kapittel in ernstige gevallen 
wel aanleiding om den schuldige uit te leveren, maar ook 
kwam het voor, dat de verbolgen burgerij met geweld de im
muniteit binnendrong om een voortvluchtige te achterhalen. 
Eveneens kon het marktrecht aanleiding zijn, dat de goede 
verstandhouding tusschen stad en immuniteit tijdelijk of blij
vend werd verstoord. In den Karolingischen tijd werden de 
markten nog bij de Munsterkerk gehouden. In enkele steden 
(Osnabrück) bleef ook in later tijd het marktterrrein binnen 
de immuniteit en vrij algemeen werd de jaarmarkt bij den Dom 
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gehouden. Te Passau wordt het suburbium ook wel „Neu-
markt" genoemd, zoodat er aanleiding is een voormalige „Alt-
markt" binnen de immuniteit te onderstellen. Ook als het 
markthouden in het suburbium reeds lang regel is, blijft de 
immuniteitsmarkt op een of andere wijze voortbestaan. In 1324 
schaft de raad van Spiers de veemarkt bij den Munster af, ten
einde de rust van het claustrale gebied te bevorderen. Elders 
echter opent het kapittel zelf een markt binnen de „vryheyt" 
in concurrentie met die van de stad. Het kapittel kon dan, zoo
als bv. te Naumburg geschiedde, marktgeld heffen, dat niet 
aan de stad behoefde te worden afgedragen. Natuurlijk zochten 
dan de stedelijke overheden naar middelen om het marktverkeer 
op immuun terrein te verhinderen. Ze namen goederen in beslag, 
die de stadspoort moeten passeeren om de immuniteit te be
reiken en verboden de burgerij op den „Doemhoff" ter markt 
te gaan. De Keulsche raad verbiedt in 1450 de ingezetenen en 
ook die van het aan de overzijde van den Rijn gelegen Deutz op 
het immune gebied van Crosz-St Martin levensmiddelen te 
koopen en de raad van Bamberg gaat nog een stapje verder en 
ontzegt bovendien den immuniteits-bewoners den toegang tot 
de stedelijke markt. 

Dat de aanwezigheid der geestelijke enclaves midden in de 
burgerlijke stad een voortdurende aanleiding tot conflicten tus
schen stad en immuniteit moest wezen, is duidelijk. Men kon 
elkander aardig dwars zitten, al zal het niet altijd zoo hoog 
geloopen zijn als te Bamberg, waar in 1435 de burgerij de im
muniteit van de abdij op den Michaëlsberg binnendrong, het 
kerkinterieur verwoestte en de bijgebouwen in brand stak! 

Op zich zelf zijn al die juridische verwikkelingen zeer interes
sant, maar ze verdienen onze belangstelling slechts in zooverre 
ze van eenigen invloed op de ontwikkeling van het stadsplan 
zijn geweest. De ommuring der immuniteit was noodzakelijk, 
zoolang de stad zelf zich de weelde van een eigen omwalling 
niet kon veroorloven. Nadien was ze eigenlijk overbodig, al kan 

ze bij een conflict tusschen den bisschop en de stad nog wel 
eens van nut zijn geweest. Reeds in de Middeleeuwen werd de 
immuniteitsmuur hier en daar als hinderlijk beschouwd en ge
slecht. Te Paderborn bleef de scheiding tusschen het claustraal 
gebied en de stad door kettingen, te Worms en te Spiers door 
grenssteenen gemarkeerd. Elders, waar, zooals in het Saksi
sche Meissen en het Hessische Fritzlar, de Dom zich hoog boven 
de benedenstad verheft, heeft de immuniteit haar karakter van 
Domburcht tot in onzen tijd voortreffelijk bewaard. Maar overi
gens is de scheiding tusschen stad en immuniteit in den loop 
der eeuwen zoozeer vervaagd, dat alleen een goed kenner der 
plaatselijke historie de voormalige grenzen nog weet aan te 
wijzen. Toch ligt hier en daar in een vergeten stadje nog wel een 
oude immuniteit te droomen, zooals in het even over onze lands
grens gelegen Xanten. 

Naast veel wat overeenstemt, is er toch ook een groote ver
scheidenheid in den aanleg der oude immuniteiten. Zoowel de 
natuurlijke ligging als de snelle groei van de profane stad kon 
aan een immuniteit elke mogelijkheid van expansie ontnemen. 
In dat geval stonden de claustrale huizen dicht opeen, soms 
slechts door een nauwe gang van de kathedraal gescheiden. 
Maar elders, vooral als het kapittel de „vita canonica" niet of 
nauwelijks meer gekend had, lagen de woonhuizen der kanun
niken in wijden krans rond de kapittelkerk, geheel vrij, op ruime 
erven met vruchtboomen beplant. Zulk een aanleg moeten de 
Utrechtsche immuniteiten van St. Pieter en van St. Jan hebben 
gehad. Jammer, dat zulk een aantrekkelijke aanleg van een 
„vryheyt" in ons land niet zóó bewaard is gebleven, als we haar 
in Engeland wel hebben aangetroffen. Te Utrecht werden, toen 
de kapittels gaandeweg verarmden, de terreinen verkaveld en 
zoowel aan de voor- als aan de achterzijde kregen ze een aan
eengesloten bebouwing, terwijl bovendien het in het midden 
gelegen kerkhof door nieuw aangelegde straten aan het zoo 
karakteristiek isolement (zie de plattegrond van Minden) werd 

onttrokken. Trouwens het blijft nog raadselachtig, dat de vier 
Utrechtsche kapittels, die met de Hervorming mede gingen, hun 
leven tot den Franschen tijd hebben gerekt. Het ambt van ka
nunnik had door het wegvallen van den koordienst in de colle
giale kerk zijn diepere beteekenis verloren en het kapittel bleef 
nadien een college van adellijke heeren, die als rentmeesters het 
slinkend vermogen der instelling beheerden, tot Napoleon in 
1811 aan hun onwezenlijk en eenigszins ridicuul bestaan een 
einde maakte. 
Toch hebben de immuniteiten voor de historie van onzen steden
bouw beteekenis. De bisschopshof is de kern, waaruit de stad is 
gegroeid, doch hij wordt daardoor niet het organisch centrum 
der stad, daar het bestuurlijk en het economisch centrum, raad
huis en markt, buiten z'n muren zijn gelegen. Daardoor krij
gen de plattegronden van bisschopsteden iets verwrongens, 
vooral, wanneer er, zooals te Utrecht meer immuniteiten bijeen 
liggen. Dan wordt een natuurlijke groei der stad in hooge mate 
belemmerd en moet er rond en tusschen de immuniteiten door 
gebouwd worden. Te Paderborn moest de doorgaande weg om 
de Domvrijheid heen gelegd worden; te Utrecht buigt de „nije 
weg", die van de Bilt komt en op den Domtoren is gericht, in 
wijden boog om de immuniteit van St. Jan. 
De plattegronden van onze Middeleeuwsche steden hebben den 
naam van grillig te zijn, „un amas de maisons, entassées péle-
méle, sans systéme, sans economie, sans desein." Stellig waren 
de middeleeuwers minder geneigd om langs een strak lijntje te 
werken als hun meer mathematisch geschoolde nakomelingen 
uit den renaissance-tijd, maar toch valt er veel schijnbaar wille
keurigs in het stratenplan onzer oude steden te verklaren uit de 
noodzakelijkheid, dat met allerlei rechtsverhoudingen moest 
worden rekening gehouden. Voor de vruchtbare analyse van een 
middeleeuwsche stad is dan ook bekendheid met het wezen der 
immuniteit en de historische ontwikkeling er van onontbeerlijk. 
Nov. 1940. DAAN J A N S E N . 
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MEDEDEELING VAN DE „COMMISSIE BOUWCONSTRUCTIES". 

De „Commissie Bouwconstructies", ingesteld door den Bond 
van Nederlandsche Architecten, belast met het ontwerpen van 
bouwconstructies, die zich aanpassen aan de tegenwoordige 
bouwmaterialen-positie van Nederland, heeft het volgende 
werkprogramma opgesteld: 

1. Fundamenten en mortels; 
2. Binnendeurkozijnen in lichte scheidingswanden, in half-

steensmuren, in muren van een steen en dikker, benevens 
kastdeurkozijnen; 

3. Buitendeurkozijnen; 
4. Buitenraamkozijnen met naar binnen draaibare ramen, met 

naar buiten draaibare ramen, voor schuiframen, voor kiep
ramen en voor erkerramen; 

5. Keukenbetimmeringen, omvattende keukenkasten en aan-
rechtbetimmeringen; 

6. Dakkapellen; 
7. Gootconstructies, muurafdekkingen, enz.; 
8. Afvoer van hemelwater; 
9. Trappen; 

10. Balcons en veranda's. 
Zij zal buiten beschouwing laten de dakconstructies, de vloer
constructies en de wandconstructies, welke bestudeerd worden 
door een commissie, ingesteld door het Centraal Instituut voor 
materiaalonderzoek. 

F u n d a m e n t e n e n m o r t e l s . 
In streken waar veel zand aanwezig is, zou in aanmerking kun
nen komen de kalkzand- of Pisébouw, beschreven in het daarover 
handelende werk van Engel. Ook de architect Carl Siebold heeft 
in zijn werk „Viventi Satis", 2e deel, „Oude bouwwijzen in 
nieuwen vorm" deze bouwwijze verdedigd, die in Duitschland 
in 1842 door Prochnow werd ingevoerd. 
Zand wordt met 10-12% kalk zoo droog mogelijk vermengd en 
dooreen gewerkt, zoodat het er in gereed zijnden toestand uitziet 
als even bevochtigd zand. 
Daarna wordt het laagsgewijze in bekistingen of in vooraf ge
graven fundeeringssleuven gebracht en vastgestampt tot de 
stamper klinkt, of zich het water aan de oppervlakte vertoont. 
Na het stampen kunnen de bekistingen direct worden verwij
derd en opnieuw worden gebruikt. 
De vervaardiging van kalkzandmuren geschiedde in Zweden 
reeds voor honderd jaren, toen de architect Ryden in 1828 de 
door brand vernielde stad Boras met kalkmortel-huizen her
bouwde. Hij paste echter niet de stamp- doch de gietmethode 
toe. De kalkzandbouwwijze schijnt van Zweden naar Duitsch
land te zijn overgewaaid. De eerste kalkzandsteenhuizen vindt 
men in Pommeren. 
Bij de Duitsche kalkzandstampbouwwijze wordt de kalk meestal 
als kalkmelk (1 deel kalk op 8 a 10 deelen zand) toegevoegd. 
Moet de stampmassa snel verharden, dan kiest men een ver
houding 1 deel kalk, 1 deel cement en 6 tot 8 deelen zand en 
voor fundamenten 1 deel kalk, 5 deelen zand en 5 deelen bak
steenpoeder. 
Slakken en sintels kunnen eveneens worden gebruikt. Bind
middel kalk met of zonder cement of tras, mengverhouding 
ongeveer 1 deel bindmiddel, 2 deelen zand en 6 tot 8 deelen 
slakken. 
Betonnen huizen zouden gemaakt zijn van 1 deel cement, 6 
deelen zand en 14 deelen slakken van een gasfabriek; voor 
fundeeringen dus stellig een goedkoop product. 
Hoewel de „Commissie Bouwconstructies" voorstellen tot doel
matige buiten- en binnenwandconstructies in hoofdzaak aan 
de nevens haar werkende bovenvermelde commissie overlaat, 
zoo wil zij toch de aandacht er op vestigen, dat ter compen
seering van de noodzakelijke kostenvermeerdering van het 
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bouwen ten gevolge van de aanpassing aan de huidige mate
rialen-positie, zonder eenig bezwaar van slappere metselmortels 
voor het optrekken van buiten- en binnenmuren kan worden 
gebruik gemaakt, dan thans algemeen gebruikelijk is. Niet 
slechts wordt met deze mortels, mits oordeelkundig in verband 
met het doel samengesteld, voldoend sterk werk en voor bui
tenmuren alleszins voldoende waterdichtheid bereikt. Deze 
slappere mortels hebben bovendien het voordeel, dat het daar
mede opgetrokken muurwerk minder broos wordt, veeleer een 
zekere taaiheid verkrijgt, waardoor ongelijke zettingen, die in 
het algemeen nooit geheel te vermijden zijn en in dezen tijd 
wellicht nog eerder zullen voorkomen, niet zoo spoedig scheu
ren veroorzaken. Op grond van het bovenstaande verdient toe
passing van de in ons land vervaardigde schelpkalk zeer sterk 
aanbeveling en wel in de volgende door de Vereeniging van 
Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten aanbevolen samenstel
lingen: 
Sterke mortel . . . . 1 schelpkalk y4 cement 3 zand 
Basterd-mortel . . . . 1 schelpkalk y4 cement 4 zand 
Pleistermortel . . . . 1 schelpkalk 3 zand 
Voegspecie 1 schelpkalk 2 zand 
Waterdichte mortel . . y 2 schelpkalk 1 cement 3i / 2 zand 
Waterdichte mortel, uit
sluitend voor werk onder 
water 1 schelpkalk 1% cement 2y 2 zand 
K o z i j n c o n s t r u c t i e s . 
Bij het onderzoek naar de kozijnconstructies is de noodzakelijk
heid gebleken om te zoeken naar een doelmatig materiaal voor 
klossen. 
Klossen in muurwerk, ter bevestiging van verschillende betim
meringen, zooals plinten, buik- en andere muurlijsten, smet-
planken van trapleuningen en voor de bevestiging van leidin
gen moeten in dezen tijd niet meer van hout gemaakt worden. 
Weliswaar wordt voor dergelijke klossen veelal van afvalhout 
gebruik gemaakt, doch in dezen tijd van houtschaarschte kan, 
zooals nader zal blijken, alle houtafval op betere wijze gebruikt 
worden. Bovendien geven ingemetselde klossen steeds een min
der goede bevestigingsconstructie. Door het vocht uit het met
selwerk of het beton zwellen zij aanvankelijk en moeten der
halve later minstens evenveel krimpen, waardoor zij, zelfs bij 
zwaluwstaartvorm los zullen gaan zitten. Bovendien eischen 
zij soms breedere betimmeringen, soms bekleeding met metaal
gaas of steengaas om het pleisteren over hout mogelijk te 
maken. Er bestaan thans verschillende materialen, die even
als hout spijkerbaar en schroefbaar en tevens spijkervast en 
schroefvast zijn, doch die boven hout het voordeel hebben, dat 
zij niet werken en dat de aanhechting van de mortel dienten
gevolge in stand blijft en de pleister zonder eenig bezwaar over 
klossen van dergelijk materiaal kan worden doorgevoerd. Of
schoon verschillende soorten van lichtbeton, zooals bimsbeton, 
slakkenbeton, gasbeton en voorts ook houtgraniet goed spijker-
baar zijn, zoo hebben sommige dezer materialen het groote 
nadeel, dat zij niet spijkervast zijn, zoodat spijkers en schroe
ven er niet voldoende vast in hechten. 

Voor zoover men niet over objectieve gegevens dienaangaande 
beschikt, moet ieder voor zich door een gemakkelijk uit te 
voren proef de spijker- en schroefvastheid van dergelijke 
materialen onderzoeken. Zeer goede resultaten t.a.v. spijker
en schroefvastheid geeft houtbeton, vooral wanneer dit gemaakt 
is van gemineraliseerd afval van hardhout. Een dergelijk mate
riaal, het „f ire-brake", oorspronkelijk bedoeld als brandwerend 
materiaal, blijkt uitstekende spijker- en schroefvastheid te be
zitten. Bij de bestudeering van de kozijnconstructies voor binnen
deuren heeft de commissie van de beschikbaarheid van dit en 
overeenkomstig materiaal gebruik gemaakt. 

Aangezien ook staal slechts in beperkte mate in ons land ter 
beschikking is, zal ruimere toepassing van stalen ramen het 
euvel van te kort aan hout slechts verplaatsen naar het staal. 
Ter vervanging van hout heeft de commissie allereerst aan 
machinaal vervaardigd, zeer dicht en vast beton, zooals schok-
beton en trilbeton gedacht. Uitvoering in beton, zoowel van de 
kozijnen als ook van de ramen en eventueel van de deuren acht 
de commissie uitsluitend voor enkele utilitaire gebouwen, voor 
veestallen en fabrieksruimten toelaatbaar. De combinatie van 
houten deuren en ramen met betonkozijnen acht de commissie 
niet doelmatig; zij is van oordeel, dat in het algemeen houten 
deuren en ramen tegen hout hun aanslag moeten vinden. Deze 
eisch klemt h.i. vooral zeer sterk bij buitenkozijnen. Bij binnen
kozijnen kan het bezwaar voor den aanslag tegen hard, onveer
krachtig materiaal nog door tusschenvoeging van schokdempend 
materiaal, als caoutchouc, ondervangen worden, zooals bij stalen 
binnendeurkozijnen met houten binnendeuren veelvuldig wordt 
toegepast. Voorts geeft het afhangen en het sluitbaar maken 
van houten ramen en deuren in betonnen kozijnen bezwaren, die 
wel opgelost kunnen worden, doch waarbij deze oplossingen 
eenerzijds tamelijk kostbaar worden, anderzijds de vrijheid van 
de toe te passen sloten en scharnieren zeer sterk inperkt. 
De commissie heeft voorts overwogen de mogelijkheid om bij 
handhaving van de in ons land gebruikelijke kozijnconstructies 
de daarbij gebruikelijke houtzwaarten te reduceeren. Deze 
methode, waarnaar ieder wel het eerst zal hebben gegrepen om 
tot houtbesparing te geraken zonder meer staal te gebruiken en 
waarvan oplossingen dan ook hier en daar reeds gepubliceerd 
zijn, heeft echter eenige bezwaren, waarom de commissie una
niem van oordeel is, dat een oplossing in andere richting moet 
worden gezocht. 

Toepassing van zeer licht kozijnhout heeft weliswaar het voor
deel, dat de absolute krimpnaad van het hout ten gevolge van de 
geringe afmetingen in beide richtingen t.a.v. de gebruikelijke 
kozijnzwaarten gereduceerd is, daartegenover staat het nadeel, 
dat bij de in ons land gebruikelijke kwaliteit en vochtigheids
graad van het kozijnhout het euvel van het krom- en scheluw-
trekken van het hout, vooral ter plaatse van naast sponningen 
overblijvende dunne houtstrooken t.o.v. de gebruikelijke con
structies zal verergeren. Het bezwaar van tijdens de geheele 
periode van den opbouw èn aan regen en wind èn aan bescha
diging door ruwe behandeling en materiaaltransport te zijn 
blootgesteld, wordt bij dergelijk zeer licht kozijnhout ernstiger. 
Het gevaar van doormetselen der stijlen vermeerdert, indien 
daartegen niet bijzondere voorzieningen worden getroffen. Door 
de weinig zorgvuldige wijze, waarop vooral in den massa-woning-
bouw veelal de scharnieren worden bevestigd, loopt zoowel het 
lichte kozijnhout zelf als de vaste stand en de bevestiging van 
een dergelijk licht kozijn aan den muur gevaar. Tenslotte, en dat 
heeft bij eenige leden der commissie den doorslag gegeven, wordt 
bij toepassing zelfs van de uiterste verkleining der doorsnede 
van het kozijnhout toch nog slechts een betrekkelijk geringe 
houtbesparing bereikt. De commissie is van oordeel, dat de 
rationeele methode, waarop het aan de Nederlandsche deuren
fabrikanten gelukt is met sterke beperking van de houtzwaarte 
een betere deur te leveren, een richtsnoer voor een bezuiniging 
kan zijn, die tevens kwalitatief een verbetering beteekent. Op 
grond van deze overweging zoekt zij de oplossing der tegenwoor
dige moeilijkheden in de richting van den montagebouw, waarbij 
niet slechts zooals tot dusver gebruikelijk de binnendeuren en 
soms ook de buitendeuren kant en klaar door de fabrieken wor
den geleverd, doch waarbij deuren en ramen, afgehangen en 
sluitbaar gemaakt in hun omrandingen door de fabrieken wor
den geleverd en eerst in de periode van de afwerking, dus nadat 
het gebouw onder de kap of het plat is gebracht en de dakpannen 
of het cementmastiek is gelegd, nadat dus reeds veel vocht uit 
het metselwerk verdwenen is, worden1 aangebracht. 

Door ook voor de deur- en raamkozijnen tot den montagebouw 
over te gaan, wordt voortgegaan in de richting, waarin het bou
wen zich reeds gedurende geruimen tijd ontwikkelt. Het behoeft 
geen betoog, dat montagebouw vele voordeelen biedt. Doordat 
voor dergelijke kozijnen, evenals voor de ramen en de deuren 
gestoomd en kunstmatig gedroogd hout wordt gebezigd, daar 
waar groote afmetingen noodig mochten zijn, smallere strooken 
tegen elkaar kunnen worden gelijmd, terwijl bovendien door het 
aanbrengen in het gebouw, nadat dit waterdicht is afgedekt en 
reeds een gedeelte van het in het metselwerk gebrachte vocht 
kan zijn verdampt, wordt bereikt, dat de ramen en deuren nauw
keurig in hun sponningen blijven passen. Het afhangen, evenals 
het inhakken en aanbrengen van sloten, sluitingen en sluitplaten 
kan in de fabriek machinaal met groote zorgvuldigheid en nauw
keurigheid geschieden. Voorts kan door dezen montagebouw de 
bouwtijd bekort worden. 

Voor de bevestiging van de later — in de periode van de af
werking — aan te brengen kozijnen meent de commissie voor 
binnendeuren klossen van een spijkervast en schroefvast beton 
te moeten benutten. Voor de buitenkozijnen is de commissie ge
komen tot een combinatie van hoogst eenvoudig gevormde, 
sponninglooze omlijstingen van beton, waartegen de montage
kozijnen aan den binnenkant worden bevestigd. Dit heeft het 
voordeel, dat de opbouw daardoor meer overeekomstig de in ons 
land gebruikelijke en vertrouwde methode kan geschieden, ter
wijl bovendien daardoor ook het aspect een Nederlandsen karak
ter behoudt. 
De commissie is over de door haar ontworpen uitwerking van 
dit denkbeeld van montagebouw, gecombineerd met spijkerbare 
klossen en eenvoudige betonnen omlijstingen in overleg ge
treden met eenige betonfabrikanten en eenige deurenfabrikan
ten. Bij dit overleg is haar gebleken, dat verschillende deuren
fabrikanten reeds zochten naar een bevredigende oplossing 
voor het door de commissie voorgestane principe van den 
montagebouw en derhalve zeer gaarne bereid waren proef
stukken te vervaardigen, terwijl ook eenige betonfabrieken aan 
het maken van proefconstructies medewerken. 
Zoolang dit overleg met verschillende fabrikanten nog aan den 
gang is en over de proefconstructies nog geen oordeel kan 
worden uitgesproken, meent de commissie goed te doen, de 
door haar ontworpen constructies nog niet te publiceeren. De 
commissie is n.l. van oordeel, dat de door haar aangegeven 
oplossingen alleen voor toepassing mogen worden aanbevolen, 
indien het blijkt, dat deze ook inderdaad door de deurenfabri
kanten in uitstekende kwaliteit en tegen redelijken prijs kun
nen worden vervaardigd, terwijl toepassing van deze details, 
waarbij dat deel, dat onze kozijnen vervangt op de voor kozij
nen gebruikelijke wijze zou worden uitgevoerd en daarbij het 
maken der deuren en ramen, het maken der kozijnen en het 
afhangen en sluitbaar maken in geheel verschillende handen 
zou liggen, zou voeren tot een h.i. ongeoorloofde achteruitgang 
van de kwaliteit. Daartegenover is de commissie van oordeel, 
dat zoo de thans onderhanden proefnemingen gunstig resultaat 
opleveren, de door haar ontworpen montage-constructie niet 
zal zijn een tijdelijke en ongewenschte doch noodzakelijke 
noodoplossing, doch met vermindering van houtverbruik een 
constructieve verbetering beteekent, die derhalve ook na dezen 
abnormalen tijd toepassing zal blijven verdienen. 
Zoodra de proefnemingen, waaraan met spoed gewerkt wordt, 
bevredigende resultaten zullen hebben opgeleverd, zullen ver
dere publicaties volgen. 

De commissie deelt voorts mede, dat ook t.a.v. betonnen dak
goten, muurafdekkingen, enz. thans proefnemingen in uitvoe
ring zijn. 

's-Gravenhage, December 1940. 

DE „ C O M M I S S I E B O U W C O N S T R U C T I E S " 
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OVER BOIS FLEURI 

Het artikel van den Heer Schelling over enkele natuursteen
soorten in het Bouwkundig Weekblad No. 50/1940 geeft mij 
aanleiding nog iets mede te deelen over de Bois Fleuri. Deze 
steensoort heb ik kunnen toepassen voor een gevelbekleeding 
over een lengte van ruim 50 m, toevallig ook in samengaan met 
Noorsch kwartsiet, in het zelfde artikel besproken. 
Alvorens tot toepassing van Bois Fleuri over te gaan, heb ik mij 
geïnformeerd bij de eigenaars van de groeve, het Huis Fèvre 
& Cie te Parijs, omdat men met het toepassen van kalksteen
soorten niet altijd even gunstige ervaringen opdoet. 
Als punt van uitgang voor deze informatie vroeg ik den H H . 
Fèvre & Cie, of de Bois Fleuri ongeveer gelijk was aan de Corgo-
loin, die ik kende en waarvan ergens staat „Roche compacte a 
pate fine avec oolithes et polypiers gris jaunatre" en van groote 
drukvastheid. Ik dacht mij de Bois Fleuri uit de zelfde streek 
(Cöte d'Or). 

De Firma schreef mij o.a. het volgende: 
„De steensoort Bois Fleuri komt voor in het Juragebergte in 
de nabijheid van Zwitserland, in een streek ongeveer 200 km 
van Corgoloin verwijderd. 
De ligging van de groeve, de carrière des Petites Rippes, is in 
exploitatie tusschen Bourg en Nantua. 
De Bois Fleuri is van nature geheel verschillend aan die van de 
Corgoloin; terwijl de Corgoloin zich niet zonder gevaar in de 
maanden October-Maart laat ontginnen, is daarentegen de 
ontginning van de Bois Fleuri zonder eenig risico mogelijk in 
het slechtste seizoen. 
Wij beschouwen deze steen als het meest soliede materiaal dat 
men kan vinden en onze meening daaromtrent is gebaseerd op 
het volgende:" 
Hierna volgt dan een vergelijking van de Bois Fleuri met het 
graniet, waarbij zij opmerken, dat het graniet de reputatie heeft 
van een buitengewone deugdelijkheid. Onderzoekt men echter 
een granietgroeve aandachtig, dan dient erkend, dat de hoogere 
lagen betrekkelijk zacht zijn ten opzichte van de diepere lagen. 
Dit komt voort uit het verschil in temperatuur van de respec

tievelijke lagen met de daarmede samengaande verschijnselen 
van verschuivingen en die de verschillende elementen waaruit 
graniet is samengesteld, kwarts, veldspaat, glimmer, ontbinden. 
Na duizendtallen jaren heeft meerendeels het graniet afron
dingen van de gebergtekam gekregen. 
Dan vervolgt zij in bovenstaande vergelijking met graniet: 
„Het onderzoek van de geologische lagen, waarin wij de Bois 
Fleuri ontginnen, geeft ons er rekenschap van, dat de blokken 
aan de oppervlakte, blootgesteld aan de ongestadigheid van het 
weer sedert het Jura-tijdperk, harder zijn dan de met kalkge-
steente bedekte diepere lagen; bovendien is vast te stellen, dat 
deze blokken in de lucht sedert duizenden jaren aan het meest 
strenge klimaat, met telkens terugkeerende winters met tem
peraturen van ongeveer 25° C. zijn blootgesteld, geen enkel ver
lies aan samenhang vertoonen. 

Op deze wijze is ten duidelijkste aangetoond, volgens ons inzicht, 
dat de weerstand tegen temperatuurswisselingen superieur is 
aan die van graniet. 
Een Gallo-Romeinsche tempel, gelegen in de streek Izernore 
(1600 km boven de zeespiegel) is uitgevoerd in een steen van 
dezelfde structuur als de Bois Fleuri. 
Een onderzoek wijst uit, dat de scherpe kanten van de steen 
van dezen tempel nog niet beïnvloed zijn door de slechte weers
gesteldheden, de hoeken der blokken zijn nog even scherp als 
in den tijd van zijn oprichting." 
De Firma eindigt haar schrijven met een opmerking over de 
goede outillage van haar carrière, waardoor blokken van groot
afmeting kunnen worden gewonnen. 
Het voorgaande bevestigt dus het gunstig oordeel over de\ 
steen, doch ook mijn overtuiging is, dat zelfs deze harde kal 
steensoort haar poli op den duur in de buitenlucht verliest en 
dat doen de meeste granietsoorten toch niet! 
Ik meende, geachte Redactie, tegenover de ernstige studie, die 
de Heer Schelling van de Bois Fleuri heeft gemaakt, ook mijn 
„steentje" te moeten bijdragen. 

T H . V A N B RAN INGE, 

STUDIEKRING RESTAURATIE VAN OUDE TEEKENINGEN 

Het Dagelijksche Bestuur van den Bond van Nederlandsche Ar
chitecten heeft besloten tot het instellen van een Studiekring 
ter bestudeering van het vraagstuk van de restauratie van oude 
monumenten. 
In dezen Studiekring zullen in het bijzonder de volgende punten 
worden behandeld: 
a. het restaureeren van oude monumenten, met het oog op het 
behoud van oude cultuurwaarden, dus uit een oogpunt van het 
bewaren van objecten die historische herinneringswaarden heb
ben en uit dit oogpunt belangrijk zijn voor de geschiedenis van 
ons volk. Daarbij is het uit den aard der zaak mogelijk, dat de 
geschiedenis en de personen die daarbij een rol speelden, in dit 
geval nog belangrijker zijn dan het gebouw zelve. 

b. het restaureeren van oude monumenten om bouwkunst-
historische redenen, dus om het bewaren van oude bouwkunst 
en het bewaren van bepaalde karakteristieke stadsbeelden, welk 
laatste punt in het bijzonder is belicht op de vergadering van 
16 Maart j.l. 
c. het restaureeren van gebouwen als een basis voor het aan-
kweeken en onderhouden van het goede ambacht, en tenslotte 
d. het restaureeren van oude gebouwen, met het oog op het 
aankweeken van den zin voor het zuiver Nederlandsche bouwen 
onder de architecten. 
Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer, Hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, heeft zich bereid verklaard als voorzitter 
van dezen Studiekring op te treden. 
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