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S per  jaar  Jan.— ) voor 

het binnenland f

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 
 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 

(1 Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  België 

Voor de overige landen der  Post-Unie, ~ " 
met inbegrip van ë en 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling : met plaat . .

, idem, zonder  plaat »

£ » 

Zuid-Afrik a 1 - 2 

N van  tot en met  regels . . . >
het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer > o.
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

t een heilwensen aan onzen lezerskring zou hier  een 
terugblik op zijn plaats zijn; alleen men weet tegenwoordig 
niet, hoever men daarmede in het verleden moet terug-
gaan, om voor dat verleden belangstelling te vinden. 

Zullen wij  de mode volgen en een eeuw teruggaan in den 
uit een algemeen historisch oogpunt zoo belangrijken 
Franschen tijd ? e Opmerker"  bestond toen nog niet, 
maar de regels der  kunst waren nog niet vergeten. 

Zullen wij  bij  den aanvang van onzen 47sten jaargang de 
geboorte van e Opmerker"  herdenken? t zou voor 
ons eenige beteekenis kunnen hebben, maar die geboorte 
viel in een tij d van diep verval, waaraan wij  thans eigenlijk 
liever  niet terugdenken. 

Zullen wij  ons dan bepalen bij  het afgeloopen jaar? t 
is waar. dat ligt ons het naast, maar het behoort even 
onherroepelijk tot het verleden als alle vorige, cn wellicht 
vele belangrijker  jaren, en toch behoort het nog niet tot 
de geschiedenis. 

Wi j  kunnen de beteekenis van hetgeen er  in gebeurd is 
eigenlijk nog niet beoordeelen. wij  kunnen nog geen gevolg-
trekkingen maken, cn alleen maar  hopen en vertrouwen, 
dat  blijken zal een welbesteed jaar te zijn geweest, 
om daarna met de beste voornemens  in te gaan. 

r  dan in andere jaren hebben de beoefenaars der 
bouwkunst zich geweerd, om belangstelling voor hun kunst 
te wekken bij  het groote publiek. 

Een schoon besluit van hun werkzaamheid in deze rich 
ting was de Conferentie over het Bouwkunstig Element 
bij  dc bescherming der  Schoonheid van Nederland, in het 
laatst van r te Amsterdam gehouden. 

Verheffing van den architectenstand, verbetering van posi-
tie in alle kringen van bouwkundigen, daaraan zagen wij 
ijveri g werken met meer of minder  resultaat, al naar den 
weg, die daarbij  ingeslagen werd. 

n de openbare zaak. waar het pas gaf, lieten de bouw-
kunstenaars zich niet onbetuigd, schroomden zij  niet hun 
stem te laten hooren. al werd er  ook weinig naar  geluis-
terd. Volharden zal hier  geraden zijn. want vele quaesties 
van openbaar  belang, en vele voor de bouwkunst van bij-
zonder  belang, zijn door het verstreken jaar  onopgelost 
nagelaten. e nalatenschap moeten wij  aanvaarden zooals 
wij  haar  vonden, geen voorrecht van boedelbeschrijving 
kunnen wij  daarbij  bedingen; waar  ons mee op-
scheepte, dat moeten wij  aanvatten en tot een goed eind 
zien te brengen. 

Waarlij k er  is genoeg te doen voor den beoefenaar der 
bouwkunst, die zich niet opsluit in zijn werkkamer, maar 
het leven om zich heen gadeslaat. 

Er is zooveel te doen. dat de eenling al heel weinig 
kan uitrichten, maar  samenwerking dringend geboden is, 
wanneer men iets bereiken wil. 

Of  ons op dit punt veel verder  brengen zal. daar 
van is weinig te zeggen in een tijd . waarin splijtzwammen 
zoo welig tieren. 

En toch alleen door  samenwerking, niet in kleine groepjes, 
imaar van allen, zal het mogelijk zijn te komen tot de 
gewenschte organisatie in bouwkunstkringen en, met vcr-
gete dit niet. ook tot het terugvinden van de regels der 
kunst. 



1ste Jaarversla g der Permanent e Prijsvraag-Commissie . 
Aan 

de Constitueerende Vereenigingen. 

e Permanente Prijsvraag commissie heeft de eer  U bij 
deze voor  de eerste maal verslag uit te brengen van hare 
werkzaamheden over  het afgeloopen jaar, doch alvorens 
daartoe over  te gaan meent zij  een oogenblik stil te mogen 
staan bij  datgene, wat als dc aanleidende oorzaak van haar 
ontstaan is te beschouwen. 

t ligt niet in hare bedoeling zich daarbij  in uitvoerige 
historische beschouwingen omtrent het prijsvraagwezen in 
't algemeen te verdiepen, doch slechts in 't kort den loop 
der gebeurtenissen na te gaan. die de naaste aanleiding 
tot het in 't leven roepen der  algemeene regelen voor  nati-
onale bouwkundige prijsvragen zijn te achten, tot welker 
instandhouding cn toepassing de Permanente prijsvraag-com-
missie werd geroepen en naar  vermogen heeft te waken. 

Even oud als het uitschrijven van prijsvragen is. zijn 
de betuigingen van ontevredenheid — 't zij  van prijsvraag-
uitschrijvers, 'tzi j  van mededingers, 't zij  van derden — die 
bijna elke afloop eener  prijsvraag in zijn gevolg heeft. 
Slechts zeer  zelden is de instemming, met een jury-oordeel 
algemeen, doch daarentegen treffen haar  zeer  vaak ver-
wijten over  de ten uitvoerlegging van haar  taak, die van 
zeer  weinig waardeering, zoo niet erger, voor  den dikwijl s 
omvangrijken en moeilijken arbeid, dien zij  presteerde, ge-
tuigen. Wij  kunnen in de bouwkundige periodieken zoover 
teruggaan als we willen, jmmer vinden we meer  of minder 
scherpe afkeuringen over  de, naar  aanleiding van een prijs-
vraag verschenen jury-rapporten , en dit niet alken van hen, 
die zich bij  zulk een prijsvraag benadeeld of verontacht-
zaamd achtten, doch ook van buitenstaanders, die onpar-
tijdiger  oordeelend, gedurig aandringen op het volgen van 
meer vaste regelen bij  het uitschrijven en beoordeelen van 
prijsvragen, opdat de wederzijdsche rechten en verplichtin -
gen van prijsvraaguitschrijver s en mededingers beter  ge-
waarborgd worden. 

Zonder  twijfel werd die wensch naar  vaste regelen in 
de eerste plaats gevoed door  dc gedachte, daardoor  paal 
en perk te kunnen stellen aan het misbruik , dat door  menig 
prijsvraaguitschrijve r  van een prijsvraag gemaakt werd om, 
óf zonder, óf met een minimum van vergoeding zich ont-
werpen voor  een of ander  bouwwerk of eenig ander  object 
te verschaffen; maar  andererzijds ook lag aan die wensch 
de bedoeling ten grondslag om hen. wier  werkkracht op 
deze wijze misbruik t werd, tegen zich zelve te bescher-
men en ten slotte om beide partijen, maar  ook de jury , 
houvast te geven voor  hunne handelingen. 

Vaak toch werden met de beste bedoelingen en schijn-
baar  met de meeste zorg voorbereide prijsvragen uitge-
schreven, die achteraf toch bleken niet gelukt te zijn. om-
dat nodli prijsvraaguitschrijver , noch mededingers, noch jur y 
een tegenwicht in vast omlijnde regelen vonden voor  hunne 
subjectieve opvattingen omtrent hunne rechten cn plichten. 

Een der  eerste pogingen om- te trachten hier  te lande 
eenige orde in deze materie te brengen mogen we zien 
in een artikel van den heer  A. W. Weissman in e Op-
merker"  Xo. i van  waarin schrijver  een aantal eisehen 
opsomt, die bij  het uitschrijven van prijsvragen in acht 
genomen dienen te worden. n datzelfde jaar  hield de heer 
J. . n in het Genootschap „Architectur a et Amici-
tia"  een voordracht over  prijsvragen, waarbij  deze meer 
gepreciseerd dergelijke eisehen formuleerde en sedert dien 
is het onderwerp met korter  of langer  tusschenpoozen 
aan de orde van den dag gebleven, en telkens wanneer 

belangrijk e prijsvragen werden uitgeschreven ter  sprake ge-
bracht. 

e kolommen der  bouwkundige bladen getuigen van een 
voortschrijdende belangstelling in het prijsvraagwezen, ver-
moedelijk ook wel gevoed door  de resultaten, die met name 
in d en Oostenrijk met prijsvragen werden ver-
kregen. 

n  werd meer  definitief een vorm gegeven aan de 
eisehen, waaraan prijsvragen hadden te voldoen. 

t was de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, die eene reeks eisehen daartoe opstelde, welke zon-
der veel commentaar  door  dc bouwkundigen werden aan-
vaard, doch die nog te onvolledig waren, en te weinig 
een officieel karakter  droegen, om als een vast richtsnoer 
bij  het uitschrijven van prijsvragen ook door  prijsvraag-
uitschrijver s te worden aanvaard. 

t duurde daarna tot  dat het vraagstuk der  prijs-
vraagregelen weer  meer  principieel aan de orde werd gesteld. 

t minder  verkwikkelijk e verloop der  Vrcdes-paleis-
prijsvraag vestigde de aandacht meer  intens op de wen-
schclijkheid van algemeene regelen voor  het uitschrijven 
en berechten van bouwkundige prijsvragen, zoowel nationale 
als internationale, en in verband daarmede wist het Ge-
nootschap „Architectur a et Amicitia "  te bewerken, dat aan 
het voorloopig programma van het Architecten-congres, dat 
jaar  te n te houden, als  vraagpunt werd toe-
gevoegd : 

e organisatie van internationale bouwkundige prijsvra -
gen." 

n de vergadering van  Januari  van dit Genoot-
schap werd het onderwerp ingeleid door  den heer  P. J. de 
Jongh, welke vergadering daarop het navolgende besluit 
nam: 

e vergadering, overtuigd van de noodzakelijkheid om 
over  te gaan tot de uitvoering van dc door  het Genootschap 
in  gestelde conclusies ten aanzien van het vaststellen 
van a l g e m e e ne r e g e l en voor  het uitschrijven van 
bouwkundige prijsvragen, noodigt het bestuur  van A. et A. 
uit eene c o m m i s s ie te benoemen, samengesteld uit d r i e 
leden en twee bestuursleden, 

en deze commissie op te dragen: 
a. het in a l g e m e e ne t r e k k e n vaststellen van 

g r o n d s l a g e n, waarop de regeling van elke prijsvraag 
dient te zijn gebaseerd. 

b. deze grondslagen na goedkeuring der  vergadering vóór 
den gestelden datum van  Apri l a.s. in te dienen bij 
het comité van het l A r c h i t e c -
t e n - C o n g r e s, dit jaar  te n te houden; 

c. volgens de onder  b genoemde grondslagen te ont-
werpen en ter  goedkeuring aan de vergadering voor  te 
leggen, een o n t w e r p - r e g e li ng tot in onderdeden ten 
dienste van het uitschrijven van openbare en besloten 
nationale bouwkundige prijsvragen; 

d advies uit te brengen omtrent de wijze waarop uit-
voering aan dc vastgestelde regeling moet worden gegeven. 

e ingevolge dit besluit benoemde Commissie, bestaande 
uit de heeren Jos. Th. J. Cuypers, W. t Czn., 
J. . W. , uit de leden en . P. Berlage en Paul 
J. de Jongh, uit het bestuur  van A. et A., kon haar  con-
cept reeds in de vergadering van  Apri l  ter  tafel 
brengen en zag dit bijna ongewijzigd aangenomen, terwij l 
besloten werd het aan het Comité van het Architecten-
Congres te n toe te zenden. 

j  de behandeling van dit en andere op hetzelfde onder-
werp betrekking hebbende voorstellen door  het Congres, 
werd door  de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
tc m eene motie voorgesteld en aangenomen van 
den volgenden inhoud: 

a proposition de la Société Architectur a et Amiciti a 
„d'kmlsterda m presentée au  Congres l des 
',Architectes, demandant d'obtenir  une plus grande exten-
sion, le Bureau du . Congres international des archi-
„tectes choisira une commission préparatoir e dans laquelle 
, la Société Architectur a et Amiciti a d' Amsterdam sera re-
presentee. Cette Commission se composera de sept mem-
bres." 

t Weener  Congres stelde daarna op den basis van 
het voorstel van „Architectur a et Amicitia "  algemeene rege-
len op in den weinig bindenden vorm van „recommanda-
tions"  concernant les concours publics internationaux d'ar-
chitecture. 

„Architectur a et Amicitia "  meende toen, dat de tij d ge-
komen was om algemeene regelen voor  n a t i o n al e prijs-
vragen te concepieeren en stelde de afwikkeling dezer  aan-
gelegenheid in handen eener  Commissie bestaande uit dc 
heeren W. t Czn., . Wi n en P. J. de 
Jongh, die in i  een concept-voorstel aan de ver-
schillende bouwkundige vereenigingen aanbood met daaraan 
gepaard verzoek om eventueele opmerkingen ter  kennis der 
Commissie tc brengen. 

Een ingevolge de gemaakte bemerkingen opgesteld
concept bereikte de Vereenigingen in Augustus  met 
een verzoek om afgevaardigden te benoemen, ten einde 
in gemeen overleg die regelen definitief vast te stellen. 

Benoemd werden: door  de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst de heeren A. Salm G.Bzn. en J. ; 
door  de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  de hee-
ren . van der t g en C. N. van Goor en 
door  den Bond van Nederlandsche Architecten de hee-
ren . P. C. de Bazel en Jos. Th. J. Cuypers, terwij l voor 
„Architectura "  de bovengenoemde heeren optraden. 

Na verscheidene bijeenkomsten dezer  Commissie, waarin 
een groot verschil van inzicht, omtrent de eisehen in de 
regelen vast te leggen, bleek, werd door  haar  wederom 
een concept geformuleerd, dat opnieuw in de verschillende 
vereenigingen behandeld, en daarna door  de Commissie 
in i  definitief werd vastgesteld. 

Nadat hiermede voor  het eerst officieel, algemeene rege-
len waren ingesteld, werd de in deze regelen voorgeschre-
ven Permanente Prijsvraag-Commissie benoemd, waartoe door 
de verschillende Vereenigingen werden aangewezen: de hee-
ren A. Salm G.Bzn., Paul J. de Jongh en G. N. van Goor, 
die als zoodanig op den  Februari  door  den Voor-
zitter  van „Architectur a et Amicitia" , den heer  Baandens. 
werden geïnstalleerd. 

En hiermede wordt het gebied der  geschiedenis van de 
t o e p a s s i ng der  Algemeene n betreden en vangt 
het eigenlijk verslag der  werkzaamheid van de Permanente 
Prijsvraag-Commissie aan. 

Spoedig bleek, dat de Algemeene n aan 't zelfde 
euvel leden, waaraan alle wetten en verordeningen, die voor 
't eerst eene materie regelen, mank gaan, n.1. dat niet in 
alle denkbare gevallen, die zich voor  zouden doen, voor-
zien werd, zoodat de wenschelijkheid werd gevoeld om 
eenige bepalingen, die bij  de toepassing der  regelen tot moei-
lijkheden hadden aanleiding gegeven, te herzien. 

Aan de Permanente Prijsvraag-Commissie werd opgedra-
gen Voorstellen tot wijziging en voor  een huishoudelijk re-
glement te formuleeren. 

e voorstellen werden door  haar  den ren i
bij  de constitueerende Vereenigingen ingediend, die daar-
over  hunne opmerkingen ten beste gaven, waarna de Com-
missie, daarmede rekening houdende, gewijzigde voorstellen 
ontwierp, die ten slotte door  de constitueerende Vereeni-
gingen werden goedgekeurd en het aanzijn gaven aan de 
algemeene regelen in hun tegenwoordigen vorm. 

e verdere werkzaamheden der  Commissie bestonden in: 
ie. het toetsen van verschillende prijsvraag-programma's 

aan de algemeene regelen en het uitbrengen van rapport 
daarover  aan dc constitueerende Vereenigingen. Als zoo-
danig zijn te noemen: 

a. e prijsvraag voor  den bouw van arbeiderswoningen, 
uitgeschreven door  de e B o u w m a a t-
schapp ij  te . 

Na correspondentie met genoemd bestuur  bleek dit niet 
genegen die wijzigingen in het programma der  prijsvraag 
aan te brengen, die de P. P. C. noodzakelijk achtte om 
de mededinging aan die prijsvraag aan te bevelen, zoodat 
zij  deze moest ontraden. 

b c prijsvraag voor  eene kantoorinrichtin g uitgeschrc 
ven door  ,,'t Woonhu is " , waarop, na eenige op voor-
stel der  P. P. C. aangebrachte wijzigingen in het program-
ma, gunstig kon worden geadviseerd. 

c. e prijsvraag voor  de verkaveling van het terrein 
der vill a Wyckervelii te , uitgeschreven door  de 
erven . 

e herhaalde pogingen der  Commissie om wijziging te 
verkrijgen voor  een aantal bepalingen, die in strij d waren 
te achten met de algemeene regelen, mochten niet sla-
gen, zoodat zij  zich verplicht zag de deelneming  de 
prijsvraag te ontraden. 

d. c prijsvraag voor  het meubileercn van arbeiders-
woningen, uitgeschreven door  de -Vereeniging „ O n s " 
te . 

Na wijziging in het programma overeenkomstig het ad-
vies der  P. P. C. kon zij  de deelneming aan de prijsvraag 
aanbevelen. 

e. c prijsvragen voor  een woning voor  handarbeiders 
met klein grondgebruik en voor  boerderijen op heide-ont-
ginningen, uitgeschreven door  de e Nederland 
sche . 

c gedachtenwisseling over  de onder  e genoemde prijs-
vraag is nog in gang. 

e adviezen b, d en e genoemd werden verstrekt op ver-
zoek der  prijsvraaguitschrijvers . 

 het ingevolge desbetreffend verzoek, verleenen van 
hulp bij  de samenstelling van het programma, de benoe-
ming der  jur y enz. voor  een prijsvraag voor  een nieuw 
Sociëteitsgebouw van de Officieren .Sociëteit de , 
welke prijsvraag een gunstig verloop had en leidde tot 
opdracht aan den eerstbekroonde van den bouw. 

 het zenden van een adres, in opdracht der  consti-
tueerende Vereenigingen, aan den gemeenteraad van t 
terdam, ter  zake van het voornemen van het dagelijksch 
bestuur  dier  gemeente een besloten prijsvraag voor  een 
raadhuis uit te schrijven, van welk adres L T indertij d een 
exemplaar  werd toegezonden. 

r  de Commissie werden exemplaren der  algemeene 
regelen gezonden aan de besturen van alle gemeenten met 
meer  dan  zielen. 

Samenstelling en aftreding der  Commissie. 

e Commissie constitueerde zich na hare benoeming als 
volgt: 

A.  G.Bzn.. Voorzitter . 

C. N. V A N , Secretaris. 

P. J. E , Penningmeester. 

e rooster  van aftreding werd door  loting vastgesteld 
als volgt: 

P. J. E , in

A  G.Bzn., ,.

C. N. VA N . „



Automobiel-Garage . 
Garages voor  automobielen zijn eenvoudige bouwwerken, 

doch zij  moeten aan velerlei eischen voldoen. Waar het kan 
is een vrijstaande plaatsing te verkiezen boven inbouw of 
aanbouw aan bestaande of andere gebouwen. Vandaar  dan 
ook. dat. toen enkele jaren geleden aan de e 
Stallen een gelegenheid moest worden gemaakt tot het ber-
gen van een drietal auto's, van aanbouw aan de stalgebou-
wen werd afgezien en een strook grond langs de scheiding 
van het terrein voor  den bouw van de garage werd bestemd. 
Zoo kwam deze feitelijk aan vier  zijden vri j  te staan, want 
de achtergevel grenst aan een tuin, die gelegenheid aan-
bood in dien gevel hooggeplaatste lichtramen aan te brengen. 

Wat de benoodigde ruimt e betreft, moet als eisch gesteld 
worden, dat rondom elke auto in de garage i r  beschik 
baar  blijft , dit is noodig, maar  ook voldoende voor  het 
schoonmaken, wanneer  dit binnen moet plaats hebben, cn 
voor  kleine reparaties. 

Bij  de verdere distributi e is er  voorts op te letten, dat 
een goede dagverlichting verkregen wordt, terwij l het een 
vereischte voor  een gemakkelijk gebruik is. dat voor  elke 
auto een afzonderlijke deur  wordt aangebracht cn wel daar 
ter  plaatse, waar  het uitrijde n het gemakkelijkst is. 

n een gewone rijtuig-remis e behoeft men hierop niet 
zoozeer  te letten; een onbespannen rijtui g laat zich gemak-
kelij k verplaatsen, maar  een auto met ledig reservoir  of 
ongevulden accumulator  is een onhandelbaar  gevaarte. 

e hoogte van de garage wordt bepaald door  de hoogte 
der  voertuigen, waarbij  er  op te letten is of zich het geval 
kan voordoen, dat de auto's met bandendoozen, koffers of 
andere voorwerpen, op de imperiaal geplaatst, moeten kun 
nen binnenrijden. n den regel zal men boven de deuren 
niet veel hoogte meer  behoeven, tenzij  toestellen moeten 
worden aangebracht, om de carosserie van het onderstel 
te lichten of de geheele automobiel aan een eind omhoog 
te wippen. 

n groote steden, waar  welingerichte reparatie-werkplaat-
sen zijn, behoeft men daarop niet te rekenen en zoo werd 
ook hier  de hoogte niet grooter  genomen dan noodig was, 
maar  onder  een van de standplaatsen een keldertje aan-
gebracht, waardoor  de inspectie van het onderstel zeer  ge-
makkelij k wordt gemaakt. 

t keldertje is, wanneer  het niet gebruikt wordt, met 
eiken plankjes afgedekt. 

Ook wanneer geen reparaties van beteekenis worden ver-
richt is toch een kleine ruimt e met werkbank voor  den 
chauffeur  noodig, terwij l voorts een kleedkamertje met een 
paar  kasten niet gemist kan worden. 

WTat de constructie van het gebouwtje aangaat, daarbij 
is de vloer  een hoofdzaak en een bevloering van vlakke 

, gemetseld op een betonlaag, werd hier  het 
t doelmatig geacht. Brandvrijhei d wordt gewoonlijk ge-

eischt, met het oog op het gevaar, dat ontstaan kan uv 
het onvoorzichtig omgaan met benzine en in verband hier-
mede was dan ook hier  een plafond van gewapend beton 
ontworpen, dat evenwel bij  uitvoering achterwege gebleven 
is en vervangen door  een houten balklaag en een plafond 
op haringgraatstaal. t is wel niet absoluut onbrandbaar, 
maar  kan toch aan een begin van brand geruimen tij d weer-
stand bieden. Geraakt een automobiel in de garage in brand 
dan is het toch het verstandigst, den wagen zoo spoedig 
doenlijk naar  buiten te brengen en behalve de auto's zelf 
is er  niets brandbaars in het gebouwtje dan een paar  deuren. 

e ramen zijn van getrokken ijzer, fabrikaat van Crittal l C°. 
te Braintree, de buitendeuren aan de binnenzijde geheel 
met plaatijzer  bekleed. 

e garage is bovendien voorzien van een benzine-reser-
voir, systeem i & , dat buiten in den grond 
geplaatst is met aftapkraan binnen. Ook een waterleiding-

kraan met slang is aanwezig, de verlichting geschiedt door 
electrische gloeilampen en de verwarming door  een paar 
radiatoren op consoles tegen de muren geplaatst. t heet-
waterketeltje, dat deze radiatoren voedt is in een afzon-
derlijke , alleen van buiten toegankelijke, ruimt e geplaatst. 

n ziet dus, dat, afgezien van buitengewone omstandig-
heden of overtreding van het voorschrift de garage met 
open lantaarns te betreden of daar  lucifers aan te steken, 
het brandgevaar  tot een minimum herleid is. 

Ventilati e kan door  alle ramen en bovendien nog door 
roosters boven de deuren plaats hebben, zoodat ook het 
zich verzamelen van de gevreesde ontplofbare gasmengsels 
van benzine en lucht bijna niet denkbaar  is. 

n bijzondere eisch, die aan deze garage gesteld werd, 
was, dat het gebouwtje gemakkelijk uitgebreid moest kun-
nen worden voor  meerdere auto's. t kan geschieden door 
verlenging, telkens met twee traveeën voor  elke twee auto's. 

j  zullen dan de ramen in den langen gevel door 
deuren vervangen moeten worden. t kan gemakkelijk ge-
schieden, daar  er  met de bogen op gerekend is, dat daar-
onder  en tusschen de pilasters ijzeren kozijnen met deuren 
geplaatst kunnen worden van dezelfde afmetingen al; de 
thans aanwezige, terwijl , zoo noodig, in een vak ,vaar  zich 
thans een deur  bevindt eveneens zonder  groote kosten een 
raam geplaatst kan worden. 

(Slot v o l g t ) 

J Vereenigingen . i 

J T O T G 
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a B o u w k u n d i g - O p z i c h t e r . 
Op g  Februari en volgende dagen zal worden 

afgenomen het examen voor  het a van Bouw-
k u n d i g - O p z i c h ter, ingesteld door  de j  en 
goedgekeurd bij e beschikking. Zij , die op 1 

t  den leeftijd van  jaar  nog niet hebben bereikt, 
worden tot dit examen niet toegelaten. 

a B o u w k u n d i g - T e e k e n a a r. 
Op g t en volgende dagen zal worden 

afgenomen het examen voor  het a van Bouw-
k u n d i g - T e e k e n a a r, ingesteld door  de j  en 
goedgekeurd bij e beschikking. Zij , die op 1 

t  den leeftijd van  jaar  nog niet hebben bereikt, 
worden tot dit examen niet toegelaten. 

a van U i t v o e r d er  van B o u w w e r k en 
(O n d e r b a a s). 

Op g t en volgende dagen zal worden 
afgenomen het examen voor  het a van U i t -
v o e r d er  van B o u w w e r k en (Onderbaas), inge-
steld door  de j  en goedgekeurd bij e 

. Zij , die op t  den leeftijd van 
 jaar  nog niet hebben bereikt, worden tot dit examen 

niet toegelaten. 
e examens worden afgenomen in het Gebouw der -

schappij, t  Amsterdam. 
Zij , die deze of een dezer  examens wenschen af te leg-

gen, moeten schriftelij k hiervan mededeeling doen vóór
Januari  aan het bureau der , -
straat  Amsterdam. 

e candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan 
hen, die zich hebben aangemeld, zullen alle vereischte in-
lichtingen tijdi g worden verstrekt. 

Eerst na afloop van alle examens wordt de uitslag be-
kend gemaakt. 
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E G T E . 

Voordracht van den heer  J. . de Groot, 

architect te Amsterdam. 

Bijn a op den dag af een jaar  geleden hebben we den 
heer e Groot ook hier  gehad en hem toen als een tem-
peramentvol spreker  leeren kennen. Sprak hij  de vorige 
maal over  vormharmonic, nu behandelde hij  een deel er 
van meer  uitvoerig, n.1. kleurharmonie. Een heel groot woord, 
dat weer  te verdeden is in kleur  en harmonie. 

Wat is nu kleur? Spreker  wil die vraag aldus beant-
woorden: Wij  weten niet wat kleur  is. Wel heeft men 
er  een bepaling van gegeven: kleur  is een deel van ont-
leed licht. t deze bepaling is spreker  het niet eens. 

e hedendaagsche opvatting over  kleur  berust voorname-
lij k op Newtons theorie, die door  Goethe in zijn .,F.irben-
lehre"  is bestreden. Goethe's theorie wordt door  de heden-
daagsche wetenschap niet aanvaard, al gaat men in den 
kaatsten"  tij d gelooven, dat Goethe toch wel iets goeds heeft 
gehad. 

Zoo kort kan spreker  zich niet afmaken van het ant-
woord op de vraag: wat is harmonie? 

r  bestaat de bekende bepaling: e is een-
heid in de veelheid. e eenheid in de veelheid is spre-
ker nog gebleken bij  zijn bezoek aan het Friesch m 
waar  hij  veelkleurige r  doeken en het tafelkleed 
in de collectie Bisschop niet zag als een bepaald aantal 
kleuren maar  als een geheel. e kleuren zijn tot 
eenheid gegroeid. 

Terecht en ook ten onrechte vergelijken wij  de kleuren 
soms met muziek. r  met muziek is men verder  dan 
met de kleur, wat betreft harmonie. Op de vraag of muziek 
heeft te maken met tijd , materie, vorm. luidt het opper-
vlakkige antwoord neen. d heeft ze er  wel dege-
lij k mee te maken. k heeft te maken met stof (koperen 
instrumenten, hout. jsn.arcn, cnzA met vorm (de vorm van 
orgelpijpen, van een trompet, van snaren is van belang). 
Wat men nu bijv . bij  een piano aantreft is in zekeren 
zin reeds harmonisch; men vindt er  de accoorden klaar 
de snaren harmonisch gestemd. , die op het ter-
rein van de muziek begint te componeeren. vindt alle gam-
ma's klaar. Wat vinden wij  klaar, die met kleur  beginnen? 

Bij  kleurencomposities moet men in de eerste plaats 
't begrip van som verstaan, men moet uit de veelheid een-
heid zien te maken. e krijg t men nu de som van twee 
kleuren. Eenvoudig door  ze te mengen. Wij  nemen bijv . 
rood en blauw. r  ze te mengen krijgen wij  de som: 
paars. Waar blijven nu de eerste twee kleuren? Wel die 
komen er  nog bij  en de harmonie vindt men terug in 
rood, paars, blauw. t paars heeft wat gemeen met rood 
en blauw. Op het terrein van kleur  en vorm zullen twee 
dingen met elkaar  overeenstemmen, als ze iets gemeen 
hebben. 

Een der  grootste kwesties is daarenboven de stofkwes-
tie. e fout van onze kleuren is, dat wij  geen voldoende 
rekening houden met de stof. t men er  voldoende 
rekening mee, dan zal betrekkelijk gemakkelijk iets har-
monisch kunnen worden verkregen. e zou dan zijn 
eenheid in de veelheid. e som der  kleuren brengt daartoe. 

r  nu heeft spreker  daarnaast een fijner e beschouwing 
geplaatst: er  kan ook veelheid in de eenheid zijn. t 
toont hij  met voorbeelden aan. Eenheid in de veelheid 
krijge n wij  als wij  boetseeren, veelheid in de eenheid door 
direct van het stuk marmer te kappen en dus niet het 
geboetseerde eenvoudig in marmer te „vertalen" . Veelheid 
in de eenheid verkrijgen slechts enkelen. 

e de som der  kleuren ze tevens tot waarde kan bren-

gen, demonstreert spreker  aan een e mat en een 
gebatikt doekje, welker  kleurharmonie ook verkregen is 
door  rekening met de stof te houden. 

Nu wil het voorafgaande nog niet zeggen, dat men altij d 
moet mengen. Er  zijn gevallen dat 't niet hoeft, ja dat 
het zelfs nadeel zou berokkenen. 

Zoo heeft men ter  dege rekening te houden met de ver-
schillen in de kleur. e verschillen kunnen zitten in het 
verschil van stof. n maakt dan ook onderscheid in plant-
aardige, dierlijke , minerale en scheikundige kleuren. Tot 
de eerste behooren o. a. de aardsoorten (geeloker, sienna 
enz.), tot de tweede sepia (afkomstig van de inktvisch) 
en carmijn (afkomstig van de bladluis — ook het echte 
perenrood is daarvan afkomstig), tot de mineralen kobalt, 
ultramarij n en lazuursteen (de minerale kleuren zijn niet 
altij d te vertrouwen, want er  wordt veel in geknoeid) en 
tot de scheikundige loodwit, vermiljoen enz. 

Behalve het verschil in soort heeft men het nog veel 
in eigenschappen (al of niet dekkend», in bijmengsels 
(daarvoor  worden gebruikt pijpaarde, gom. Vlaamsche lijm , 
eiwit enz.), in oplegging en in de persoonlijkheid van hem, 
die ze oplegt. 

Bij  het gebruik van twee kleuren heeft men, zooals wij 
gezien hebben, te doen met drie kleuren: de kleuren zelf 
en het mengsel. Bij  drie kleuren wordt het al heel ge-
vaarlijk . Want wat krijg t men? n krijg t zeven kleuren. 
Als voorbeeld wordt rood, blauw en geel genomen. n 
verkrijg t dan de som van rood en blauw en van blauw 
en geel, dat is paars en groen. Vervolgens krijg t men de 
som dier  kleuren, die oranje maakt. En dan heeft men 
ten slotte nog de som van rood, blauw en geel te zamen. 

r  raakt nu spreker  de kwestie der  spectrale kleu-
ren; ook zeven in getal: rood, oranje, geel, blauw, indigo 
en violet. e verdceling van het licht in kleuren is even 
goed door  een veertje te zien als door  een prisma en 
ten bewijze er  van liet spreker  een veertje uit een oude 
plumeau rondgaan. t de theorie der  zeven spectraalkleu-
ren is bedrog gepleegd, want Newton heeft die gekend 
uit de ervaring en niet uit zijn theorie. r  niettemin 
heeft spreker  alle respect voor  Newton. e heeft ge-
probeerd de geheele kwestie onder  een hoedje te vangen; 
hij  heeft geprobeerd de veelheid tot een eenheid te bren-
gen. r  moet men hem dankbaar  zijn. al is zijn 
poging mislukt. Goethe's bestrijding van Newton's theorie 
heeft spreker  de oogen geopend, maar  na Goethe is hij 
blijven twijfelen wie van beiden 't aan het rechte eind heeft. 

Goethe's verklarin g van kleur  komt in 't kort hierop neer: 
kleur  is een vertroebeling. Goethe houdt vast aan de kleur-
indeeling der  klassieken, die het kleurenaccoord lieten be-
ginnen bij  wit cn eindigen bij  zwart met de tusschen lig-
gende kleuren: geel, rood en blauw. n velerlei gevallen 
schijnt Goethe's theorie op te gaan, o. a. ook bij  de 
kwestie waarom de avondzon rood is. Goethe zegt, dat 
voor  de gele zon een dikke luchtlaag ligt, dc kleur 
wordt dus vertroebeld en wordt rood. Newton zegt op 
zijn beurt dat het licht ontleed wordt, maar  dat alleen 
het rood der  spectrale kleuren wordt teruggestuurd, zoo-
dat wij  de zon rood zien. Wie van de twee in het algemeen 
gelijk heeft, weet spreker  niet, maar  wel weet hij , dat het 
tij d gaat worden na te gaan of we het weten. 

Ten slotte deelde spreker  nog mede, dat men zijn be-
schouwingen over  dit onderwerp uitvoeriger  kan terugvin-
den in het door  hem onder  den titel kleurharmonie ge-
schreven en dezer  dagen te Amsterdam verschenen werkje. 

Een niet zeer  talrij k publiek, dat den spreker  met groote 
aandacht d gehoord, dankte hem met luid applaus en 
de voorzitter  met eenige hartelijk e woorden. 

. Ct. 

^ P r i j s v r a g e n . J 

G voor  een t voor  de door  de 

Vereeniging ,.Tentoonstelling t en Omstreken", 

gevestigd te , te houden Tentoonstelling, ge-

durende dc maanden Juli , Augustus en September

Verlangd wordt een pakkende reclameplaat, zoo mogelijk 
in overeenstemming met het doel der  dat in 
Art .  der  Statuten is omschreven als volgt: 

e Vereeniging stelt zich ten doel te t eene 
'1 entoonstelling te organiseeren, waarop voornamelijk zullen 
worden tentoongesteld of in beeld gebracht de , 

, Scheepvaart, - en Tuinbouw, Nering en Be-
drijf , Scheepsbouw, Schilderkunst, , Architectuur , Ver-
keerswegen, Onderwijs, Sport, en al datgene, wat op eenig 
gebied werd of wordt voortgebracht, geschiedt of geschied 
is in de Gemeenten , , 's-Gravendeel, 
PXtttershoek, Zwijndrecht , . , Slie-
drecht, Papendrccht, Alblasserdam en Nieuw ' 

e teekening moet zijn op ware grootte, geschikt voor 
litografische reproductie in twee kleuren; de kleuren naast 
elkaar. Gewenscht ï,s, dat de ontwerper  bij  eventueele be-
kronin g zelf de teekening voor  den druk gereed maakt. 

e papiermaat van het reclamebiljet moet zijn  bij 
. 

e keuze der  papierkleur  is vrij . 

Op het biljet moet in flinke, duidelijk e letters het vol-
gende te lezen zijn:  rTentoonstelling t en Omstre-
ken  Juli—  September

t ontwerp moet geschikt zijn om, verkleind, als sluit-
zegel gebruikt te kunnen worden. 

e mededinging is opengesteld vour  alle Nederlanders. 

c ontwerpen blijven het eigendom van de inzenders, 
echter  behoudt de Vereeniging ,,Tentoonstelling t 
en Omstreken"  zich het recht voor  deze desgewenscht ge-
durende ongeveer  dagen te t tentoon te stel-
len. Gedurende den tijd , dat de ontwerpen onder  berus-
ting der  Vereeniging zijn, zullen zij  tegen brandschade ver-
zekerd zijn. 

Als eerste prij s wordt uitgeloofd een bedrag van f
en als tweede prij s een bedrag van f  toe te kennen 
aan die ontwerpen, welke daarvoor  door  de jur y worden 
aangewezen. e jur y is gerechtigd om, indien naar  haar 
oordeel gten der  ingekomen ontwerpen voor  den eersten 
prij s voldoet, het totaal bedrag der  prijzen onder  de in-
zenders van eenige der  beste ontwerpen te verdeden. 

e Jury is gerechtigd ondergeschikte wijzigingen in het 
 aan het toekennen van den eersten prij s te ver-

binden. 

Tevens kan de jur y voorstellen doen tot gedeeltelijke 
prijs-toekenning indien de hoeveelheid en de hoedanigheid 
der  inzendingen daartoe aanleiding geven. 

e ontwerpen moeten vrachtvri j  vóór of op 1  Februari 
 aan het adres van den Alg. Secretaris der  Vereeni-

ging: Wolwevershaven  te , ingekomen zijn. 
Zij  moeten plat verpakt zijn en voorzoover  niet op carton 
geteekend, op stevig carton zijn opgezet. 

e ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en 
 gaan van een correspondentie-adres en van een 

verzegelde envelop, voorzien met hetzelfde motto, en
 naam, beroep en adres van den ontwerper. 

e ontwerpen zullen binnen twee maanden na de uit-

spraak der  jury , franco aan het opgegeven corresponden-
tie-adres worden teruggezonden. 

Vereeniging ^Tentoonstelling t en Omstreken'" , 

. E , Voorzitter . 

. J. . , Alg. Secretaris. 

J u r y :

B. VA N , Architect te . 

P. J. BOS, r  te . 

W. T Czn., Architect. r  a. d. 
Academie van Beeldende n en Techn. 

Wetenschappen, te . 

. , r  te . 

B , , r  a. d. Academie 
van Beeldende n en Techn. Wetenschappen 
te . 

Plaatsvervangend Jury lid : 

. E , Voorzitter  Vereeniging „Tentoonstelling 
t en Omstreken". 

Programma's worden op aanvraag franco toegezonden door 
den Secretaris der  Vereeniging: Wolwevershaven  te 

. 

Ingezonde n Stukken . 1 
A m s t e r d a m,

Aan de e van 

het Bouwkundig Weekblad 

,,  e O p m e r k e r " 

te 's-Gravenhage. 

 ij  n e  c e r e n. 

t verbaast me in het antwoord van den heer s 
te lezen, dat ZEd. niet zijn eigen weg is gegaan, slechts 
bedoelde de door  de architecten der  reeds bestaande ge-
bouwen van het Nederlandsche gezantschap te Peking ge-
volgde weg niet te zijn ingegaan. e opheldering neemt 
echter  niet weg, dat de voorgevel van den door  hem ont-
worpen woning van den gezant een bijna getrouwe copie 
is van l . Niet alleen de hoofdlijnen, maar 
zelfs de details zijn bijna geheel gelijk, vergelijk b.v. de 
schoorsteenen. de dakvensters, de kroonlijst , de rocdever-
dceling der  ramen, het aantal balusters onder  het midden-
raam boven de hoofdentree, de ijzeren balusters op liet 
bordes bij  de hoofdentree etc. 

Wanneer  de heer s dan ook beweert, dat hij  zich 
alleen voor  de edele verhoudingen en de plaatsing der 
vensters inspireerde op n cn de details uit 
den aard der  zaak geheel anders moesten zijn. bedoelt hij 
zeker  de constructieve details of de juiste profileeringen 
der  lijsten etc. t hier  echter  wel degelijk van copieeren 
cn niet van inspireeren sprake kan zijn. blijk t duidelijk , 
behalve uit het bovenstaande, ook uit de door  den heer 

s in zijn antwoord aangehaalde halfronde kroonlijst , 
die bij n gemotiveerd is om het groote wapen 
te omlijsten, doch bij  den woning van den gezant te hoog 
zit of te groot is. 

Wanneer  de heer s zoo'n manier  van werken niet 
copieeren maar  inspireeren wil noemen, ga ik daarmee gaarne 
accoord. doch zou ZEd. dan raden in het vervolg bij  het 
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gebruiken van bepaalde uitdrukkinge n deze toe te lichten 
met hetgeen hij  er  eigenlijk mee bedoelt. 

t de heer s bij  het ontwerpen van de niet 
minder  belangrijke rechterzijgevel en van de andere gevels 
wel degelijk zijn eigen weg ging. daaraan twijfeld e ik bij 
het zien der  afbeeldingen in het ..Bouwkundig Weekblad" 
geen oogenblik, al moge het vreemd klinken, dat een archi 
tect zich voor den voorgevel inspireert op een bestaand 
gebouw en voor de andere gevels van hetzelfde gebouw 
zijn eigen weg gaat. Gewoonlijk bestaat een ontwerp voor 
een gebouw toch niet uit vier  vrijstaande geveltcckeningen, 
maar uit een afgerond organisch geheel, ontstaan door 
samenwerking .yan gevoel, verstand en fantasie van den 
architect en door  zijn projecties op papier  vastgelegd.' 

l ik er  sterk van overtuigd ben, dat onderling ge-
harrewar  niet ten voordeelc is aan de reputatie van den 
architectentenstand bij  het publiek, meende ik toch het arti -
kel van den heer s in het .,Bouwkundig Weekblad-' 
niet onbesproken te mogen laten. , dat gevallen 
als dit zich niet meer  zullen voordoen en dc e van 

e Opmerker"  bij  voorbaat mijn dank betuigend voor 
de verleende plaatsruimte, teelden ik, hoogachtend. 

ÜEd. dw. dr.. 
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G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l te Exa-

mens der . t. b. d. B. in het jaar  — Afdeeling 's (Jravenhage; ver-
gadering van

k . e Amsterdamsche Boort te m en het moderne 
verkeer, door  J. Oratama. met afbeeldingen. 

O v er r  Technisch Onderwijs, door  G. Versteeg (Slot). 
E en ' brochure van Otto Wagner. Zur , 

ein t (Slot). 
S c h o o n h ei d s  miss ie- te . 

A No.  V e r s l a g van de  Gewone -
gadering van r

e P e r s e us van Benvenuto Cellini , door  Walenkamp, met afbeelding. 
 betreffende het weekblad <Architectura l over
.  Th.  Cuypers B. N. A. en Jan de . 

B e t o n g e 1> 0 11  te Velsen, met afbeelding. 

E  No.  B o u w k u n st en Natuurschoon. 
U i t de o u de doos. Een e Schouwburg in de zeventiende 

eeuw. 
e p r o v i s  e en de architectenstand, door . . . 

E  No.  P. E.  ij  k, levensbericht met portret . 
P r o e v en op betonijzer, door . F. StreitT  i . en E. Jacobs  met 

afbeeldingen. 
V l i e g en zonder  motor, door . A. van  i. 
U i t het V e r s l a g van den r voor het stoomwezen 

over  (Slot). 
n S t u k k e n. t t in de Technische We-

tenschap aan de Technische l te , door  Wertheim 
m. i. — Zeeweringen van gewapend beton, door  C. Zwartbol . A . . . B. 

 (B. v. T.) No.  Officieel Gedeelte. -
Verslagen van Vergaderingen. — s oVer  Statisch bepaalde en Statisch 
onbepaalde Constructies (Slot). t hoogste gebouw in de Wereld. — Ge-
mengd. — Brieven over  Constantinopel (vervolg). — Berichten.— 
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Officieele mededeelingen. 
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Een belangrijk e Conferentie . 

Zooals reeds in October van het vorig jaar  werd aan-
gekondigd (men zie ons nummer van  November
heeft in de tweede helft van , cn wel op den 

 en 20Sten, te Amsterdam een Conferentie plaats ge-
had, over het Bouwkunstig Element bij  de bescherming 
der  Schoonheid van Nederland. t definitieve programma 
werd ons te laat toegezonden, om het nog tijdi g voor de 
Conferentie te plaatsen. n hoofdzaak evenwel is het voor-
loopige programma aangehouden. 

c deelnemers kwamen op r des namiddags 
ten twee ure bijeen in het gebouw van de j 
t. b. d. Bouwkunst, waar de Tentoonstelling van afbeel-
dingen van Utiliteitsbouwwerken in d en -
land gehouden werd. Er  zullen een kleine tweehonderd 
personen aanwezig geweest zijn, waaronder  natuurlij k de 
vertegenwoordigers Van het Bouwkunstig Element de meer-
derheid vormden, doch zich ook verscheidene vreemde ge-
zichten vertoonden, daar  ongeveer  veertig vereenigingen, 
college's, enz., die voor de helft ongeveer  niet in het Bouw-
kunstig Element tehuis behooren, blij k van belangstelling 
hadden gegeven door het zenden van afgevaardigden. 

e Tentoonstelling, niet te uitgebreid, wat een harer 
goede eigenschappen was, maar ter  opluistering dezer  eer-
ste Conferentie juist uitgebreid genoeg, gaf niettemin veel 
belangrijk s te aanschouwen en op vele punten aanleiding 
tot het maken van opmerkingen en vergelijkingen, betref-
fende de opvattingen der  bouwmeesters, zoo van gelijke 
als van verschillende nationaliteit. 

n is er  voor de bijeenkomst of in een der  pauzen 
nog eens heen gegaan, om een of tinder wat meer r>p 
zijn gemak te bekijken, dan thans mogelijk was, met het 
djdstip van de opening der  Conferentie in het vooruitzicht. 

t aantal deelnemers had de verwachting overtroffen, 
zoodat het niet doenlijk bleek in het Gebouw der -
schappij  tc vergaderen en tegen drie uur  trok men naar 
't nabijgelegen . waar de Conferentie door 
den voorzitter  J . . W. n met een welsprekende 
rede werd geopend. n kan zich voorstellen, dat het 
hierbij  den spreker  moeite moest kosten zich te beper-
ken tot een nuchter  openingswoord, waar een onderwerp, 
dat den architect zoo nauw aan 't hart ligt. zou worden 
behandeld. t gelukte den voorzitter  evenwel, zonder in 
te uitvoerige uitweidingen te vervallen, het doel der  bijeen-
komst duidelijk in het licht te stellen en meer in het 
bijzonder tc doen uitkomen, welke groote belangen en welke 
groote verplichtingen de bouwmeester  heelt bij  de maat-
regelen, die ons nader tol dit doel kunnen voeren. 

n zijn onderdeden zou de voorzitter  het onderwerp ter 
behandeling overlaten aan de sprekers, die hun medewer-
king hadden toegezegd en allereerst was als zoodanig aan 
de beurt de heer A. W. Weissman. Secretaris van den 
Bond , met een voordracht over: „Oorspron g 
en overzicht van de g in het buiten-
kind en in ons land, cn hetgeen reeds tot stand is gebracht." 

e heer  Weissman is oen spreker, die zijn auditorium 
weet te boeien, ook al spreekt hij  over  zaken, die reeds 

N Ü df CO A  S T  A . 
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min of meer  bekend geworden zijn, zooals dit met dc geschie-
denis der g het geval is. n ons land 
is dc beweging nog jong en al kan men niet veronder-
stellen, dat er  in deze bijeenkomst personen waren, die er 
nooit van gehoord hadden, voor  velen was het toch nuttig, 
die geschiedenis nog eens op beknopte cn heldere wijze 
te hooren uiteenzetten en de beteekenis van t door 
sprekende voorbeelden in het licht gesteld te zien. 

Wij  zullen hier  geen uitvoerig verslag geven van al de 
gehouden voordrachten, die trouwens binnenkort waarschijn-
lij k in druk verkrijgbaar  gesteld zullen worden, doch ons 
bepalen tot een  of meer  vluchtig overzicht der  Con-
ferentie, waarbij  wij  hier  cn daar  slechts een enkele maal 
onze daar  opgedane indrukken zullen weergeven. 

Na den heer  Weissman kwam aan het woord de heer 
Jan . Secretaris der e voor  de

 met het onderwerp: „Bescherming van Stads- en 
k Schoon in verband met het recht op behoud der 

Oude ' 
t spreekt vanzelf, dat de heer f een pleitrede hield 

voor  het behoud der  monumenten en t aanbeval 
niet alleen daartoe mede te werken ten bate dier  monu-
menten zelf, maar  meer  nog in verband met het stadsbeeld, 
waarvan zij  deel uitmaken en dat zij  dikwijl s op zoo geluk-
kige wijze beheerschen. 

Spreker  ging na. welke motieven alzoo tot slooping had 
den geleid en betreurde, dat er  zooveel verdwenen was, 
dat evengoed of beter  bewaard gebleven ware. Onherstel-
bare schade aan het stadsschoon is hierdoor  dikwijl s aan-
gericht, maar  gelukkig kon hij  ook wijzen op eenige voor-
beelden van monumenten, die hun behoud te danken had-
den aan het verkrijgen van een andere bestemming dan 
de oorspronkelijke. 

e volgende spreker, de heer  Jan Gratama, b i . , brak 
een lans voor  de rechten der  nieuwe kunst in zijn voor-
dracht : „Bescherming van Stads- en k Schoon in 
verband met de ontwikkeling der e Bouwkunst." 

j  waarschuwde t om niet bloot om het oude 
altij d behoud te prediken en ofschoon in het moderne nog 
veel als proefneming beschouwd moet worden, wanhoopte 
hij  niet aan het terugvinden van schoonheid met geheel 
moderne middelen, wanneer  een nieuwe cultuur  zich ruimer 
baan gebroken zal hebben. Sjjreker  verwachtte veel van 
Staatszorg in deze aangelegenheid. Wij  kunnen hiermede 
in zooverre medegaan, dat het geven van een goed voor-
beeld door  den Staat zeker  gewenscht geacht kan worden, 
doch veel verder  moet o. i. de Staatszorg zich niet uit-
strekken, zoo zij  niet de ontwikkeling wil belemmeren, in 
plaats van bevorderen. 

t de voordracht van den heer  Weissman was de na-
middag en met die der  beide andere sprekers de avond 
van den eersten dag gevuld. t onverdeelde aandacht 
werd het gesprokene gevolgd en de indruk daarvan niet 
weinig verhoogd door  de vele lichtbeelden, die het, op vaak 
pakkende wijze, nog nader  illustreerden. 

t men over  den eersten dag voldaan zijn, de tweede 
zou nog meer  te genieten geven. 

e tien 's morgens werd de Conferentie heropend en 
het woord gegeven aan den heer . P. C. de Bazel, die 
sprak over: e Architectuur ' en op heldere wijze 
deed uitkomen, hoe vooral op het platteland dringende 
behoefte bestaat het Bouwkundig element beter  te verzor-
gen dan doorgaans geschiedt. Als een der  oorzaken van 
de ontaarding op dit gebied, die met de toenemende welvaart 
gepaard ging. wees de heer e Bazel aan de groote ont-
wikkelin g van het ambachtsonderwijs ook op kleine plaatsen. 
Niet dat hij  in die ontwikkeling op zichzelf een gevaar 
zag, maar  de averechtsche toepassing van het geleerde op 
ambachts- en teekenscholen heeft aan veel leelijks het aan-

zijn gegeven. Goede voorbeelden in treffende harmonie met 
de omgeving zijn echter  nog in grooten getale voorhanden 
en daarop de aandacht te vestigen en gevestigd te houden 
kan zeker  wel verbetering ten gevolge hebben. 

Van ingrijpen van hoogerhand in deze aangelegenheid 
verwachtte spreker  niet veel, zijns inziens moest veeleer 
getracht worden de publieke opinie langzamerhand in goede 
banen te leiden en vooral in het bouwvak het beter  inzicht 
ingang tc doen vinden. 

Over: e Eisehen aan e Uitbreidingsplannen 
te stellen,-'  sprak daarna de heer  J.G.Wattjes, b. i., daarbij 
in hoofdzaak wijzende op de wenschelijkheid van het be-
houd van bestaand natuurschoon. Veelal wordt hier  in het 
geheel niet op gelet en toch kost het meestal niet zoo heel 
veel moeite, er  rekening mede te houden en parti j  van te 
trekken, zeer  ten voordeele van den te maken aanleg, zoo-
als spreker  met verschillende voorbeelden, voornamelijk uit 
Engeland, aantoonde. 

n den namiddag trad Prof. J. , b. i., op met 
zijn voordracht over: e Aesthetische eisehen aan Utili -
teitsbouwwerken te stellen.'' 

Zooals men weet zijn door  Prof. r  en enkele 
zijner  leerlingen verschillende omvangrijke Utiliteits-bouwwer-
ken ontworpen en uitgevoerd. r  was dus wel de man aan 
het woord, die met kennis van zaken en uit ervaring over 
de bedoelde eisehen kon oordeelen. Samenwerking tusschen 
den ingenieur, den industrieel, den handelsman aan eene. 
en den architect aan de andere zijde, stond volgens spreker 
stilzwijgend op den voorgrond en toch heeft het lang ge-
duurd eer  men de noodzakelijkheid daarvan heeft ingezien. 
Beide partijen hebben daaraan schuld, de architect in dien 
zin. dat hij  doorgaans tc weinig lust gevoelde, om zich als 
het ware in te leven in alle eisehen. welke het industrieel 
bedrij f stelt, en zich weinig moeite gaf met die eisehen reke-
ning te houden. 

Zoo ontstond de beruchte fabrieksstijl . die zooveel schade 
aan het landschaps- en stedenschoon heeft toegebracht, dat 
men wel zeggen kan. dat daardoor  geheele landstreken 
zijn verwoest. 

e heer r  toonde evenwel aan. dat een Utili -
teitsbouwwerk en zelfs een fabriek volstrekt niet noodza-
kelij k karakterloos, leelijk en storend voor  de omgeving 
behoefde tie zijn. Vele voorbeelden ontleend aan het in 
het gebouw der j  t. b. d. Bouwkunst tentoon-
gestelde kwamen hem hierbij  uitnemend 'te stade, en de 
waarde dier  voorbeelden is daarbij  zeker  voor  velen der 
aanwezigen nog duidelijker  geworden. 

e vermelding van onzinnige maatregelen en dwaze be-
grippen in zake Utiliteitsbouw verwekte af en toe hilaritei t 
bij  de aanwezigen, aan wie, na afloop der  voordracht, door 
den voorzitter  slechts enkele minuten pauze konden wor-
den toegestaan, waarna hun de heer  Frit z , bestuurs-
lid van den Bond z in d werd voor-
gesteld, die overgekomen was, om de aanwezigen in te 
lichten over: n in d gebruikt tot be-
vordering van het Bouwkunstig Element bij  de bescher-
ming van Stads- en k Schoon." 

e zeer  goed in elkander gezette, met een helder  orgaan 
vlot uitgesproken rede van den heer h werd met de 
grootste aandacht gevolgd en er  ging geen woord van ver-
loren. e spreker  kon heel wat vertellen, want de e 

z kan reeds op een werkzaamheid van een 
aantal jaren wijzen en op sommige punten van ervaring 
spreken. Om zoo volledig mogelijk te zijn in zijne mede-
deelingen, moest hij  zich dan ook hier  en daar  beperken 
tot bloote vermelding van zaken, waarvan men nog wel 
meer  zou hebben willen weten. Aan de duidelijkheid van 
het gegeven overzicht schaadde dit evenwel niet en onge-
twijfel d heeft de e zustervereeniging een grooten 

dienst aan t bewezen door  het afvaardigen van 
haren „Geschaftsführer"  naar  de Nederlandsche Conferentie. 

Als laatste spreker  op het programma stond de heer 
. van der t , Architect en r  in 

de Bouwkunst te 's-Gravenhage met het onderwerp: -
delen voor  Nederland dienstig, ter  bevordering van het 
Bouwkunstig Element bij  de bescherming van Stads- en 

k Schoon." 
t is niet altij d een voordeel, het laatste woord te heb-

ben in een vergadering, dit moest de heer g ervaren. 
e tij d voor  de opvolgende redevoeringen beschikbaar  was 

belangrijk overschreden, ten zes ure zou de gemeenschap 
pelijke maaltijd in Bracks n l aanvangen en de 
laatste voordracht werd dus niet aangehoord met de aan-
dacht, die zij  verdiende. 

Waar de heer h kon spreken over  middelen, waar-
van het meer  of minder  doelmatige reeds gebleken was uit 
opgedane ondervindingen, moest de heer  v. d. t -
burg zich natuurlij k bepalen tot het aangeven der  middelen, 
die hem noodig of gewenscht voorkwamen j  ging daarbij 
na wat door  particulieren en wat vanwege het onderwijs 
en de overheid gedaan kon worden, om het door -
schut beoogde te bevorderen n het bijzonder wees hij  op 
hetgeen in deze door  de bouwkundige vereenigingen kan 
worden tot stand gebracht en op iets, dat daarbij  als eerste 
vereischte op den voorgrond moest gesteld worden, het 
maken van een werkplan 

t ch-nkbeeld verdient zeker  alleszins overweging en 
daarbij  kan met vrucht van de vooral in d op 
gedane ondervinding worden geprofiteerd. 

t een kort woord van dank aan de verschillende spre-
kers en aan allen, die door  hun aanwezigheid blij k van 
belangstelling hadden gegeven, sloot de voorzitter  daarop 
de Conferentie, waarna de heer  F. A. r  nog enkele 
oogenblikken de aandacht vroeg om. namens de deelnemers, 
dank te brengen aan het uitvoerend Comité, dat zich op 
zoo uitstekende wijze van zijne taak gekweten had. dat daar-
aan wel in hoofdzaak het bijzonder  succes der  Conferentie 
is toe te schrijven. e heer r  vond daarbij  nog ge-
legenheid den wensch uit te spreken, dat het niet bij  deze 
eerste bijeenkomst blijven zou, maar  dat zij  gevolgd zou 
worden door  meerdere, die dan bijvoorbeeld om de een 
of twee jaren in verschillende plaatsen van ons land ge-
houden zouden kunnen worden. Wij  gelooven, dat dit denk-
beeld in alle opzichten aanbeveling verdient. e -
beweging is er  eene. die niet plotseling tot de gewenschte 
verbeteringen leiden kan. maar  jaren van arbeid en toe-
wijdin g eisehen zal. om haar  doel te bereiken of nader  te 
komen Een t congres op geregelde tijden ge-

houden, zal daartoe veel kunnen bijdragen. n hoever  het 
Comité, dat deze Conferentie organiseerde, bereid bevonden 
zal worden als permanent comité voor  zulk een congres op 
te treden, kunnen wij  niet beoordeelen. Aan de organisee-
rende en medewerkende vereenigingen kan trouwens wel 
overgelaten worden de zaak van dit Congres ter  hand tc 
te nemen. 

Wi l de g doel treffen, dan moet zij 
zich niet in de steden concentreeren, maar  zich uitstrekken 
over  het geheele land en tot in de uithoeken en het ligt 
dus voor  de hand, dat het Congres nu eens hier, dan weder 
daar  gehouden zal moeten worden, waarbij  landelijke plaat-
sen geenszins uitgesloten zijn. n de Conferentie is duide-
lij k genoeg gebleken hoeveel werk juist ten plattelande 
voor t te vinden is. 

Welgeslaagd hebben wij  de Conferentie genoemd en het 
verwondert ons niet te vernemen, dat zij  de verwachtingen 
heeft overtroffen. Wij  achten dit een zeer  verblijdend ver-
schijnsel, maar  onverwacht of verrassend kunnen wij  het 
niet noemen, want van de deelnemers, die zich aanmeldden, 
behoorde het meerendcel tot kringen, waarin met vri j  groote 
zekerheid gerekend kan worden op sympathie voor  het stre-
ven van . 

t behoeft echter  geen betoog, dat de beweging zich 
steeds verder  zal moeten uitstrekken, ook over  kringen, 
die haar  wellicht nog niet hebben opgemerkt o! er  onver-
schillig tegenover  staan. 

Wellicht  kan de nu gehouden Conferentie reeds in dit 
opzicht iets uitwerken door  ruime verspreiding van het 
Uitvoerig geïllustreerd Verslag, dat binnenkort verkrijgbaar 
zal worden gesteld. t verslag zal ons wellicht aanleiding 
geven nog nader  terug te komen op de denkbeelden door 
de verschillende sprekers in hunne voordrachten ontwikkeld. 

Verschil van inzicht op sommige punten, was natuurlijker -
wijze bij  de sprekers op te merken, en ware er  gelegenheid 
tot debat geweest, dan zou gewis een levendige gedachten-
wisseling niet achterwege zijn gebleven. Waar men het over 
de hoofdzaken in beginsel eens was. zouden uitvoerige debat-
ten over  onderdeelen niet eens op hun plaats geweest zijn. 
te minder  omdat in dergelijke bijeenkomsten men zich zoo 
vaak tot spreken gedrongen voelt, zonder  zich vooraf in-
gewerkt te hebben in de zaken waarover  men spreekt. 

Wanneer  wij  in het verslag de welbestudeerde voordrach-
ten voor  ons hebben en die nog eens kunnen herlezen, 
zullen enkele tegenstrijdigheden misschien vanzelf worden 
opgehelderd. 

Eerst dan is het tij d voor  de critiek , om, als zij  dit noodig 
oordeelt, het woord te vragen. 

Proeve n met klinkerbestrating . 

Gelijk bekend is werd bij  gelegenheid van de Tentoon-
stelling te Brussel aldaar  ook het e Wegen-
Congres gehouden, waaraan ook door  de Vereeniging van 
Nederlandsche Baksteenfabrikanten werd deelgenomen. 
Op hei Tentoonstellingsterrein had de genoemde Vereeni-
ging een weg van ruim . lengte doen aanleggen in
vakken, op verschillende wijzen bestraat met onderschei-
dene soorten van klinker s en ter  weerszijden van trottoir s 
voorzien. 

All e vakken op dezen weg waren op een na, op de gewone 
wijze, in zand gestraat, bij  een daarvan een bitumineuze voeg-
vullin g aangebracht, terwij l een vak (trottoir ) werd aange-
legd op betononderlaag en met cementvoegvulling. 

n het laatst van  zond de A. N. W. B. Toeristen-
bond voor  Nederland een adres aan den r  van Water-
staat, houdende verzoek om op daarvoor  in aanmerking 

komende vakken van n proeven te doen met ver-
schillende soorten van bestrating, ten einde over  de bruik -
baarheid een oordeel te kunnen verkrijgen. Op dit adres 
werd gunstig beschikt, zelfs werd aan adressant te kennen 
gegeven, dat het 's s voorn-men was eerlang proe-
ven voor  rijksrekening  te doen nemen. 

e e van het Orgaan der  Nederlandsche Bak-
steenfabrikanten nam de bovenvermelde feiten tot uitgangs-
punt voor  een artikel : , met bitumineu-e voeg-
vullin g op onderlaag.''  (Zie l in dit n0.). n dit 
artikel wordt er  op gewezen, dat er  in ingenieurskringen 
tegenwoordig een gevaarlijke twijfel aan de deugdelijkheid 
van den n klinkerweg ingang heeft gevonden 

e twijfel is in de sterkste mate tot uitdrukkin g gekomen 
in een vergadering van de Afdeeling voor  Bouw- en Water-
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bouwkunde van het . , van , den igden 
t  te Apeldoorn gehouden. 

Natuurlij k is het van groot belang voor  de Nederland-
sche baksteen-industrie, dat die twijfe l wordt weggenomen 
en aangetoond, dat met ons klinkermateriaa l wegen kunnen 
worden aangelegd, die aan alle eischen voldoen, wanneer 
daarbij  nieuwere stelsels van aanleg worden toegepast. 

t Bestuur  der  Vereeniging van Nederlandsche Bak-
steenfabrikanten heeft dan ook met belangstelling de toe-
gezegde proeven tegemoet gezien, dit blijk t uit het genoemde 
artikel in haar  orgaan. Niet evenwel de inhoud van dit 
artikel zelf trok het meest onze aandacht, maar  wel het 
bovenschrift door  genoemd Bestuur  daaraan toegevoegd, 
luidende: 

t artikel werd bewerkt met de bedoeling, er  wellicht 
iets toe te kunnen bijdragen, dat de daarin genoemde proe-
ven een zoo gunstig mogelijk verloop en resultaat zouden 
hebben. Zulks vooral omdat dc materie voor  ons land ge-
heel en al nieuw en voor  onze industrie van het allergroot-
ste gewicht is." 

n is een reeks proefvakken reeds nu, in den 
algemeen voor  dergelijk werk absoluut o n g e s c h i kt ge-
oordeelden, natten, en wellicht ook spoedig vorstigen tijd , 
nabij n g aangelegd!"' 

„Wi j  b e t r e u r en di t en v reezen een f iasco. Wij 
achten daarom het publiceeren van deze artikelen op dit 

moment van nog tc grooter  gewicht. Ook al, omdat tegen 
de nu in gang gezette proeven nog andere bedenkingen 
bestaan. Zoo bijvoorbeeld het gebruik voor  een der  vakken 
van gewone bruine houtteer." 

n zou uit het hier  aangehaalde reeds kunnen opma-
ken, dat de proeven, waaraan toch in het algemeen veel ge-
legen is, niet met dc noodige zorg zijn voorbereid, maar  wij 
onthouden ons liever  van beschouwingen, totdat daarom-
trent meer  bijzonderheden bekend zullen zijn geworden. 

t zou jammer zijn, wanneer  de hier  uitgesproken 
vrees voor  fiasco gegrond bleek. t ware toch beter  geen 
proeven te nemen, dan zoodanige, waarvan de uitkomst al 
van te voren hoogst twijfelachti g schijnt. 

Er is een tij d geweest, dat Nederland bekend was om 
zijn goede verkeerswegen, maar  wij  zijn ook in dit opzicht 
bij  het buitenland ten achteren geraakt, door  ons te angst-
vallig te houden bij  het oude, dat voor  het toenmalig ver-
keer  wellicht uitstekend voldeed, maar  thans meer  en meer 
onvoldoende blijk t Nu gaan wij  proeven nemen, waarschijn-
lij k zooals men dat bij  ons gewoon is, ook met stelsels, 
die elders reeds jarenlang beproefd en goed of slecht be-
vonden zijn. r  enfin, wij  zijn zoover, dat wij  proeven gaan 
nemen, die natuurlij k geld kosten, doch daar  zijn wij  over-
heen. t ons dan toch ook zorgen, dat die proeven ge-
nomen worden met die zorg en kennis van zaken, die ons 
bruikbar e resultaten waarborgen. 

Automobiel-Garage . 

Slot. (Zie bladz. t een plaat. 

Uit de afbeelding op de hierbijgevoegde plaat gegeven, 
zal de aandachtige beschouwer kunnen zien, dat bij  uit-
voering van den bouw nog enkele kleine wijzigingen zijn 
aangebracht, o. a. in de afdekking van het metselwerk, die 
in plaats van met hardsteen, oorspronkelijk bedoeld, ge-
schied is met roodbruine verglaasde pannen en vorsten, 
een afdekking, die in de omgeving, waarin het gebouwtje 
staat, goed voldoet, en waarvan de kleur  gunstig afsteekt 
bij  het gebroken wit van de bepleistering der  muren. Voor 
het plint , de bogen en de banden zijn donkerkleurige klin -
kers gebezigd. 

e bouwkosten dezer  garage hebben in ronde cijfers 
— bedragen; de verwarming en verlichting vorder-

den bovendien een uitgaaf van te zamen 4j  fooo.—, terwij l 
de kosten van de benzinetank met toebehooren eveneens 
op ongeveer  f — kwamen te staan. 

t gebouwtje werd bij  onderhandsche besteding uitge-
voerd door  den heer  Ph. J. ï teeser Ezn., aannemer te 's-Gra-
venhage, het smeedwerk door  de Firm a F. W. Braat te 

t geleverd en de ijzeren ramen door  den agent der 
Critta l Cy., de heer  W. Schlusen te 's-Gravenhage. e 
verwarmingsinstallatie was opgedragen aan dc Firm a W. 
Slotboom en de electrische verlichting aan den heer  B. . 
Vogels , beiden te 's-Gravenhage gevestigd. 

P. . S. 

 P r i j s v r a g e n . | 

G -

N VA N „ON S ' 

T E . 

e r  van „On s ' maakt bij  deze, namens 
dc Jury, de volgende ingekomen vragen en daarop ge-
geven antwoorden bekend: 

V r a a g  Zij n de deuren, ramen en schoorsteenen ook 
in de prijzen van f  en f  begrepen ? 

A n t w o o r d : Neen. 

V r a a g  Welke artikelen zijn bedoeld niet ^wand-
versieringen"  ? 

A n t w o o r d : O.a. platen, foto's in lijst , enz. 

V r a a g s in beide woningtypen gasaanleg, of ge-
schiedt de verlichting met petroleum? 

A n t w o o r d : Te rekenen gasaanleg, hoewel tijdens de 
tentoonstelling de verlichting electrisch zal zijn. 

V r a a g n in beide woningtypen de balken in 
het gezicht blijven, of moeten zij  door  plafonds aan het oog 
onttrokken worden? 

A n t w o o r d : t plafond moet worden opgevat als een 
eenvoudig gestukadoord plafond. 

V r a a g s in beide woningbegrootingen ook inbe-
grepen de keukeninventaris, waartoe o. a. behoort: vuilnis-
bak, emmers, trap, mandewerk, stoffers, enz. ? 

A n t w o o r d : i is er  buiten gehouden. 

V r a a g 6. Een eenvoudige versiering der  wanden, o.a. 
behangsel, een laag getimmerde lambriseering, of andere 
goedkoope wandversiering, mag dat aangenomen worden, 
zonder  dat iets van den prij s der  meubileering afgaat, als 
behoorende aan het huis? 

A n t w o o r d : Uitgezonderd een getimmerde lambrisee-
ring, kan een eenvoudige versiering der  wanden worden 
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aangebracht, waarvan de kosten niet onder  den prij s der 
meubilcering gerekend zullen worden. 

V r a a g  Wordt het plafond buiten beschouwing ge-
laten ? 

A n t w o o r d : Zie antwoord op vraag
V r a a g  Worden de meubelen eerst aan een fabriek 

berekend, voor  dat de bekroning wordt toegekend, of ze 
voor  den opgegeven prij s te maken zijn? 

A n t w o o r d : Waarschijnlij k niet. 
V r a a g  Wordt van de kachels een teekcning ge-

vraagd of moet alleen een bedrag uitgetrokken worden, 
waarvoor  een bij  de meubelen eenigszins passende wordt 
uitgezocht ? 

A n t w o o r d : Een teekcning van den kachel is wen-
schelijk. 

V r a a g  Wordt op massa-productie gerekend met 
de meubileering. s het tentoongestelde zal anders het 
bedrag van f  of f  overschrijden ? 

A n t w o o r d : Er  wordt op gerekend, dat het ameuble-
ment eenige malen zal worden gereproduceerd. 

A. E , 
. 

J Vereenigingen . J 

G T O T G VA N T 

. 

e vereeniging heeft in het laatst van r  haar 
jaarlijksch e algemeene vergadering gehouden. 

t jaarverslag wijt aan den ongunstigen toestand van 
de middelen, dat er  dit jaar  geen proefafneming werd ge-
houden, doch slechts die candidaten werden opgeroepen, 
die het vorige jaar  wel voor  de praktijk , maar  niet voor 
de theorie slaagden. t ledental bedraagt thans  per-
sonen en  vereenigingen. 

t rijkssubsidie werd van f  op  gebracht. 
Van de  candidaten, die deelnamen aan het examen voor 
onderwijzer  in de practij k van het ambachtsonderwijs, slaag-
den er  zeven. 

e voorzitter  deelde mee, dat er  in  wederom een 
proefneming gehouden zal worden. 

t financieel verslag vermeldt een bedrag van f
aan uitgaven, en een nadeelig saldo van

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. 

e w o n i n g in het , Arch . J. B. 
van m b. i. met . 

k X X X . t afgeloopen jaar, door  J. Gratama. 
A r n h e m s c he B o u w k u n s t , door G. Versteeg. 
C o n f e r e n t i e over  het Bouwkundig Element bij  de bescherming der 

Schoonheid van Nederland. 
n S t u k k e n, e Amsterdamsche poort te , door 

A . W. Weissman en J. Gratama. — w in verkeerde banen, 
door . W. Tuyten, met naschrift. 

A No. n betreffende het Genoot-
schap. 

E en n i e u we b o e k l e t t er  geteekend door  S. . de , door 
. N. d . 
V e r s l a g van den toestand en handelingen van het Genootschap 

A . et A . gedurende het jaar  door Jan de , isten Secretaris. 
. Bouwkunstmethode, door  Jan de r  B. N. A . — 

f ontwerpen, door  W. a Wz. 

E  No. e e van het jaar  191
E c h o ' s . Nogmaals de St. Jacobstoren te Vlissingen. 

e . 
O n t w e r p Z i e k e n h u i s voor  leden, architect C. Sanders, met 

losse plaat. 

E  No. i . O f f i c i e e l G e d e e l t e. 
T o r e n b o u w en gewapend beton, door  J. J. . Bourdrez c. b. i. met 

afbeeldingen. 
G e v l o g en contra mijningenieurs of samenwerking, door  / . S. Beyl m. i. 
U i t k o m s t e n van gemeentelijke en van particulier e exploitatie van 

stedelij  e tramwegnetten in Engeland, door . A . van Sandick c. i. 
C o n f e r e n t i e over  het Bouwkundig Element bij  de bescherming van 

de schc jnheid van Nederland. 
n s t u k k e n. Spijkerglooiing op , door  V. J. . 

de Blocq van r  c. i. — Verslag van de Commissie tot onderzoek 
van kalkzandsteen, door  J. van t c. i., met afbeelding. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — Uit de vergadering van den Gemeenteraad 
van . — Afkoelingsmachines. — Beton en gewapend beton in de 
praktijk . — . — Brieven over  Constantinopel (vervolg) — Ge-
mengd. — Berichten. — Grieksche beeldende kunst. — Uit technische 
bladen en tijdschriften . 

E  No. i . N e d e r l a n d s c he A a n n e m e r s b o n d, 
officieele mededeelingen. 

 —  2. 
. Eer. ernstig feit, door  J. J. . 

E E E No.  Een nieuwe methode 
voor  het reinigen van water. — t drogerij-vraagstuk in steenfabrieken. 
— e derde meestercursus aan de steenbakkersschool te . — -
deelingen. 

 No. . t eerste nummer van den nieuwen jaargang van het 
orgaan der  Nederlandsche Baksteenfabrikanten opent met een artikel over 
een zeer  belangrijk onderwerp, namelijk : , met bitumineuse 
voegvulling, op een onderlaag. t is wellicht niet algemeen bekend, dat 
met dergelijke, in ons land nieuwe, constructies thans proeven genomen 
worden. t artikel vestigt hierop de aandacht. 

«Over baksteen en haar  toepassing», een volgend artikel , is een verslag 
van een voordracht, te n gehouden, door  den heer . J. Planjer. 

Voorts trefTen wij  hier  nog aan een stukje over  Stedenbouw, ontleend 
aan het Utrechtsche , een uittreksel uit de op  Januari in wer-
kin g getreden Arbeidswet en een beschrijving met afbeeldingen van de 
Commandanlswoning te . 

G VOO T N door  C. P. v an 
, uitgave van V a n m &  de s te Amsterdam 

Onlangs werd door  de hier  genoemde uitgeversfirma een prospectus ver-
spreid betreffende eene bij  hen verschijnende B i b l i o t h e e k v o or 
S c h i l d e r s, bestaande uit  deeltjes, welke elk op zich zelf een practi-
sche handleiding bevatten voor  een onderdeel van het schildersvak. 

Er bestaat over  dit vak niet veel litteratuu r  in onze taal en wat er  be-
staat is meerendeels verouderd. t bekende boekje van , een door 
de Afdeeling .s-Gravenhage van de j  t. b. d. Bouwkunst be-
kroonde verhandeling, voorzag destijds in de meest dringende behoefte, 
maar  voldoet daaraan thans op verre na niet meer. n behoeft het eerste 
deeltje van de Bibliotheek, de g voor  het , slechts 
in te zien, om gewaar  te worden, hoezeer  door den schrijver  gestreefd is 
naar  volledigheid in de beschrijving van de techniek van het schilderen in 
onderdeelen. g ervaren schilder  zal dan ook hier  en daar  uit deze 
boekjes nog wel wat kunnen leeren, vooral daar, waar  de nieuwere methoden 
van werken beschreven worden en den architect zal deze handleiding goede 
diensten kunnen bewijzen bij  de beschrijving van verfwerk in zijne bestek-
ken. e schrijver  zelf bev«elt het werkje aan aan hen, die zich bekwamen 
tot r  of Gezel in het , aan leerlingen van Ambachts-
scholen, Opzichters, enz. Niemand minder  dan . P. J. . Cuypers schreef 
er  een aanbevelend woord voor, waarin hij  verklaart , met de meeste aan-
dacht van het werkje kennis te hebben genomen. Wi j  meenen het volgen 
van dit voorbeeld te mogen aanraden aan ieder, die in het schildersvak 
belang stelt. 

E VOO , door  G. A . Scholten, 
Architect en r . O. te Tiel. Bij  den uitgever .  ij  s te Tiel , 
verscheen in het laatst van  een tweede druk van het Tweede e 
van Scholten's bekende Werktuigkunde. t dit werkje zich bij  voort-
durin g in de belangstelling van een grooten krin g van technici mag ver-
heugen, blijk t wel daaruit, dat van het eerste deeltje in iqi o reeds een 
vijfd e druk het licht zag. Thans is van het tweede, bevattende een Theo-
retisch Gedeelte en de Toepassing op de Bouwpraktij k na een zevental 
jaren een herdruk noodig geworden. t pleit wel voor  de degelijkheid 
van den inhoud, indien het noodig ware daarop nog de aandacht te vesti-
gen, dat in dezen nieuwen druk , behalve enkele kleine wijzigingen geen 



eranderingen behoefden te worden aangebracht. Alleen is het hoofdstuk 
behandelende de pompen uitgebreid met een beschrijving van de, in de 
laatste jaren veel gebruikte, pompen van nieuwere vinding. Aan volledig-
heid heeft het werkje daardoor  gewonnen en dit zal ten goede komen aan 
den aftrek, die deze nieuwe druk ook ongetwijfeld in de kringen der  meer 
ontwikkelde ambachtslieden vinden zal. 

E  VA N N . 
Niet slechts van locaal belang, maar  van algemeen be-

lang voor  de Nederlandsche kunstgeschiedenis, komt ons 
een artikel onder  bovenstaand opschrift voor, dat wij  in 
de r Courant' '  aantreffen 

. 

Nog altij d heeft de vraag, wie toch de maker  zou zijn 
geweest van den in de kunstwereld bekenden Popta-schat 
die in ons Friesch m bewaard wordt, geen antwoord 
gevonden. e heer  F. Bakkers echter  heeft dat antwoord 
gezocht en de resultaten van zijn moeitevollen en zorg 
vuldigen arbeid thans in den „Navorscher"  medegedeeld. 

We willen aan deze belangrijke studie, die in onze om-
geving zeker  veel belang inboezemen zal. hier  het een en 
ander  ontleenen. 

e heer  Bakkers wijst er  in de eerste plaats op, dat het 
werk terecht geplaatst mag worden naast die der  beroemd-
ste meesters in de zilverdrijfkuns t uit het laatst der  ióe 
en begin  eeuw, de gebroeders Paulus en Adam van 
Vianen, en eenigen arbeid van het kunstgehalte als waarop 
Schotels en n van den onbekenden meester  mogen roe-
men, zoekt men hier  te lande tot op heden tevergeefs. 

e de Groninger  kunstdrijver  in het midden 
der  eeuw schoon werk, en is het drijfwer k der , 
mede uit het laatste gedeelte dier  eeuw, in kunstkringen 
zeer  beroemd, geen vergelijk kunnen hunne werken door-
staan, wanneer  de beeldende kunst van onzen r 
kunstenaar  op den voorgrond treedt en den bevoegden be-
oordeelaar  in verrukkin g brengt! 

t zoogenaamde Popta-zilver, behoorende aan het ge-
sticht van dien naam te m cn in  door . 
voogden in bruikleen aan het Aluseum afgestaan, bestaat 
uit „Groot e Schotel of schenckbort"  met voorstellingen 
uit de herscheppingen van Ovidius, naar  teekenin 
gen van Goltsius en anderen, de daarbij  behoorende 
gedreven zilveren schenkkan of lampet, versierd met 
voorstellingen van Neptunus etc-, een zilveren schotel 
met gedreven rand, waarop voorstellingen van de wereld-
deelen, benevens een zilveren snuiter. Op deze voorwerpen 
nu werden tijdens de tentoonstelling in  bij  een onder-
zoek, waartoe ik door  wijlen de . o Suringar  en 
dr . Coronel werd uitgenoodigd, door  schrijver  gevonden 
dri e teekens, n.1. de , de plaats aanduidende als te 

n te zijn vervaardigd — de jaarletter  V, aan-
duidende het jaar, waarin de schotel door  het Gildebcstuur 
der zilversmeden was onderzocht en gestempeld, cn ver-
der een Bekertje, zijnde het stempel van den r -
terteeken)! Bewezen was nu, dat een en ander  te -
den was gemaakt, doch wanneer, en door  wie? 

n den catalogus der  tentoonstelling van Gouden cn Zil -
veren werken, gehouden door  de Vereeniging ,,Art i et Ami-
cttiae"  te Amsterdam in  werd eene meer-verklarende 
beschrijving gegeven over  de voorstellingen te vinden op 
de schotels en kan, terwij l men in den catalogus der  ten-
toonstelling van antieke Goud- en Zilversmidswcrken te 

n in  gehouden, vermeld vindt, dat de voor-
werpen in kwestie vervaardigd moeten zijn in het laatst 
van het tweede kwartaal der  eeuw, dus ongeveer

 Wij  komen dus nader  bij  het doel! Nu bevonden 
zich in het archief der  gemeente n twee sprekende 
bewijzen, welke ons van onwaardeerbaar  nut bij  het onder-
zoek hebben geleid, en dat zijn: 

 het houten Gildebord, waarop de namen geschilderd 
der , welke van  het jaar  der  ontbin-
ding van het Gilde, werkzaam waren; 

 het oorspronkelijke leerlingenboekje van het Goud-
en Zilversm.gilde, waarin eigenhandig door  de gildebroe-
ders of meesters werd aangeteekend, wanneer  en welken 
leerling zij  hadden aangenomen, en daarbij  vermeldende, 
dat het gildegeld daarvoor  was betaald. Onder deze aan-
teekeningen vindt men telkens de eigen handteekening van 
den . e s nu, dit staat vast, zijn de 
lieden geweest, die te n het recht hadden te 
werken, en voorwerpen te vervaardigen met uitsluitin g van 
eiken vreemdeling, en dat aan dit recht streng dc hand 
werd gehouden, bewijzen wel de vele bepalingen op dit 
stuk. En verder, waar  de voorwerpen gekeurd en geteekend 
werden door  de Overheden uit het Gilde, kan aangenomen 
worden, dat dezen geene onderkruipers de hand zouden 
reiken om hen te benadeelen in rechten. 

Voornoemd kostbaar  manuscript loopt van —

dus juist het glanstijdperk onzer  kunst, en daarin worden 
alle in die jaren te n gewerkt hebbende -
ters en aangenomen leerlingen vermeld, ten getale van on-
geveer  verschillende namen. 

e aanhef van voormeld boekje luidt : n 't jaer  onses 
n Jezus Christus Anno  doen ick ondergeschre-

ven r  was van 't golt- en silversmitsgilde binnen 
, doen heb ick dit leerjonghesboeck van weghen 

het gilde doen maecken, en het heeft gecost aght stuvers, 
Oorconde min handt 

E PAYESZOEN Goldsmidt
en heeft men daarin op de eerste bladzijde toch nog doen 
opnemen de leerjongens van  af, meldende aldus: 

n nomine , Amen! 

Jacob de Valck heft voer  sin soen k Jacobs de 
Valck sin leerpenningen aen 't gilt betaelt den lesten No-
vembris Ao.  met een goltgulden an gelt, enz. tot

Genoemden Jacob de Valck vond ik in het lidmatenboek 
Ned. . Gem. te , als lidmaat toegetreden 
in  Jacob de Valck goltsmidt naest het . 

Om terug te komen op het houten geschilderde Gilde-
bord, dicne vermeld, dat daarop afgebeeld zijn het door  den 

r  aangenomen herkenningsteeken - de naam van 
den r  en het jaartal van aanneming tot gildebroeder, 
na aflegging der  proef toegelaten. t bord is klaarblijkelij k 
gemaakt en geschilderd in de laatste helft der  eeuw, 
en de zich daaropbevindende fouten in de reproductie der 
teekens bewijzen, dat het door  een niet-deskundige is ver-
vaardigd. Als vri j  zeker  kan ik bewijzen, dat dit bord ge-
schilderd is naar  de vergroote teekens in een aan het gilde 
behoord hebbend boekje, dat bewaard zijnde door  de laat-
ste bestuursleden van het zilversmidsgezelschap, hetwelk zich 
ten tijd e van k Napoleon had geformeerd „ter  be-
vordering en onderhoud van het ambacht", en welk boekje 
jammer genoeg omstreeks  met meerderen rom-
mel naar  eene der  alhier  gehouden auctiën is gebracht 
en weggeraakt. 

Genoemde zilversmidsvereeniging is na  ontbonden 
en de restecrende bescheiden verbleven begrijpelij k onder 
een der  leden daarvan. Bezaten we dat boekje dan zouden 
we daarin vermeld vinden: den naam van den Gilde-
broeder  — achter  dien naam zijn n en jaartal , 
gelijk men zulks nog kan zien in het Stedelijk m te 
Utrecht op de koperen platen, daar  aanwezig! Op die pla-
ten graveerde de aangenomen r  zijn naam met het 
jaartal , en sloeg als waarborg zijn stempel of teeken er 

achter! Bij  overlijden vindt men op het teeken ook wel 
een klop geslagen of een doodshoofd er  achter! Zóó zag 
ik de namen der  Vianens en anderen. e koperen pla-
ten nu zijn ook aanwezig geweest te , bewijze 
het volgende uit de aangifte van de overheden van het 

e in  bij  de ontbinding, bij  den d der  stad 
op diens vordering, ingediend! Na uitvoerige uiteenzetting 
van het doel des gildes en opgave der  bezittingen wordt 
gemeld: 

„Voort s een houten schuifdoos met een slot er  aan, waar-
in is een paar  schalen met Trooij s gewicht, een doosje 
met engelsen (id. gewicht) nog ,,drie kopere platen waar-
op de teekens van Silversmeden zijn geslagen, hetwelk wij 
gelooven van 's e herkomstig te zijn, en in vroe-
gere dagen door  den Overste keurmeester  aan het Gilde is 
gelaten! t wel! deze genoemde koperen platen nu, zijn 
de originali — daarnaar  is weer  het genoemd verloren 
gegane boekje geteekend, en naar  de afbeeldingen in dit 
boekje het verder  in de aangifte genoemd wordende „no g 
een houten boek met namen"  en d i t houten boek is het 
thans nog op het archief aanwezig zijnde „gildebord" ! 

s buiten dit boek is de geheele inventaris van
verdwenen, en zou bij  aanwezig zijn der  koperen platen, 
op dezelve gevonden worden „d e Beker" , het meestertee-
ken van den Popta-schat! Zeer  waarschijnlij k zijn die kope-
ren platen, onzaliger  gedachtenis, door  een der  leden van 
het zilversmidsgenootschap gebruikt als allieerkoper, cn ver-
dwenen ze voor  altij d vermengd met het fijner e zilver  jn 
den kroes! 

t evenwel uit genoemde auctie bedoeld boekje ergens 
zijn verzeild geraakt en nog worden opgespoord, dan zou 
hiermede een heerlijke vondst voor  de wetenschap worden 
gedaan. 

Waar nu als zeker  kan worden bewezen, dat het genoemd 
leerlingenboekje vrijwel dezelfde namen bevat als het gilde-
bord, moet ik wijzen op het feit, dat verschillende fouten 
worden aangetroffen in de spelling op dat bord aanwezig, 
zoomede de jaartallen. t boekje met eigen onderteeke-
ning der , datum en jaar  moet men als juist be-
schouwen, diet de copie, m. i. ongeveer  jaren later 
door  een kladschilder  daargesteld! t Popta-zilver  in r 
warden vervaardigd, daarvoor  spreekt de r  leeuw, 
is gemaakt vóór het jaar  toen bij  provinciaal besluit 
werd gelast, dat op de voorwerpen een vierde teeken zoude 
worden toegevoegd, n.1. het provinciaal wapen! Op de voor-
werpen in kwestie moet dus worden gevonden een meester-
teeken voorkomende op het gildebord tusschen i ó o o —
doch wordt het teeken de Beker  op dat bord gemist! n 
heeft hier  te denken aan een fout, veroorzaakt door  den 
schilder  van genoemd bord, en dus op te sporen, waar 
de fout schuilt! t abuis nu meen ik te hebben gevonden in 
het meesterteeken, te vinden op het bord en gereproduceerd 
op last van jhr . mr. Victor  de Stuers op plaat  van het 
Archief van Nederl. s , waar  genoemd 
wordt d Bron, in r  geworden te -
warden, waarbij  een teeken gevoegd is, dat op geen enkel 
zilveren voorwerp wordt aangetroffen, en uit welk teeken 
niets kan worden geconstrueerd! r  moet de oorzaak 
gezocht worden, n.1. door  de niet juiste teruggave van het 
oorspronkelijk  millimeter  groote meesterteeken, waarvan 
ik de vergelijking met de copie op het bord ten zeerste door 
liefhebbers en deskundigen aanbeveel! en verder  mijn be-
toog ten gunste van den door  mij  voorgestelden vervaardiger 
opzet! Eerst zij  gezegd, dat op het bord ten onrechte wordt 
genoemd d Bron. n het oorspronkelijk manuscript 
teekent de meester  met heerlijke letterteekens d 
Brongersma"!, toen hij  in  zijn eersten leerling in-
schreef met name Pijtter , er  aan toevoegende, 
aanvang genomen hebbende op St. Jacobsdag  Juli) en 
daarvoor  het leerlingengeld a twee goldguldens betaalt! 

Vanwaar komt . Brongersma, daar  hij  niet op de 
leerlingenlijst aangetroffen wordt? Bij  inzage van . An-
dreae's werk d en Nicuwkruisland"  vind ik, 
dat in  Bronger  Brongersma als Secretaris van Collu-
merlandt sterft en opgevolgd wordt door  zijn zoon Petrus. 
Brongersma, en wordt Petrus in  in dit ambt opge-
volgd door  Nicolaas a Vierssen! Vind ik verder  in het 
lidmatenboek der  Ned. . Gemeente te , dat 
hier  in  met attestatie overkomt . Julius Brongersma 
en Cunir a Siaarda zijn wijf'f "  van Collum, dan ligt m. i. 
de familieverwantschap van genoemde Brongersma's voor 
de hand, waar  ik in het Burgerboek der  stad n 
vind aangeteekend, dat in  als burger  werd ingeschre-
ven t Brongersma'. Goudsmid van Collum! 
(Friesland). 

Tot mijn spijt heb ik ondanks vele nasporingen niet kun-
nen ontdekken, waar . Brongersma gewerkt heeft: noch 
te Groningen, denk aan de , of te m meer 
in de buurtschap van m gelegen, komt hij  op de 
leerlingenlijst voor, noch te Utrecht, waar  de Vi.anen's werk-
ten, of te Amsterdam wordt hij  op die lijsten gevonden! 
Evenwel geven mij  zijne voorname familierelatiën het ver-
moeden aan de hand, dat hij  daardoor  in de gelegenheid 
zal zijn geweest te kunnen voldoen om de kosten naar  elders 
te gaan, en zoodoende, niet als leerling waarschijnlijk , doch 
als „gezel"  bij  groote meesters te hebben gewerkt. 

Vind t men aan huisgevels steenen meldende het jaar 
van oprichting, niet altij d vindt men dit kenmerk op kunst-
voorwerpen en wordt alsdan door  kunstenaars den tij d van 
vervaardiging vrijwel bepaald naar  aanleiding van stijl en 
uitvoering! Omtrent het Popta-zilver, zooals ik eerder  meld-
de, gold de benadering het laatste gedeelte van het tweede 
kwartaal der  eeuw „zi e Catalogus zilv. tentoonstelt. 

"  Op de groote zilveren voorwerpen uit 
vroegeren tij d vindt men een jaarletter  gestempeld, zóó op 
de Popta-schotels en schenkkan de letter  V. e letters 
nu konden ons een eind verder  brengen tot de juiste bepa-
ling, in verbinding gebracht met andere gegevens! Evenwel 
was voor  Friesland onbekend, wanneer  het stempelen der 
jaarletter s was begonnen, en hoe dezelve gevoerd werd; 
men had dus nog weinig aan die teekens en letters! 

Gelukkig kwam in  eenig licht in deze duisternis, 
toen schrijver  bij  de copieering van het oorspronkelijke 
zilversmidsgildeboek van Bolsward het geluk had, dat daarin 
melding gedaan was van een aangegeven , te slaan 
in  en  zonder  meer! Bij  verder  onderzoek 
in het archief te Sneek, alwaar  slechts één boekje gevonden 
werd betreffende het vak, begon echter  de victorie, en 
vond ik daarin, dat de Overheden van het gilde aldaar, 
in hunne jaarvergaderingen vri j  getrouw jaarlijk s hadden 
omschreven welke letter  in het daarop volgend jaar  zou 
worden geslagen! Vergaderd werd steeds op St. Eloydag 

) en dan werden de nieuwe overlieden van het Gilde 
voor  het volgende jaar  gekozen, en de te stempelen letter 
bepaald. 

e waren we gevorderd om te kunnen vaststellen 
in welk jaar  een voorwerp was vervaardigd en accordeert 
zulks met alle kunstvoorwerpen in zilver, in het Friesch 

m of elders onderzocht! waarop het jaar  van schcn-4 
king aan kerkelijk e gemeenten of particulier e personen 
voorkomt! 

U i t b r e i d i n g v an , 
llurg . en Weth. van 's-Gravenhage hebben thans ter  kennis van den 

Gemeenteraad gebracht het reeds door  hen aangekondigde voorstel van den 
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Naklan k van de Heemschut-Conferentie . 

t zou wel wat overdreven zijn te beweren, dat de 
e in het laatst van r  te Am-

sterdam gehouden, een rillin g door  het land heeft doen 
gaan of de natie heeft wakker  geschud, maar  wij  mogen 
met voldoening constateeren, dat zij  de aandacht heeft ge-
trokken van de dagbladpers en deze er  uitvoerige versla-
gen van gegeven heeft. Of het bouwkundig element dit 
succes te danken heeft aan het van wal steken onder  den 
nieuwen vlag van t ? n wel, althans voor 
een deel, maar  wat hiervan zij, het is te hopen, dat de 
thans ondervonden belangstelling moge groeien cn van nu 
af aan door  publiek en pers wat meer  notitie genomen 
zal worden van de bouwkunst, ook wanneer  hare beoefe-
naars geheel zelfstandig optreden, om hun inzichten cn rech-
ten te verdedigen. 

Of die verwachting in vervulling zal gaan, zal grooten 
deels van de bouwkunstenaars zelf n stelle 
zich niet voor, dat die belangstelling nu hand over
zal toenemen cn het publiek zich nu van muziek cn schilder-
kunst zal afwenden, om met de bouwkunst te gaan dweepen. 

t zou zelfs zeer  bedenkelijk zijn, wanneer  zooiets gebeurde. 
n stelle zich ook niet voor, dat van nu af aan de bouw-

kunst geen steentje of geen hinderpaal meer  op haar  weg 
zal aantreffen, geen teleurstelling of miskenning meer  haar 
deel zal zijn. n wij  ons verheugen, met de conferentie 
iets bereikt te hebben, dank zij  de wijze, waarop de zaak is 
aangevat, waarop wij  het publick zijn tegemoet getreden 
zonder  pretentie cn hebben toegesproken zonder  pedanterie. 

maar  laat ons bedenken, dat er  veel arbeid, veel strij d 
gevorderd zal worden, om het publiek te brengen, wij 
kunnen wel zeggen, het publiek op te voeden tot het in-
zicht, dat het bouwkundig clement een der  gewichtigste 
elementen van de cultuur , ook voor  onzen tij d is. 

Er zal nog heel wat water  door  den Berkcl vloeien, 
eer  wij  zullen kunnen waarnemen, dat wij  het doel zicht-
baar  nader  zijn gekomen. e Conferentie heelt ons veel 
geleerd. Wat daar  gesproken is was voor  iedereen begrij-
pelijk , er  zijn geen geleerde verhandelingen gehouden, geen 
aesthetischc bespiegelingen, geen statistieken en graphische 
voorstellingen gegeven, maar  er  is alleen in aangenamen 
vorm aangetoond, hoe de dingen zijn en hoe zij  moesten 
en konden zijn cn juist aan deze eenvoudige wijze van 

 is het toe te schrijven, dat al het gesprokene 
insloeg. Een klein beetje reclame met een Commissaris 
der n cn een Burgemeester, om wat luister
de bijeenkomst bij  te zetten, nu ja, daar  kon men niet 
buiten, maar  zij  heeft in het minst niet

 een woord er  is alle reden tot tevredenheid met het 
bereikte cn konden de vereenigingen, waarin het bouwkundig 
element geconcentreerd is nu, wat  inwendige organisatie 
betreft, op een soortgelijk succes wijzen, dan zou  wer-
kelij k reden ;:ij n geweest, om den aanvang van  met 
onvermengde vreugde te begroeten. 

t mocht evenwel niet zoo zijn, want hoeveel schoone 
momenten de Conferentie ook opleverde, hoe vaak zij  deed 
denken aan eenheid van wil en gedachte bij  allen, die daar 
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vertegenwoordigd waren, en wat daarmede al niet te be-
reiken zou zijn, tehuis gekomen werden wij  weder  herinnerd 
aan dc werkelijk e toestanden in onze bouwkunstkringen, 
toestanden, die voor  een groot deel oorzaak zijn van de 
rot heden ondervonden geringschatting, miskenning en te-
leurstelling bij  een optreden naar  buiten, toestanden, die 
ook bij  vermeerderde belangstelling van het publiek en 
meerdere medewerking van de pers belemmerend zullen 
blijven werken, wanneer  de bouwmeesters niet hun aan-
dacht blijven wijden en alle krachten inspannen tot her-
vorming in eigen kring . 

t is niet voldoende, dat de bouwmeesters het eens 
zijn over  honorariumtabel en prijsvraagregelen, wij  erken-
nen, het is iets, het is misschien zelfs betrekkelijk al veel, 
maar  het is lang niet alles en, wat meer zegt, het is niet 
het voornaamste. 

e bouwkunst zelf is het o. i., die den bouwmeester  het 
naast aan het hart moet liggen, nader  dan de materiecle 
vakbelangen en het is naar  onze overtuiging van het hoog-
ste gewicht, dat de bouwmeesters het onder  elkander, in 
hoofdzaken althans, eens zijn over  de beginselen, die hun 
in den tegenwoordigen tij d tot richtsnoer  moeten strekken 
bij  dc uitoefening van hun kunst. 

Nooit te voren heeft de wereld in de [bouwkunst een 
tijdper k beleefd van dusdanige anarchie als het onze. 

Toen Gugcl zijn geschiedenis der  Bouwstijlen schreef, 
kon hij  zijn tij d nog met vri j  groote juistheid eclectisch 
noemen. Op onze toestanden past die uitdrukkin g niet meer, 
met het eclectisme hebben wij  afgerekend, wij  willen er 
ten minste niet meer  van weten en op enkele uitzonderin-
gen na doet ieder  maar  naar  eigen inzicht. 

Welke frontveranderingen hebben wij  niet bij  de beste 
bouwmeesters van onzen tij d kunnen waarnemen, frontver-
anderingen, waarvan geen voorbeelden in de geschiedenis 
zijn aan te wijzen en waarvan wij  thans geen verklarin g 
zullen trachten te geven. Wat een zoeken en ploeteren 
in allerlei richtingen ook bij  begaafde kunstenaars, zonder 
dat daarbij  vooralsnog van een eenigszins logischen ont-
wikkelingsgang iets te bespeuren is. 

e opmerkingen vloeien voort uit de beschouwing van 
het werk der  bouwmeesters, die hier  bedoeld zijn, maar 
hooren wij  hen aan het woord over  kunstbeginselen en 
gaan de beschouwingen eens wat dieper, waar  de kunst-
broeders in eigen krin g vergaderd zijn, dan eerst komt de 
anarchie in de beginselen recht aan het licht en waaraan 
anders dan aan het bestaan dier  wetteloosheid, dier  grenze-
loozc willekeur, is het toe te schrijven,,dat er  thans stem-
men opgaan, die aandringen op de instelling van hooger-
hand van een officieel kunstinstituut , een Academie als hoog-
ste autoriteit jn kunstzaken en op een wettelijke bevoegd-
heid van den architect? 

n moge heil verwachten wie wil, maar  het zou 
de eerste anaal niet zijn, dat vrij e mannen zich vrijwilli g 
bogen onder  een dwangjuk, dat zij  zelf hebben verlangd. 

t is een veeg teeken, dat in de republiek der  kunsten 
bescherming in die richtin g gezocht wordt en ofschoon wij 
wij  met voorspellingen liefst voorzichtig zijn, hier  meenen 
wij  toch, dat het allerminst gewaagd is en er  niet veel scherp-
zinnigheid voor  noodig is, om van een officieel kunst-
instituut slechts onheil te voorspellen. 

Voor  wettelijke bevoegdheid van den architect kan men 
meer  gevoelen, daarvan groot onheil te verwachten zou 
overdreven zijn, maar  het aanbreken van een nieuwe gou-
den eeuw voor  de Nederlandsche bouwkunst zien wij  ook 
daaruit niet voortkomen. 

t is zoo gemakkelijk, om mede te zingen in het groote 
koor, dat op allerlei gebied om bescherming roept, maar 
wij  zullen er  niet veel verder  mede komen en naar  andere 
middelen moeten uitzien om de anarchie te bezweren, met 
behoud van de vrijheid , die een levensvoorwaarde voor  alle 
gezonde kunstontwikkeling is en waarop dan ook in den 
grond de Nederlandsche bouwmeester  terecht zeer  gesteld 
is. Wanneer  wij  met deze eigenaardigheid, die uit ons 
volkskarakter  voortvloeit, geen rekening houden, wanneer 
wij  meenen, dat al wat in d kan ook hier  moge-
lij k is, dan zullen op den duur  alle pogingen op verbetering 
gericht falen. 

Op de vraag, welke dan wel die andere middelen zijn, 
die wij  zouden willen voorstellen, kunnen wij  voor  heden 
nog niet anders dan een ontwijkend antwoord geven. Er 
is tij d noodig, om die vraag goed onder  de oogen te zien 
en gebrek aan tij d tot gezette overweging is ook hier 
een der  grootste hinderpalen. 

t is vooral te bejammeren nu overal een groote be-
drijvighei d in bouwaangelegenheden is op te merken, een 
bedrijvigheid, die men gestadig ziet toenemen. Wij  hebben 
een tij d gekend, dat een soortgelijke bedrijvigheid was waar 
te nemen, den aanleg van ingenieurswerken betreffende en 
daaraan heeft ongetwijfeld de ingenicursstand zijn opkomst 
cn zijn grooten invloed in zaken van openbaar  belang voor 
een groot deel te danken. 

Thans, ofschoon er  veel plannenmakerij  bij  in het spel 
is en zelfs ook politiek, zijn het uitbreidingsplannen, stad-
huizen, schouwburgen, verkeerswegen, waarover  gedelibe-
reerd wordt en thans is de architect aan de beurt in deze 
aangelegenheden, die hem toch zeker, omdat zij  nagenoeg 
altij d een aesthetischen kant hebben, van meer  nabij  aan-
gaan dan den ingenieur. 

n dit opzicht dus zijn de tijdsomstandigheden hem gun-
stig, er  is en er  komt nog werk in overvloed, want de 
algemeene welvaart gaat in een stijgende lijn . 

s het nu niet jammer, dat die bedrijvigheid komt in 
een tijdper k van anarchie en daaruit voortspruitende on-
macht ? En moet niet het eerste werk der  bouwmeesters 
zijn te zorgen, dat zij  voldoen kunnen aan de eischen des 
tijds, die meer  vragen dan bevrediging van materieele be-
hoeften en oplossing van technische moeilijkheden. r 
zijn wij  met alle middelen, die ons tegenwoordig ten dienste 
staan, vri j  spoedig mede klaar, maar  de nieuwe tij d vraagt 
nog wat anders, dat de ingenieur  hem niet geven kan. 

j  vraagt een bouwkunst, die evenals die van andere 
tijdperken van groote welvaart tot het nageslacht zal spre-
ken en vertellen, dat onze beschaving niet bij  die wel-
vaart achterstond, maar  dat wij  in alle opzichten, onder 
de beschaafde volken, een eervolle plaats innamen in de 
twintigste eeuw, en die plaats ook verdienden. 

Of verdienen wij  die misschien nog niet ? 
e netelige vraag zullen wij  bewaren als uitgangspunt 

voor  een volgende betrachting. 

Overhei d en Architect . 

n een Engelsen dagblad werd onlangs g< k'aagd over  ten uitvoer  wordt gelegd, terwij l toch voor  jonge archi-
de gebrekkige kennis van de beginselen van stedenbouw tecten, die er  toe geneigd zijn, hier  een ruim arbeidsveld 
bij  architecten en beweerd, dat het ontbreken van goede open ligt. 
krachten in dezen nieuwen tak van bouwkunst oorzaak is e bewering bleef niet zonder  tegenspraak, waarbij  er-
van de langzaamheid, waarmede de Tower Planning Act kend werd, dat wel de meeste architecten nog veel te 

leeren hebben op dit gebied, maar  dat het toch niet aan-
gaat, de schuld van den langzamen gang van zaken bij 
stadsuitbreiding en stadsverbetering op hen te werpen. e 
meer algemeene oorzaak daarvan moet gezocht worden in 
de onverschilligheid op onkunde van de plaatselijke be-
sturen, want er  zijn oudere en jongere architecten genoeg, 
die gaarne aan het werk zouden tijgen, wanneer gemeente-
besturen of grondeigenaren hen slechts in de gelegenheid 
wilden stellen. 

Er schijnt thans uitzicht, dat in het jaar  1912 wat meer 
gang in de zaken zal komen. Birmingham en Sheffield 
hebben groote plannen in voorbereiding en het voorbeeld 
van deze groote steden zal zonder  twijfel navolging vinden. 

t is in Engeland al net als bij  ons; met de ten uit-
voerlegging van onze Woningwet gaat het maar  langzaam, 
doch men is hier  nog niet op het denkbeeld gekomen, 
daarvan aan de architecten de schuld te geven. 

Waar de groote steden een slecht voorbeeld gaven, kan 
het ons niet verwonderen, dat kleinere gemeenten zich ver-
oorloofden een onverschillige houding aan te nemen en de 
moeilijkheden te ontgaan door  te doen alsof vele bepalin-
gen der  Woningwet niet bestonden. 

Vooral ten aanzien van stadsuitbre d ng en stadsverbete-
rin g wordt groote onverschilligheid aan den dag gelegd 
en dit is waarschijnlij k hieraan toe te schrijven, dat men, 
om die zaken goed aan te vatten, de voorlichting van des-
kundigen, van architecten, noodig heeft en deze heeren heb-
ben de lastige gewoonte, wanneer  zij  ontwerpen maken en 
adviezen geven, later  hun lastgevers een nota te sturen, 
berekend volgens de gebruikelijk e honorarium-tabel. t is 
heel onpleizierig voor  burgemeesters en wethouders,  elke 

cent, die zij  uitgeven, moeten verantwoorden tegenover  las-
tige gemeenteraden, die veelal een soort van angstvallige 
vrees koesteren of een hekel hebben aan alles wat des-
kundige heet. n behoeft slechts verslagen van gemeente-
raadsvergaderingen te lezen, om telkens te ervaren, welke 
liefelijkheden daar  vaak aan het adres van deskundigen 
worden gedebiteerd, hoe met hun adviezen wordt omge-
sprongen, waaromtrent dikwijl s onomwonden verklaard 
wordt, dat men er  maling aan heeft. 

Een dergelijke verklarin g tusschen overheid en architect 
is zeker  niet de meest gewenschte, om de vraagstukken 
van openbaar  belang, die onderwerpen van bouwkunst be-
treffen, spoedig tot de beste oplossing te brengen. 

e Woningwet heeft die toestand, zooal niet geschapen, 
dan toch scherper  doen uitkomen clan tc voren. Zij  dwingt 
de overheid, zich in te laten met zaken, waar  zij  zich 
vroeger  niet mede te bemoeien had en zij  dwingt haar, 
zich te doen voorlichten door  deskundigen en toch is het 
merkwaardig te zien, hoe er  hier  en daar  getracht wordt, 
aan die dwingende verplichtingen te ontkomen. 

t hier  nu van hoogerhand worden ingegrepen, moe-
ten de bepalingen der  Woningwet worden uitgebreid en 
verscherpt? e vragen kunnen bij  een eventueele her-
ziening dier  wet overwogen worden en het is met het oog 
hierop, dat wij  meenden goed te doen, naar  aanleiding 
van het Engelsche bericht, eens even aan te stippen, wat 
hier  als een der  oorzaken van den tragen gang van zaken 
bij  de toepassing der  Woningwet moet worden aangemerkt, 
de houding, die de overheid in de meeste gevallen aan-
neemt tegenover  den architect. 

Caoutchouc-preparaten . 

s sedert eenige jaren worden in d 
caoutchouc preparaten voor  verschillende doeleinden in de 
bouwtechniek toegepast en o. a. de zoogenaamde caoutchouc-
boter  gebezigd om cement waterdicht te maken. t materi-
aal is een taaie massa, die met petroleum verdund wordt 
en wel twee gewichtsdeelen caoutchouc boter  met een deel 
petroleum. r  verkrijg t men een vloeistof, die zich 
gemakkelijk laat opstrijken. Bij  proeven, daarmede geno-
men, bleek, dat de bestrijkin g zich goed hechtte op eement-
werk, dat slechts een dag oud was en ook later  geen af-
bladdering werd waargenomen. Ouder  werk nam de be-
strijkin g nog later  aan, omdat de oppervlakte de vloeistof 
min of meer  opzoog en de kleur  der  bestreken opper-
vlakken nam alleen een eenigszins geelachtigen tint aan, 
die in de meeste gevallen niet hinderlij k was. 

Verder  werden nog proeven genomen op doorlaatbaar-
heid voor  water, op dezelfde wijze als men die wel neemt 
met dakpannen en leien. Er  werden namelijk ccmentplaten 
gemaakt, waarvan er  een onbestreken bleef en de andere 
met het caoutchouc-preparaat aan een zijde bestreken werd. 

e onbestreken plaat was iets sterker  van samenstel-
ling, maar  dit nam niet weg, dat zij  reeds na  minuten 
water  begon door  te laten, terwij l de bestreken plaat, na 
een maand nog geen sporen van indringen van water  ver-
toonde. 

r  deze proeven was dus gebleken, dat caoutchouc 
preparaten voor  het waterdicht maken van cement- en met-
selwerk waarschijnlij k met succes gebezigd zouden kunnen 
worden en die verwachting schijnt niet te zijn teleurgesteld, 
anders toch zou de fabricatie daarvan niet door  de Neder-
landsche industrie zijn ter  hand genomen. 

e Eerste Nederlandsche Trockenstuccfabriek"  Eduard 
Nettesheim te Venlo, brengt namelijk tegenwoordig twee 

producten in den handel, onder  de namen ' en 
„Caoutchoucfluat" , waaromtrent wij  het volgende vermeld 
vinden. 

n is een caoutchouc-preparaat, dat de caout-
choucboter  vervangt, maar  overtreft in werkzaamheid ter-
wijl - "het bovendien in de practij k minder  kostbaar  is ge-
bleken. Plet is een extract en men 'moet het voor  het ge-
brui k verdunnen. Tot het waterdicht maken van gewoon 
beton of metselwerk bezigt men b.v.  deel op 2 deelen 
petroleum. 

s zeer  spoedig drogen gewenscht, dan gebruike men 
gewone terpentijn of een speciale verdunningsolie, die door 
dezelfde fabriek geleverd wordt. e verdunnin.nloie wordt 
o.a. aanbevolen, wanneer  reeds met olieverf bestreken vlak-
ken met montanolin behandeld moeten worden, of wan-
neer  men het klcurlooze preparaat wil vermengen met verf-
stoffen, waarvoor  men dan minerale verfstoffen moet 
bezigen. 

e behandeling moet steeds bij  droog weer  geschieden 
en de te bestrijken oppervlakte goed gereinigd en droog 
zijn. t 1 . montanolin en 2 . verdunningsolie kan 
men naar  gelang van de meerdere of mindere poreusheid 
10 a 12 *  eenmaal bestrijken. 

Caoutchoucfluat is een preparaat meer  bepaald bestemd 
tot het bestrijken van binnenmuren, ter  verhindering van 
het optrekken van vocht uit den ondergrond. t is een 
zwarte gummilak, die geleverd wordt geheel voor  't ge-
brui k gereed, dun vloeibaar, zoodat het door  alle poreuse 
voorwerpen gretig wordt opgezogen, waardoor  deze tegen 
het binnendringen van vocht beveiligd zijn. t is onge-
voelig voor  electrische en chemische invloeden, bijtende zu-
ren, gassen, dampen, hitte en koude. n zorge er  voor, 
dat bij  het opstrijken geen open vuur  in de nabijheid is; 



daardoor  zouden ongelukken plaatsvinden, want het „ca-
outchoucfluat"  is zeer  licht ontvlambaar. 

Bij  dc toepassing moet voorts het volgende in acht geno-
men worden. 

e natte pleisterlaag moet tevoren geheel verwijderd cn 
de voegen van het metselwerk circa r . diep uitgekrabd 
worden. a maakt men alles met een bezem flink schoon. 
Nu behoort men te trachten cle muren althans oppervlakkig 
droog te krijgen . Bij  kleine oppervlakten geschiedt dit het 
eenvoudigst door  middel van een soldeerlamp. Bij  grooter 
uitgebreidheid van het vocht stookt men liefst een flink 
cokesvuur  en ventileert goed. Na verloop van één dag blijk t 
dan meestal reeds dat de muur  droog is. Wanneer  men 
het vuur  verwijdert kan de bestrijkin g aanvangen. t werk 
moet met groote nauwkeurigheid geschieden, want slechte 
resultaten kunnen het gevolg zijn van onvoldoende zorg bij 
het bestrijken. m is het verstandig na  uren een 
tweede behandeling met caoutchoucfluat te laten volgen; 
men kan dan overtuigd zijn, dat geen plekje onbestreken 
bleef. . 

Bij  het opbrengen der  tweede of deklaag bewerpe men 
de pas bestreken oppervlakte met droog scherp zand. -
door  verkrijg t men een beter  hechtenden ondergrond voor 
het pleisterwerk. Nog  uren later  kan cle muur  beraapt 
of bepleisterd worden. Soms echter  zal het niet mogelijk 
zijn de pleisterlaag te vernieuwen. Ook dan is caoutchouc-
fluat aan te wenden, maar  op eenigszins andere wijze. n 
verwijder t eerst het behangsel van den vochtigen muur  en 
bestrijk t hem vervolgens (natuurlij k na oppervlakkig droog 
te zijn) tweemaal met het preparaat. Wanneer  de tweede 
laag droog is, strijk t men er  een deklaag over  van gelijke 
deelen caoutchoucfluat en gemalen krijt . Vervolgens kan 
opnieuw behangen worden. 

n ziet, dat de bewerking eenigszins omslachtig is, maar 
wanneer  zij  doel treft , moet men zich dit bezwaar  getroosten. 

Er is nog een ander  gebruik, dat gemaakt wordt van 
caoutchoucfluat. n kent het euvel van rottende vloer-
zeilen. Welnu, het bedoelde preparaat verhelpt ook dit. 
Wanneer  men linoleum op een cement- of betonvloer  wil 
leggen, dan bestrijke men dien eerst tweemaal met caout-
choucfluat. a brengt men de deklaag van dit pro-
duct met gemalen krij t aan, plakt het linoleum met copal-
lak op den vloer  — en de rottin g van het zeil is voor 
goed voorkomen. Ook op gas- en waterleidingbuizen oefent 
het preparaat zijn beschermende werking en voldoet daarop 
veel beter  dan olieverf. 

Nog een derde product wordt door  de fabriek dezer 
preparaten in den handel gebracht, namelijk een soort dak-
pik, onder  den naam van ,,Pixolon", een goedkoop en af-
doend middel voor  het dichten van lekkages in elk dak, 
van welk materiaal dit ook zij, doch de beide eerstgenoemde 
producten komen ons wel de belangrijkste voor. 

Caoutchouc-pregaraten zijn hier  te lande nog weinig in 
de bouwtechniek aangewend, maar  elk bouwkundige kent 
uit zijn practij k den last en de bezwaren van vochtige muren, 
ondicht pleisterwerk enz. Veelal is bestrijken met een water-
dicht preparaat het eenige middel, dat aangewend kan 
worden. 

Een proefneming met caoutchouc-preparaat behoeft niet 
veel geld te kosten en de fabrikant zal ongetwijfeld gaarne 
ieder, die daartoe zou willen overgaan, alle inlichtingen 
geven, die hij  noodig heeft over  den aard der  preparaten, 
de wijze van aanwending in verschillende gevallen en de 
kosten, die er  mede gepaard gaan. 

J. . . 
m voor e n ij  v e r h e i d. 

Op deze prijsvraag zijn binnen den gestelden termij n van 
r  Januari  ingekomen  ontwerpen, met de volgende 
motto's en aantal teekeningen: 

J. N.,  teek.; ,  teek.; Schets,  teek.; 
,  teek.; Un Patriote,  teek.; Ar s , 

 teek.; Ebby,  teek.; ,  teek.; Evolutie,  teek.; 
GB. GE.,  teek.; Studie,  teek.; Theorie en Praktijk ,
teek.; ,  teek.; s  teek.; Sans Peur 
et sans ,  teek.; Twee driehoeken,  teek.; 
Wajang,  teek.; Asmall ,  teek.; t en Nijverheid, 
 teek.; k in cirkels, 6 teek.; Perseus,  teek.; Ar -

beid Adelt,  teek.; Clio,  teek.; Art i et ,
teekeningen. 

G  No.  O f f i c i e e l g e d e e l t e. 
s te Zandvoort. arch. J. . W. n b. i. met afbeeldingen. 

T h e A f r i c a n A r c h i t e c t , door  J. Coenraad , met schets-
jes van den schrijver. 

W i n d d r u k , door W. J. . van de Wijnpersse, met figuren. 
. door  B. J. . 

C o n f e r e n t i e over  het Bouwkundig Element bij  de bescherming van 
de Schoonheid van Nederland (Vervolg.) 

A No. n betreffende het Genootschap. 
V e r s l a g van de  Gewone g van  Januari

g van de Club van Utrechtsche leden van het 
Genootschap A. et A. met afbeeding. 

T w ee en d e r t i g h o e k. door  J. Zielsma met afbeelding. 
J a a r v e r s l a g e n. 

n s t u k k e n. Willem C. Brouwer  en C. J. de . 

E  No.  E c h o ' s . e bouwkunst in de pers. 
e W e s t z ij  d er  T o r e n te Zaandam, met afbeelding. 
e , met afbeeldingen. 

O n t w e r p Z i e k e n h u i s, voor  bedden, arch. C. Sanders (Schiedam). 

E  No.  O v er  de l e n g te van den sleutel voor  het 
aandraaien van schroefbouten voor  spoorstaaf-laschverbindingen. door  E. C . 
W . van k c. i. 

V e r s l a g van de Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland 
door  het Noordzeekanaal, met afbeeldingen. 

e T e c h n i s c he l in  uit de rede van 
den s . J. Cardinaal w. i. 

P r o m o t i e van Jan e tot doctor  h. c. in de technische wetenschap, 
uit de rede van Prof. . . G. Jonker. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — Aan 
. n van de Scheepsmach.-Ver. Vakgroep v. d. B. v. T., in . 

— Een algemeene Bond van . — Beton en gewapend beton 
in de practij k (vervolg). — Correspondentie. — e . — Bevor-
dering vakopleiding. 

E  No. e der s van Arbeid . 
E n s c h e d é. 

n s t u k k e n. k op het ingezonden stuk „Een 
ernstig feit" , door . Jalvingh. 

E E E No. e electriciteit in 
het steenbakkersbedrijf. — Wijzigin g der  wet op de s van Arbeid 
(Vervolg). — Opzeggingstermijn. — Cement. 

 No. n dit nummer wordt voortgezet het artikel : " 
met bitumineuse voegvulling, op een onderlaag». n wordt de onder" 
stelling uitgespreken. dat voor  klinkerwegen in ons land, een onderlaag van 
klinkerbrokke n en klinkerpui n wellicht het meest aan te bevelen zal zijn 
ook uit een economisch oogpunt. Verder  vinden wij  het slot van een stuk 
over  de warmte als krachtbron in de klei-industri e en het vervolg van het 
uittreksel uit de gewijzigde Arbeidswet. 

Ter opluistering worden een paar  voorbeelden van baksteenbouw uit 
Amerik a gegeven, namelijk de Baptistenkerk te Camden en de Windsorschool 
te Brookline. 

E G No. . e neuen - und Saal-
bauten im Z o o l o g i s c h en G a r t e n zu B e r l i n , arch. Jürgensen & 
Bachmann, met vele afbeeldingen. 

e neue ) r ü c k e über die u in P a s s a u, met afbeel-

dingen. 

No. e neue e über die u in P a ss a u (slot) 

met afbeeldingen. 
A rch i tek tu r -S tud ie n aus , met vele afbeeldingen. 
No. e neuen - und Saalbautenim Z o o l o g i s c h en 

d a r t e n zu B e r l i n . (Slot) met afbeeldingen. 
E i n f l u s z deutscher  Technik durch Tsingtau auf China. 

e E 1 e k t r i s i r u n g der  nordlichtsten Eisenbahn der  Erde, met af-
beeldingen. 

E i n i g e B a u s t e i ne zur  Geschichte deutscher r -
lagen, door  Baurat h Bens. 

No.  Vom engeren W e t t b e w e rb zur  Erlangung von Entwürfe n für 
den Ausban des s i n F r e i b e r g in S a c h s e n. met vele afbeel-
dingen. 

e Z e n t r a l h e i z u n g a ls Wohnungsheizung, door . . Schroder. 

E N No. I. (Julius , Stuttgart.) t 
eerste nummer van dit maandschrift wordt in beslag genomen door  het 
werk van drie bouwmeesters een . Prof. d Berndl te -
chen, een Amerikaansche firma. Perkins. Fellows & n te Chicago 
en een , Carl . Brummer te . Berndl is een veelzijdig talent 
en met succes beweegt hij  zich op het gebied van woonhuisbouw, zoowel 
als op dat van kerkbouw, zijn kerkjes van bescheiden afmetingen mogen 
het best geslaagd genoemd worden en ook verdienen vermelding zijn mu-
ziekzalen voor n en zijn m voor  Salzburg. 

Een geheel andere kunst is die der  Amerikaansche firma,  waarvan hier 
een paar  reusachtige schoolgebouwen zijn afgebeeld, strenge rechtlijnig e 
baksteenbouwwerken, evenwel goed van verhoudingen en daardoor  niet 
zonder  karakter . Ook de woonhuizen van Carl Brummer zijn grootendeels 
uitgevoerd in streng volgehouden baksteen constructie en in karakter  win-
nen deze het van de zwak geel gepleisterde vill a met rood pannendak aan 
den Oresund, die in hare mooie situatie wel een goed effect maakt, maar 
ook in zuidelijker  streken op haar  plaats zou zijn. 

E T UN N No. n de Januari-atleve-
rin g van Alexander s maandschrift is behalve aan twee r 
schilders Albert Weisgerber  en Josse Goossens. talenten van vrij e uiteen-
loopende richting , en aan den beeldhouwer  Anton k te Weenen, een 
groote plaats aan de bouwkunst ingeruimd. Eerstens zien wij k 
in het o te n binnen-architecluur  van den architect 
J. A- Campbell en den schilder  J . 

e inrichtin g van de zaal met de loges daaromheen is meer  eigenaardig 
dan bepaald architectonisch zeer  geslaagd te noemen, ook de decoratie is 
eenigszins bizar  en op Japansch geisnpireerd, maar  de kleur  redt het geheel 
en dit is waarschijnlij k wel aan den schilder  te danken. 

Verder vinden wij  vier  woonhuizen van de architecten Th. Veil &  G. 
s te n beschreven en afgebeeld, eenvoudig en zonder  pretentie 

zoo van buiten als van binnen, maar goede type van landhuizen. 
Slechts een bescheiden plaatsje neemt de kunst-industri e in dit nummer 

in met de afbeelding van eenig modern borduurwerk . 

N T E N ter  oefening 
in het berekenen van Bouwkundige Constructies door  P. W. S c h a r r o o, 
Eerste t der  Genie. Amsterdam, v an t gem &  de , 

t werkje is bestemd om gebruikt te worden naast het bekende werk 
van denzelfden schrijver  «Elementaire berekeningen van bouwkundige Con-
structies» en bestaat uit een verzameling vraagstukken niet minder  dan
in getal, die een derde gedeelte vnn het boek in beslag nemen. e vraag-
stukken betreffende Statica, de Toegepaste Statica, Constructies in hout 
ijzer  en metselwerk en Constructies in gewapend beton. 

Bij  elk vraagstuk wordt verwezen naar  het zoo even genoemde leerboek 
en daardoor  de leerling op weg geholpen, hetgeen vooral voor  hen. die 
zonder  verdere hulp deze vraagstukken willen oplossen van groot gemak is. 
Twee derden van het boek zijn verder  gewijd aan de uitgewerkte voor-
beelden, waarvan er  vele aan de praktij k ontleend zijn en die daarom ook 
als waardevol studiemateriaal te beschouwen zijn. Voor  velen zal dan ook 
deze uitgave een welkome aanvulling zijn van de «Elementaire berekeningen«, 
die in vele handen zijn en zelfs in het buitenland de aandacht hebben 
getrokken. 

Onlangs toch is hiervan een Fransche uitgave verschenen, vertaald door 
den r  O. Berthold te . een leit. dat zeker  vermelding verdient, 
waar  het zoo zelden voorkomt, dat e Technische werken in den 
vreemde waardeering vinden. 

E  V A N N . . 

. (Slot.)

e heer  Bakkers zet thans uiteen, op welke gronden 
hij  tot de overtuiging is gekomen, dat wij d Bron-
gersma hebben aan te wijzen als den tot nog. toe onbekend 
gebleven maker  van den Popta-schat. 

e s in dat tijdvak ontleenden hun teeken, waar 
zulks gevoeglijk ging, nog al veel aan familie- of bijnaam. 

Verschillende voorbeelden nu doen den heer  Bakkers ver-
moeden, dat onze . Brongersma als teeken heeft aange-
nomen „een beker''. 

„Ee n voorstelling van een bron, eerste lettergreep van 
zijn naam, laat zich slecht duidelij k voorstellen op-de 
ruimt e van , beter  doet zulks het gebruikte teeken 
op cle kunstwerken geslagen, als direct bij  elkaar  passende 
„bro n en beker", weshalve het laatste teeken ook in het 
vak veel voorkomend m. i. een zeer  gelukkige keuze was,! 

Verder  bewijst het leerlingenboek, dat aan onzen -
ter  juist leerlingen zijn toevertrouwd, zijnde zonen van flink 
bekende meesters zilversmeden hier  ter  stede, en besluit 
ik daaruit, dat dezen naar  aanleiding van het superbe werk, 
zóó nooit gezien hier  ter  stede, deze leerschool op prij s 
stellende, daartoe zijn overgegaan! 

Vin d ik onzen r  in  dus na een ver-
blij f van zestien jaren .hier  ter  stede, in de waardigheid 
verheven tot een der  vier  Burgemeesteren van -
den, en wanneer  ik bedenk, dat uit de tien Espelen der 
stad de veertig vroedmannen, en uit dit getal wederom 
de  schepenen werden gekozen, en uit deze de vier  Bur-
gemeesteren bij  jaarbeurt ter  electie aan den Stadhouder 
werden voorgedragen, zijn dit duidelijk e bewijzen, dat de 
persoon in kwestie, in aanmerking nemende de eeuw, waarin 
dit alles zich beweegt, zeer  de aandacht op zich heeft moe-
ten vestigen om deze hooge onderscheiding te verwerven, 
welke als ingekomen burger  ambachtsman niet door  hooge 
geboorte, doch door  den roem van zijn werk zijn verkregen! 

d Brongersma komt in  te . 
Van de nog aanwezige voorwerpen zijner  hand noem ik eerst 
den snuiter  met de jaarletter , en neem ik aan, dat deze 
in  is gemaakt. e groote schotel en lampetkan met 
de jaarletter  V zijn gemaakt vóór of in  althans in 
dat jaar  gereed gekomen en toen gestempeld door  het 
Gilde! 

e kleinere schotel in het Friesch , waarop de 
voorstelling der  werelddeelen, is alleen geteekend met het 
meesterteeken den beker, dus zonder  jaarletter  of eeuw, 
terwij l de dito schotel omschreven in de Catalogi der  ten-
toonstelling  te Amsterdam, eveneens voorstellende de 
werelddeelen, eigendom van jhr . e Beaufort te , 
idem meesterteeken Beker  plus jaarletter  en den leeuw 
draagt, dus in  is gereed gekomen en gestempeld te 

. Na bezichtiging en vergelijking der  photo van 
den laatsten schotel, aanwezig in het t 
te Amsterdam, blijkt , dat bij  eenige verplaatsing der  groe-
pen de voorstellingen en beelden op beide schotels en ook 
de doorsnede of grootte en de vorm precies aan die in 
het Fr . , gelijk is." 

„Beweer ik, dat de Popta-exemplaren door d 
Brongersma moeten zijn vervaardigd — het legaat Schotel 
en n van jhr . a a Nijeholt is door  Pytter -
thijsz. gemaakt. e laatste wordt leerling in  bij  B„ 
het jaar  dat Brongersma in n komt, en wordt 

r  in  (zie boekje meesterteekens gildebord). 



Schotel en n gestempeld met jaarletter , welke gesla-
gen werd in  geven eenig vermoeden, dat dit zijn 
proefstuk kan zijn geweest, daar  hij  in Januari  als 

. werd ingeschreven. 
Vorm des schotels, groepsgewijze indeeling der  medail-

lons dc jaargetijden, vri j  gelijke grootte als de Popta-schotel 
doen mij  vermoeden, dat we hier  kunnen denken aan een 
pogen van den leerling om zijnen , wiens beroemd 
werk hij  in die werkplaats tusschen  had zien 
maken, in zijn gebrekkiger  kunnen na te volgen. n kunst-
vergelijkin g toch staan ze als nacht en dag tegenover  el-
kander  ! 

En waar  de lezer  nu zal opmerken, dat de maker  van 
het laatste is Pytter  Faber, zie Catalog.  en niet Pytter 

, dan vinden we in de trouwboeken der  stad -
warden ,.Pytter n Faber  mr. Goltsmidt te -
warden trouwt op  Aug.  met Pyttia x Fen-
nema". e familienaam Faber  is dus toen bijgevoegd. 

Onomstootclijk dus hebben we hier  met het werk van 
leerling .en r  te doen. Pytter  Faber  trouwde nog 
gezel zijnde, iets wat heel veel in dien tij d geschiedde, 
en oorzaak daarvan was zeker  de groote onkosten ver-
bonden aan het bekomen van het ' 

t gevraagd worden: doch hoe komt het, dat zoo 
weinig voorwerpen van dezen beroemden , zoo ook 
van de anderen, nog aanwezig zijn? dan antwoord ik, be-
denk, dat na  een periode is ingetreden van totaal 
gebrek aan kunstzin bij  het algemeen, doch ook dat de 
nood der  tijden daaraan sterk heeft geknaagd. 

t in de treurige tijden na  — de oorlogen met 
Engeland, Frankrijk , r  en n vri j  zeker  ook 
prachtige stukken zijn „gevalideert"  mag men aannemen, 
en bij  eene bevolking welke genoemd werd „rede- en rade-
loos"  te zijn, voor  „kunst "  weinig belangstelling zal zijn 
geweest! Jammer en zonderling genoeg blijf t het verdere 
levensverloop van onzen meester  onbekend. Zien we in de 
Burgemeestersboeken, dat hij  van  in die waar-
digheid fungeerde en vind ik in het bekende leerlingen-
boekje aangeteekend,  „Pytte r r  als oudste 
in !t Gilde heeft aengeteekent, als de Burgemeester . Bron-
gersma niet wel te pas sijnde"  voor  Claes s (een 
leerling), op het archief te n is tot nog toe daar-
omtrent verder  niets te vinden. n  teekent hij  voor 
het laatst, waar  hij  den leerling Jan . aanneemt. 
Ook uit de grafboeken der  Ned. . gemeente is het 
mij  niet mogen gelukken iets meer  van deze familie te 
vernemen. 

n  wordt k Brongersma, waarschijnlij k zijn zoon, 
als leerling ingeschreven bij  den toenmaals zeer  bekenden 
meester  Nicolaas . k vermoed, dat de vader  toen 
reeds overleden was, aangezien hij  in  zijn zoon Gcrben 
bij  zich zelf in de leer  doet, en zou de opname bij  Nic. 

a kunnen pleiten voor  den roem des vaders en tot 
hoogachting voor  diens nagedachtenis leiden, dat de be-
kende a "  onder  zijn hoede nam! t de 
zoo juist genoemde zonen van Brongersma niet te -
den als Goudsmeden woonachtig zijn geweest, bewijst al-
weer  het bekende manuscript, en zijn ze dus niet in het 
vak doorgegaan of naar  elders vertrokken, wat ik vermoed 
en waarvoor  pleit het verder  algehecle gemis aan gegevens 
in het archief te . 

Blijf t alzoo de absolute zekerheid, veroorzaakt door  de 
foutieve nabootsing van het meesterteeken van . Bron 

 omtrent den waren vervaardiger  achterwege, en zal 
zulks nooit anders positief kunnen worden bewezen dan 
door  b.v. een rekening over  het geleverde te kunnen over-
leggen van den . aan den besteller, waartoe ik alle 
mogelijke pogingen tevergeefs heb aangewend, wil ik ein-
digen na al het aangevoerde met de volgende conclusion: 

e Popta-schat eal afkomstig zijn uit de famili e Van 
Eysinga. a State (het tegenwoordige Popta-slot) was 
de oorspronkelijke State van jhr . Tjalling h van Eysinga, 
geb.  overl.  gehuwd met Eets van a 
in  overleden in e lieten twee dochters na, 
Aeltj e van Eysinga, gehuwd met jhr . Frans Eysinga von 
Jousma  Januari  en Anna van Eysinga, welke in 

 ongehuwd leefde te m op a State, uit 
wiens hand het in die van dr. Van Popta zal zijn over-
gegaan e groote schotel en kan nu zijn gereed in
en zullen zijn vervaardigd op last van jhr . Tjalling h v. E ., 
welke  overleed, en zullen de twee kleine schotels 
(werelddeclen) vervaardigd in  besteld zijn door  zijne 
weduwe, welke in  stierf. 

Bij  de boedelscheiding zullen kan en schotel benevens 
één der  kleine schotels (werelddeclen) in bezit geraakt zijp 
van Anna van Eysinga en door  deze later  aan dr. Vap 
Popta — terwij l de tweede schotel (werelddeelen) aan Aeltj e 
van Eysinga is gekomen! 

Alzoo is de laatste schotel overgeërfd door  huwelijk van: 
Aeltj e van E. met jhr . Frans Eys van Jousma
op diens zoon Tjalling h Edo Joh. a v. Eysinga

 op diens zoon Frans Julius Joh. a v. Esyinga 
 op diens zoon l a v. Eysinga

 op diens zoon Julius Joh. v. Eysinga
op diens zoon Binnert Philip v. Eysinga  op 
diens dochter  jonkvr . Cathar. Joh. v. Eysinga, geb.
welke in  te Beetsterzwaag huwde met jhr . mr. Pieter 
de Beaufort, uit wiens boedel het volgens Catalogus Amster-
damsche tentoonstelling  in bezit kwam van jhr . mr. 
W. . de Beaufort te , terwij l bedoeld kunst-
voorwerp thans  in bezit is van baron Van -
ma thoe Slooten te 's-Graveland, eveneens door  vererving 
aldaar  gekomen uit de familie e Beaufort! 

Op alle deze voorwerpen n.1., de schotels als daartoe 
geschikt, zijn aangebracht de precies gelijke adellijke em-
blemen van het geslacht van Eysinga — helmkap, dekklee-
den, struisveeren etc, doch vindt men op grooten en kleinen 
schotel (Popta-schat) het wapen aangebracht van dr. Van 
Popta — welke niet van adel was, dus niet gerechtigd bo-
vengenoemde emblemen te voeren en mij  doet denken aan 
later  doen aanbrengen van zijn wapen bij  het in bezit ge-
raken uit voornoemde nalatenschap van Anna van Eysinga, 
waarvan aan het snijwerk wapens Popta-slot meerdere be-
wijzen aanwezig zijn, en de bekende ijdelheid des persoons 
in zijn testament te vinden, zulks kan vermoeden. Zie Catalog. 

. Tentoonst.  no.  pag.

Op den anderen kleinen schotel, thans bezitter  baron 
van a thoe Slooten, precies dezelfde emblemen, 
doch het wapen van e Baerdt van Sminia en Tethje 
Gerroltsma (gehuwd in  welk wapen ook wordt ge-
vonden op den grooten schotel vervaardigd door  Pytter 
Faber, voornoemd! Zij n genoemde emblemen waarschijnlij k 
door  den kunstenaar  graveur  evenzeer  als dito drijver  bij 
de bestelling aangebracht, om later  misschien met een ge-
wenscht wapen te kunnen worden aangevuld? Wij  blijven 
in deze in |het onzekere! n en graveeren beide pp 
den schotel Pytter  Faber  zinken in het niet bij  het Popta 
zilver. 

t belangstelling zie ik de critiek tegemoet op mijne 
bewering: 

t de periode  waarvan de r 
Zilversmeden benevens hunne merken allen bekend zijn, 
ondanks de m. i. ten onrechte beweerde critiek van den 
heer  A. Pit in het bulletin Ned. Oudheden
geen kunstenaar  kan aanwijzen in staat iets te bereiken 
wat door  den r  van het Bekerteeken is gepresteerd, 
— eene kunst welke tot op heden niet weer  is bereikt! 

t beschrevene omtrent d Brongersma. 

t onmoog'lijke teeken hem toegekend in verband 
niet het ontbreken van den Beker  op het gildebord. 

e periode van jhr . Tjalling h van Eysinga en familie, 
ui t welke bron beweer  ik deze voorwerpen zijn gekomen, 
in verband gebracht met het Popta-slot (vroeger a 
State, eigendom van bovengenoemden Tz. v. Eysinga), als-
mede het verloop van den schotel, geven mij  vrijhei d om 
den onbekenden hier  ongeëvenaarden r  te zoeken 
in d Brongersma,

. 

. 

n Neerlandia, het orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, lezen 
wij  het volgende : 

e heer  Jac. van den Bosch heeft, naar  de bladen melden, onlangs te 
m over  «ruimtekunsU gesproken. n spreker«, zoo lezen wij 

in een verslag, »met ruimtekunst bedoelt, is door  de s in het woord 
t veel beter  uitgedrukt dan op het oogenblik nog met het -

landsche woord ruimtekunst geschieden kan. t t wordt niet 
alleen bedoeld het meubileeren op zich zelf. doch wel in het algemeen de 
kunst van groepeeren der  meubelen, de juiste verhoudingen der  afmetingen 
van een vertrek..., de plaatsing van ramen in den wand" , en zoo voorts. 

r  hebben wij , dunkt ons, weer  een voorbeeld, hoe het gehaspel met 
een Nederlandschen naam voor  een uit het buitenland bekend geworden 
zaak of dankbeeld voorkomt uit een onvoldoend begrip van het vreemde 
woord, waarmee zaak of denkbeeld wordt genoemd. t e woord 

m beteekend zoowel kamer, vertrek als ruimte. Bedoelen de s 
zooals de heer  van den Bosch aangeeft met t de kunst om een 
kamer of vertrek in te richten, dan behoort het Nederlandsche woord ook 
niet ruimtekunst te wezen, maar  kamerkunst, hetgeen dan de zaak niets 
minder  goed aanduidt dan het e woord. Bedoelen zij  er  de kunst 
van de ruimte, d. w. z. de kunst om een ruimt e behoorlijk te vullen, er  de 
dingen met smaak in te rangschikken mede, dan duidt alweder  ons ruim -
tekunst het denkbeeld niets minder  goed uit dan het e . 

Ten onrechte verlangt men telkens, dat een Nederlandsch woord, dat 
men in de plaats van een vreemd woord aanbeveelt, zal uitdrukke n wat er 
bij  het vreemde woord wordt gedacht, maar  er  niet in ligt. 

T e c h n i s c he . 

n eene verleden week gehouden openbare veigadering van den Senaat 
der Technische l te , heeft de rector-magnificus, prof. dr . 
J. Cardinaal, verslag gegeven van de lotgevallen der . in den 
cursus

Aan zijn rede is het volgende ontleend: 
t getal studenten bedroeg voor  waarvan  voor  de 

eerste maal; voor  waarvan  voor  de eerste maal. 
t getal vrouwelijk e studenten bedroeg voor  i<)o<)'io:  waarvan 

 voor  de eerste maal, en voor  waarvan  voor  de eerste 
maal. 

Sinds de oprichtin g der  Technische l in  was het ge-
middelde getal studenten  per  jaar  en slaagden in het geheel  stu-
denten voor  ingenieur. 

n  slaagden  studenten voor  ingenieur. 
Op de verschillende p r i j s v r a g e n kwamen g e en antwoorden in. 
Wie in den grooten toevloed van ingenieurs het gevaar  ziet van massa-

productie, baantjesjagerij  of verstandig proletariaat, mag — zegt de rector 
— in zijn oordeel voorzichtig zijn. t even op de groote behoefte aan 
ingenieurs, o.m. blijkende uit de oproepingen van den staat, voor ë 

 mijningenieurs en  tijdelijk e geologen, en weet even, dat de dienst 
der burgerlijk e openbare werken in ë een tekort heeft van  civiel-
ingenieurs; dat bovendien de oud-leerlingen der  Technische l 
hun weg vinden over  den ganschen aardbol, dan is de toevloed niet be-
denkelijk groot. 

Na deze rede was het woord aan prof. dr. . G. Jonker, die namens 
den Senaat het doctoraat in de technische wetenschap, eershalve, uitreikt e 
aan dr. J. , privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht, voor  diens 
arbeid in het belang van de geologie. 

U i t b r e i d i n g v an het B i n n e n-g a s t h u is te A m s t e r d a m. 

t Burgerlij k Armbestuur  te Amsterdam heeft plannen ontworpen tot 
uitbreidin g van het Binnen-gasthuis. 

Zij  betreffen de oprichtin g van een nieuwe kinderklinie k buiten het ge-
bouw, waarin die tot nu toe gevestigd is. t gebouw der  voormalige kraam-

inrichtin g op den hoek van Oude Turfmarkt  en Grimburgwa l huisvest tot 
heden, behalve de afdeeling kinderziekten, ook nog de afdeeling neus-, 
keel- en oorziekten, huid- en geslachtsziekten en inwendige ziekten. e 
bij  de verschillende hoogleeraren aldaar  in gebruik zijnde localiteiten zijn 
in den 'oop des tijd s geheel onvoldoende geworden, zoowel wat ruimten 
als wat inrichtin g betreft, en in meerdere mate dan voor  de andere afdee-
lingen geldt dit voor  de afdieling kinderziekten, welke in geenen deele 
aan de eischen, welke tegenwoordig voor  verpleging van kinderen gesteld 
worden, voldoet. 

t Burgerlij k Armbestuur  heeft eerst getracht door  verbouwing van het 
oude gebouw eene oplossing te vinden, doch dit stuitte op te veel be-
zwaren af. t stelt daarom voor, de afdeeling kinderziekten uit het oude 
gebouw te verwijderen en daarvoor  een nieuw gehouw op te richten. t 
zou kunnen verrijzen nabij  den ingang van het gasthuis aan den Grimburgwal . 

Omtrent de bestemming van de ruimten, welke door de verwijderin g 
der afdeeling kinderziekten vrijkomen , zal het Burgerlij k Armbestuur  later 
een voorstel doen. 

t nieuwe gebouw zou tevens ruimt e moeten bieden voor  de admini-
stratie- en kantoorlokalen van het gasthuis. Thans is het administratieve 
personeel zoo gebrekkig gehuisvest, dat de dienst er  last van ondervindt. 

t Burgerlij k Armbestuur  meent daarom deze gelegenheid te moeten aan-
grijpen, om ook daarin verandering te brengen. 

r  den dienst der  publieke werken zijn schetsteekeningen vervaardigd 
voor  het op te richten nieuwe gebouw. e kosten worden door  dien dienst 
geraamd op rond f  onder  welk bedrag begrepen zijn de kosten 
van inrichtin g en van aan te schaffen mobilair . 

t het voorstel van het Burgerlij k Armbestuur, om tot den bouw over 
te gaan, kunnen B. en W. zich vereenigen. Zij  doen daarom aan den d 
een desbetreffend voorstel. 

e N i e u we . 

Nog in  is een aanvang gemaakt met de slooping derperceeleh.be-
begrepen in de nieuwe . Na Nieuwjaar  weid het echter  eerst 
ernst. B. en W. hebben namelijk besloten, in verband met voornoemde 
werken, een aantal straten en pleinen (als: . Vijgendam, , -
kin , Beursplein, . Nes, , Warmoesstraat. Beursstraat 
en Vischsteeg) bij  gedeelten uit te sluiten van het verkeer, en wel gedurende 
het tijdvak van  Januari  tot en met  Juli d. a. v., alzoo voor  den 
tij d van zeven maanden. 

n het voormalig gebouw van de firma  Van Eij k wordt de directie 
gevestigd ; ook komt daar  een schaftlokaal voor  de werklieden. 

Van de demping van het . waaromtrent een gerucht liep, zal voor-
loopig niets komen. n heeft dat water  noodig voor  den afvoer  van puin. 
en. later, voor  den aanvoer  van bouwmateriaal. Wel schijnt ten stadhuize 
vast te staan, dat later  het n tot aan de g zal moeten 
worden gedempt. t water  voor  de oude Turfmarkt  (Nederlandsche Bank) 
blijf t zooals het is, ter  will e van de daar  gevestigde veer-diensten. 

Voor het terrein , Nes. g wnren vóór
November 1.1. vijf  aanvragen ingekomen. Aan deze gegadigden zal, overeen-
komstig het hieromtrent bepaalde, recht van voorkeur  op het terrein wor-
den verleend. 

B e b o u w i ng , te 's-G r a v e n h a g e. 

B. en W. hebben den gemeenteraad kennis gegeven, dat zij  van de 
Schoonheidscommissie hebben ontvangen haar  advies omtrent de bebouwing 
van het . 

t advies strekt, hoewel de commissie het plan-Berlage tot gesloten 
bebouwing in menig opzicht geslaagd acht, tot stichting van een open plein, 
gelegenheid gevende tot ruime vergezichten. 

r  zou echter  o. a. noodig zijn verplaatsing van de Badkapel, wat 
niet zou kunnen geschieden dan op voorwaarden, die voor  de gemeente 
zeer  bezwarend zullen zijn. e uitvoering van dit plan zou, aldus zetten 
B. en W. uiteen, ongeveer  een ton gouds meer  kosten dan het plan-Berlage 
ook doordat het aanzienlijk minder  bouwterrein zal opleveren. 

B. en VV. handhaven dus het oorspronkeliik ingediende voorstel tot geslo-
ten bebouwing van het plein. 

e t o r e n te V l i s s i n g e n. 

Na afloop van de publieke aanbesteding voor  den herbouw van den St. 
Jacobstoren te Vlissingen (waarbij  minste inschrijvers waren de heeren Van 
Vaesse & , te Vucht, voor  f  deed de heer . Jalvingh. te Assen, 
aan het Gemeentebestuur  een aanbieding om den toren te herbouwen voor 
f  mits onder  architectuur  van den heer  Frowein, die ook belast is 
met den herbouw van de afgebrande kerk. 

n het blad e Aannemer"  heeft toen de Afdeeling Vlissingen van den 
Nederlandschen Aannemersbond tegen deze daad van den heer  Jalvingh ten 
ernstigste geprotesteerd. 

e heer  Jalvingh heeft nu in genoemd blad zijn houding verdedigd, met 
mededeeling dat hij  dat aanbod eerst heeft gedaan nadat Burg. en Weth. 
van Vlissingen om geldelijke redenen hadden voorgesteld den toren te her-
bouwen in cement, waarvan de laagste inschrijvin g f  bedroeg. e 

r , die een herbouw in gewapend beton, uit constructief, artis-
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tiek en geschiedkundig oogpunt ten zeerste betreurde, had toen den r 
Jalvingh. die reeds meermalen torens onder  zijn architectuur  had hersteld, 
prijsopgaaf gevraagd voor  een herbouw volgens zijn gegevens. O]) grond 
daarvan beeft toen de r  Jalvingh zijn aanbieding gedaan. 

Wij l de heer  Frowein gehandeld heeft in het belang van het monument 
meent ook de r  Jalvingh door  zijne aanbieding geenszins eenige hande-
ling verricht tc hebben in strij d met den Bond van Aannemers. 
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Pui- en Winkel -
betimmeringen — 

Complete Winkel 
inrichtingen 

— Voor  de betrekking van directeur  der  gemeentewerken te -
genbosch hebben, naar  de . Ct. meldt. B. en W. in alphabetische orde 
voorgedragen de heeren: . . .  e r s s e m a e k e r s, civiel-ingenieur. 
districts-inspecteur  bij  den d van Toezicht op de spoorwegdiensten, te 
Groningen! 1. B. O n d e r w a t e r , civiel-ingenieur, adjunct-ingenieur  bij 
de gemeentewerken te : J.  e ij  s e n b a c h, lste luitenant 
ingenieur  te Edam, en . S. e . kapitein bij  den staf der  genie 
te Amsterdam. 

A . C. . 

— n den ouderdom van zeventig jaren is te l (bij  Zalt-Bommel) 

overleden de bekende architect A. C. B 1 e ij  s. 
Volgens zijne plannen zijn te Amsterdam en elders vele belangrijke 

bouwwerken uitgevoerd. Zoo zijn o.a. de St.-Nicolaaskerk aan de Prins 
, het St.-Elisabethsgesticht aan de e en het O. . 

Vrouwe-Gasthuis door  hem gebouwd. Ook de e kerk te n 
werd door  den heer  Bleys ontworpen. 

e thans overledene is eenige jaren l i l van den Gemeenteraad der 
d geweest. 

LU 
Vacant e Betrekkingen . i 

— , voor  de Nieuwe Ambachtsschool, met Avond-
teekenschool. aan het Timorplein . van de Vereeniging . v. d. Werkenden 
Stand te Amsterdam. Akt e . O. . of een der  nieuwe d of e ver-
plichtend. Salaris voor  de Ambachtsschool van f — tot — voor 
de Avondteekenschool van f — tot f —. g zoo spoe-
dig mogelijk. Zich schriftelij k aan te melden, vóór of op  Febr. a.s bij 
den r  E. Jelsma, . C. t

— A a n k . T e e k e n a ar  gevraagd voor  spoedige indiensttred. aan 
Constr. werkplaats nabij  Amsterd. Schriftelijk e sollicitaties lett. C. P.
Alg. Adv.-bur . . V. Alta . Amsterdam. ( i ) 

— , in tijdelijke n dienst, bij  den bouw der  nieuwe 

Gasfabriek te , bekend met buisleidingen. Brieven aan het Bureau 

van het -Gasbedrijf te .

— T e e k e n a a r s. bij  de Firm a e Vries  Constructie-
werkplaatsen te

— r in Stoomwerktuigkunde. . . 
s en zoo mogelijk n aan de SemarangscheAm-

bachtsschool. e f  met verhooging van f  telkens na
jaar  tot een maximum van f  bovendien een toelage van f  pet 
maand voor

Zich schriftelij k te wenden tot den Voorzitter  van het Bestuur, . Bir -
ckenhauer, Blankenburgstraat n .

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , goed kunnende détailleeren en ge-

negen de dagelijksche leiding van een timmerzaak op zich te nemen. Sala-

ri s  a f  per  maand. Br., no.  bureau der r  courant». 

(O 
— r van den t 

te . Zie adv. in dit no.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t er  - T e e k e n a ar  en B o u w k u n-
k u n d i g T e e k e n a a r, bij  den bouw eener  6e . k te Utrecht, 
voor  directe indiensttreding. Brieven aan den Architect E. G. Wentink. 
Poortstraat  te Utrecht.

— O p z i c h t e r-T e e k e  a a r, bekend met kerkenbouw. Sollicitatie-
brieven te richten aan het u van den A. N. O. en T . B. 

 Emmadwarsweg . (O.).

— T e e k e n a ar  voor  ijzerconstructie. Brieven lett. G  «Nieuws 
van den .

-T-.TIMMAN. „ D E A T L A S 
'  r  ij  N n p g a  i'  11 worden up aim vraag venttrekt . 

, . Tel. 3905. 

Jaloiinicl'ii , , , Zouacbemieii. 
E S EN . 

I J ; ' " '  JALBUZIEEH. BOILUIKEH 

Kunstzandsteenfabrie k „ARNOIID" , l i e p . 
— ,  mm = 

r  Uwe E . 

t& E <ör> 

E 
E 

CLICHÉS 
 J . , 

- E N . 
o p de Tentoonstelling te Brussel e T u i n h e k k e n . 

Telefoon 5098. AMSTERDAM . Overtoom 327. 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

de ERVEN H. TRIP, - Utrecht . 

P A P I E R S T U C 
Vraagt gratis Brochure en Prospectus aan de 

Opgericht 1S90. - Tel. . . 

voor - en G 
in a l l e stijlen en volgens teekening. 

E E
N Z <*  CO . 

G . 

Redacteur : P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor e en Administrati e : Bureau E  Stephensonstraat . 

S  (

 in

(

 uitsluitend

j a = 

» 7-50 

N

Opgaven van advertentien moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

De Haagsch e Schouwburg . 

Zelden of nooit zijn in de e zoovele belangrijke 
vraagstukken aan de orde geweest, waarbij  de bouwkunst 
ten nauwste betrokken is, als nu in de eerste tien jaren 
der twintigste eeuw. 

Vele daarvan behooren nog tot de nalatenschap der  ne-
gentiende, maar wanneer  wij  nu naar  dien tij d terugzien, 
dan schijnt het ons toe, dat er  /.ich toenmaals slechts bij 
uitzondering iemand warm over  maakte, dat er  wel eens 
over  gesproken, wel eens gewikt en gewogen werd, maar 
dat men toch eigenlijk niet van plan was zich voorloopig 
veel moeite te geven voor  de oplossing. 

t is nu heel anders geworden. n spreekt en 
schrijf t thans over  Uitbreidingsplan, Verkeerswegen, Schouw 
burg, . Paleis, m en tal van andere za-
ken en nauwelijks is een dezer  onderwerpen een tijdlan g 
van de baan, of er  wordt weder  een ander  te voorschijn 
gehaald om opnieuw beduimeld te worden, wat natuurlijk -
ten gevolge heeft gehad, dat de frischheid van al di? za 
ken al lang af is. Er  schijnt, of er  is wel zeker, een drijf -
kracht in werking, die dit spel gaande houdt. Wij  zullen 
ons niet verdiepen in de vraag, waar  die drijfkrach t juist 
gezocht moet worden en hare aanwezigheid is in een voor-
uitstrevende stad verklaarbaar  en zelfs zeer  op prij s te 

 Zij  spoort aan tot een vroeger  ongekende activiteit 
 waar  de zaken vroeger  wel eens een gangetje gingen, 

daar  wordt nu gearbeid, onvermoeid gearbeid; alleen is het 
te betreuren, dat er  zooveel tij d onvermijdelij k vermorst 
wordt aan monnikenwerk, omdat tc veel menschen. 

«onder daarvan in alle opzichten op de hoogte te zijn. 
zich bemoeien met vraagstukken, die slechts door  enkelen 
na gezette studie in hun vollen omvang overzien en tot 
oplossing gebracht kunnen worden. 

t men die enkelen rustig aan den arbeid, leidde men 
hen niet telkens af met zoogenaamd nieuwe denkbeelden, 
het een al onbekookter  dan het ander, clan zou men ook 
beter  opschieten, want zeer  terecht wordt algemeen geklaagd, 
dat het met vele zaken maar  jaren en jaren blijf t duren, 
eer  men iets te zien krijg t van de uitvoering van plannen, 
waarover  al zoo ontzachlijk lang in een kringetj e rond-
geredeneerd is en nu werkelijk toch niets nieuws meer  te 
zeggen valt. 

Een goede zijde heeft de langzame gang van zaken wel; 
met de uitvoering van al de plannen, die hier  aanhangig zijn, 
zijn zonder  uitzondering groote uitgaven gemoeid en al 
moge 's-Gravenhage behooren tot die gemeenten, die op een 
paar  millioen niet behoeven te zien. de uitvoering van al 
de groote plannen binnen een kort tijdsbestek zou zeker 
de financiëele catastrophe na zich sleepen. met de voor-
spelling waarvan de Wethouder  van Financiën gewoon is 
voor  den dag te komen, wanneer  de d wat al te on-
voorzichtig in de beurs wil tasten. 

l gevolg is dan veelal, dat het maar weder  bij  praten 
blijft ; praten kost geen geld. alleen maar wat tij d en rede-
naars, wier  tij d het minste waard is. kunnen zich niet voor-
stellen, dat er  onder  hun toehoorders en onder  het publiek 
velen zijn. die op dit punt andere begrippen zijn toegedaan. 



Gelukkig is er  geen wet en geen verordening, die den 
burger  voorschrijf t van alles kennis tc nemen, wat in de 
raadsverslagen van zijn goede stad te lezen staat en nog 
minder  van alle beschouwingen, die de dagbladpers en de 
ingezonden-stukken-schrijvers noodig vinden daaraan vast te 
knoopen. t zou alleen mogelijk zijn voor  iemand, die niets 
anders te doen heeft, maar  de werkelijk belangstellenden 
en belanghebbenden behooren in den regel tot een cate 
gorie, die haar  tij d beter  gebruiken kan, die de waarde 
van productieven arbeid kent en wie dat eindeloos delibe-
reeren uiterst zeer  verveelt. 

Wi j  kennen collega's hier  in n , die onomwonden 
verklaren, dat zij  er  al lang genoeg van hebben, dat {zij 
er  niets meer  van willen hooren of lezen, die de grootste 
onverschilligheid toonen, wanneer  een nieuw voorstel of be-
sluit tot hun kennis komt en die toch over  al de hierbedoelde 
zaken hun meening hebben, die zij  wijselijk voor  zich houden. 

Slechts veroorloven zij  zich nu cn dan een uitdrukking , 
die minder  geschikt is om hier  te worden neergeschreven, 
ten einde, hun ergernis lucht te geven. 

Ergernis in hooge mate heeft reeds geruimen tij d de 
behandeling der  befaamde e Schouwburg-quaestie 
gewekt en het onlangs genomen besluit, om nu toch einde-
lij k de bestaande Schouwburg in dit voorjaar  te sluiten 
en aan de Wcener  architecten-firma Fellner  & r  het 
ontwerpen van een nieuwe op te dragen, heeft de kroon 
gezet op het werk der  Commissie, die met dit zaakje be-
last was. 

„Tou t vient au point a qui sait attendre", zullen de Wee-
ner  collega's ongetwijfeld gedacht hebben, toen zij  telegra-
fisch bericht van het raadsbesluit ontvingen. t zal wel 
omtrent tien jaren geleden zijn, dat een hunner  voor  het 
eerst in verband met het Schouwburg-vraagstuk dc -
dentie bezocht en tusschentijds zijn er  jaren verloopen, waar-
in hun kansen vrijwel op het nulpunt stonden. 

Er is genoeg geprotesteerd, de heer  Jurriaan k heeft 
tot het uiterste getracht, de zaak een andere wending te 
geven meer  in het belang der  Nederlandsche architecten, 
maar  hij  stond alleen. All e protesten zijn zonder  effect ge-
bleven en nu zullen wij  waarschijnlij k nabetrachtingen krij -
gen. s troffen wij  er  in e Telegraaf"  een aan van 
de hand van Prof. C. . , luidend als volgt: 

t pleit is beslist. e e Schouwburg zal door 
een vreemden architect gebouwd worden. . w. z., de plan 
nen zullen door  hem gemaakt worden en de stadsarchitect 
zal ze uitvoeren. 

t is een zware slag voor  onze architecten. Want, en hier 
wijs ik op mijne aanteekeningen van den  Januari j.1., 
deze beslissing bewijst, dat; ik gelijk heb gehad, toen ik 
aantoonde, verwarrin g in onze bouwkunst en gebrek aan 
krachtige leiding. 

e geheele e gemeenteraad (op één lid na) heeft 
door  zijn besluit te kennen gegeven, dat hij  geen onzer 
a r c h i t e c t en bekwaam g e n o eg ach t, om een 
goeden, f r a a i en s c h o u w b u rg voor  de res iden-
ti e te bouwen! 

Nu mag men aannemen, dat de leden van den d 
veel van en over  architecten gelezen hebben, want er  wordt 
door  de architecten en hunne woordvoerders veel over  archi-
tectuur  geschreven en dikwijl s is dat schrijven ook wel 
lezenswaard. k spreek nu niet over  de strijdschrifte n en 
pamfletten, waarvoor  men slechts enkele personen mag ver-
antwoordelijk stellen. 

e blijven buiten elk ernstig betoog. 
, en hier  is des Pudels , het publiek wil prac-

tisch in zijn beoordeeling te werk gaan en maakt zich van 

de waarde onzer  architecten alleen een opinie door  hun 
werken. n ook juist is. 

r  tot het droevig resultaat leidde, dat men nu weer 
den vreemdeling binnen onze poorten haalt. 

n heeft geen algemeen vertrouwen in onze bouw-
meesters. 

t s te Scheveningen is gebouwd door  een -
scher. t Vredespaleis (de internationale jur y gaf den 
prij s bij  den wedstrijd aan Cordonnier) door  een Fransch-
man en nu zal het stads-théater  van n g door  een 
Weener  architect gebouwd worden. 

Nu wil ik in deze aanteekening buiten beschouwing laten 
of de e gemeenteraad in zijn opinie over  het kun-
nen onzer  Nederlandsche bouwmeesters gelijk heeft of 
niet. 

, die opinie zoo vaststaande, heeft de d gelijk 
gehad en handelt volstrekt niet anti-vaderlandsch door  de 
gegeven opdracht. 

Want i°. is hij  van meening geweest, dat het beter  is 
een mooien, bruikbaren schouwburg, die wellicht honderd 
jaren een sieraad der  stad kan zijn. tc bezitten, dan het 
er  op tc wagen een gebouw te doen verrijzen, dat velen 
misschien ergernis geeft;  denkt de raad, dat een mooi 
gebouw, door  een vreemden architect gebouwd, tot leering 
van onze bouwkundigen kan strekken. 

j  dunkt, dat het niet overbodig ware, dat de archi-
tecten, waaronder  toch zooveel knappe en bedaarde wer-
kers moeten zijn, eens bijeen kwamen en over  dit ernstig 
gebeuren gingen beraadslagen. En eens, zonder  bitterheid 
in het hart, naar  de oorzaak gingen zoeken, waarom (het 
met de Nederlandsche bouwkunst niet zóó gaat als het 
wel wenschelijk ware; dat zij  gingen zoeken naar  de mid-
delen om de opvoeding van den jongen architect te ver-
beteren; gingen onderzoeken of de jonge staatsprijswinners, 
in plaats van door  wandel- en schetsreizen. ook beter  ge-
baat waren door  een vijfjarige n leerdienst bij  een erkend 
grooten buitenlandschen meester, waar  zij  zouden medewer-
ken aan stations, schouwburgen, paleizen, hotels, raadhui-
zen, Warenhauser. etc. etc. 

k weet wel, dat reeds vele vakaangelegenheden goed 
bestudeerd en gereglementeerd zijn, maar  een vingerwijzing 
als men nu gekregen heeft uit n , moet toch aan-
leiding geven tot ernstige overwegingen. 

Nog iets moet ik hierbij  voegen. 
n de e gemeenteraad alleen ongerust ware 

geweest over  het gebrek aan ondervinding onzer  bouw-
meesters bij  het bouwen van een schouwburg met al pijn 
moderne eisehen, en had men vertrouwen gehad in een 
onzer  architecten als kunstenaar, dan ware het mogelijk 
geweest dien in het buitenland studies te laten maken voor 
de speciale inrichtin g van een goed theater. Of men had 
hem den bouw opdragend, den bijstand kunnen vragen 
van de beroemde Weener  specialiteiten, die nu het heele 
werk gaan maken (hetgeen uit de courantenberichten ten 
minste is op te maken). 

d heeft het . e gouvernement, of 
het gemeentebestuur  van Budapest, wel den heer  Weissman 
uitgenoodigd om den bouwer van het schilderij-museum al-
daar, bij  te staan bij  het construeeren der  bekappingen, 
die het licht in de expositiezalen geven. e samenwerking 
is tot een zeer  goed resultaat gekomen. r  in Budapest 
heeft men vertrouwen in de kunst zijner  architecten. 

Professor e heeft zich onlangs, gelijk bekend is, bij 
de voorbereiding van de „Vierjaarlijksche' , in zoo hooge 
mate het misnoegen der  Am terdamsche architecten op den 
hals gehaald, dat deze waarschijnlij k van zijne opmerkingen 
weinig notitie zullen nemen. r  hier  in n g is de 
beleedigende behandeling, de bouwkunst aangedaan, ook 

, doch wat kalmer  opgenomen en ziet men daarin om meenen wij , dat het verstandig is, er  kennis van te 
geen reden om te negeeren wat de professor  schrijft , ook nemen en rekening mede te houden, want werkelijk er 
omdat hij  toch niet de eerste de beste is. zit in de geschiedenis der e Schouwburg-quaestie 

Wij  willen hiermede niet te kennen geven, het in alle wel een vingerwijzing naar  het een en ander, dat niet in 
opzichten met zijn beschouwingen en conclusies eens tc zijn, den haak is met de bevordering der  Nederlandsche bouw-
maar een grond van waarheid is cr  in opgesloten en daar- kunst. 

De smaak van het Publiek . 

t publiek, het onbetrouwbare, het onbegrijpelijk e op 
mode beluste, beginsellooze publiek, wordt door  de beoefe-
naars van alle kunstvakken gaarne verantwoordelijk gesteld 
voor  de zonden, die zij  begaan. Zij  verontschuldigen fcich 
altij d met den harden dwang, die hun opgelegd wordt door 
die onaantastbare massa, die zonder  zakelijke of rede-
lijk e eisehen slechts slappe bastaard-producten vraagt- n 
zonden willen zij  als zonden uit nood aangemerkt . 

n het bijzonder  is dit het geval in de kunst en bijna 
altij d in zaken betreffende interieurkunst , meubelen, stoffen, 
aardewerk, sieraden, enz. 

Toegegeven, dat het breede publiek nu en dan onbe-
grijpelij k is, de jammerlijkst e prullen bewondert en koopt 
en in grooten getale zich door  de onnoozelstc kunstgrepen 
laat vangen, heelemaal zoo erg als het door  de zondaren 
tegen den smaak wordt voorgesteld is het toch niet, wel 
te verstaan het e niet. Bij  alle onzekerheid heeft 
de e burger  toch de deugd, leerzaam te zijn. j 
doet niet als de , die lacht om elk ongemakkelijk 
oordeel, die de schouders ophaalt, wanneer  men hem wat 
beters wil laten zien en kalm zijn drafj e vervolgt. e -
scher  neemt een opwekkend woord aan, is toegankelijk voor 
vreemde meeningen, laat zich zoo mogelijk overtuigen. 
Zonder  dezen karaktertre k van het e publiek had 
den de pioniers der  nieuwe interieurkunst bepaald niet zoo 
spoedig op resultaten kunnen wijzen en ware alles bij  vrome 
wenschen, voorstellen en theorieën gebleven. 

Waarom nu op eenmaal den moed te laten zinken ? 
Waarom plotseling het vertrouwen te verliezen? 

n wij  ons toch door  een paar  pessimisten niet laten 
wijsmaken, dat het geliefde publiek alles afkeurt, wat niet 
een beetje pikant opgedischt wordt. t is de erkenning 
van het eigen onvermogen, meer  niet. n moet het publiek 
wat aanbieden, dat houvast aanbiedt en smaakvol en kunst-
vol is. n moet het in de mogelijkheid stellen, aan het 
betere de voorkeur  te geven. e uitkomst heeft tot heden 
altij d en overal bewezen, dat dingen van hoogere en de 
hoogste qualiteit, zich een plaats op dc markt veroverd 
hebben. Nog eens dingen van qualiteit; het halfgoede, half-
rijp e en halfproblematische heeft geen aftrek kunnen vin-
den, daar  de menigte zich wel eens laat overbluffen, maar 
nimmer op den duur  bij  den neus nemen. Zij  gaat mede 
maar ten slotte wil zij  toch altij d overtuigd zijn. 

En waarom zou een waarachtig kunstwerk ook niet die 
overtuiging teweeg kunnen brengen! Zien wij  toch hoe alles 
oplet, wanneer  een voorwerp als smaakvol, schoon en ar-
tistiek aangeprezen wordt. Een publiek, dat er  reeds prij s 
op stelt goeden smaak te bezitten, is niet het allerslechtste. 

r  behoeft de beeldende kunstenaar  niet terug te 
schrikken en gerust mag hij  het zijn werk aanbieden, zoo 
voortreffelij k en krachti g hij  het vermag te scheppen. j 
hoede zich er  voor  naar  de Sirenenzangen der  beginsel 
loozen te luisteren, want wanneer  de menigte, om met Schil-
ler  te spreken „begonnen is zich met het slechte te ver-
genoegen", zoo zal het zeker  eindigen het voortreffelijk e 
te eisehen, wanneer  men het haar  eerst gegeven heeft. 

(Naar  het h van Paul Westheim.) 

Proeve n met dakbedekkinge n van lich t materiaal . 

r  het proefstation te e zijn in den 
afgeloopen zomer proeven genomen ter  beoordeeling van 
de dichtheid en de vuurvastheid van eenige soorten van 
dakbedekking op het platteland gebruikelij k en wel van: 

i° . Vuurvast Stroodak (z.g. Gernentzdak); 
 Gewoon Stroodak; 

3°. ; 
 Pannendak op Stroodokken; 

; en 
6°. Spanendak (Schindeldach). 
Voor  elk soort dakbedekking werd een afzonderlijk klein 

gebouwtje opgericht en de bedekking aangebracht door 
geoefende arbeiders uit die streken van , waar 
deze daken veelvuldig worden toegepast. 

Voor  het Gernentzdak*) werden de gereed aangevoerde 

stroopiaten ter  plaatse in een dunvloeibaar  mengsel van 
leem, ammoniak-water  en gips gedrenkt. e platen werden 
in natten toestand op het dak gebracht en met nagels op 
de daklatten bevestigd. 

t pannendak werd voor  eene helft op gewone stroo 
dokken gelegd, voor  de andere helft werden de dokken met 
een dunvloeibare bri j  van leem. kalkdeeg en cement in 
water  gedrenkt. 

Voor  het spanendak werden dennen spanen in dubbele 
dekking en met dichte voeg gebezigd. 

Voor  de overige dakbedekkingen werden de stroo-, riet-
en heidelagen met . dik verzinkt ijzerdraad aan de 
latten verbonden. All e daken waren op den dag der  beproe-
ving ongeveer  zes weken oud en ingevolge de droge weers-
gesteldheid volkomen uitgedroogd. 

*) Bij  de moderne constructie van stroocaken wordt het stroo met 
verzinkt ijzerdraad of geteerd touw tot vierkante platen gevlochten van on-
geveer . zijde en  tot . dikte. e stroopiaten worden kort 
voor  het aanbrengen gedrenkt met een vloeistof, waarvoor  bij  voorkeur 

e bevattende leem- of kalkaarde gebezigd wordt, aangemengd 
met ammoniak-kalkwater, waaraan men soms nog kaf toevoegt, om het 
wat lijviger  te maken. 

e op de bouwplaats gemaakte stroopiaten bevestigt men op de latten, 
die tot op . van elkander  kunnen liggen, van den voet van het dak 

beginnend, met verzinkt ijzerdraad. j  moet de eerste plaat nog ruim 
. door de derde overdekt worden, terwij l men voorts de platen laat 

verspringen evenals de leieu bij  leiendak. 
Niet alleen verkrijg t men op die wijze een zeer  dichte bedekking, die 

goed weerstand biedt aan vuur  van buiten en van binnen, doch het is ook 
als een voordeel te beschouwen, dat bij  'het verbranden van de kapcon-
structie, het stroo zich niet brandend in het rond verspreidt, doch de pla-
ten, zij  het dan ook gedeeltelijk verkoold, meerendeels in hun geheel blijven 
en de bedekking bij  het instorten van de kap steeds naar  buiten valt. 



e genomen proeven bedoelden: 

a. t vaststellen van de doorlaatbaarheid der  daken 
voor  rook en dus ook voor  lucht; 

b. t bepalen van de brandbaarheid bij  het daarop 
vallen van brandende voorwerpen; 

c. t bepalen van den weerstand tegen vuur  van binnen. 
Voor  de onder  a. genoemde proeven werden binnen m 

cle gebouwtjes sterk rookende  aangelegd en na slui-
ting van deuren en vensters het te voorschijn komen van 
den rook door  het dak waargenomen. 

Bij  het Gernentzdak was alleen bij  de gevels en bij 
den nok een zwak ontsnappen van rook waar  te nemen, 
de dakvlakken bleken volkomen dicht te zijn. 

Bij  het gewone stroodak was slechts zwakke ontsnapping 
van rook door  het dakvlak en sterkere bij  de gevels en den 
nok te bemerken. 

t rietdak cn het stroodokkendak vertoonden merkbaar 
sterkere doorlating in dc dakvlakken, maar  het sterkst was 
deze bij  het heidedak. 

Bij  het spanendak daarentegen was de uittredin g van 
rook weder  gering. 

n verband met de meerdere of mindere dichtheid konden 
dus dc verschillende dakbedekkingen als volgt gerangschikt 
worden: Gcmcntzdak, spanendak, stroodak. stroodokkendak, 
en heidedak. 

Bij  de onder  b. genoemde proeven werd de uitwerkin g 
van op het dak vallende brandende voorwerpen nagebootst, 
door  brandende vlokken met petroleum geeltenkt poet-katoen 
daarop te laten vallen en een stuk brandend dakpapier 
er  op te brengen. 

Bij  het Gernentzdak had dit geenerlei uitwerkin g op de 
dakvlakken. Enkele bij  dc nok uitstekende stroohalmen 
vatten vlam cn daardoor  geraakten ten slotte de wind-
veeren in brand. 

t stroodak, het rietdak cn het heidedak geraakten bij 
het daaraf rollen van de brandende katoenproppen dadelijk 
in brand. 

Bij  het stroodokkendak geraakten bij  het opbrengen der 
brandende voorwerpen de onbereide stroodokken in brand, 
aan dc zijde waar  de dokken geïmpregneerd waren vatten 
-lechts enkele halmen vuur  en barstten enkele pannen. 

t spanendak vertoonde onder  de brandende voorwer-
pen slechts zwakke ontbranding en verkoling, zonder  dat 
van eigenlijk in brand geraken sprake kon zijn. 

t Gernentzdak heeft zich dus als het meest vuurvast 
betoond. 

c. Om de uitwerkin g van vuur  van binnen te beproeven 
werd in de gebouwtjes een houtstapel van ongeveer 3 . 
dennenbrandhout aangestoken. e hoogste temperatuur 
daardoor  na ongeveer  minuten teweeggebracht bedroeg 

 C. 
t Gernentzdak bood gedurende  minuten weerstand 

aan het vuur  en viel toen, tengevolge van het verbranden 
der dakpannen en latten, in elkander. e stroopiaten 
waren in hun geheel gebleven, doch aan de onderzijde 
sterk verkoold. 

Bij  het gewone stroodak begon het stroo dadelijk aan 
de geheele binnenzijde te branden en na twee minuten 
vlogen bosjes stroo de lucht in. Na vij f minuten was het 
geheele dak, op een klein gedeelte van de onderzijden 
na, verwoest. 

Bij  het rietdak was de uitkomst nagenoeg geheel dezelfde. 
Bij  het pannendak op stroodokken begonnen de niet ge-

prepareerde dokken onmiddellij k te branden en na twee 
minuten sloeg de vlam ook uit de zijde van het dak, 
waar  zij  geprepareerd waren, doch aan die zijde gingen 
zij  alleen tot verkoling over. Een groot gedeelte der  dak-
pannen sprong aan stukken en viel naar  beneden. 

t heidedak vloog dadelijk geheel in brand, terwij l 
brandende bosjes heide de lucht in gingen. 

Bij  het spanendak was na drie minuten de geheele bin-
nenzijde aan het branden. Na acht minuten vlogen er  ook 
brandende spanen af, terwij l de overigen, op enkele aan 
den voet van het dak na, geheel verbrandden. 

Volgens deze proeven heeft het z.g. vuurvaste stroodak 
bewezen verreweg de voorkeur  tc verdienen boven de andere 
dakbedekkingen, intusschen moet nog onderzocht worden 
of de bereiding van het stroo niet langzamerhand hare be-
schuttende kracht verliest. r  kan echter  slechts na 
een aantal jaren geoordeeld worden. Ook moet nog onder-
zocht worden of de weerstand tegen vuur  door  bereiding 
van het kaphout en de sparren en latten belangrijk verhoogd 
zal kunnen worden, terwij l ook nog een verder  onderzoek 
gewenscht is naar  ct weerstandsvermogen der  Thüringer 

 in ongeprepareerden en geprepareerden toestand. 

Tot zoover  het rapport van het proefstation, uitgebracht 
 aanleiding van een verzoek van het Pruisische s 

van Afgevaardigden aan den r  van Openbare Werken. 
Ofschoon de hier  beproefde constructies hier  te lande 

meerendecls minder  gebruikelijk zijn dan in d 
meenden wij  toch aan de hand van de e Bauzeitung 
er  een en ander  van te moeten mededeclen, nu men ook 
hier  te lande bezig is soortgelijke proeven tc nemen of 
voor  te bereiden. Of daarbij  ook het moderne stroodak in 
aanmerking zal komen, zooals het hier  (zie noot) beschreven 
is weten wij  niet. 

Overigens dient in aanmerking genomen te worden, dat 
het k hetwelk tc Grosz e beproefd werd 
zeer  waarschijnlij k iets geheel anders is dan het solide rie-
ten dak, dat men op onze boerderijen aantreft en dat onder 
gunstige omstandigheden en bij . oordeelkundig onderhoud, 
eeuwen kan standhouden. 

* P r i j s v r a g e n . * ï

G -

N V A N „ON S " 

T E . 

e r  van „On s "  maakt bij  deze, namens 
de Jury, de volgende ingekomen vragen en daarop gegeven 
antwoorden bekend: 

V r a a g g de ontvangkamer veranderd worden 
in slaapkamer  ? 

A n t w o o r d : Neen-

V r a a g n de ontwerpen van de plattegronden 
gemaakt worden voor  de tentoonstelling of voor  eventueel 
te bouwen huizen ? 

A n t w o o r d : Voor  de tentoonstelling. 

V r a a g s voor  de kachels, lampen, vloerbekleeding. 
gordijnen, enz. een eenheidsprijs bepaald, of is de mede-
dinger  hierin vrijgelaten? 

A n t w o o r d : t wordt vrijgelaten. 

V r a a g s het noodzakelijk, dat de vloeren met klee-
den belegd worden, of zijn deze soms geschilderd? 

A n t w o o r d : Wordt  vrijgelaten. 

A. E , . 

 V A N T T J W E E N E N . 

De tegenwoordig e tijd . 

Nog in het laatst van  is de slotaflevering versche-
nen van het Tweede l van i Evers' werk e 
Architectuur  in hare ' en daarmede ecp 
uitgave voltooid, die in de Nederlandsche literatuur  een 
-,'ebeurtenis mag heeten, in de eerste plaats om de wijze, 
waarop zij  werd opgezet en ten tweede om de wijze, waar-
op die opzet tot uitvoering werd gebracht. 

t heeft wat lang geduurd, zoo heeft men geklaagd, 
'naar  dit zal spoedig vergeten zijn. Wij  hebben reeds vroe-
ger  getracht een verklarin g te geven, hoe het gekomen 
is, dat het lang moest duren en behoeven daarop dus nu 
niet terug te komen. Schrijver  en uitgever  beide kunnen 
ihans tevreden zijn. Tot in deze laatste aflevering is het 
werk behandeld met dezelfde zorg, die daaraan van den 
aanvang af besteed werd, al moet men bij  de beoordee-
ling van den inhoud van de laatste gedeelten ook in aan-
merking nemen de groote moeilijkheid, waarin de schrijver 
Sekomen was, waar  hij  zich gesteld zag voor  de taak, om 
«e geschiedenis van zijn eigen tij d te schrijven. 

e moeilijkheid werd er  niet minder  op, waar  die tij d 
zooveel bewogen is op het gebied der  bouwkunst en waar 
wij  voor  zoovele onopgeloste vraagstukken cn raadsels 
staan. n de beoordeeling der  verschijnselen van het heden 
moet vooral een hoogleeraar  aan onze Technische -
school uiterst voorzichtig zijn en slechts in gereserveerde 
termen drukt de schrijver  zich hier  dan ook veelal uit. 

h bij  de moderne bouwkunst moet men ergens begin-
nen en zoo zien wij  dan hier  Oostenrijk, of wel meer  be-
paald Weenen, als het eerste voorname centrum der  mo-
derne beweging op het vasteland aangeduid en als een der 
belangrijkste figuren de bekende begaafde bouwmeester 
Otto Wagner, die, als ontwerper  en uitvoerder  van het 
hierboven afgebeeld bouwwerk, op zeer  sprekende wijze van 
zijn opvattingen heeft blij k gegeven cn wel in die mate, 
dat dit monument een blijvende plaats in de geschiedenis 
der bouwkunst van de twintigste eeuw zal verwerven. 

(Slot vo lg t .) 



G VOO N VA N 
E , 

uitgeschreven door  de Vereeniging voor  Stalverbetering 
in Xoord-Brabant. 

[. e prijsvraag heeft ten doel een  ont-
werpen te krijgen van "boerderijen uit de verschillende dee-
len der  provincie Noord-Brabant, die zoowel in doelmatige 
inrichtin g als in goedkoope uitvoering en landelijk voor-
komen bijzonder  uitmunten-

2- e worden ontwerpen gevraagd, die zooveel 
mogelijk aansluiten bij  de bestaande typen, maar  die op 
grond van practisch gebleken verbeteringen of ter  voldoe-
ning aan de hieronder  gestelde voorwaarden van de oor-
spronkelijke mogen afwijken. 

c deelnemers aan deze prijsvraag zijn gehouden één 
of meer  Noord Brabantsche boerderijen (waarvan opgege-
ven moet worden gemeente en huisnummer) aan te wijzen, 
die hun bij  het ontwerpen voor  den geest gestaan hebben. 

Twee of meer  personen kunnen ook te samen hun ont-
werp indienen. 

4- Ter  beoordeeling der  ontwerpen wordt een jur y be-
noemd, bestaande uit de adviseerende leden van de Ver-
eeniging voor  Stalverbetering in Noord-Brabant, practische 
landbouwers aan te wijzen uit de betreffende streken en één 
of twee architecten. 

5- Voor deze prijsvraag is beschikbaar  een bedrag van 
driehonderd gulden tot toekenning van prijzen, nl- één prij s 
van f too, twee prijzen van f  en de verdere f  voor 
toekenning van eventueel kleine prijzen en van diploma's 
aan de ontwerpers der  bekroonde ontwerpen. 

e Jury heeft het recht de prijzen anders te verdeden, 
indien daartoe aanleiding blijk t te bestaan. 

6. e ontwerper  moet vermelden de grootte van de boer-
derij  en het aantal . gras- en bouwland. e meeste 
waarde zal gehecht worden aan een doelmatige inrichtin g 
en aan een goedkoope doch degelijke uitvoering van de 
boerderij . e woning en dc stalinrichtin g moeten aan rede-
lijk e eischen voldoen. e geheele inrichtin g van de boerderij 
zal zoodanig zijn, dat een gemakkelijk overzicht, voldoende 
afscheiding der  verschillende bedrijfsruimte n en besparing 
van handenarbeid verkregen wordt. n verlangt een lan-
delijk voorkomen van de boerderij  met vermijdin g van be-
langrijk e afwijkingen van de gebruikelijk e bouworden. 

e inzending van de deelnemers aan de prijsvraag 
moet bestaan uit: 

a. een teekening van het ontwerp, schaal ,i :  met 
platte grond en de verschillende doorsneden en overzichten; 

b. detail-teekeningen der  stallen, schaal
c- een beknopte beschrijving van het bedrijf , waarvoor 

het ontwerp gemaakt is, met vermelding van de volledige 
bouwkosten en van de afwijkingen van het ingezonden ont-
werp ten opzichte van de boerderij  (en) bedoeld in art.

8- e volledige inzendingen moeten vrachtvri j  vóór of 
op  Apri l  toegezonden worden aan den secretaris 
der vereeniging E. Tonkes Struif te Breda, in een verzegeld 
couvert, waarop een motto en vergezeld gaan van een ver-
zegelde enveloppe, het motto en den naam van den ont-
werper  (ontwerpers) inhoudende. 

e Jury zal met in achtname van de hierboven ge-
stelde omschrijving en voorwaarden dc verschillende ont-
werpen overwegen en prijzen en diploma's toekennen aan de 
inzenders, welke het best aan de prijsvraag hebben vol-
daan. e met prijzen van minstens f  bekroonde ontwerpen 
worden het eigendom der  vereeniging. e andere ontwer-
pen en de prijzen worden binnen een maand na de uitspraak 
der  Jury aan de inzenders toegezonden. 

to. t verslag der  Jury met vermelding der  namen 
der prijswinner s wordt openbaar  gemaakt- n daartoe 
aanleiding blijk t te bestaan kan bij  ieder  bekroond ontwerp 

bekend worden gemaakt de ontwerper  van de boerderij, die 
volgens art-  tot voorbeeld diende. 

*  * 
Alweder  een prijsvraag-programma, dat er  in vele op-

zichten bedenkelijk uitziet en dus weder  werk voor  de Per-
manente Prijsvraag-Commissie! 

t is jammer, want het onderwerp is niet onbelangrijk 
en de bedoeling der  Vereeniging waarschijnlij k goed, maar 
de adviseerende leden schijnen al zeer  slecht op de hoogte 
van de waarde der  vri j  aanzienlijke hoeveelheid arbeid, die 
van de bouwkundigen gevraagd wordt. 

t moet wel weder  op mislukking uitloopen. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. Voor-

dracht Berlage over  Amerika. — Verslag van de g 
van  Januari  — t over  het ontwerp der  commissie tot 
herziening der  Algemeene Administratieve Voorschriften. 

A . C. B 1 e ij  s. t door  A. W. Weisman, met losse plaat. 
O v er  de w e n s c h e l i j k h e id der  aansluiting van de j 

tot bevordering der  Bouwkunst bij  het Verbond van Nederlandsche 
kunstenaarsvereenigingen. door  Joh. G. s b.i. 

W i n d d r u k , door  W. J.  van de Wijnpersse. (Slot.) 
C o n f e r e n t i e over  het bouwkundig element bij  de bescherming der 

schoonheid van Nederland (vervolg). 
n s t u k k e n. w in verkeerde banen. 

A No. n betreffende het Genoot-
schap. 

A . C . B l e i j s .
t Z i e k e n h u i s e Engele^bergstichting*  te , architect 

W . t Czn.. met afbeeldingen. 
V e r s l a g omtrent het plaatwerk e Architect*  over

t s van Amsterdam. ' 

E  No.  E c h o's . 
e l (slot), met afbeeldingen. 

F r a n k d W r i g h t , een modern bouwmeester  in Amerika. 

E  No.  N og eens de recruteering van te t 
gediplomeerden voor  den t in , door  J. de Booy c. i. 

B i j d r a g e n tot de theorie der  tariefvorming , door  J. \ . Schouten c.i., 
met afbeeldingen. 

r  van Amsterdam in

 (B. v. T.) No.  Verslagen van vergade-
ringen. — Beton en gewapend beton in de practij k (vervolg). — Gemalen 
schelpkalk en schelpkalk-trasmeel. — Gemengd. 

E  No.  N e d e r l a n d s c he A a n n n e m e r s bo n d . 

O f f i c i ë e l e m e d e d e e l i n g e n. 
e der  kamers van Arbeid . 

E E E No.  Wijzigin g der  wet 
op de kamers van Arbeid (slot). — e electriciteit in het steenbakkers-
bedrij f (Vervolg). — e polderjongens als brikkenbakkers. 

E , uitgave van J. G. Broese te Utrecht, bevat in atl. . Bi j 
onze p l a a t : . — t i n t i e m e z w a m l e v e n: . . van 
der Ven. — e de z o n n e s t r a l en g e b r u i k t w o r d en om 
m e c h a n i s c he k r a c h t v o o r t te b r e n g e n: . van der  Boon: 
O v er : J. r . — t autogeen l a s s c h e n-

. Z. P. Bonman. — s van V r u c h t e n : J. Baron. — C h e m i se h-
t e c h n i s c he O p s t e l l e n: . J. Prins. Scheik. . — T e r p e n t ij  n: 

. Stavorinus. — s u i t de P h y s i s ch e C he m i e der  metalen 
en l e g e e r i n g e n: . . W. Woudstra. — E e n v o u d i ge P r o e v e n: 
P r o e v en o v er  m a g n e t i s m e: . A . J. C. Snijders. — B o e k-
a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s p o n d e n t i e. — h 
W e e r b e r i c h t : C. . de Veer. 

E BAUZEJTUN G No. s S c h l o sz B en r a t h am 
, door . Baum. Julius , met afbeeldingen en losse plaat. 

e neue österreichische Wasserstrassen—Vorlage. 
e l sondern Tempel mit Saulen-Cella oder 

dreischiffige Tempel, door  Baurat Th . . 
No. 6. W a s s e r k r a f t - A u s n i i t z u n g und Elektrizitats-Versorgung 

in Bayern. 
Pierre Jerome é t  levensbericht met afbee 

dingen en losse plaat. 

T , OU  EN W No. . t deze aflevering opent Eduard 
Cuypers' maandelijksch prentenboek zijn tienden jaargang. Behalve de 
rubriek «Toelichting bij  de platen*  waarin het ontwerp van de r 
Technische School te t voorkomt, wordt dit nummer geheel gevuld 
door  het eerste gedeelte van een artikel over t - of Arme-
i e s- en « te n een bekend monument, maar  waarvan 
velen toch niet veel anders gezien hebben dan de mooie gevels aan de 

e kerkgracht. Wi j  vinden hier  bij  de uitvoerige historische 
beschrijving van de hand van den heer  A. Beets ook fraaie afbeeldingen 

v a n het inwendige en een reproductie van een zeer  merkwaardige plattegrond-
itekening. door . van Beerendregt. . Timmerman

Betrekkelij k zelden wordt aan de plattegronden van oude bouwwerken 
de noodige aandacht geschonken en vergeten, dat deze tot een goed begrip 
van het architectonische geheel toch onmisbaar  zijn, terwij l zij  dikwijl s 
veel kunnen ophelderen, wat in den opbouw anders onverklaarbaar  zou 
rijn.  Vooral geldt dit van oude plattegrond-teekeningen, die bovendien 
meestal documenten van groote historische waarde zijn. 

nas 
Gemeng d Nieuws . 

. 

 ij  n - . 

Er worden, naar  de . . meldt, pogingen aangewend om niet slechts 
te komen tot een , maar tevens tot een daarop aansluitend 

. 
Naar  het blad verneemt, heeft er  verleden Zaterdag ten stadhuize te -

trich t een bespreking plaats gehad tusschen vij f groot-industrieelen uit Zuid-
g en den burgemeester  van t in verband met deze plannen. 

e conferentie heeft geleid tot de vorming van een voorloopig -
Schelde-kanaal-comité*. 

Z o r g v l i e t . 

Nu voor  Zorgvliet de tij d gaat aanbreken, waarop het in pereeelen bouw-
grond verdeeld zal worden, was het een goed denkbeeld van den waar-
nemenden directeur  van het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage oude 
platen bij  elkaar  te zoeken die ons laten zien wat het »Perk van Sorg-
vliet*  in vroeger  jaren geweest is. 

Aangelegd door  Jacob Cats, kwam het buiten later  in handen van de 
graven van Portland, die het in  weer  verkochten aan Baron Wachter. 

a werd jhr . de la Bassecour  Caan eigenaar, later g Willem . 
vervolgens de Groothertogin van Saxen en tenslotte de maatschappij  Zorg-
vliet, die een deel ervan overdeed aan mr. Goedkoop. 

e gebleven is het park in al die jaren niet. de oude prenten — 
de meeste * dateeren uit de  eeuw — laten zien, dat er  veel veranderd 
is. e »Grot van Ganimedes met Cascades van ter  zyde aan te zien«, de 
iParnassusberg*, de «groene Bersees of Pr:elen«, de aangelegde »visryke 
vyvers« en de »groenelustprie!en«, ze zijn op Zorgvliet niet meer  te vinden. 

r  dat maakt de platen juist zeer  interessant; ze geven denkbeelden van 
oude tuinarchitectuur , met rechte gladgeschoren struiken en keurig afgeba-
kende grasperken, waarop grilli g «loofwerk» ter  versiering. En op bijna 
alle voorstellingen schoonaangedane heeren en juffers, steigerende paarden 
en blaffende honden als decoratieve figuurtjes. 

Verder  vinden we er  litho' s van de Grieksche kapel en Buitenrust, van 
t — op de plek waar  thans hotel-Promenade staat — van 

den koepel, waar  Cats zijn gedichten gemaakt zou hebben, van aanplantingen 
en doorkijkje s en nog zoo veel meer. »Cats Buyten n op SorgrlieU 
ligt er  voor  de bezoekers ter  inzage. 

Nog een paar  weken blijf t deze platencollectie bijeen. 

. r  dagen heelt de jaarlijksch e vergadering van de Burgerij -
commissie voor  Waaloverbrugging alhier  plaats gehad. Er  werd een over-
zicht gegeven van wat de commissie in het afgeloopen jaar  verricht heeft 
waarbij  o.a. gewezen kon worden op de groote propaganda, die door  mid-
del van geïllustreerde artikelen in verschillende tijdschrifte n voor  de Waal-
brug-zaak als nationale zaak in geheel Nederland gemaakt was. n 
vertrouwelij k omtrent den stand van zaken op het oogenblik en de onder-
handelingen met de regeering kon meegedeeld worden, was van verblijden-
den aard. n herinnering werd gebracht, dat in den loop van den zomer 
van verleden jaar  de minister  van waterstaat, mr. . , vergezeld van 
den ingenieur-directeur  Jolles, Nijmegen heeft bezocht om ter  plaatse zich 
omtrent den Waalbrug-bouw op de hoogte te stellen en daarover  te confereeren. 

Vastgesteld werd, dat de commissie na  jaar  werkens het zoover  gebracht 
heeft, dat de gemeenteraad van Nijmegen besloten heeft tot bouw van een 
Waalbrug en aan een commissie uit zijn midden, met den burgemeester 
aan het hoofd, de opdracht heeft gegeven o. a. de financiëele zijde van 
deze zaak. meer  speciaal wat de bijdragen van , provincie, enz. betreft, 
tot klaarheid te brengen. 

. Een aantal ingezetenen, uitmakende een voorloopig comité 
om hier  in plaats van het bestaande kabinet van zeldzaamheden, een 

r  waardig museum te stichten, hebben een adres aan den d 
gericht, waarin zij  verzoeken, hun voor  dit doel het vrijkomend Waagge-
bouw, het bekende vroegere stadhuis, onder  nader  te stellen voorwaarden 
af te staan. 

n een bij  het adres gevoegde memorie van toelichting wordt er  op ge-
wezen, hoe reeds in vele plaatsen in Nederland aan de uit vroeger  eeuwen 
bewaard gebleven voorwerpen een passend verblij f is ingeruimd en hoe het 
Waaggebouw door  zijn ligging bij  uitstek voor  een museum geschikt is. 

. n de laatst gehouden raadsvergadering is behandeld het belangrijk e 

voorstel van B. en W. om : 
. tot den bouw en de inrichtin g te besluiten van een-nieuw stadhuis 

op een gedeelte van het terrein, dat is aangekocht van de Erven mr. ; 
het te stichten gebouw zal dan niets anders bevatten dan vertrekken voor 
den raad, B. en W.. burgemeester, secretarie, dagelijksch-, nieuw- en oud-
archief, burgerlijk e stand en de woning voor  den concierge; 

 om het tegenwoordige stadhuis té verbouwen en in te richten tot 
politiebureau, bureau voor  den gemeente-ontvanger, voor  den keurmeester, 
de arbeidsbeurs en het ijkkantoor ; 

 om het r  te verbouwen tot handelsschool ; 
 om aan het gebouw voor  school B. de noodige herstellingen aan te 

brengen, en 
Se. te besluiten tot uitbreidin g van de veemarkt onder  afbraak van het 

hotel aan de Beestenmarkt indertij d tot dat doel aangekocht en van de 
veestallingen aldaar  en inrichtin g voor  het vrijvallend e terrein tot marktplein . 

t inbegrip van de reeds hiervoor aangekochte gronden voor  f
bedragen de totale kosten f (1. 

e raadscommissie van openbare werken kon zich op één lid na met de 
voorstellen vereenigen ; de commissie van financiën, hoewel op één lid na 
overtuigd van de wenschelijkheid en de noodzakelijkheid van denhouw, 
zooals zij  door  B. en W. voorgesteld, meende gepaste zuinigheid bij  de uit-
voering van de plannen te moeten aanbevelen. 

Na langdurige discussie werd het voorstel van B. en W. met  tegen 
 stemmen aangenomen. 

t voorstel was voornamelijk om de hooge kosten bestreden door  de 
heeren Balkestein en Vos de Wael. en door  den voorzitter  en de wethouders 
verdedigd. 

. s herhaaldelijk is de wenschelijkheid uitgesproken van 
de oprichtin g van een stedelijk Ziekenhuis. Thans bestaat hier  alleen een 
particulier k Ziekenhuis en een nogal primitie f Gasthuis. 

Burg. en Weth. hebben nu den Gemeenteraad voorgesteld, eene -
commissie te benoemen voor  een onderzoek naar  de mogelijkheid tot 
stichting van een Ziekenhuis. 

U i t v o e r i n g w e r k en v o or  de w a t e r v o o r z i e n i ng 
van A m s t e r d a m . 

n de laatst gehouden g kwam o.a. aan de orde de voor-
dracht van B. en W. om hen te machtigen tot het doen uitvoeren van ver-
schillende werken ten behoeve van de watervoorziening. 

n deze voordracht stellen B. en W. op advies der  Commissie van Bij -
stand voor, om — in afwachting van een principeele beslissing omtrent 
de watervoorziening — alvast de volgende credieten te verleenen ten be-
hoeve van in ieder  geval noodige werken: 

 voor  verbeteringen in de winplaats in de duinen, waardoor  de leve-
rings-capaciteit kan worden gebracht op ongeveer  millioen . per  jaar 
(thans aflevering circa  millioen s.) ad

 een crediet voor  het maken van een nieuwe pompinstallatie te n 
om als reserve te dienen voor  de twee thans soms beide gelijktijdi g in 
werking zijnde machines ad f

 een crediet voor  het leggen van een  buisleiding tusschen -
weg en . . paal  bewesten Sloterdijk ad f

of te zamen f

Na eenige gedachtenwisseling werden de credieten zonder  hoofdelijke 

stemming goedgekeurd. 

T . 

n een dezer  dagen te Utrecht gehouden vergadering van aannemers van 
betonijzerwerken werd met algemeene stemmen principieel besloten tot op-
richtin g eener  vereeniging. ten doel hebbende : 
a. de bevordering van de ontwikkelin g der  Nederlandsche betonijzer-

industri e ; 
b. de behartiging ven de onderlinge belangen en waarborging van de 

rechten der  Aannemers van Betonijzerwerken in Nederland: 
c. het bevorderen van hunne belangen bij  de , bij  Provinciale-

en Gemeentebesturen, s van l en verder  daar  waar  dit 
zal blijke n noodig te zijn. 
e concept-statuten werden in het kort besproken, terwij l besloten werd 

over  dri e weken opnieuw bijeen te komen, teneinde het gewijzigde concept 
te behandelen en de vereeniging definitief op te richten. 



E &  V A N . 
I Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

 Nassaukade 504 Telef. 1258. . 

— Voor de betrekking van directeur  der  gemeentewerken te -
genbosch hebben, naar  dc . Ct. meldt. B. en W. in alphabetische orde 
voorgedragen de heeren: |. . .  e r s s e m a e k e r s. civiel-ingenieur. 
districts-inspecteur  bij  den n Toezicht op de spoorwegdiensten, te 
Groningen: J. B. O n d e r w a t e r , civiel-ingenieur, ndjunct-ingcnieui bij 
de gemeentewerken te ; J. , iste luitenant 
ingenieur  te Edam, en . S. c  o o d e. kapitein bij  den staf der  genie 
te Amsterdam. 

A. C. . 

— n den ouderdom van zeventig jaren is te l (bij  /.alt-Bommel) 
overleden de bekende architect A. C. B 1 e ij  s. 

Volgens zijne plannen zijn te Amsterdam en elders vele belangrijke 
bouwwerken uitgevoerd. Zoo zijn o.a. de St.-Nicolaaskerk aan de Prins 

, het t aan de e en het O. . 
Vrouwe-Gasthuis door  hem gebouwd. Ook de e kerk te n 
werd door den heer  Bleya ontworpen. 

e thans overledene is eenige jaren l i l van den Gemeenteraad der 
d geweest. 

— e 8 h is tot directeur  der  gemeentewerken benoemd de 
de heer  |. . S.  e r s s e m a e k e r s. civiel-ingenieur. districts-inspecteur 
bij  den d van Toezicht op de Spoorwegdiensten te Groningen. Op de 
heeren J. . Onderwater. |. h en . de e waren resp
 en  stem uitgebracht. 

Vacant e Betrekkingen . 1 
— T ij  d e 1 ij  k-T e e k e n a a r voor  werk aan een gemeentelijk uivbrei-

dingsplan. Brieven aan den Tuinarchitect d A. Springer. . 

— O p z i c h t e r-T e e k e n a ar  bij  de verbouwing eener  school, voor 
 maanden, salaris f  per  maand. Adres C. van Weerden, gem.-archi-

tect, Tiel. ( t \ 

— O n d er b a as voor  een groot kunstwerk speciaal voor  heiwerken en 
fundeering. Aanbiedingen onder  No.  bur. v. h. Alg. Ned. Advertentie-
blad te 's-Gravenhage. (l) 

—  a c h i n e t e e k e 11 a a 1. aan eene , tevens Scheeps-
bouwwerf. Aanb. onder  lett. V G  cN. v. d. »

— T e e k e n a a r-C i n s t r u c t e u r. aan k en Construc-
tiewerkplaats. in centrum des lands, vertrouwd met graphastatische bere-
keningen. Brieven onder  No.  aan het r  van - dc 
Bussy. n  Amsterdam.

— A a n k o m e nd B o n u t . O p z i c h t e r-T e e k e n a a r. zie adv. in 
dit no. (,) 

— O n d e r - 1) i r e c t e 11 1. voor  de Nieuwe Ambachtsschool, met Avond-
teekenschool. aan het Timorplein . van de Vereeniging . v. d. Werkenden 
Stand te Amsterdam. Akt e . O. . of een der  nieuwe d of e ver-
plichtend. Salaris voor  de Ambachtsschool van f  tot — vuor 

) 
de Avondteekenschool van f  tot f —. g zoo spoe-
dig mogelijk. Zich schriftelij k aan te melden, vóór of op  Febr. a.s bij 
den r  E. lelsm.i. . C. t

— A a n k . T e e k e n a ar  gevraagd voor  spoedige indiensttred. aan 
C'onstr. werkplaats nabij  Amstetd. Schriftelijk e sollicitaties lett. C. P. 337. 
Alg. Adv.-bur . . Y. Aha. Amsterdam.

— J z e r t e e k e n a a 1. in tijdelijkt n dienst, bij  den bouw der  nieuwe 
Gasfabriek te , bekend met buisleidingen. Brieven aan het
van het Gemeente-Gasbedrijf, te .

— T e e k en aars. bij  de Firm a e Vries é &  Go.. Constructie-
werkplaatsen te Gorincheni.

— e r a a i in Stoomwerktuigkunde. . l.ijnteekenen. 
s en zoo mogelijk n aan de SemarangscheAm-

bachtsschool. e f  met verhocging van f  telkens na
jaar  tot een maximum van f  bovendien een toelage van f  per 
maand voor  Pensioenverzekering.

Zich schriftelij k te wenden tot den Voorzitter  van het Bestuur, . Bir -
ckenhauer, Blankenburgstraat n .

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , goed kunnende détailleeren en ge-
negen de dagelijkscbe leiding van een timnierzaak op zich te nemen. Sala-
ri s  a f 70 per  maand. Br.. 110.  bureau der r  courant*. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbanden, 
, , Tenni-banen, enz. — — — 

f f 
T " 

 V A N 
Pui- en Winkel-
betimmeringen — 

U EN N , ., , . .. . . 

 Sloom-Timmerfabriek 

K . T I M M A N . „ D E A T L A S " . 
— *  o |> x  11 worden op 11:1111 raag

, . - Tel. 3905. 

WATE N E, N 
N 

N.V. . , v/h. J . E BOE  &  CO., N 

;

OURNIQUETdeuren . 
G a r n i t u u r  voor  gewone deuren ot'  veiligheidsdeuren geheel gereed levert 

, , N. Z. Voorb.w. 146. Te. 2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E , T . 
Fabrikant Cementtegels,  ' ' 
M, Noorlander . Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen, üwnlsinnl 132. 

Fabriek van: M A R K I E Z E N . 
Tel. .  JJHOOZIEEH. ROUOIKEH 

II 
 m a mm 

t "  ketels 
voor  Uwe E . 

Q. J. A.
. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
g 329 te . 

Telef. c 478. 
. 

Fabriek van - en . 

j  tot Vervaardiging cn g van 
, voorheen 

de ERVEN H. TRIP. - Utrecht . 

P A P I E R S T U C 
Vraagt gratis Brochure en Prospectus aan de 

| » e r iehl . - Tel. lu i .

voor - en G 
in a l l e stijlen en volgens teekening. 
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De tegenwoordig e Tijd . 
Slot. (Zie 

t een 

Wagner  is een voorstander  van hel beginsel der  bc-
kleeding. j  bekleedt zijn gebouwen met dunne graniet-
platen, op zichtbare wijze door  aluminiuni-knoppen aan het 
muurwerk verbonden. 

Weenen bezit geen goed en billij k bouwmateriaal, gehou-
wen steen wordt er  meestal te kostbaar, en de baksteen 
is er  niet fraai en degelijk genoeg voor  zichtbaar  gevel-
werk, zoodat bepleistering algemeen in zwang is. n deze 
omstandigheden is Wagner's standpunt te verklaren, maar 
aangezien zijn opvattingen strijdi g zijn met liet monumen-
taal begrip, zooals dat in noordelijker  streken vri j  algemeen 
geldend is, is het de vraag, of zij  van ingrijpenden invloed 
op de bouwkunst van den komenden tij d zullen zijn. 

Prof. Evers schijnt dit ook niet te verwachten, waar  hij 
zegt, dat ' s hervormende beteekenis minder  dooi-
de directe navolging van zijn werk door  anderen zich ken-
merkt, dan wel. en vooral, door  opwekking tot individu 
eele, moderne uiting. 

e kerk van het zenuwlijdersgesticht bij  Weenen vormt 
de bekroning van  paviljoens, in zones tegen een heuvel 
geplaatst, zoodat nergens het vri j  uitzicht is belemmerd. 

r  glanspunt is de metalen koepel, wier  ernstig glorieuze 
goudmassa rhytmisch in kleine vierkanten, naar  de structuur 
der  koperen platen verdeeld, een zuivere uiting is van metaal-
techniek, geheel zonder  conventioneele lijstwerken, enkel 
door  edelen hoofdvorm cn diepen toon sprekend." 

e gevels zijn ook hier  met dunne granietplaten hekleed. 

bladz.

plaat.) 

nu naar n trant, de hooge vlakke platen 
gescheiden door  smalle, dieper  ingrijpende regelmatig ver-
deelde verbindingslagen en hierdoor  aan den muur gehecht, 
waardoor  de bekleeding niet opzichtig spreekt. Jammer 
slechts, dat het groote raam van transept en voorgevel, 
koudweg in het horizontaal muurverband uitgesneden, con-
structief karakter  mist. Een zoo voornaam element wordt 
nu onbelangrijk en vormt een wanklank in dit  karak-
teristiek architectuur-geheel." 

n deze beoordeeling wordt door  den schrijver, misschien 
zonder  het tc willen, een scherp licht geworpen op het 
karakter  van Wagner's kunst en van de moderne Weener 
school in het algemeen. 

Juist in den hier  gcsignaleerden wanklank door  het ver-
waarloozen van iets, waaraan vri j  algemeen gehecht wordt, 
spreekt zich sterk de wil uit zich los te maken van over-
geleverde begrippen, ook al ontstaat daaruit iets leelijks. 

Ook andere moderne bouwmeesters van groot talent heb-
ben dit middel niet versmaad, om de aandacht op zich te 
vestigen en in de ..Sturm und , die tot onge-
veer  geduurd heelt. i> in d veel werk ont-
staan, dat als beginsellois bravoure werk gekarakteriseerd 
wordt. e kentering is echter  niet uitgebleven. 

..En al vertornt s architectuur  ook tl ans nog 
geen beeld van volkomen eenheid, vaste richt ng. zo> heelt 
toch de onbezonnen afkeer  van het verleden reed- plaats 
gemaakt voor  waardeering der  historische kunsttraditie , in 
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het bijzonder  van die der  eeuw. waaraan de 
meeste e steden hun architectonisch karakter  danken. 
Waardeering. niet in den zin van shtalsche navolging, doch 
van voortzetting der  onderbroken kunstontwikkeling. Steeds 
meer  schijnt de door  Noordelijken geest gewijzigde Barok-
stijl in haar  grootschheid. haar  voornaam karakter , de gees-
telijk e basis der  moderne kunstcultuur  te zullen worden." 

Tegenover  deze uitspraak betreffende de e bouw-
kunst is het wel merkwaardig, dat van de twee kunsthanden 
bij  uitnemendheid. ë en Frankrijk , getuigd moe; w rden. 
dat zij  in de moderne beweging geen plaats bekleeden. 

t Nederland is dit niet het geval. Berlage's Beurs kan 
met eere genoemd worden en daarnevens vele kleinere wer-
ken van anderen van beslist modern karakter . 

t Vredespaleis kon daarbij  ook niet ongenoemd blijven, 
maar  is dit wel als een Nederlandsch bouwwerk te be-
schouwen ? 

e schrijver  zegt er  van: e onvoltooide staat van 
dit belangrijke gebouw maakt de beoordeeling als geheel 
thans nog niet mogelijk. h de zorgvuldige studie en 
uitvoering der  vele in- en uitwendige onderdeelen. hun vrij e 
conceptie op grond van historische gegevens, getuigende 
van rijk e vinding en talent, stempelen nu reeds het ge-
bouw tot een uiting van tijnt>vo'>rnam e detailkunst op ver-
schillend gebied. Van schoone ruimtewerkin g belooft de 
groote vestibule met de indrukwekkende traphal. de ruime 
galerijen en zittingzalen te zullen zijn. e thans reeds vol-
tooide binnenplaats, met ruime toepassing van terra cotta, 
is van stemmende architectuur  en vertoont een krachtige 
poging tot herleving van dit oud-historisch materiaal." 

Naar onze meening zal. zooals nu reeds blijkt , de .uit 
voering van een. door  een Fransen kunstenaar, in Noord-
Franschen t gedacht ontwerp, vereenvou-
digd door  een n architect, hier  en daar  hybridi -
sche trekken blijven vertonnen, die de waarde van het bouw-
werk als geheel slechts kunnen schaden. 

t zal wel een bijzondere plaats onder  de Nederlandsche 
monumenten der  eeuw verkrijgen, maar  die plaats 
slechts danken aan de vreemdsoortige wijze, waarop het tot 
stand kwam. 

{ Vereenigingen . | 

E G T E . 
S l a c h t h u i s b o u w. 

Voordracht van den heer  G. Versteeg, adj.-directeur 
van gemeentewerken tc Arnhem, voor e 

Friesche Bouwkring"  te . 

Een onderwerp, dat ook buiten de kringen der  vaklieden, 
belangstelling wekt. n getuigde de opkomst van vele 
belangstellenden, die men gewoonlijk niet op de vergade-
ringen van den Bouwkring aantreft. n de eerste plaats waren 
er  de burgemeester, de wethouders van openbare werken 
en onderwijs, de gemeente-secretaris, een aantal leden van 
den gemeenteraad en verscheidene slagers. 

e groote ondervinding, door  spreker  opgedaan bij  den 
bouw en inrichtin g van het slachthuis te Arnhem, had hem 
de vrijhei d doen vinden, voor  den Bouwkring op te treden. 

e bouw van een slachthuis is allereerst een utiliteits-
bouw. t behoeft echter  niet te verhinderen, dat — zoo 
als prof. r  op de vergadering van t 
heeft gezegd — er  ook een bepaalde architectonische be-
korin g van kan uitgaan. 

Spreker  stelde zich voor  zijn onderwerp aldus te verdeelen: 
f. een geschiedkundig overzicht van den slachthuisbouw, 
?.. plattegronden en afbeeldingen van Nederlandsche slacht-

huizen,  plattegronden en afbeeldingen van groote slacht-
huizen in het buitenland,  belangrijke details.  het koel-
systeem en ó. het Arnhemschc slachthuis. 

e tot de jaren  in ons land gebouwde slachthuizen 
belmoren vrijwel tot hetzelfde type. Zij  zijn bijna allemaal 
naar  hetzelfde schema gebouwd, o.a.: Nijmegen. Gronin-
gen. Alkmaar , , , . e slacht-
huizen te t en Utrecht zijn echter  uitzonderingen. 

t slachthuis te , gebouwd in  is van een 
eigenaardig type. Nijmegen moest herhaaldelijk verbouwd 
worden, zoodat men het koelhuis zelfs in verdiepingen heeft 
gebouwd, hetgeen voor  het bedrij f zijn lasten meebrengt. 
Te Utrecht vindt men het koelhuis tusschen  slacht-
ruimt e voor  runderen en varkens. r  wordt het ge-
bouw wat langwerpig. 

, in  gebouwd, vertegenwoordigt reeds het 
type van een modern slachthuis. t  slacht-
huis kent reeds de gang, waardoor  men aan de eene zijde 
de koelinrichting , aan de andere het slachtbedrijf heeft. 

t slachthuis te 's-Gravenhage is van buitengewone af-
metingen,  bij . t heeft dan ook f
gekost. h is men een anderen weg in-
geslagen. n heeft daar  een oude margarinefabriek met 
heel veel verbouwingskosten ingericht tot slachthuis. 

Wat bouw, inrichtin g en hulpmiddelen van particulier e 
slachterijen betreft, staan deze verre ten achter  bij  de ge-
meentelijke slachthuizen. Ook ten aanzien van
cn waterverbruik geldt dit. 

Spreker  zal geen pleidooi voor  stedelijke slachthuizen hou-
den. r  hij  wil toch wel enkele voordeelcn er
reeren. e gevallen dat omwonenden gehinderd worden
het bedrij f van den slager, doen zich niet meer  voor. n 
heeft geen verontreiniging van den bodem meer, men kan 
kinderen van het slachten, dat toch een ruw bedrij f is, weg-
houden, de wetenschappelijke keuring is beter, het kwellen 
van het dier  voor  den dood is minder. 

Voor  dc Fransche revolutie had men hier  te lande al 
slachthuizen. Arnhem had er  zoo een. Uit het archief heeft 
spreker  een stuk van  opgedolven, waaruit de overheids-
zorg voor  het welzijn van de stadsbewoners blijkt . Zoo was 
daarin ook bepaald, dat runderen van  a  uur  een 
half uur  voor  het slachten buiten moesten staan met hooi 
voor  zich. t moest dan cle gezondheid van het beest 
blijken voor  den slachtmeester. 

Omstreeks de Fransche revolutie zijn er  niet veel slacht-
huizen meer  te vinden. Napoleon heeft den bouw er  van 
weer  bevorderd; zoo is het slachthuis te Venlo nog door 
Napoleon gesticht. 

d is echter  het land geworden, waarheen men 
zich heeft te wenden. n opdracht van burg. en weth. 
had spreker  een studiereis naar d ondernomen, 
toen te Arnhem de kwestie van den slachthuisbouw aan 
de orde was gesteld. e reis heeft heele goede resul-
taten opgeleverd. n Amerik a is men feitelijk eerder  met 
het slachthuisbedrijf aangevangen. d heeft zich 
echter  van het denkbeeld meester  gemaakt en het systeem 
verder  uitgewerkt. 

Tegenover  de voordeden wil spreker  ook herinneren aan 
erkende bezwaren. Zoo dit, dat het bedrij f der  slagers fei-
telij k in tweeën is gesplitst, het vervoer  van het geslacht 
naar  den winkel, de vermindering in waarde van de slacht-
huizen der  slagers. 

Spreker  gaat nu na de ruimten, waaruit een slachthuis 
bestaat. n de eerste plaats heeft men de ruimten voor  het 
slachten van het vee, dan die voor  het koelen van het 
vleesch en het opwekken van koude, dc verbindingsgang, 
de slachtruimten voor  ziek vee en voor  paarden, dc steri-
lisatie-inrichting , dan kan men er  nog huidenzouterij  en 
een darmenvvasscherij  bij  hebben. 



n Nederland is het e systeem ten voorbeeld ge-
nomen. n den beginne volgde men natuurlij k den ouderen 
weg. m is ook te verklaren, dat in de grootste ste-
den niet de beste slachthuizen zijn. r  is men het vroegst 
begonnen. Om een voorbeeld te noemen: te Amsterdam 
vn te m is het Fransche systeem gevolgd. t 
kenmerkt zich door  het zoogenaamde kamersysteem. n 
heeft daar  niet één groote slachtruimte. maar  verschillende 
kamers. t bevordert de overzichtelijkheid van het ge-
heel natuurlij k niet. 

t oudste e stelsel is het Osthof-syscem, dat 
is het meest goedkoope stelsel. e lange wanden van dc 

n vallen samen met de wanden van het koel-
huis. t bezwaar  hiervan is, dat men in de slachtruimten 
maar  van eene zijde daglicht kan krijgen. Beter  is natuur-
lij k als men van eiken kant licht ontvangt. Verdere bezwaren 
zijn, dat de ventilatie niet zoo goed is. dat de rioleering 
onder  den geheelen vloer  van de koelkamer moet doorgaan, 
dal geslacht vleesch en de niet gebruikte deelen (huid, 
maag- en darminhoud) niet voldoende kunnen worden ge-
scheiden. 

e bouwmeester  Uhlmann te m heeft de bezwaren 
van het Osthof-systeem zooveel mogelijk ondervangen. r 
krijg t men voor  het eerst de verbindingsgang. t voor-
beeld is o. a. te m en te 's-Gravenhage gevolgd. 

e toenmalige gemeente-architect Erlwein te
heeft dit stelsel nog verbeterd, door  de gang zoo rein en 
hygiënisch mogelijk te houden. Naar  zijn systeem was het 
niet meer  geoorloofd dat wagens van het vervoer  er  door 

 gingen. t type van het slachthuis te Bamberg is 
als de grondgedachte van dat te Arnhem overgenomen. 

Wordt het dier  naar  het slachthuis gebracht, dan wordt 
het eerst gezien door  dc commiezen om vervolgens naar 
den stal te gaan. Van den stal komt 't in de slachthal, 
daar  wordt het gedood (voor  het dooden wordt het be-
dwelmd door  een schot uit het Berhsche-pistool), verder 
afgeslacht en in helften gekapt. Alvorens het naar  het 
voorkoelhuis gaat, blijf t 't een poos in de reine verbindings-
gang hangen, tot dat het zijn warmte heeft afgestaan. t 
bespaart veel caloriën aan liet koelhuis. 

Bij  den bouw en inrichtin g van de slachtruimte dient 
de architect in overleg tc treden met den directeur  over 
het grootste getal vee, dat geslacht wordt. Bij  dit grootste 
getal doet men nog wat. n gaat men na hoeveel tij d dc 
slagers voor  het slachten kunnen missen. n kan reke-
nen, dat het gansche slachtbcdrijf in drie uren moet zijn af-
geloopen; ongeveer  van half vier  tot half zeven. n houdt 
dus met deze factoren rekening. t er  in een gemeente 
als hier  de kans bij , dat er  export-slachterij  ontstaat, 
dan moet men daarmee eveneens rekening houden. n moet 
men er  naar  streven dc drukt e van het slachten door  de 
export-slagers en de gewone slagers niet te doen samen-
vallen. Eerstgenoemden kan men een verminderd tarief toe-
staan. 

Bij  de oriëntatie van een slachthuis moet met 't zoo zien 
te doen. dat het licht van de oostzijde komt, terwij l dc 
lange zijde, de open muur  dus, van het koelhuis naar  het 
Noorden is gericht. 

En nu de kosten van een slachthuis. t te Arnhem 
heeft, bij  een bevolking van  inwoners, ongeveer
per inwoner  gekost. Te , het grootste moderne slacht-
huis, kostte het f  per  inwoner. t is met weelde inge-
richt , maar  het dubbele van het kostenbedrag moet men 
toch vooral zoeken in de duurdere materialen en hoogerc 
arbeidsloonen. Spreker  wil er  voor  waarschuwen, dat een 
slachthuis de gemeente geld kost. Te m was per 
jaar  te kort ; Groningen gaf daarentegen een voor-
deel van f t is misschien toe te schrijven aan de 
daar  bestaande export-slachterij. Utrecht heeft een nadce 
lig slot van n een van f t laatste 

tekort werd misschien wel veroorzaakt, doordat men daar 
een heel knappen veearts, eigenlijk meer  een geleerde, tot 
directeur  had benoemd. t levert een voordeel op 
van f  Alkmaar van f c slachtgelden zijn te Arn -
hem: runderen  tot  kalveren  varkens 

 paarden  Groningen resp.  tot  f  f
n  f  f  Alkmaar  Nij -

megen heeft een eenigszins ingewikkeld tarief. r  be-
dragen de prijzen  tot f  cn f t 
is het duurste,  voor  runderen bijvoorbeeld. r  daar 
heeft men tevens vri j  gebruik van het koelhuis. Voor s 
tricht . dat het goedkoopste is. heeft men dc prijzen f
tot f  f  cn f

Eenige jaren geleden heeft dc Nederlandsche regeering 
een prijsvraag voor  ontwerpen van slachthuizen uitgeschre-
ven. e resultaten daarvan waren niet heel schitterend. 

e vereeniging van slachthuis-directeuren kreeg inzage van 
dc bekroonde plannen. e directeuren stelden nu een rap-
port op, waarin zij  in  punten aangaven, waaraan h.
een goed slachthuis moest voldoen. En wat bleek nu? e 
hooger  de ontwerpen bekroond waren des te minder  vol-
deden zij  aan dc gestelde voorwaarden. 

p liet spreker  een reeks plaatjes zien van platte-
gronden van slachthuizen, waarbij  hij  gelegenheid vond nog 
menige interessante mededeeling te doen. l'itteraar d laten 
die zich in een verslag als dit slecht herhalen. Spreker 
schetste aan de hand dier  plaatjes o. a. nog uitvoeriger  het 
Bamberger-systeem en liet zien het slachthuis tc Offenbach, 
tot welks oprichting een socialistische gemeenteraad besloot. 

t college was niet karig met het geld cn zoodoende kwam 
iets zeer  royaals tot stand. r  bij  sprekers bezoek bleek 
hem echter, dat dc gebouwen niet eens behoorlijk onder-
houden worden. 

Na de pauze deelde spreker  allereerst mede. dat hij  met 
het oog op den tij d geen uitvoerige beschouwing van het 
Arnhcmschc slachthuis zou geven. Voor  belangstellenden 
verwees hij  naar  het „Bouwkundi g Weekblad"  nos 

Vervolgens wilde hij  nog een paar  vragen beantwoor-
den, die hem in dc pauze waren gesteld. Zoo was hem 
gevraagd of de nabijheid van de gasfabriek voor  hel slacht-
huis hinderlij k was. Spreker  geloofde van niet. n Arnhem 
ligt het slachthuis in de onmiddellijk e nabijheid van de 
gasfabriek, maar  hinder  is daarvan nooit ondervonden. 
Voorts achtte hij  spoorwegaanleg naar  het slachthuis be-
slist noodig voor  een stad, waar  men denkt export-slagerij 
te krijgen. 

Tot den draad van zijn betoog terugkcerend. schetste 
spreker  nu hoe de koude lucht gemaakt wordt voor  het 
koelhuis. j  wees er  op, hoe er  eigenlijk drie stelsels-
zijn : het ammoniak-, het koolzuur- en het zwav eligzuur-stel-
sel. All e drie zijn vrijwel gelijkwaardig. e meeste oude 
slachthuizen hebben het ammoniakstelsel, dat met  of
atmosferen werkt. e nieuwere hebben meestal /wavelig-
zuur. werkende met  atmosferen. Alleen Alkmaar werkt 
met koolzuur, dat evenwel ongeveer  atmosferen noodig 
heeft. Na uitvoerig de werking van het koelsysteem te 
hebben behandeld, verduidelijkt e spreker  een en ander  met 
een serie lichtbeelden, om ten slotte, eveneens bij  plaatjes, 
nog enkele bijzonderheden over  het Arnhemsche slachthuis 
en zijn inrichtin g mede te deelen. Zoo wees hij  er  op, dat 
Arnhem het voorrecht had alle gemeentebedrijven vlak bij 
elkaar  te hebben gebracht, terwij l eerlang vlak bij  die ter-
reinen  arbeiderswoningen zullen worden gebouwd. t 
lof sprak spreker  o. a. over  een waterput van  meter 
diepte, welke door  de r  firm a c Boet in het 
slachthuis was aangelegd. Een slachthuis heeft natuurlij k 
veel water  noodig. Toch komt de prij s er  van tc Arnhem 
niet hooger  dan  cents den kubieken meter. 

Aan het slot van zijn rede. liet spreker  nog op een 



plaat je de 1 e vleeschhal zien, bewijs hoe in vroe-
gere eeuwen ook de overheidszorg zich over het vlocsch 
uitstrekte, bewijs ook tevens, hoe een nutligheidsgebouvv 
tevens bijzondere artistieke waarde, kan hebben. s 
bevoegde beoordeelaars hebben die vleeschhal het mooiste 
renaissancegebouw genoemd. 

* * 

Eigenlijk debat was er  niet. daar de rede voornaamlijk 
over den bouw van slachthuizen had gehandeld. r  spre-
ker echter  kleine uitstapjes op het gebied der  exploitatie 
had gemaakt, wilde de voorzitter  de aanwezigen in dc ge-
legenheid stellen enkele vragen daaromtrent te doen of 
opmerkingen te maken. 

 )c heer , voorzitter  van de r Sla-
gersvereeniging, was van meening. dat spreker  meer ge-
geven had dan men van hem mocht verwachten. j  had 
toch over dc voordeden en nadeden van slachthuizen ge-
sproken. Ook over de exportslachterij. Als exportslachter 
wilde hij  Wel zeggen, dat n niets van de export-
slachterij  heeft te verwachten. t er  een slachthuis ko-
men, dan zou hij  zich, evenals zijn concurrenten, genood-
zaakt zien, zijn slachtplaats te verleggen. Bij  dc opsom-
ming der  tarieven had hij  niet gehoord, hoeveel dc prij s 
van schapen was. 

Ten laatste richtt e deze spreker  zich meer tot dc aan-
wezige gemeentebestuurders en verzekerde hun, dat een 
slachthuis voor n een ramp zou zijn. e slacht-
plaatsen zijn hier  voldoende. Beter  ware het het aschland 
to verplaatsen, waardoor twee gemeenten als 't ware be-
smet worden. 

n zijn beantwoording van dezen spreker  merkte de heer 
Versteeg op. dat hij  weinig kon zeggen over de al of niet 
oprichtin g van een slachthuis. r  beslist natuurlij k 
de raad. 

d heeft hij  niet de prijzen voor  schapen gegeven; 
daarover  heeft hij  op 't oogenblik geen gegevens bij  de 
hand. e slachtprijzen voor den export zouden bijv. zeer 
laag gesteld kunnen worden. 

e heer , directeur van gemeentewerken, vroeg 
eenige inlichtingen over de wijze van isoleeren der  koel-
huizen naar den bodem en naar  boven. Spreker gaf die uit-
voerig. Tijdens de warmste zomernachten van dezen war-
men zomer was de temperatuur in voorkoelhuis en koelhuis, 
die gemiddeld  en  graden bedraagt, slechts met \ \ graad 
gestegen, ofschoon de koelinstallatie den geheelen nacht 
had stilgestaan. 

Te Arnhem, waar men op den zandgrond zit, had men 
den bodem zóó geïsoleerd: \ . sintels, dan . beton, 
laag kurk van , laag beton van een . of acht, 
cementlaag van „  dan vloer van tegels van . 
Ook de isolatie der  wanden en van het dak gaf spreker 
met cijfers aan. k wordt daarbij  als de krachtigste warmte-
keering gebruikt, bij  de wanden liefst zoo dicht mogelijk 
aan den buitenkant. 

Ook deelde spreker nog eenige bijzonderheden over het 
nut der  koelhuizen mede. op een desbetreffende vraag van 
den heer . 

e heer  Stapensea, oud-adj.-directeur van het slachthuis 
te Nijmegen, deelde eveneens daarover nog bijzonderheden 
mee, geloofde niet, dat op een slachthuis bij  goede exploi-
tatie veel behoeft toegelegd en gaf ten slotte ook nog 
eenige slachtprijzen. Te Nijmegen bedroeg de slachtprijs 
voor een schaap o. a.  ets-

e heer  Weima (slager) verklaarde zich tegen een slacht-
huis, want hij  acht de slachtplaatsen hier  voldoende. r 
hij  is vlak voor een strenge keuring. 

Wethouder  Oosterhoff vroeg hoe groot de hoeveelheid 
verbruik t water te Arnhem ongeveer is. Spreker kon dat 

niet precies opgeven; hij  gelooft zoo wat f  bij  een 
meterprij s van  cents. j  zou er  echter  naar  informeeren 
en het den wethouder  doen weten. 

Onder  dankbetuiging aan den spreker, aan de aanwe-
zige autoriteiten en andere belangstellenden, sloot de voor-
zitter, de heer  Feddcma. de vergadering. 

Bij  den aanvang daarvan had hij  mededeeling
van een poging om tot nauwere samenwerking met de vak-

 van patroons te komen en die als 't ware in 
het bestuur van den Frieschen Bouwkring samen tc vatten. 
n een volgende vergadering zal deze kwestie nader  wor-

den geregeld. 
. Courant. 

T E N ,VA N N 
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 van g  October  'snam. 
te  uur, in , te Amsterdam. . 

e Voorzitter  opent de vergadering en verzoekt voorlezing 
der notulen van de vorige vergadering, die daarna goed-
gekeurd worden. 

j  doet daarna mededeeling van 't voorgevallene in de 
commissie voor de vierjaarlijksch e tentoonstelling, dat ten-
gevolge had, dat de leden voor de afdeeling architectuur 
zich genoopt zagen zich terug te trekken, waardoor  geen 
afdeeling bouwkunst op die tentoonstelling aanwezig zal zijn. 

e heer l vraagt of het ontslag der  bouwkundige 
leden uit de Commissie gehandhaafd is geworden, wat dooi-
den Voorzitter  bevestigend beantwoord wordt. 

e heer  Weissman vraagt of het waar is, dat er  kans 
bestaat, dat met gemeentehulp een volgend jaar een spe-
ciale tentoonstelling van architectuur zal gehouden worden. 

e Voorzitter  zegt, dat die kans inderdaad niet is uitge-
sloten, doch dat niets definitiefs hieromtrent te zeggen is. 

e heer l vraagt of het dan in de gegeven om-
standigheden, nu het gemeentebestuur nog onder den in-
druk verkeert, dat de architectuur op onheusche wijze in 
den hoek is gezet, niet gewenscht is dadelijk stappen tc 
doen om zich van die gemeentehulp te verzekeren. j 
meent, dat het ijzer  gesmeed moet worden terwij l het nog 
heet is. 

Onder de ingekomen (Stukken is een schrijven van de 
j  tot bevordering der  Bouwkunst, houdende ver-

zoek om  leden van den Bond te willen aanwijzen pm 
met  leden van de j  zitting te nemen in een 
Commissie, die zal hebben te onderzoeken in hoeverre nau-
were samenwerking tusschen j  en Bond ver-
kregen zou kunnen worden. 

e heer . G. Jansen stelt voor. dat de in deze Commissie 
te benoemen leden ,gcen lid der j  zullen zijn. 
welk voorstel door den heer  Verschuyl wordt ondersteund 
doch bij  stemming met  tegen  stemmen verworpen wordt. 
Verder  wordt besloten de te benoemen commissieleden geen 
bepaald mandaat mede te geven, daar de voorstellen dei-
commissie in ieder  geval bij  den Bond ter  behandeling 
zullen moeten inkomen. 

Tot leden der  Commissie worden benoemd de heeren 
Jon. l met . G. Jansen met  en C. N. 
van Goor met  van de  uitgebrachte stemmen. e 
heer  Jansen neemt de benoeming niet aan. waarna de heer 
A. J. Joling met  van de  stemmen als derde lid 
wordt aangewezen. 

Een tweede van de j  ingekomen schrijven 
behelst het verzoek twee leden van den Bond aan te wijzen 
om zitting te nemen in een commissie, die de aanhangige 
voorstellen tot wijziging der  A. V. voor  werk door  par-
ticulier e architecten uit te voeren zal hebben te onder-
zoeken, in welke commissie zullen zitting hebben van de 

j  de heeren C. B- Posthttmes s en J. 
;[. de s cn waarin de heeren A. Salm GBz. en G.W. 
van m zullen vertegenwoordigen de Commissie uit 
{ \ c . t. b. d. Bouwkunst, den Aannemersbond en de 
Vereeniging van e , die een concept voor 
ujziging der  A. V. opmaakte-

e heer  Jansen vraagt, waarom in die Commissie slechts 
twee leden van den Bond zullen zitting hebben, waar de 

j  feitelijk door  leden vertegenwoordigd is. j 
stelt voor dat ook door den Bond  leden zullen aange-
wezen worden. 

e Voorzitter  meent, dat het getal van elk der  lichamen 
wéinig ter  zake doet. daar ook de door de j 
benoemde leden architecten zijn, van welke het bekend is, 
lat zij  dc bovengenoemde concept A. V. te veel ter  faveure 
van de aannemers achten, en meer gevoelen voor het door 
le Commissie van den B. N. A- ontworpen concept. j 
-telt voor de geheele Commissie van den Bond, bestaande 
uit  leden, af te vaardigen, wat wel door de j 
aanvaard zal worden, doch zou dit niet als voorwaarde 
voor de samenwerking willen gesteld zien. Aldus wordt 
besloten. 

Aangenomen zonder  discussie wordt het voorstel tot wij-
ziging der  algemeene regelen voor  nationale prijsvragen, 
zooals dat van de Permanente Prijsvraag-commissie is ont-
vangen. 

Eveneens geschiedt met een. door  genoemde Commissie 
tot den d der  gemeente m gericht adres inzake 
den w aldaar. 

Aan de orde is het antwoord van den Bond op het 
schrijven van de Commissie voor het s van 
het verbond van n tegen de in de 
vorige vergadering van den Bond aangenomen motie in-
zake het door  genoemde Commissie uitgeschreven referen-
dum voor de keuze van een architect voor het -
stenaarshuis. 

Na eenige discussie wordt besloten het schrijven te ver-
zenden. 

e Voorzitter  doet nu voorlezing van een door het be-
stuur  opgemaakt concept-adres te richten tot den gemeente-
raad van Amsterdam, ter  zake van het voorstel tot het 
aanwijzen van de Oosterbegraafplaats als plaats voor de 
stichting van het . e zaak toelichtende 
zegt hij : dat het voor den Bond eene ernstige zaak is, 
zich uit te spreken, daar  eenige dagen geleden door  ..Archi-
tectura et Amicitia "  een adres tot den raad is gericht, 
waarvan de strekking tegenovergesteld is aan die welke 
in het adres van den Bond is belichaamd, effect is er 
dus van het adres niet te verwachten daar de beide adres-
sen, elkander  opheffende, door den raad wel ter  zijde ge-
legd zullen worden. j  meent echter, dat de kwestie van 
te groot belang is dan dat de Bond er  't zwijgen toe zou 
doen, omdat er  bovendien verwarrin g van begrippen beerscht 
omtrent het stichten van het t op de Oosterbegraaf-
plaats. 

Bij  dat begrip denkt men onwillekeurig aan 't door den 
heer  Walenkamp in Architectur a gepubliceerde alleszins aan-
bevelenswaardige plan voor  de stichting der  gebouwen ach-
t e r de eigen graven, welke plaats door  hem gekozen werd, 
omdat op de plaats der  eigen graven niet, of vooreerst niet, 
gebouwd zou (kunnen worden. t voorstel van het Ge-
meentebestuur, voor  welks aanneming ..Architectura"  zich 
verklaarde, zet echter de gebouwen vlak aan den openbaren 
weg. op het veel te kleine emplacement vóór de graven, 
een plaatsing waarbij  niet de minste rekening is gehou-
den met de allereerste eisehen van stedenbouw uit aesthe-
tisch oogpunt. j  komt. dat de omgeving v.m de Oos-
erbegraafplaats allerminst harmonieeren zal met een monu-
mentaal gebouw als het l . Eene plaatsing, 

in het om te werken uitbreidingsplan Zuid. waar  het gebouw 
als milieu van een nieuw stadsdeel een uitnemend uitgangs-
punt zou vormen is daarom meer  aanbevelingswaardig. 

^  P r i j s v r a g e n . | 

. . E G B. 
G VA N T . 

Ofschoon door  eenige mededingers niet onverdienstelijk 
werk ingezonden werd, kan naar het oordeel der  Jury deze 
prijsvraag, in haar  geheel genomen, niet als volkomen ge-
slaagd worden beschouwd. 

Geen der  ingezonden ontwerpen toch is van zoodanige 
waarde, dat het met volle overtuiging voor  eventueele uit-
voering aanbevolen zou kunnen worden. e meeste inzen-
dingen zijn onvolledig, en dit voornamelijk wat de aan-
geving en de omschrijving van den plantsocnaanleg be-

t moet betreurd worden, dat. op 'n enkele uitzon-
dering na. geen der  inzenders blijkbaar  samenwerking met 
tuinbouwkundigen gezocht heeft. Aan de plattegronden, 
beter nog aan de omschrijvingen, is het duidelijk bemerk-
baar, dat medewerking en voorlichting van v akkundigen 
hier  ontbrak. Een algemeene opmerking is deze. dat geen 
der ontwerpen een aesthetisch-bevredigende oplossing voor 
den schuinen terreinvorm, ontstaande. door het ombuigen 
der rooilij n van de , gevonden heeft. e 
plaatsing van het hoofdmotief der  compositie op dit punt 
was hier  als het ware aangewezen. e bestudeering der 
ontwerpen afzonderlijk geeft de Jury aanleiding  de na-
volgende opmerkingen: 

: „Eenvoud" . 
t ontwerp is zeer  zwak. e algemeene conceptie,

wel als de uitvoering der  teekeningen, valt niet te roemen. 
e plantsocnaanleg is verbrokkeld. e fontein, welke het 

hoofdmoment der  conceptie vormt, is gedacht uitsluitend 
uit rustieke rotsblokken tc bestaan, hetgeen wat al te sim-
pel gedacht is. t lage hek aan de zijde van het -
plein, hoewel goed bedoeld, zou in de praktij k een sta-in-den-
weg blijken . Ook de hekafsluiting aan den waterkant der 

t is ongemotiveerd en doet meer aan een 
inrijhe k dan aan een leuning aan den waterkant denken. 

e toelichting der  keuze van beplanting ontbreekt bij  dit 
ontwerp. 

: ,,Polyhymnia". 
Van dit ontwerp, hoewel van planindeeling iets beter  dan 

het voorgaande, moet hetzelfde getuigd worden t ont-
werp der  groote middenfiguur, evenals de behandeling van 
het smeed- en steenhouwwerk, zouden in uitvoering de door 
den ontwerper  blijkbaar  bedoelde monumentale werking on-
getwijfeld missen. t hekwerk is veel te zwaar tegenover 
het plantsoen. e ontwerper  zoekt zijn kracht in een over-
matig aantal beelden. Ook het plantsoen is te overladen. 

Ook bij  dit ontwerp ontbreekt de omschrijving der  ge-
dachte beplanting. e is, gelijk de plattegrond uitwijst , 
veel te overmatig gedacht. 

: ,.Benares". 
t ontwerp getuigt van meer  vaardigheid dan de voor-

gaande wat het teekenwerk betreft, echter van niet veel 
beter  begrip van wat op een plaats als deze en voor een 
stad als Amsterdam vereischt wordt. e compositie ziet 
er  uit als oppervlakkig internationaal tentoonstellingswerk. 
Verder  zijn op de voorhanden ruimt e gebouwtjes ontworpen 
waar geen voldoende plaats voor is. e parkaanleg en rte 
keuze der  beplanting zijn overladen en onpraktisch. 

: „Walda " 



is in planindeeling beter  dan dc voorgaande. c opstan-
den zijn echter  zwak. Ook van het teekenwerk moet het-
zelfde gezegd worden. 

Aan dit ontwerp ontbreekt een centraal punt, waardoor 
het geen afgesloten geheel vormt. n zou het zonder 
bezwaar  voor  dc conceptie nog verder  op gelijke wijze voort-
zetten kunnen. c compositie der  drie, nagenoeg gelijke 
waterbekkens op één lij n geplaatst, is als hoofdgroep nuch-
ter  gedachte; terwij l de kleinere  het beter  uit-
komen van het middenbekken beter  weg gelaten konden 
worden. Van de keuze der  bepalingen kon gezegd worden, 
dat deze overladen en onpraktisch is. e plaatsing van bloem-
bedden onder  zou den groei der  eerste zeer  belem-
meren. t laatste geldt ook voor  verschillende andere 
ontwerpen.) 

: ..Tijdgeest". 
t hoofdgebrek van dit ontwerp is. dat het geen stede-

lij k karakter  draagt. t is ongeschikt om als middenpunt 
eener  voorname stadswijk te dienen. t draagt een landelijk 
karakter  cn is daardoor  in disharmonie met de te verwachten 
aangrenzende moderne stadsbebouvving. e toegevoegde per-
spectief is misteekend. Tegen de keuze der  beplanting bestaat 
weinig bezwaar, deze is een der  Tjeste en meest praktische 
der geheele inzending. 

:  water  tot land" . 
e architectonische onderdeden, op zich zelf beschouwd 

zijn beter  dan bij  de voorgaande inzendingen Bij  dit ont-
werp is een streven naar  een meer  monumentale oplossing 
bemerkbaar. e plaatsing van het zware gebouw, waarin 
gemakhuisjes enz. vlak voor  het front van het plantsoen, 
waardoor  het uitzicht op dit laatste vanaf het -
plein benomen wordt, is verwerpelijk . Ook de plaatsing der 
beide hooge hagen, welke van verschillende zijden het uit-
zicht op de monemenatle fontein belemmeren, wordt onjuist 
geacht. n zijn toelichting zegt de ontwerper  wel, dat dit 
niet het gev al is; het trekken van eenige gezichtslijnen 
uit verschillende voorname punten, zal echter  van het tegen-
deel overtuigen. 

e keuze der  beplanting kan niet slecht genoemd vvor 
den; behoudens enkele aangegeven plantensoorten, welke 
gewijzigd zouden kunnen worden. 

: „Wetering" . : 
Ook bij  dit ontwerp wordt het gemakhuisje aan het front 

van het n geplaatst. t wordt echter  bedekt 
onder  een stroom van water  en vormt aldus tegelijk een 
fontein. 

e architectuur  van dit gedeelte van het ontwerp is te 
log en is vervolgens te stelselmatig behandeld om de be-
doeling van den ontwerper  volkomen te kunnen bcoordec 
len e inzending draagt, evenals het meerendecl der 
overige, de sporen van te weinig doorwerkt en te handig 
uitgevoerd te zijn. e plattegrondteekening is als teeken-
werk niet zonder  verdienste e keuze der  bloemversierin̂  
is zwak. die der  boombeplanting beter. 

: . 
t ontwerp geeft als hoofdconceptie eene afsluiting aan 

de zijde van n in den vorm van een  galerij 
te zien. r  deze open centraalbouw wordt het uitzicht 
op het achtergelegen plantsoen niet geheel weggenomen. 
n het midden dezer  rotonde is een zware blauw gekleurde 

zuil geteekend, welke zich boven, aldoor  verdunnend, in 
een halven bolvorm naar  dc buitengalerijen ombuigt. t 
is de Jury niet volkomen duidelijk wat hiermede bedoeld 
wordt. Stelt dit, hetgeen vermoed wordt, een fontein voor, 
dan is het duidelijk , dat door  de inwerking van den wind. 
die in ons klimaat veelal voorkomt, weinig van dc ge-
dachte bolvormige werking der  fontein terecht komen zou. 

e architectonische détail dezer  rotonde is fraai van pro-

porti e en goed geteekend. Een bevredigende afsluiting van 
het bovendeel ontbreekt echter. 

Toelichting en omschrijving ontbreken bij  dit ontwerp. 

: . 
t ontwerp is een der  meest ongezochte. t vertoont 

een monumentale fontein als hoofdmoment aan de zijde 
van het n en is zoodanig geplaatst, dat ook 
van de Weteringschans af er  een goede gezichtsafsluiting 
door  verkregen wordt. e architectonische qualitciten. of-
schoon niet slecht te noemen, zijn niet in alle opzichten 
te roemen; daarvoor  is het geheel te zwaar  en te gedrukt; 
het draagt het bekende zware e karakter . Vooral 
de grove bloembekkens in het midden van het plantsoen 
zijn zonder  bekoring. c guirlanden. die achter  de bloem-
perken geplaatst zijn, vallen aldus buiten hun oorspronke-
lijk e bestemming. e bloembedden liggen te dicht onder 
het bereik van het publick. e memorie van toelichting 
is onvoldoende. 

: ,,J. .  in memoriam". 
Bij  dit ontwerp zijn waardeerbare pogingen naar  een 

werkelij k monumentale oplossing van het vraagstuk te be-
speuren. t plan heeft echter  de cardinalc fout dat de 
directe en onmisbare verbindingsweg van het l -in 
met de Zieseniskade en het aangrenzend stadskwartier  op 
geofferd is. e ontwerper  heeft al zijn kracht geconcentreerd 
op het uitzicht vanaf het n en heeft het door-
zicht naar  de t opgeofferd, waarvoor  hij  in 
den vorm eener  monumentale afsluiting met fontein als 
het ware een scherm plaatste. 

Aldus wordt ook van de zijde der t het 
gezicht op het n begonnen. t monument, op 
zich zelf beschouwd, is van architectonische verdienste. 
Vooral 'de zijde, naar  het n gekeerd, is niet 
zonder  monumentale werking, de achterzijde daarentegen 
is te arm gedacht Als afsluiting van een stadskwartier, met 
geboomte achter  het monument geplaatst, zou dit ontwerp 
ongetwijfeld uitstekende diensten kunnen vervullen. -
beplanting ontbreekt. Wat op teekening aangegeven staat 
is niet slecht gedacht. 

: „Silhouet" . 
t ontwerp is het best uitgewerkte van de geheele in-

zending. e groote verdienste er  van is dat er  een origi-
neele gedachte aan ten grondslag ligt. e ontwerper  heeft, 
door  een groote lichtzuil als hoofdmoment zijner compo-
sitie te denken, getracht iets werkelijk moderns te leve-
ren; dat wil zeggen iets practisch, dat tevens op monumen-
tale wijze aesthetisch verwerkt is. e détail-teekening op 
groote schaal geeft een goed denkbeeld van de bedoeling 
des ontwerpers. e compositie van den plantsoenaanleg daar-
entegen is gezocht en zonder  eenheid. e toelichting der 
gekozen beplanting is onvoldoende. e keuze der -
sche populieren is onpractiscb daar  deze boomen door  hun 
sterk opgaande lij n te veel van gelijke kracht als het mo-
nument zijn en door  hun krachtigen groei dit laatste spoe-
dig overvleugelen zouden. e groote beteekenis der  harmo-
nie, welke d oor  t e g e n s t e l l i ng verkregen wordt, is hier 
uit het oog verloren. r  een andere boombeplanting zou 
dit gebrek echter  te verhelpen zijn. e zuil leent zich bij 
uitstek voor  perspectivische werking zoodat dc aangewe-
zen plaats niet was in de as van het voorste gedeelte Wete-
ringschans, tegenover  den ingang van ; doch op 
het brekingspunt der  beide assen der t waar 
nu een leelijkc doorgang ontworpen is tusschen de beide 
plantsoenen. 

Naar  aanleiding van het voorgaande heeft de Jury zich 
niet gerechtigd geacht den eersten prij s toe te kennen. 

Zij  kent aan het ontwerp, ingezonden onder  motto ..Sil-
houet", den tweeden prijs, verhoogd met vijfti g gulden toe 
= twee honderd gulden. e premie wordt toegekend aan 

het ontwerp motto „ J . . n in memoriam"  = hon-

lerd gulden. 
Gezien het vele waardeerbare in het overige ingeleverde 

werk- komt het de Jury gewenscht voor  het overige van 
het beschikbare bedrag onder  dc navolgende inzendingen 
elijk te vcrdeelen; n.m.1. aan de motto's: , 

, „Va n Water  tot "  en ..Wetering"  elk 
vijfti g gulden toe te kennen. 

Winnaar  van den tweeden prij s is de heer  J  Jr., 
van dc premie dc heer  G. J. , beide architecten 
te Amsterdam. 

n overigen bekroonden wordt verzocht den Algemeen 
Secretaris der j  tot Bev. der  Bouwkunst mede 

 dcelen of zij  hunne namen bekend wenschen te zien 

c Jury: 

A. W. BOS. 

Amsterdam. Jan.  A. . 

. J. . . 

E G VA N T 

. 

r e en  van het Centraalblad der 
Bouwbedrijven te Amsterdam wordt de volgende Prijsvraag 
uilgeschreven: 

n vraagt een verhandeling over  het gebruik van 
baksteen versus beton en gewapend beton, voor  het 
maken van gebouwen of gedeelten van gebouwen. 

e verhandeling moet het onderwerp uit aesthetisch, 
technisch en economisch oogpunt beschouwen en ten 
slotte tot een of meerdere conclusies leiden. 

e verhandeling moet in  exemplaren getypt worden 
ingezonden. t papier  mag slechts aan één kant be-chrevcn 
worden. e eventueele teekeningen moeten in zwart zijn 
uitgevoerd en geschikt zijn voor  reproductie langs
i hemigraphischen weg. 

All e inzendingen moeten vóór  September  zijn 
ingezonden aan de e van het Centraalblad der  Bouw-
bedrijven te Amsterdam, P. C. t

e prijsvraag is open voor  icderen Nederlander. 
c jur y bestaat uit de heeren: . P. Berlage, Archi -

tect te Amsterdam. G. W. van , Civiel-ingenieur 
te , A. C. C- G. van . r 
te n . . J. van Wijk . Steenfabrikant tc Gelder-

. Zwiers. Architect te Amsterdam. -
. Polano, Civiel-ingenieur  te 's Gravenhage. 

e bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der -
iie van het Centraalblad. 

Zij  kunnen in het Centraalblad worden afgedrukt, terwij l 
de e zich het recht voorbehoudt, de bekroonde ver-
handelingen ook op andere wijze te publiceeren. r -
tie blijf t het recht, de niet-bekroonde te publiceeren tegen 
het gebruikelijk e honorarium, 't welk door  het Centraalblad 
wordt toegekend. 

e eerste prijsbedraagt  de tweede prij s f  de 
derde prij s f

t geen der  inzenders voor  bekroning in aanmer-
king komen, dan heeft de jur y het recht, de verdeeling 
der prijzen zelf te bepalen. 

e inzendingen moeten vergezeld gaan van een verze-
gelde enveloppe, bevattende eene verklaring , vermeldende 
den naam van den schrijver. Verhandeling en enveloppe 
moeten voorzien zijn van een motto, terwij l tevens een cor-
respondentie-adres - niet dat van den schrijver  - moet 
worden opgegeven buiten op de enveloppe. 

e jur y verplicht zich, uitspraak te doen vóór den
r
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t r i e t e n en s t r o o i en d ak voor  landelijke gebouwen, naar 
het h van h Wagner. 

e Z w o 1 s c h e S t a d h u i s b o u w p l a n n en in een nieuw Stadium 
m tab el voor  Bouwblokken, door . E. . 1'. n 

boom, arch. 
C o n f e r e n t i e over  het Bouwkundig Element bij  de bescherming der 

Schoonheid van Nederland (vervolg). 
T r i j s v r a g e n. Juryrappor t J. . g B. 

A No. 4. n betreffende het Genoot-
schap. 

V e r s l a g van de  Gewone g van  Januari
n m e m o r i am A . C. Bleijs, door  Jan Stuyt. met portret . 

n van . de k . t s vnn , 
met afbeeldingen. 

J u r y r a p p o r t ! . . g B. 

E B(  No.  e t \V o n i n g-t  e z i c h t. door  |. van 
der Breggen c. i. 

t B r i e l s c he Schelpkalktrasmeel. door  Prof. f. A. van der s 
(vervolg). 

F r a n k d W r i g h t , een modern bouwmeester  in Amerika, 
(slot) met losse plaat. 

t  o o d w i t-v r a a g s t u k door .  Wefers Betlink. Oud-hoogl 

E  No.  O n d e r z o e k i ng s-m e t h o d e n en resul-
taten van den dienst der  opsporing van delfstoffen van Staatswege. Voor-
dracht gehouden in de vergadering van het . t van s 
van  Nov.  door . W. A . J. . van Waterschoot van der  Gracht, 
met afbeeldingen. 

t s c h e u r en van klinknaden bii stoomketels, door . Eikelen-
boom vv. i., met afbeeldingen. 

O n v o l l e d i g h e id der  Nederlandsche wetgeving betreffende afwate-

ring , door . A. van Sandick c. i. 

 (B. v. T.) No  Officieel gedeelte. — Ver-
slagen van vergaderingen. — Beton en gewapend beton in de practij k 
(vervolg). — Slingertanken voor  schepen. — e o verstuiver. — 

. 

E  No. e der s van Arbeid 

 (slot). 

E E E No. t kromtrekken 
van dakpannenklei in het vuur. — Tegen de tariefwet. — Een nieuwe 
methode voor  het reinigen van water. — Torenbouw in gewapend beton. 
— t dichtzetten der  ringovendeuren. — t tegengaan van uitslag op 
kleiproducten. 

 No. n dit nummer vinden wij  het vervolg van het artikel : 
, met bitumineuse voegvulling, op een onderlaag», waarin 

uitvoerig de eischen. die aan deze vullin g gesteld moeten worden, worden 
besproken. n Amerik a schijnt de cementvulling. de bitumineuse vullin g te 
hebben verdrongen. e schrijver  acht echter  voor  ons land de bitumineuse 
vullin g met meer  kans van slagen toepasselijk. 

Verder  treffen wij  hier  aan afbeeldingen van een paar  Amerikaansche 
schoolgebouwen; het slot van het artikel : Ontsiering van Stad en d en 
het vervolg van het uittreksel uit de gewijzigde Arbeidswet. 

E B .U G No. s S c h l o sz B e n r a t h am n 

(vervolg). 

h t met portret door 

Carstanjen. 
P i e r r e ér  A me é . slot. met afbeeldingen van het 

kasteel Chantilly . door t herbouwd. 
t des preuszischen s der  Abgeordneten betreffend 

Versuche zur  1'rüfun g weichcz Bedachungsarlen. 
No. s S c h l o sz B e n r a t h am , (vervolg)  afbeeldingen. 

r  T e c h n i k er  in der  Vervvaltung. door  Stadtbaurat . 
Vom  h e i n -  a a s -  a n a 1 
Afbeeldingen. l Chantilly . 
Bijlage: n ttber Zement. Beton — und Eisenbetonbau. Eisen-

n der  neuen e St. s in Nord-Amerika . 
Zweikirchturm - Fachwerke aus Fisenbeton. 

. C.edurende de maand Januari worden ons telken jareeen 
aantal s toegezonden, die wij  niet alle kunnen bespreken 
en waarvan bij  een critische bespreking ook niet heel veel zou overblijven 
Ook al stelt men zijn eischen niet hooger  dan noodig is voor  een wand 
kalender, blijf t er  veel beneden critiek . omdat velen der  vervaardigers dezer 

I 
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voorwerpen nieenen. dat van elke veelkleurige plaat met een knlendcrblokj e 
eigens erop geplakt een wandkalender  gemaakt kan worden, of wel het 
meest fantastisch lijnen- en  daarvoor  het meest geschikt Js. t 
tegendeel is waar. juist een zekere stemmigheid is hier  gewenscht. opdat 
de kalender  in elk interieur  passé. Een gunstige uitzondering op het meeren-
deel maakt dan ook de kalender, ons toegezonden' door  de N e d e r  1 a n d-
8 c h e li e t o n ij  z e r b o u W te Amsterdam, versierd met een zestal afbeel-
dingen van. bij  die tinna in uitvoering zijnde of uitgevoerde werken. 
Eveneens verdient vermelding de kalender  ons toegezonden door  de tinna 
W i l l e in 11.  ti 11 e r &  C o V B a t a v i er  ij  n te m versierd 
met een zestal reproducties van penteekeningcn van Eug. . stads-
gezichten uit . Amersfoort. . Amsterdam en . 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

1)  V A N 

Pui- en Winkel -
betimmeringen — 
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U EN N 

Gemeng d Nieuws . 

e ('  a s t e n t o o n s t e  1 i n g te A m s t e r d a m. 

Sedert geruimen tij d heeft in Nederland geen e Tentoonstel-
ling op het gebied van toestellen voor  gasgebruik plaats gehad. 

e techniek is inmiddels sterk vooruitgegaan, doch niet tegenstaande-
de pogingen van fabrikanten en handelaren om hiervan liet publiek te door-
dringen, blijk t het voortdurend, dat tal van toepassingen van gas en ver-
beteringen in de toestellen, welke voor  het gebruik dienen, onvoldoende 
bekend zijn en derhalve niet die waardeering genieten, waarop zij  ten volle 
aanspraak mogen maken. 

Om hieraan te gemoet te komen is de (lemeente Amsterdam voornemens 
in  alhier  eene e (lastentoonstelling te doen houden. 

t doel der  Tentoonstelling zal dus zijn een overzicht te geven van 
alle gastoestellen. die zoowel voor  verlichting als voor  huishoudelijk en 
industrieel gebruik kunnen worden aangewend. 

e Tentoonstelling zal gehouden worden in het Paleis voor  Volksvlijt , 
dat door  zijne gunstige centrale ligging en groote ruimten in zalen, galerijen 
en tuin de meest geschikte gelegenheid biedt, /.ij  zal geopend worden op 
den n September  en gesloten worden den  October
rerwij l het recht is voorbehouden den duur  met ééne week te verlengen. 

t voornemen bestaat gedurende de Tentoonstelling in een daartoe 
nader  aan te wijzen zaal van het Paleis voordrachten over  verschillende 
onderwerpen op gasgebied te doen houden, welke het gasgebruik kunnen 
bevorderen en de belangstelling in de talrijk e toepassingen van het gas 
kunnen opwekken. 

. n een dezer  dagen alhier  gehouden vergadering werd be-
sloten tot oprichting van de N. V. voor  bet maken van Waterbouw-, Grond-
en Eundeerings werken. 

Tot directeuren werden benoemd de heeren Ch. . Bartels en A. . 
Sanders. 

Tot commissarissen de heeren W. Blankevoort Czn.. aannemer te -
lem, . W. van . r  van de dito-Bank te 's Graven-
hage, . F. Boersma en . , aannemers te 's Gravenhagen en |hr. 

. de . r  van Schouwen te Zierikzee. 
e vennootschap wordt gevestigd te Amsterdam. 
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Vacant e Betrekkingen . i 
— T e ek en aar  of O p z i c h t e r - T e e k e n a a r. liefst diploma van 

de . lot Bev. der  Bouwkunst, tegen Februari , door  architect in 
n . voor  werk in Amsterdam. Brieven aan het Bureau van het 

Bouwk. t n . onder  letter  J. .

 aan fabriek van n en Betimmeringen. Aan-
biedingen onder  letter  bureau van het Bouwk. Weekblad.  lerderstraat 

n .

 ij  d el ij  k , e r c o n s t r u c te u r. en t ij  d e 1 ij  k T e e k e n a ar 
voor  waterbouwkundige werken voor  minstens  jaar. Beiden op een aan-
vangssalaris van f — a f IOO.  per  maand. Brieven onder  no.  aan 
het bureau van het Technisch Weekblad. t .

— . .  óf  ek en  op een archi-

tecten-bureau te . Br. fr.. lett. N. A. . Nijgh &  van s 
Alg . Adv.-Bur. . .

— O p z i c h t e r , voor  fabriek in Noord-Brabant goed met arbeiders 
kunnende omgaan. Salaris f  Bij  gebleken geschiktheid f  per  jaar 
verhooging. maximum f  Brieven ond. lett. V  N. v.d. .

Q. J . A. TRESTORFF, voorhee n C. VAN BEERDE. 
. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
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Buitenlandsch e Concurrentie . 

Een paar  weken geleden maakten wij. bij  een bespreking 
der e Schouwburg-quaestie, gewag van hetgeen door 
Prof. . in verband daarmede, in de ,,Telegraaf*  was 

 Wij  komen daarop thans nog eens terug, om-
dat daarin enkele opmerkingen voorkwamen, die inderdaad 
overweging  en die wij  daarom wat meer  van 
nabij  willen beschouwen. 

Vooropgesteld zij. dat wij  allerminst het te 's-Graven-
hage aan den dag gelegd beleid in deze zaak kunnen 
goedkeuren. Wanneer  het tot een bruikbaar  resultaat voert, 
zal dit meer  'geluk dan wijsheid zijn en met het voor-
beeld van het Vredespaleis voor  oogen. zullen wij  het best 
doen. er  ons maar  niet te veel van voor  te stellen; mis-
schien valt het dan nog mee en gelijk wij  aan het s 
te Scheveningen gewend zijn geraakt, en ook aan het Vredes-
paleis wel zullen wennen, zal dit ook wel het geval zijn 
met een nieuw Schouwburggebouw, wanneer  het er  eenmaal 
staat en in gebruik genomen is. e e uitgaande 
wereld is niet verwend, wat betreft de localiteiten, waar 
tooneelkunst en muziek ten beste worden gegeven, misschien 
op eene uitzondering na en dat is juist dc thans  dood 
veroordeelde. 

 opmerkingen van Prof. , waarop wij  zoo even 
doelden, raken echter  de Schouwburgzaak niet, maar  zijn 
van een veel algemeener  en wijdere strekking. n heeft 
geen algemeen vertrouwen in onze bouwmeesters."  en wel 
omdat het publiek, dat practisch in zijn beoordeeling te 
werk wil gaan. zich van de waarde onzer  architecten alleen 
een opinie maakt, door  hun werken. 

„Aa n de vruchten kent men den boom" t spreek-
 is zeer  oud en echt . volkomen in over-

eenstemming met ons volkskarakter. 
n igelooft hier  niet gauw iemand, die alleen maar 

vertelt, dat hij  het een of ander  wel weet of kan, men 
wil er  de tastbare bewijzen van. n hecht zelfs weinig 
aan titels, verkregen door  moeilijke examens, waar  een 
aantal jaren van studie aan voorafgingen. Voor  de mooiste 
papieren en diploma's haalt men soms minachtend cle schou-
ders op en met een zekere voorliefde zoekt men voorbeel-
den op. die bewijzen kunnen, hoe weinig waarde soms 
aan papieren gehecht mag worden, om  te toonen, dat 
practisciie ervaring eigenlijk alles is. n overdrijf t dik-
wijls, maar  men wordt tot overdrijvin g geprikkeld, wan-
neer  de architecten, van wie men verlangt, dat zij  door 
hun werken zullen aantoonen, wat zij  vermogen, niet anders 
doen dan dezen eisch beantwoorden door  schriftelijk e ver-
toogen. adressen en protesten, waaraan in den regel zeer 
weinig aandacht wordt geschonken en die veelal als uitin-
gen van onmacht worden beschouwd. 

n een klein land als het onze, staat de architect indi-
vidueel en collectief bovendien in een geheel andere positie 
tegenover  het publiek, als in het door  ons zoo gaarne, 
nagevolgde . 

n den  tij d vooral, schijnt dit te veel uit het 
oog te zijn verloren. Wat daar  bereikt is. is wellicht voor 
ons nog in geen jaren bereikbaar  en in sommige opzichten 
misschien wel nooit. 

Waar is in ons land de architect aan te wijzen, die schouw-
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burgen, hotels, stations, warenhuizen, ziekenhuizen, kerken, 
gestichten gebouwd heelt in getallen van twee cijfers? 

Enkelen zijn er  op het gebied van kerken- en gestichten-
bouw maar  dit had oorzaken van bijzonderen aard, dit was 

t uitvloeisel van abnormale toestanden, die tengevolge 
n gehad, dat enkelen specialiteit geworden zijn op 

een of ander  gebied. e normale toestand in ons land is, 
dat er  vele architecten zijn, die wel eens een schouwburg, 
sen paar  kerken, eenige gestichten, een beursgebouw, een 
concertzaal, een station bouwden, maar  overigens slechts 
gelegenheid vonden, hun talenten te besteden aan den bouw 
van woonhuizen, valla's, landhuizen, kantoorgebouwen, café's 
en dergelijke onderwerpen van betrekkelijk kleinen omvang, 
en daarin groote ervaring op te doen. 

Velen zelfs kwamen nimmer in de gelegenheid hun krach-
ten aan een openbaar  gebouw te beproeven en daartoe 
heeft zeer  zeker  medegewerkt de omstandigheid, dat het 
ontwerpen van openbare gebouwen hier  te lande als regel 
wordt opgedragen aan de daartoe aangewezen - of 
(iemeenle-bouwmeesters. 

liet gevolg van deze toestanden is. dat de particuliere, 
architect, wanneer  men hem vraagt naar  zijn werk , 
gewoonlijk wel in staat is met een tentoonstelling van photo's 
voor  den dag te komen, van respectabelen omvang en vol 
afwisseling, maar  wanneer  hem gevraagd wordt naar  een 
of ander  bepaald soort van bouwwerk, slechts zeer  weinig 
kan te voorschijn brengen. 

e goed dal weinige dan ook moge zijn. het maakt 
bij  het publiek geen indruk en zoodra de buitenlander 
verschijnt, die met geheele albums van uitgevoerde wer-
ken op eenig speciaal gebied voor  den dag kan komen, 
waar  men te kust en te keur  kan uitzoeken, wat men ver-
langt, kan onze Nederlandsche bouwmeester  nog wel wat 
praten en protesteeren misschien, maar  ten slotte moet hij 
het veld ruimen; tegen de buitenlandsche concurrentie is 
hij  niet opgewassen. 

En het is hier  geheel een quaestie van concurrentie in 
zaken, want voor  het publiek is bouwen in de eerste plaats 
een zaak. Of de arstistieke opvatting van den Nederland-
se hen bouwmeester  ook al hooger  staat dan die van den 
buitenlander, het doet hier  niets ter  zake, het verzekert 
hem in dit geval geen enkel voordeel. s gelooft 
men. dat hij  het ook wel kan, maar  de secure r 
neemt toch liever  bet zekere voor  het onzekere en artis-
tieke opvattingen zijn. naar  zijne meening, dingen, waar 
men geen touw aan kan vastmaken, omdat onder  de ar-
chitecten zelf daarover  de grootste oneenigheid heerscht. 

Tegen de buitenlandsche concurrentie op deze wijze staan 
wij  vrijwel machteloos en het is moeilijk middelen te be-
ramen, om zich daartegen te wapenen. 

e e Schouwburgzaak heeft nog een heel lee-
lijken kant daarin, dat hier  schijnbaar  een eerlijke strij d 
met open vizier  geleverd is. d is dit niet het ge-
val geweest en tot hoeveel gegronde aanmerkingen inder-
tij d ook de Vredespaleisprijsvraag aanleiding moge heb-
ben gegeven, zij  is in haar  gevolgen voor  den Nederland-
se hen architect minder  nadeelig en van minder  beteekenis. 

Bij  eerlijke mededinging in een goed georganiseerde inter-
nationale prijsvraag zullen wij  het wel tegen het buiten-
land kunnen opnemen en het eenige middel, dat ons voor-
alsnog ten dienste staat, is ons tot een mededinging in 
dezen zin. zoo goed als mogelijk is, aan te gorden. 

n wij  daarvoor  in het buitenland gaan studeeren, 
of onze jonge bouwmeesters van talent in de leer  zenden 
bij  erkend groote buitenlandsche meesters, dan moeten wij 
er  niet voor  terugdeinzen, dit te bevorderen. r  ook 
de opleiding van den architect in ons land in de laatste 
jaren verbeterd is, laat ons erkennen, dat daaraan nog 
veel ontbreekt. 

i )nze onderwijsinrichtingen, de Technische l 

incluis, kunnen niet zijn en kunnen niet geven wat alleen 
enkele groote inrichtingen in het buitenland, die een wereld-
vermaardheid bezitten, geven kunnen; werkelijk hooger 
bouwkunst onderricht, niet slechts als aanvulling in artis-
tieken zin. zooals A. et A. dit met haar  cursussen beoogt, 
maar  in zijn vollen omvang ook in practischen zin speciale 
onderwerpen behandelend tot in onderdeelen. 

Vreezen wij  evenwel, dat onze nationale bouwkunst et-
onder  lijden zal. wanneer  wij  onze wijsheid in het buiten-
land gaan opdoen en blijven wij  ons dus tevreden stellen 
met hetgeen binnen dc grenzen verkrijgbaar  is. dan moe-
ten wij  er  op rekenen, nu en dan te zullen ondervinden, 
dat dc Nederlandsche architect in sommige gevallen bij 
zijn buitenlandse hen icollega wordt achtergesteld en onver-
mijdelij k achtergesteld moeten worden. 

t dit bij  den n Schouwburg beslist nood-
zakelijk was, gelooven wij  wel niet, 'maar  wij  herinneren ons, 
dat in het rapport betreffende den voorgenomen raadhui-
bouw te m ook sprake is van het zoo noodig raad-
plegen van een buitenjandschen specialiteit. 

t de mooiste en best gereglementeerde organisatie, 
t prijsvraag-regelen, 'met cere-codes, met provisie-actieS|, 

adresbewegingen, conferenties en wat die- meer  zij.
wij  niet veel, wanneer  wij  een zoo gewichtig punt als de 
buitenlandsche concurrentie tuit Jiet oog verliezen. 

En zoo zou dus de lamentabele geschiedenis van den 
n Schouwburg toch ten slotte nog kunnen

ken een goede zijde tc hebben gehad, dat zij  de Neder 
lalldschte bouwmeesters daaraan eens heeft herinnerd. 

^  Vereenigingen . 1 
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S voor  Bouwkundig Opzichter, Eouwkundig-
Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken, 
ingesteld door  dc j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst en af tc nemen in 

r  het r  van de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst zijn benoemd, onder  goedkeuring van 
den r  van Binnenlandsche Zaken, tot n van de 
Commissie, belast met het afnemen van de in Februari 
en t te houden Examens voor  Bouwkundig-Opzichter. 
Bouwkundig-Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (On-
derbaas) de heeren: 

B. J. Ouendag, Architect, d van het r  van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Voor-
zitter. 

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

. van , r  in de Wiskunde te Amsterdam-
J. . Architect te Amsterdam. 
J. A- v. d. Sluys Veer, Architect te Amsterdam, r 

aan de l v/d. j  v'd. Werkenden 
Stand, aldaar. 

. E . . P. , Architect, Advocaat en Procu-
reur  tc Amsterdam. 

. A. Timmers, Architect te Amsterdam-
. , Art s tc Amsterdam. 
. j . F- . Architect tc Amsterdam. 

G:. Versteeg. r  der  Gemeente-Werken te 
Arnhem. 

J. . Gantvoort. Architect te , r  aan de 
Burger-Avondschool aldaar. 

. van der t  Architect te , 
r  a/d. Academie van Beeldende n te 

's-Gravenhage. 

\Y. de Vrin d Jr.. r  te 's-Gravenhage, 
Assistent aan dc Technische l tc . 

. Vrijenhoek. Bouwkundige te 's-Gravenhage. 
J. J. van Noppen, Architect te , r  a/d. 

l v/d. j  v/d. Werkenden Stand te 
Amsterdam. 

W. F. Ovcreynder, Architect tc -
J. van Wijngaarden. Architect te , Assistent a/d. 

Technische l te . 
W. de Jong. Architect te Utrecht, Bouwkundige iste klas 

b/d. j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
aldaar. 

W. Bletz. Architect te Weesp. 
F. de , Aannemer te Zwolle. 
(",. Stapensea, Architect te Sneek. 
J. Gratama. r  te Amsterdam, Alge-

meen Secretaris v/d. j  tol Bevordering der  Bouw-
kunst, Secretaris. 

BON  VA N E . 
1 )]> g  Januari vergaderde te Amsterdam de 

d van Nederlandsche Architecten, onder  leiding van 
den voorzitter, den heer . P. C. de Bazel. 

Allereerst werd aan de orde gesteld eene inleiding door 
den heer  Jos. Cuypers van eene bespreking over: Voor-
schriften van werken in betonijzer. Spr. wees erop. dat 
in het algemeen de verantwoordelijkheid van den architect 
is geregeld in artikel  B. W.. en in het bijzonder 

voor  wat betreft Amsterdam — door  de Bouwverordening 
aldaar. Ten opzichte van het cement ijzerwerk staat de archi 
teel echter  anders dan ten aanzien van de gewone ambachten. 
Fene zeer  geringe afwijkin g in de uitvoering kan namelijk 
/eer  gewichtige gevolgen hebben. e architect, die cement 
ijzerwerk gebruikt, moet dus niet alleen theoreticus zijn. 
maar  hij  aanvaardt daarnaast de verantwoordelijkheid voor 
zijne berekeningen, en moet zorg dragen, dat de uitvoering 
geschiedt volgens die berekeningen. m zijn er  nu voor-
schriften gemaakt, die de verantwoordelijkheid van den ar-
chitect bij  cement-ijzerbouvv regelen (voorschriften ontworpen 
door  de bouw- en waterbouwkundige afdeeling van het . 

t van . 
Nu is het de vraag  hoeverre de architect de verant-

woordelijkheid moet aanvaarden. Geheel afwijzen kan hij  de 
verantwoordelijkheid niet. omdat hij  dan niet meer  zou wor-
den dan administrateur. Spr. stelt verschillende vragen, als: 

 „Welk e verantwoordelijkheid dragen de architecten ten 
opzichte van dc ontworpen détails en de teekeningen van 

 cement ijzerfabrikante n ?";  ..Welke voorstelling heeft 
men van de verhouding van de architecten ten opzichte 
van de voorschriften van het ;  .,Welke verant-
woordelijkheid neemt Bouw-  Woningtoezicht over, nadat 
aan dezen tak van dienst de berekeningen zijn overgelegd, 
en nadat deze door  hem  goedgekeurd?";  .,Welken 
invloed moeten wij  aan Bouw- en Woningtoezicht laten in het 
beoordeelen van solide uitvoering?" ;  ,,Als dc noodzake-
lijkhei d wordt erkend, dat eene goede uitvoering gewaar-
horgd wordt, is het dan wenschelijk de volle verantwoorde 
lijkhei d van art.  B- W. van den architect op den fabri 
kant van cement-ijzer  af te wenden?"; 6°. r  moet 
zich in zoo'n geval het toezicht over  de uitvoering uitstrek-
ken ?". Spr- zou gaarne het antwoord der  aanwezigen op 
deze vragen vernemen. 

Bij  de gedachtenwisseling betoogde de heer  Weissman 
de noodzakelijkheid om eerst door  eene commissie prae-
advies te doen uitbrengen. e werd besloten-

t instemming werd kennis genomen van het denkbeeld 
van het bestuur, om dc leden van den Bond in de ver-
schillende provinciën samen te voegen tot permanente com-

missiën, die, zooveel mogelijk op eigen initiatief , adviezen 
zullen verstrekken. 

d wordt, dat de heer  W. t Czn. be 
noemd is als afgevaardigde van den Bond in :1e commis 
sie. ingesteld op initiatie f van den Bond van ^ 
vereenigingen. met het doel te overwegen, of het mogelijk 
is in  een s te houden. 

r  den Alg. Ned- Opzichters- en Tcckenaarsbond was 
een schrijven verzonden, waarin verzocht werd zich uit te 
spreken voor  pCt. toeslag op het loon. in verband met 
de duurte der  levensmiddelen. Besloten werd te antwoor 
den. dat het verleenen van een zoodanigen toeslag aan 
de prudentie van ieder  lid persoonlijk moet winden over 
gelaten. 

r  den Voorzitter  en den heer  Weissman werd hulde 
gebracht aan de leden der  commissie voor  de Algemeene 
Voorschriften, die hun rapport zoo juist voltooid hebben. 

Ten slotte leidde de heer  A. W. Weissman eene bespre 
king in over: e Amsterdamsche poort te . Spr, 
noemde dit vraagstuk een zeer  eigenaardig vraagstuk, wijl 
twee belangen met elkaar  in botsing komen: de zucht om 
het oude te sparen, en de eischen van het hedendaagsche 
leven. n moet daarom transigecren- e Amsterdamsche 
poort is de eenige poort, welke nog te m bestaat 
Zij  dateert uit de  eeuw. zij  hel dan ook dat ze in 
de  eeuw door n de y wal gewijzigd is. e 
Amsterdamsche poort is  laatste herinnering aan het be 
leg van . Niemand denkt er  dan ook aan de poort 
te sloopen. maar  terwij l zij  vroeger  stond in een verlaten 
stadsdeel, hebben trams, , auto's enz. weder  een druk 
verkeer  van de zijde van Amsterdam veroorzaakt. t ver-
keer  moet nu plaats hebben door  smalle poort en langs 
nauwe straatjes. e kan men den toegangsweg tot
stad, uit oostelijke richting , nu verbeteren? 

Spr. herinnert eraan, dat voor  eenige dagen in . 
Courant"  een zeer  goed denkbeeld aan  hand is gedaan. 
n.1. om een breeden verkeersweg van r  te maken 
van de poort in  richting : e Spaant'. . 
Spr. vertoonde daarna afbeeldingen van  verschillende 
plannen tot verkeersv erbetering in de omgeving der  poort. 

Allereerst dat van B. en Yv'. om de bestaande brug vóór 
dc poort al te breken en iet- verder  een nieuwe te leggen. 

e poort komt dan doelloos te staan. e directeur  van 
1'. W. te , de heer , heelt hiervan het 
bezwaar  gevoeld, en stelde daarom voor. naast  vol 
brug. een brug voor  het verkeer  per  as te maken; geen 
schoone oplossing volgens spr. t raadslid, de heer -
schuit, vereenigde daarom beide bruggen, ten einde een 
meer aesthetisch geheel te verkrijgen. 

n dat geval zou de poort echter, naar  veler  oordeel, 
hinken. e heer  Weissman heeft daarom de brug zóó breed 
gemaakt, dat zij  ter  weerszijden van de poort uitsteekt. 
Spr. ontkent, dat de poort dan zal komen te staan, wat 
men noemt, op . en presenteerblaadje, en hij  wijst erop, 
dat de Waag op de Nieuwe t te Amsterdam eenzelf-
den stand inneemt als hij  aan de Amsterdamsche poort te 

m toedenkt. Eindelij k is er  nog een plan. van het 
raadslid Wilkens, dat gelijksoortig is als dat van den heer 

, met dit verschil, dat de heer  Wilkens de brug 
ten Zuiden van de poort legt. en de heer t ten 
Noorden. 

Voor m is het van groot belang, dat een goede 
oplossing worde gevonden. Spr. blijf t vasthouden aan zijn 
plan. verbonden met de in de . Crt "  d  X. aan 
gegeven verkeersverbetering. 

Bij  de gedachtenwisseling werd opgemerkt, dat het 
plan-X. het leggen van een brug over  het Spaarne nood-
zakelijk zou maken. t zou te betreuren zijn. omdat hier-
door  dc fraaie bocht van dit water  bedorven zou worden. 
Van andere zijde werd gevraagd, of het nu wel noodzakelijk 
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is, het verkeer  van de zijde van de Amsterdamsche poort 
door  de stad te leiden; deze spreker  meende, dat over-
wogen moet worden het tot stand brengen van een ceintuur-
baan. e heer  Weissman antwoordde echter, dat de -
lemmers daar  niet erg op gesteld zullen zijn. Zij  willen 
juist het verkeer  dóór de stad leiden. Twee leden ves-
tigden er  de aandacht van den heer  Weissman op, dat eene 
vergelijkin g tusschen Amsterdamsche poort en Waag niet 
opgaat, omdat de Waag vroeger  wel is waar  een poort is 
geweest, maar  reeds door  onze voorvaderen vervormd werd 
tot een gesloten gebouw, dat geen herinneringen aan zijn 
oorspronkelijk e bestemming wakker  roept. e sprekers 
bevalen daarom het t aan. 

Eenstemmigheid bleek dus niet te bestaan. Wel was men 
het erover  eens, dat de poort in ieder  geval behouden 
moet blijven, en dat getracht moet worden op andere wijze 
in de verkeerseischen te voorzien. Aan de permanente com-
missie van de leden van den Bond te m werd ver-
zocht, de quaestie in studie te nemen, en zoo spoedig mo-
gelijk rapport aan den Bond te willen uitbrengen. e be-
doeling is, dat rapport , na goedkeuring, ter  kennis van 
het gemeentebestuur  van m te brengen. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken werd de 
vergadering gesloten. 

T E N V A N N 

BON  V A N E . 

Vergadering van g  October  's nam. 
te  uur, in , te Amsterdam, 

e heer  Weissman zegt, in  zijn de graven ter  dispo-
sitie, laat ons dus zoolang wachten met het gebouw, dan 
kan het goed op dc Oosterbegraafplaats gezet worden. 

e heer  Berlage zegt, een der  argumenten der  Com-
missie voor  het t is juist, dat zij  n iet 
wachten kan. 

e heer  Joling zegt, we zullen niets bereiken als we de 
plaatsing van het gebouw in het uitbreidingsplan Zuid aan-
bevelen. e Commissie wenscht in dc nabijheid van Arti s 
te blijven, daar  dit een der  voorwaarden is, waarop dat 
lichaam zijn ethnografische verzameling aan het -

t wil afstaan. 
e heer e Bazel meent, dat dit zoo'n vaart niet zal 

loopen. doch op den voorgrond staat, dat het voorgestelde 
emplacement beslist n iet deugt, en dat het beter  is zulk 
een monumentaal gebouw niet te stichten, dan zoo, dat het 
uit een oogpunt van stedenbouw eene mislukking te noe-
men zal zijn. 

t is het standpunt, dat de Bond dient in te nemen 
en dat mag niet geïnfluenceerd worden door  andere over-
wegingen, die hiermede niets te maken hebben. 

e heer  Weissman meent, dat het plan-Walenkamp de 
eenige juiste oplossing is en zou in het adres de voor-
deden van dat plan willen gereleveerd zien. 

e heer e Jongh is het niet eens met den heer  Weiss-
man; we hebben niet te maken met het plan-Walenkamp, 
dat is niet officieel. Er  bestaat slechts een voorstel van 
bet gemeentebestuur  om het gebouw vooraan op de Ooster-
begraafplaats te zetten en een voorstel van eenige gemeente-
raadsleden om een emplacement in de uitbreidin g Zuid 
daarvoor  aan te wijzen. e Bond kan zich met niets anders 
bemoeien. 

e heer  Cuijpers meent eveneens, dat bij  de behandeling 
in den gemeenteraad niet toegelaten zal worden, dat een 
derde gegeven wordt tusschengeschoven. 

e heer  Weissman trekt daarop zijn voorstel in. 
e heer t vraagt wat er  van het tegenwoor-

dige plan Zuid uitgevoerd zal worden. 

e heer  Berlage deelt officieus mede, dat daarvan 
n iets uitgevoerd zal worden daar  het geheel omgewerkt 
zal moeten worden, zoodat we voor  maagdelijk terrein staan. 

e heer t zou het dan toejuichen, dat een ge-
bouw als het bedoelde als uitgangspunt van het uitbrei -
dingsplan zou kunnen dienen. 

e heer  Joling meent, dat we niet anders kunnen doen 
dan het protest der  raadsleden tegen het voorstel B. en W. 
te steunen. 

t adres wordt daarna aangenomen met de stem van 
den heer  J. J. v- Nieukerken tegen, nadat besloten is in 
eene toelichting de speciale bezwaren tegen het voorge-
stelde emplacement op de Oosterbegraafplaats van uit archi-
tectonisch oogpunt uiteen te zetten. 

e de te houden conferentie over  het bouwkunstig 
clement bij  de bescherming der  schoonheid in Nederland 
wordt besloten, dat de Bond als donateur  zal toetreden 
en worden de heeren Berlage en e Jongh, die den Bond 
bij  de voorloopige besprekingen vertegenwoordigden, als zoo-
danig gecontinueerd. 

Bij  de rondvraag komt de heer  Weissman terug op zijne 
bij  het begin der  vergadering gedane vraag omtrent de even-
tueel voor  het e stadhuis uit te schrijven prijs-
vraag. j  meent, dat indien het programma dier  prijsvraag 
eens niet mocht voldoen aan de Algemeene , alleen 
de leden van den Bond gebonden zouden zijn bij  eventueele 
uitnoodiging tot mededinging aan de prijsvraag daarvoor 
te bedanken, terwij l de leden van andere vereenigingen vri j 
zouden zijn. 

e heer  Van Goor meent, dat dit niet juist is. All e 
leden der  constitueerende Vereenigingen zijn moreel gebon-
den aan de prijsvraagregelen. Wel is waar  kan alleen de 
Bond repressaille-maatregelen nemen tegen een lid, dat zich 
niet aan de regelen houdt, doch hij  acht de moreele ge-
bondenheid grooter  kracht dan de vrees voor  straf. 

e heer l vraagt of het niet op den weg van 
den Bond ligt een adres van hulde te brengen aan de 
leden van den Amsterdamschen gemeenteraad, die liet ini-
tiatief namen pm B. en W. uit te noodigen zich ter  ,zake 
der e tot de g te wenden, in 
gelijken zin als in het adres van den Bond aan de n 
is aangegeven. 

e vergadering is van oordeel, dat het initiatie f der  ge-
noemde gemeenteraadsleden alle hulde verdient, dat ech-
ter  een adres minder  op zijn plaats is, doch dat in de 

n gewag zal worden gemaakt van het gevoe-
len der  vergadering. 

e heer t vestigt de aandacht op eene adverten-
tie, waarbij  een r  wordt gevraagd 
en voor  welke als voorwaarde van benoeming wordt ge-
eischt het diploma B. , der  Technische . j 
meent, dat daardoor  achteraf worden gezet een groote cate-
gorie van in de practij k gevormde architecten, die min-
stens evenveel waarborgen voor  een goede ambtsvervul-
ling geven als de bedoelde gediplomeerden, en zou wen-
schen, dat de Bond op een of andere wijze daartegen pro-
testeerde. Besloten wordt een adres tot den r  van 
B. Z- tc richten, waarin op dit bezwaar  wordt gewezen. 

e heer  Berlage vraagt, naar  aanleiding van een van de 
Nederlandsche Vereeniging van ijzerhandclaren ontvangen 
schrijven, waarin deze verklaart de architecten, die pro-
visie aannemen bij  den Bond te signaleeren, hoe het staat 
met de actie van den Bond te dezer  zake. 

e Voorzitter  zegt. dat eerlang eene vergadering zal wor-
den belegd met de leveranciers enz., die adhaesie met het 
streven van den Bond betuigden. 

e heer  Joseph Cuypers houdt een rede, waarin hij  aan-
dringt op het toonen van collegialiteit en op het wedcr-
kcerig verleenen van hulp en raad door  dc architecten 
onderling, wanneer  deze moeielijkheden in de uitoefening 

van hun beroep ondervinden. j  wijst als voorbeeld op dc 
aannemers, die, pas elkanders concurrenten bij  eene inschrij -
ving, straks bij  elkander  aankloppen waar  zij  voorlichting 
noodig hebben in moeielijke omstandigheden, en dan grif 
met hun ondervinding hun collega's ten nutte zijn. j 
hoopt, dat dit goede voorbeeld meer  en meer  door  dc 
architecten gevolgd moge worden, en de band, die hen 
onderling als vakgenooten bindt, daardoor  versterkt moge 
worden. 

Nadat de Voorzitter  den heer  Berlage heeft dank gezegd 
voor  zijne expositie van eigenhandig werk, sluit hij  de ver-
gadering. 

. 
Vergadering van het bestuur  van den Bond. afgevaar-

digden van het genootschap .,Architectura et Amicitia "  en 
van de vereeniging ,,Bouwkunst en Vriendschap", met leve-
ranciers en fabrikanten van bouwartikelen, gehouden  No-
vember, des avonds te 8 uur  in l te Am-
sterdam. 

m  firma' s hadden ingevolge de tot hen door  de 
B. N. A. gerichte circulaires sympathie betuigd met het 
streven van den Bond en de wenschelijkheid der  bestrij-
ding van het kwaad erkend en een -tal hunner  was ter 
vergadering verschenen om met het bestuur  van den Bond 
en de afgevaardigden der  beide andere bouwkundige ver-
eenigingen overleg te plegen. 

Uit de gedachtenwisseling bleek, dat het misbruik in 
velerlei vormen en nuances bestaat, en dat de aanwezigen 
zonder  onderscheid de onzuiverheid der  uit het misbruik 
voortvloeiende verhoudingen betreurden. Niettemin werd de 
moeielijkheid om tot doeltreffende maatregelen te komen 
niet voorbijgezien, gegeven de verscheidenheid der  vormen 
waaronder  zich het euvel openbaart en de gerechtvaardigde 
vrees van den leverander  om zich te benadeelen in zijne 
zaken, wanneer  hij  met het misbruik breekt zonder  de 
zekerheid te hebben, dat ook zijne concurrenten dit doen. 
E enerzijds iwerd gemeend, dat slechts heil te verwachten 
was van eene actie van de architecten a l l een, die enkel 
door  een gemeenschappelijk optreden hunner  organisaties, 
te verkrijgen zou zijn; anderzijds werd betoogd, dat de 
steun der  leveranciers, bij  voorkeur  georganiseerd, bij  die 
actie onmisbaar  was te achten. e groote meerderheid der 
aanwezigen was van de laatste meening en besloten werd 
dat tot de verschillende vereenigingen van leveranciers het 
verzoek gericht zal worden tot het instellen van een onder-
zoek bij  de aangeslotenen naar  aard en omvang van het 
misbruik om daardoor  in het bezit van feitenmateriaal te 
komen, en daarna te trachten die vereenigingen in eene 
federatie (saam te brengen met het doel het aanbieden of 
geven van provisie door  de aangeslotenen te verbieden en 
strafbaar  te stellen. t signaleeren van hen. die zich aan 
het misbruik schuldig maken, werd daarbij  wenschelijk ge-
acht. 

e deze vergadering werd het volgende schrijven 
tot een aantal organisaties van leveranciers en fabrikanten 
gericht. 

Amsterdam, r
Aan 

n leveranders en fabrikanten 
in bouwartikelen. 

. . 
t zal U bekend zijn, dat door  het Bestuur  van den 

Bond van Nederlandsche Architecten eene actie werd op-
gezet ter  bestrijding van het „ p r o v i s i e - r n i s b r u i k" , 
waartoe het zich met een tweetal circulaires (waarvan af-
druk hierbij ) tot een aantal leveranciers en fabrikanten in 
Nederland wendde. 

Nadat een -tal firma' s sympathie met het streven van 
den Bond hadden betuigd, werd den  November  j.1. 
door  het Bestuur, met medewerking en sympathie van andere 
bouwkunstlichamen, een vergadering belegd, waar  een aan-
tal hunner  tegenwoordig was. ter  bestrijding van dit kwaad. 

Al s resultaat der  op die vergadering gehouden discussiën 
kan geconstateerd worden: 

i° . dat het euvel bestaat en zich in velerlei vormen 
openbaart; 

 dat het zeker  mocielijk zal zijn het kwaad uit tc 
roeien, doch dat algemeen de wenschelijkheid erkend werd 
pogingen daartoe in 't werk te stellen en naar  middelen 
om te zien om daartoe te geraken; 

 dat het voor  den alleenstaanden fabrikan t of leveran-
cier  moeielijk is zich finaal aan het geven van provisie te 
onttrekken, waar  hem de zekerheid ontbreekt, dat zijn con-
current dezelfde gedragslijn zal volgen, en er  dus in de 
allereerste plaats heil is te verwachten van een actie der 
organisaties van leveranciers, in samenwerking met die der 
Architecten. 

e Vergadering gaf ingevolge een en ander  den wensch 
te kennen, dat het Bestuur  van den Bond zich zou wenden 
tot de organisaties van leveranciers, enz., met het verzoek: 

i° . een onderzoek bij  hare leden te willen instellen naar 
aard en omvang van het euvel, ten einde daaromtrent nog 
meer  feitenmateriaal te verkrijgen ; 

 het vraagstuk in dc organisaties aan de orde te stel-
len en te streven naar  het tot stand komen van een federatie 
om tot een gemeenschappelijke voor  alle leden der  orga-
nisaties bindende actie ter  bestrijding van het misbruik te 
komen; 

 aan het Bestuur  van den Bond de resultaten van een 
en ander  mede te deelen, opdat dit zich met de organisa-
ties, eventueel de federatie, in contact kan stellen om tot 
definitieve maatregelen tc komen. 

t Bestuur  van den Bond noodigt U mitsdien bij  dezen 
uit wel gevolg te willen geven aan bovenstaanden wensch en 
van uwe gezindheid daartoe aan het Bestuur  te willen doen 
blijken . 

Namens het Bestuur  van den Bond: 

C. N. V A N , 

ie Secretaris. 

" 1 
te,*® 

^ P r ij s v r a g e n. 

G . 
S t u d i e - p r i j s v r a a g voor  een A r c h i t e c t e n -
huis, u i t g e s c h r e v en d o or  de j 

tot B e v o r d e r i n g der  B o u w k u n s t. 

Omschrijving . 
t Architecten-huis is gedacht te zijn het Vereenigings-

gebouw en zetel van de Federatie der  verschillende Ar -
chitecten-Vereenigingen hier  te lande. 

t Architecten-huis wordt verondersteld te worden op-
gericht op een rechthoekig vri j  terrein, ter  grootte van 

, begrepen in de nieuwe stadsuitbreiding van 
een der  grootste steden van ons land. gelegen met een der 
lengte-zijden aan een hoofdverkeersweg en met de korte 
zijde aan een zijstraat van minder  belang, en verder  in-
gesloten door  belendende eigendommen. 

e g (eerste verdieping) uitsluitend be-
stemd voor  de Architecten, moet bezitten Tentoonstellings-, 
Voordracht- en Vergaderzalen, Bestuurskamer, Secretariaat, 
Bibliotheek en , enz. 

Op den beganen grond bevinden zich de zalen voor  de 
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Permanente Expositie van Bouwmaterialen, enz., met woning 
voor  een Concierge, zoomede een Café-restaurant, waarvan 
de r  tevens voor  de bediening van de lunch-
room zorgt, terwij l een keuken, zoomede de -
pachterswoning, op de bovenste verdieping gelegen is. 

e pachter  voorziet tevens in de verzorging en bedie-
ning van een 6-tal Architect-logeergasten, welke daar  — 
gelijk bij  .,clubs"  het geval is — overnachten kunnen, als 
zij  aldaar  geen pied-a-terre hebben en geïntroduceerd wor-
den door  hun Vereeniging. 

Op (.leze verdieping moeten ook een -tal Architecten-
Ateliers disponibel zijn. 

t niet bebouwde gedeelte wordt als Tuin aangelegd, 
waarvan een gedeelte in directe verbinding moet staan met 
het Café restaurant en niet de zalen der, hierbovengenoem-
de, Permanente Expositie, om evenzoo verhuurd te worden 
aan fabrikanten en leveranciers, welke in de open lucht 
kunnen exposecren. 

Voorts een electrisch gedreven Personenlift, vanaf den 
Beganen grond tot op de  Verdieping, een dito een-
voudige Transportlift . vanaf het Sousterrain tot dc  Ver-
dieping doorgevoerd, zoowel voor  personen (eigen- en keuken-
personeel van den pachter) als voor  het transporteeren van 
kisten, lentoonstellingsvoorwerpen, enz. 

Ten slotte (le noodige . Bergplaatsen. 
Toiletten. W. C s enz- Een en ander  hieronder  nader  om-
schreven. 

B e g a n e G r o n d. 
e Begane-grond Verdieping is gelegen . boven 

het trottoir . 
Op deze verdieping een ruime Vestibule met Tochtpor-

taal en Fietsenstand, een Spreek- of Wachtkamer, waarbij 
e voor  den Portier. 
n 'Trappenhuis met p tot aan de ie Verdie-

ping, een p en de beide reeds genoemde . 
Een Zaal of vereeniging van kleinere zalen (cn in ver-

binding met den tuin» ten behoeve eener  Permanente Ten-
toonstelling van Bouwmaterialen, met een gezamenlijk op-
pervlak van ongeveer  ad . 

Voorts tot deze tentoonstelling behoorende en in verbin-
ding niet deze zaal of zalen: een -tal s (*). 
elk groot ongeveer  ad . 

Woning v oor  den Concierge, bestaande uit: Woonkamer 
en , groote en kleine Slaapkamer en een -
tje, de benoodigde Bergruimte, W. C , eigen , enz-

Aangezien de vertrekken van dc Conciërgewoning en de 
modelvertrekjes der  Permanente Tentoonstelling slechts on-
geveer . hoog behoeven te zijn van vloer  tot vloer, 
in tegenstelling met de groote Tentoonstellingszalen en het 
Café-restaurant, die wel dubbel zoo hoog moeten zijn, kun-
nen bedoelde woning en expositie-vertrekjes over  verdie-
pingen verdeeld worden, dus een Begane-grond Verdieping 
met Entresol. 

Tien Café-restaurant met een oppervlak van ongeveer 
, met Terras aan den tuin, toegang vanaf de voor-

naamste straat of hoofdverkeersweg, met bijbehoorende Toi-
letten. W. C s cn Urinoirs . 

E e r s te V e r d i e p i n g . 
Een groote en een kleine Tentoonstellings-, tevens Voor-

dracht- en Vergaderzaal, resp. groot ongeveer  en
2 . , doch zoodanig geprojecteerd, dat zij  in bijzondere ge-

vallen tot één groote zaal vercenigd kunnen worden. 

(*) Vertrekken ingericht door  fabrikanten of leveranciers van parket-
vloeren, wandbetimmering, muurbespanning of behangsel, stuckwerk of an-
der materiaal voor  plafonds, meubelen van hout of riet. lichtornamenten. 
enz. of bijv . badkamers compleet ingericht door  de fabrikanten of leve-
ranciers van wandbekleeding, (tegels), —  van vloerbekleeding, (mozaïek, 
tegels, houtgraniet, enz.) — van sanitaire artikelen, (badkuip, waschtafel. 
bidet, closet, enz.). — van warmwaterverzorging, verwarming, verlichting, 
ventilatie, enz. enz. 

Een Bibliotheek ter  grootte van ongeveer
Een r  grenzende aan de Bibliotheek. 
Een Bestuurskamer en een kamer voor  den Secretaris; 
Een kamer voor  Commissie-vergaderingen. 

e  vertrekken elk met een oppervlak van ongeveer 
. met inbegrip van muurkasten, enz. 

Een , ongeveer . met ruim n 
dit vertrek een Buffet, verbonden door  een spijzenlift, zoo-
wel met het Café-restaurant, als met cle keuken op de

Voor cle bediening bovendien een communicatief spil-!-
trapj e met het Café-restaurant. 

Een gemeenschappelijke Spreekkamer en 'Telefooncel. 
Verder, behalve de reeds genoemde diensttrap, een Trap 

naar  de  Verdieping. 
Voorts ruime vestiaires. 'Toiletten met W. C. en Urinoirs . 
'T w e e d e V e r d i e p i n g. 
 Architecten-Bureaux. Elk Bureau bestaande uit een Ate-

lier  ter  grootte van + , een r
. met een Spreekkamer. Ten behoeve der  ateliers de 

noodige 'Toiletten met W. C. 
Een g met Vertrek voorzien van

tnrichting . n grenzende een e r voor  hst 
ontwikkelen van clichés. 

 Architecten-logeerkamers, elk groot - . met 
inbegrip der. door  gordijnen afsluitende, Alcoof voor t 
ledikant. 

j  een Badkamer. W. C. en verder  kasten, enz- voor 
de ..service", enz. 

Een gedeelte van deze vertrekken kan desnoods in hel 
dak worden ingebouwd. 

Woning voor  den r  van het Café-restaurant 
met ruime n voor  het restaurant, tevens voor  eigen 
gebruik. 

2 s van bescheiden afmeting en suite, 2 Slaap-
kamers. , kamer voor  den inwonenden 
knecht, bergruimten, provisiekamer. W. C s

G e d e e 11 e 1 ij  k S o u s t e r r a i
Een braak- en brandvrij e Safe, groot 4j . 

e installatie van Centrale Verwarming, te bereiken van 
uit de Conciërgewoning, met r  en ruime Berg 

 (in de nabijheid van de dienstlift) voor  stoelen, 
schotten, piédestals en ander  materiaal voor  de Voordracht-
en 'Tentoonstellingszalen, kisten, gereedschappen enz. voor 
de schoonmaaksters enz. 

Onder  het Café restaurant de noodige Bergruimten. Bier-, 
Wijn - en Provisiekelders, toegankelijk door  kleine spiltrap 
cn in verbinding met de spijslift . 

Bergruimt e om 's winters de tuinmeubelen op te bergen 
en bergplaats voor  materieel van de tuinlieden. 

T  k  n  n  n. 
Gevraagd worden de navolgende teekeningen: 

e Plattegronden van de verschillende Verdiepingen op 
een schaal van  a  behalve die van het gedeeltelijk 
Sousterrain. waartoe een schaal van  a  voldoende wordt 
geacht. 

'Twee Gevels op een schaal van  a
'Twee n op een schaal van  a
Een Travee van den voomaamsten gevel met e 

op een schaal van  a
Een Perspectief. 
All e teekeningen in potlood (waarmede natuurlij k niet 

bedoeld wordt een „schetsmatige"  behandeling). n de plat-
tegronden en doorsneden de muurdikten door  tint aangeven. 

e gevels in kleur  opwerken. 
Variant-ontwerpen en niet gevraagde teekeningen blijven 

buiten beschouwing. 
Wanneer eventueel . ,systeemverdecling"  wordt toegepast, 

dan mag deze niet worden aangegeven. 
e bestemming der  vertrekken en ruimten inschrijven 

met bijvoeging in den linker  bovenhoek der
van de verschillende vertrekken. 

t schrift op de teekeningen in
e plattegronden mogen op calqueerpapier  geteekend 

worden, doch moeten dan op carton worden opgeplakt. 
e teekeningen mogen niet op ramen gespannen of ach-

ter  glas zijn; zij  mogen echter  niet opgerold zijn. 
Een korte e v a n 'T o e 1 i  h t i n g met om-

schrijving der  te passen  enz., en opgave 
per verdieping van de afmeting der  verschillende vertrek-
ken met overzichtelijke  der

P r ij  z e n. 
Prijs: de v e r g u ld z i l v e r en e van de -

schappij  tot Bevordering der , met f
Premie: cle z i l v e r en e van de

tot Bevordering der  Bouwkunst, met f
e prijzen worden uitgereikt op de a.s. Alg.- -

dering der . t eventueel geen der  ingekomen ont-
werpen voor  bekroning in aanmerking komen, clan kan de 
|ury voorstellen het totaal of een deel van de voor  de prijzen 
beschikbare som onder  de  ontwerpen te verdeelen. 

Eventueele inlichtingen betreffende het Programma moeten 
aangevraagd worden aan het Bureau van' de j 
tot Bevordering der . t 402. Am-
sterdam. 

e antwoorden worden gepubliceerd in het Bouwkundig 
Weekblad, Architectura , e Bouwwereld en e Opmerker. 

Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zul-
len beschouwd worden deel uit te maken van hei Programma. 

t bureau van inlichtingen wordt t a.s. gesloten. 
g der  On twerp t '  n. 

e ontwerpen moeten anoniem zijn en ingezonden wor-
den onder  motto of ander  kenteeken. 

Op straffe van uitsluitin g is het den inzenders verboden, 
op de een of andere wijze de anonimiteit vóór de uitspraak 
van de Jury te verbreken. Bij  elke inzending zal in afzon-
derlijke , behoorlijk gesloten enveloppe moeten worden ge-
voegd : 

a. een door  den ontwerper  onderteekendc verklaring , 
luidende: ,,Ondergeteekcnde, inzender  van het
,„ , " , verklaart dat dit ontwerp zijn geestelijk eigen-

 is." 

 een correspondentie-adres. 
e laatst genoemde enveloppe zal vóór dc uitspraak der 

Jury door  haar  mogen worden geopend, om, wanneer  het 
noodig is, door  tusschenkomst van den correspondent met 
den ontwerper  in brietwisseling te treden. 

All e ontwerpen moeten vrachtvri j  ingeleverd worden 
v t')ó r of op  on d e r a g  ei a. s. aan het Bureau 
van de  tot Bevordering der  Bouwkunst, -
nixstraat  Amsterdam. 

Op cle  van elke inzending moet vermeld
 Godefroy." 

Als datum van inlevering wordt beschouwd de dagtcekc-
ning van het bewijs der  verzending, dat desverlangd moet 
worden overgelegd. 

 op tij d  ontwerpen blijven buiten beschou-
wing  worden onmiddellijk  het opgegeven correspon-
dentie-adres teruggezonden. 

S l o t b e p a l i n g e n. 
e ontwerpen worden tentoongesteld op dc Alg. -

 der j  Jury-rappor t zal daarbij 
ter  inzage liggen. 

e ontwerpen blijven  Jan.  be-
 van de , die het recht heeft deze 

ook  exposecren op plaatsen waar  Afdeelingen der . 
gevestigd zijn. 

Gedurende het tijdperk , dat de teekeningen in het bezit 

zijn der , zullen deze door  haar  tegen brand-
schade verzekerd worden. e bekroonde antwoorden zullen 
door  de j  gereproduceerd worden in haar  Orgaan. 

Van andere, daartoe door  de e geschikt geoor-
deelde ontwerpen zullen slechts met goedvinden van den 
ontwerper  eproductic's genomen worden. n elk geval .zal 
de j  bij  eventueele reproductie, de voorkeur  ge-

e mededinging is voor  alle Nederlanders opengesteld. 

e Jury : 
. P. . 

|. E. . 
C. . 
C. B. S . 
A .  G.Bzn. 

Programma's zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar  aan 
het bureau v. cl. . t. B. d. B., t  Am-
sterdam. 

G  No  O f f i c i e e l ('. e d e e  t e. 
Examens van de . t. b. d. Bouwkunst in  Eere-Priisvraag «Go-

defroy*. Afdeeling Amsterdam, vergadering van  Januari t 
Ontwerp Algemeene Administratiev e Voorschriften (vervolg). 

. . S a n a t o r i um te Groesbeek, architect Eduard Cuypers, met af-
beeldingen en losse plaat. 

E en n i et a 1 1 e d a a g s c h draagbalkje door  f. . Schaad, met afbeel-
dingen. 

O n s e i g en l a n d . l . 
C o n f e r e n t i e over  het Bouwkundig Element bij  de bescherming der 

Schoonheid van Nederland (vervolg). 

A No n betreffende het Genoot-
schap. Schrijven van de Vereeniging e Ambachtsschool te , in 
zake het uitschrijven eener  prijsvraag voor  een schoolgebouw. 

e B e r l a g e - a v o nd en Berlage's voordrachten over  Amerika. 
e e N i e uw b o uw te Amsterdam. 

n van . de , met afbeeldingen van het Palads-
llotel te . 

V a n de oude a a r d e en het nieuwe weten. V . t spel der . 
n s t u k k e n. Over  het s te Apeldoorn. C. 

J. de s en . de Bazel. 
t s van Amsterdam in de raadsvergadering van  Januari. 

E  No  E r e d e r i k de G r o o t e als bouwmeester 
en bouwheer, door  J . W. n b. i. 

W o n i n g e l l e nde. 
t , door . . Wefers Bettink, oud-hoogleeraar 

(vervolg). 
t r  te Zaandam arch. J. . -

gen, met losse plaat. 

E  No t e Congres voor  Tech-
nisch r  Onderwij s te Brussel  Voordracht gehouden in de ver-
gadering van het . t van s van  November
door . A. van Saildick, Alg. Secretaris, met afbeelding. 

Z e l f i n d u c t i e door . . . S. , met afbeeldingen. 
n S t u k k e n. (mderzoekingsmethoden en resultaten van 

den dienst der  opsporing van delfstoffen van Staatswege, door . F. Beije-
rinck m. i. 

 B. v. T . No

Officieel gedeelte. — Nieuwe Compound-locomotiet met oververhitten 
stoom der  Staatsspoorwegen in Pruisen. — Gemalen schelpkalk en schelp-
kalktrasmeel (vervolg) — e lensleiding. — . — Oemcngd. 

E  No t V e r s l a g der  Vergadering van het 
r  op  Jannari

A a n b e s t e d i ng van werken in Ned. . 1. 

E E E No
Bonwaardewerk in dc Architectuur . n van mageringsmiddelen 

aan de klei. e van voorbereiding van de klei en leem voor  droog-en 
halfdroogpersen. Nederlandsche voorschriften voor  beton (gewapend beton). 
Groote slijtage van drijfrieme n bij  snel loopende fijn e walsen. Stoomtoe. 
stellen zonder  vergunning. 



E &  V A N . u t vo e r i n q van werken in 
Gewapend en (ongewapen d Beto n 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504. Telef. 1258. . 

Gemeng d Nieuws . 

n de dezer  dagen gehouden zitting van den raad der  gemeen 
te was ingekomen van B. en W. een schets-ontwerp van de te bouwen 
school aan de Timorkade, waaraan vier  lokalen voor  voorbereidend onder-
wij s zullen worden verbonden. e kosten, oorspronkelijk geraamd op .ooo. 
worden thans geraamd op f98 n een volgende zitting zal dit ontwerp 
in nadere bespreking komen. 

t voorstel van B. en \V. om. ten einde te voorzien in de behoefte aan 
voorbereidend onderwijs in de omgeving van den n en den Vleu-
tenschen weg. over  te gaan tot aanschaffing van een schoolpaviljoen. waar-
van de kosten worden geraamd op f  werd na uitvoerige bespreking 
verworpen. 

— Te  O e t i n c h e m zijn bij  het herstellen van het onlangs doorbrand 
aangetaste gedeelte der e kerk, eenige muurschilderingen bloot 
gekomen. t werk werd toen onmiddellij k gestaakt en de witte kalklaag 
voorzichtig verwijderd . 

e schilderingen stellen verschillende plantornamenten voor; een daar-
van heeft zichtbaar  geleden, doordat de waterstraal der  brandweer  er  sterk 
op heeft ingewerkt. 

e heeren V. A. , te m en , t te 's-Gra-
venhage. hebben reeds een onderzoek ingesteld. 

t voorstel tot restauratie der  Ned. . k te g 
is door  kerkvoogden en notabelen aangenomen. e kerk zal in overeen-
stemming worden gebracht met den nu bijna gereed zijnden toren. 

t W e e k b l ad B u i t e n geeft afbeeldingen van dejruïn e van het 
slot . 't e eens tot Overijsel, . G. |. ter e vertelt ervan: 

..Zoo staat daar  nog thans, onmiddellij k aan den oever  van den , 
die ontzaggelijke , buitengemeen indrukwekkend en schilderachtig, 
rondom en binnenwerks te midden van een over-weelderigen plantengroei. 
Op het m te Zwolle vindt men afbeeldingen der e uit de jaren 

 en  en wanneer  men die vergelijkt met den toestand 
van den huidigen bouwval, dan ziet men hoe de tij d er  deerlijk aan ge-
knaagd heeft: de eene hooge muur  na de andere, het eene restant van 
toren voor. het eene stukgeschoten bastion na het andere zijn afgebrokkeld 
en omlaag gevallen en thans staan betrekkelij k nog maar  weinige muur-
vlakken overeind. — terwij l het bijna onmogelijk is om uit dien chaos eene 
reconstructie van het oude bouwplan te beproeven. Toch verheffen nog 
enkele muren zich vijftie n meters hoog in de lucht en bij  eene dikte van 
twee en een kwart meter  zullen zij  nog heel wat jaren kunnen weerstaan. 

t ze dat inderdaad mogen doen! Want mooier  tafereel is zomer en najaar, 
ja ook en vooral in den winter  niet wel denkbaar. e klimopboomen 
woekeren sinds eeuwen tegen en in de verweerde muurklompen, hier  en 
daar  groeien heele seringen-boschjes op steenmassa's, afgewisseld door  gou-
den-regen en jasmijn.' ' 

e G e m e e n t e r a ad van W o r m er ) heeft besloten tot het 
bouwen van een ziekeninrichting. overeenkomstig het door  den architect 
T. Wakker  opgemaakt plan. n gedeelte daarvan zal worden ingericht als 
woning voor  de directrice, tevens wijkverpleegster, een ander  gedeelte als 
magazijn der  afdeeling t Witt e . 

. Naar  gemeld wordt zal in de gemeenteraadsvergadering van 
 dezer  in behandeling komen het rapport van de raadscommissie benoemd 

om een onderzoek in te stellen naar  de toestanden en verhoudingen bij  de 
gemeentewerken. 

W o n i n g r u i m t e . 
t cent!aalbureau voor  de statistiek heeft thais de gegevens der  laatste 

volkstelling verwerkt met betrekking tot de woningruimte en geeft daarom-
trent belangrijke mededeelingen in een lijvi g boekdeel, waaraan het vol-
gende is ontleend : 

n Friesland o. a. werden aangetroffen  woningen met  of meer 
kamers, bewoond door  personen,  met  of  kamers en bewoond 
door  met  of  kamers door  met  kamers door 

 met  kamers door  en  woningen met  ka-

mer en bewoond door  personen. Samen dus  won;ngen, be-
woond door  personen. 

t aantal eén-kamer-bewoners in Friesland bedraagt ruim  der 
geheele bevolking. 

Evenals bij  de vorige volkstelling blijk t ouk thans weer, dat de -

burger  over  verreweg de grootste woningruimte beschikt, vervolgens de 

Noord-Brabander, terwij l daarentegen de r  en de Fries het meest 

bekrompen behuisd is. 

. B. en W. hebben den raad voorgesteld, te besluiten tot aan-

klop van een terrein groot  voor  de som van f  ten be-

hoeve van den bouw eener  ambachtsschool. 
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G E N T . 

's

, die de Brusselsche Tentoonstelling in  be-
zocht heeft, zal zich herinneren, hoe daar  eenige groote 
steden van België in afzonderlijke gebouwen exposities had-
den aangericht, die in hooge mate dc aandacht trokken 
cn dit dan ook ten volle verdienden. Vooral Gent deed hare 

aanspraken krachti g gelden en liet er  zich op voorstaan, 
dat geen enkele stad van België zooveel merkwaardige 
gebouwen bezit als zij  en dat dit blijk t uit de statistiek, 
opgemaakt door  de e Commissie van t en 
Oudheidkunde. Van de wanden der  tentoonstellingszalen 

N  y. iv co A  S ï > A . 



werd dit den bezoeker  toegeroepen uit plakkaten, maar  op 
nog duidelijker  wijze door  de talrijk e photo's, die daar 
waren opgehangen, terwij l ook de maquette van de " 
van Gent, waar  de meeste dier  merkwaardige gebouwen 
te vinden zijn, naast of dicht bij  elkander, het hare bijdroeg 
om iedereen van de waarheid der  stoute bewering te over-
tuigen. 

e het sommige bezoekers gehinderd hebben, te zien 
hoe een stad van zoo groote vermaardheid, reclame maakte 
met hare monumenten, de Gentenaars hebben blijkbaar 
terecht ingezien, dat zij  niet tehuis mochten blijven, terende 
op het roemrij k verleden, dat zij  juist deze gelegenheid 
moesten aangrijpen, om dat verleden nog eens in herinnering 
te brengen en tevens te toonen, dat hun stad zich ook heden 
nog verheugt in een krachti g leven en een gezonde ont-
wikkeling. s andere plakkaten en groote wand-deco-
raties kondigden een e Wereldtentoonstelling 
te Gent aan, die van Apri l tot October  gehouden zal 
worden en omvatten ^al : 

, hofbouw, nijverheid, handel, openbare wer-
ken, vervoer, koloniën, schoone kunsten, onderwijs, staat-
huishoudkunde, weldadigheid, congressen en voordrachten, 
muziekwedstrijden, stoeten, feesten, sport. n 
in het Secretariaat, , . Gent, België." 

e Belgische stad is dus de Xederlandsche j 
van Nijverheid twee jaren voor  geweest met den denk-
beeld van een tentoonstelling in  dat zij  heel wat 
van plan is lijd t geen twijfel , dat zij  heel wat aandurft 
evenmin cn wanneer  men onze Vlaamsche broeders wel eens 
heeft zien feestvieren zal men toegeven, dat rij  in het orga-
niseeren van feesten vri j  wat handiger  zijn dan wij  en 
zich over  het welslagen van dit tentoonstellingsf eest .wel 
niet bezorgd behoeven te maken. 

, die zich ergeren aan uitgelatenheid, die 
een tentoonstelling alleen bezoeken, om zaken te doen. of 
statistieken te bes udeeren, doen beter  er  niet heen te gaan. 

s hebben natuurlij k in sommige opzichten altij d 
gelijk en inderdaad, wie nooit in Gent geweest is en eens 
rustig wil genieten van het vele schoon, dat deze merk-
waardige stad, ook in haar  daagsche pakje te zien geeft. 

doet misschien beter  er  niet heen te gaan, wanneer  zij 
zich in feestdos heeft gestoken. r  er  is toch ook 
wel weer iets voor  te zeggen, het wel te doen, want nergens 
ter  wereld maken bijvoorbeeld historische optochten, die 
men in Vlaanderen ook al zoo uitstekend weet in elkaar 
te zetten, een indruk , als bereikt wordt door  den echten 
achtergrond, die het Gentsche stadsbeeld oplevert, al kan 
men dan ook de details van dien achtergrond, van wege 
de talrijk e vlaggen en gevelversieringen minder  goed zien 
dan in gewone omstandigheden. Zelfs een vijand van mas-
kerades in het algemeen wordt hier  wel eens bekeerd en 
zegt: ,.Ja, als men het zoo nu ook bij  ons eens opvatte, 
zou ik er  vrede mede kunnen hebben; hier  leert men wat. 
hier  komt de fantaisic van den kunstenaar  ons te hulp, 
om ons den ouden tijd , den bloeitijd dezer  Vlaamsche repu-
blieken, beter  te doen begrijpen, dan wij  dat uit geschie-
denisboeken leeren kunnen, hier  wordt onze blik verruimd 
cn hiervan neemt men een indruk mede voor  het leven." 

Om kort te gaan, ieder  moet nu voor  zich maar  weten, 
wanneer  hij  Gent bezoeken wil, maar  een ding staat vast, 
wie het doen kan, mag het niet verzuimen. t dit nog 
wel eens gezegd mag worden, bleek ons meermalen, zelfs 
zijn ons gevallen bekend van landgenooten, beoefenaars 
der bouwkunst zelfs, die herhaaldelijk in Brussel en Ant-
werpen vertoefd en zelfs gewoond hebben, zonder  ooit Gent 
te hebben bezocht. Wie Gent niet kent, kent België niet 
cn zeker  Vlaanderen niet, het land, dat door  zijn taal 
niet alleen, maar  door  betrekkingen, die in vele Noord-
Nederlandsohe familiën eenige eeuwen tetug kunnen wor-
den nagespeurd, ons nader  verwant is dan eenige andere 
landstreek buiten onze tegenwoordige grenzen. Vlaanderen 
is een belangrijk deel van het stamland van den Nederlancl-
schen stam en van de Nederlandsche cultuur , dc bakermat 
van de burgervrijheid , waaraan wij  zoozeer  gehecht zijn. 

Gent heeft een zeer  belangrijke geschiedenis, waarover 
dikk e boeken geschreven zijn. Wij  zullen ons daarmede 
alleen bezighouden, voor  zoover  zij  zich afspiegelt in de 
inderdaad nog zeer  talrijk e monumenten en ons ook daarbij 
bepalen tot het doen van enkele grepen, want ook daarover 
kan men dikke boeken en groote plaatwerken raadplegen 
en men verwachte dus hier  geen volledige beschrijving, 
maar slechts korte aanteekeningen vermengd met opmerkin-
gen, bij  verschillende gelegenheden ter  plaatse gemaakt. 

t tijdsti p van de stichting der  stad verliest zich in 
de duisternis der  vroegere middeleeuwen, zij  werd in het 
begin der  eeuw hoofdstad van Vlaanderen en residen-
tie der  graven van dit gewest. 

Een monument, dat daaraan herinnert, is het oude Graven-
kasteel, ook ,,'s Gravensteen"  genoemd, ofschoon wij  hier 
te lande onder  laatstv ermelde benaming iets anders verstaan 
dan de woning van den graaf. 

m twinti g jaren geleden maakte de verweerde ves-
tingpoort een vreemd effect, ingedrongen als zij  was tus-
schen de winkelhuisjes, die het geheele kasteel, waarin des-
tijd s nog een fabriek gevestigd was, overigens aan het 
oog onttrokken. 

Vele voorbijgangers kenden de poort alleen als die van 
het kasteel van i den Vijfden , maar  wisten er  verder 
niets van. e Belgi-che archeologen wisten echter  zeer  goed, 
dat de poort niets met den roemrijken mededinger  van 
Frans  te maken had, maar  dat zij  het laatste zichtbare 
overblijfsel was van een gebouw, veel ouder  dan de zes-
tiende eeuw, en dat zij  behoorde tot het kasteel, in
door  Philips, graaf van Vlaanderen en Vermandois. gesticht 
op de grondvesten van een nog oudere sterkte uit den tij  cl 
van Boudcwijn met den n Arm , den overwinnaar  der 
Noormannen. Tot het midden der  veertiende eeuw hielden 
de graven er  verblijf , toen zochten zij  een meer  gerieflijker 
woning. c groote raad van Vlaanderen nam er  in de vijf -

tiende eeuw zijn intrek , terwij l het gebouw tevens tot ge- in de zeventiende eeuw waren vele huisjes tegen den bui-
vangenis bestemd werd; later  diende het der e tot tenwal aangebouwd, waar  alleen de afgebrokkelde kantee-
hare lugubere operaties, waartoe het zich bij  uitstek leende- len van den donjon en de torens nog boven uitstaken. 
Na verloop van tij d werden de grach'en gedempt, en reeds (Word t ve rvo lgd .) 

Toren s van gewapen d beton . 

e lezer  vreeze, bij  het zien van dit opschrift, niet. dat 
wij  nogmaals over  de Vlissingsche torenquaestie zullen be-
ginnen. Wel had enkele weken geleden het raadslid, de 
heer  Stavcrman, de beleefdheid, ons een afdruk toe te 
zenden van zijne correspondentie met een vijf-en-twintigta l 
bekende architecten, maar  daarboven stond het woordje 
..vertrouwelijk "  en bovendien werd er  nog bij  vermeld, dat 
het voor  een cventueele publicatie dezer  .correspondentie 
noodig zou zijn, aan elk der  briefschrijver s daartoe ver-
gunning te vragen. 

t verwonderde ons eenigszins. de correspondentie wei-
nige dagen later  in extenso in dag- en weekbladen te 
zien afgedrukt: de correspondenten schijnen dus geen be-
zwaren tegen de publicatie te hebben gehad en het publiek 
weet nu, hoe verschillende architecten over  de toepassing 
van het gewapend beton denken en wij  zullen binnenkort 
wel gewaarworden, welk effect dit op het verder  verloop 
der Vlissingsche zaak heeft. Overigens hebben die verschil-
lende meeningen slechts een betrekkelijk e waarde, wanneer 
men nagaat, hoe dikwijl s en hoe snel meeningen over  der-
delijke zaken, waarvan men cle portee eigenlijk nog nie} 
kan overzien, door  eveneens onvoorziene omstandigheden 
gewijzigd kunnen worden. 

e gewapend-betonconstructie is nog zoozeer  in een staat 
van wording, dat men er. met vri j  groote zekerheid, eigen-
lij k nog niets van zeggen kan, dan dat een volgend ge-
slacht er  een geheel anderen kij k op zal hebben dan het 
tegenwoordige. 

n deze meening wordt men versterkt, wanneer  men de 
afbeeldingen ziet, speciaal van toren-constructies in gewa-
pend beton, als waarvan de e Bauzeitung"  in haar 
tweede bijlage over  betonbouw van dezen jaargang een 
beschrijving gaf. t zijn de geraamten of vakwerken der 
torenrompen gebouwd aan de e te m 
en aan de St. e te , beide in Westfalen. 

e kerk te m staat op een vri j  goeden bouwgrond, 
namelijk op zand. dat evenwel, bij  onoordeelkundige be-
handeling, neiging heeft in drijfzan d over  tc gaan. Bij  de 
verschillende vergrootingen, in  uitgevoerd, heeft men 
niet geschroomd de muren op dezelfde wijze op de zand 
plaat te fundeeren als de oudere gedeelten, die geencrlei 
gebreken vertoonen. Bij  den toren, met een gewicht van 

 ton. vreesde men evenwel ongelijkmatige zettingen met 
de gevolgen daarvan, zoodat men middelen overwoog den 
last van den toren te verminderen en het draagvlak te 
vergrooten. Om dit tweeledig doel te bereiken, werd besloten, 
een fundeeringplaat van gewapend beton te maken en daarop 
het . hooge vakwerk van den torenromp in hetzelfde 

 op te trekken. t gewicht van den toren zou 
daardoor  tot  ton teruggebracht worden. 

e torenromp is langwerpig vierkant in plattegrond
bij . en het vakwerk bestaat in hoofdzaak uit
stijlen in vijf verdiepingen; cle stijlen zijn vierkant in door-
snede en meten in de onderste verdieping  bij . 
en in de bovenste  bij . Ter  hoogte van elke 
verdieping zijn zij  verbonden door  horizontale liggers en 
vloeren. Ziedaar  de geheele constructie, waarvan alleen in 
de  verdieping (de onderste medegerekend), waar  de 
klokken worden opgehangen, in vier  vakken schuine scho-
ren zijn aangebracht. 

t ijzerwerk van de onderste stijlen grijp t diep in de 

. dikke fundeeringplaat en dat van de bovenste stijlen 
steekt ongeveer . boven den bovensten vloer  uit. om 
daaraan de constructie van den bijna . hoogen hou 
gen houten spits te kunnen bevestigen. 

t vakwerk van gewapend beton is nu met een steenen 
mantel van . dikte bekleed cn deze ontmanteling 
wordt in hoofdzaak gedragen door  de horizontale balken 
terwij l men voor  verankering overal rondijzers uit de beton 
heeft laten uitsteken. t draagvlak op de horizontale bal-
ken is, ook waar  de stijlen staan, nog breed genoeg, om 
steun te verleenen, door  het op elke verdieping eenigszins 
terugspringen van de stijlen, terwij l bovendien de balken 
op elke verdieping een . voorspringenden rondgaan 
den rand hebben, die in de steenbekleeding schiet. 

e toren-constructie te , ofschoon voor  een even 
hoogen toren, berust op dezelfde beginselen als die te 

, maar  is nog eenvoudiger, omdat de grondvorm vier-
kant is en de hoogte van den torenromp 6lechts . 
bedraagt. n had hier  een vaste grindlaag om op te bou 
wen en de fundeering leverde dus geen moeilijkheden op. 
Er waren echter  nog andere motieven, die tot de toepas-
sing van gewapend beton deden besluiten. n wilde het 
verwarmingstoestel in den torenkelder  plaatsen, maar  bij 
een gemetselden toren zou geen ruimt e zijn overgebleven 
voor  het bergen van brandstoffen. Nu kon de dikte der 
keldermuren, die in metselwerk . had moeten zijn 
tot . teruggebracht worden en daarmede was de 
vereischte ruimt e gevonden. Op den beganen grond kon 
op overeenkomstige wijze, behalve een ingangsportaal, nog 
een klein vertrek voor  de geestelijken worden gemaakt, 
terwij l op de eerste verdieping voorts een ruime orgel-
tribun e werd verkregen. 

e geheele constructie van den torenromp bestaat uit 
de fundeeringplaat, die tevens den keldervloer  vormt, vier 
vierkante hoekstijlen, van onderen . zwaar  en naar 
boven telkens verdunnend, welke stijlen op elke verdie-
ping door  horizontale balken en vloeren verbonden zijn. 

t gewapend beton zich zeer  goed leent tot toren-con-
structie, behoeft niet betwijfeld te worden en is hier  te 
lande ook reeds aan watertorens bewezen. Wij  nemen ook 
gaarne, zonder  cenig voorbehoud, cle verklarin g van den 
ingenieur  Frantz te r  aan, dat de bovenbeschreven 
bouwwerken aan alle eischen van sterkte en stabiliteit vol 
doen. Bovendien kan niet worden tegengesproken, dat de 
constructie, behalve de betrekkelijk e lichtheid, nog een voor-
dcel aanbiedt, dat men bij  oude torens meestal mist. name-
lij k het dwarsverband, dat verkregen wordt door  de vloeren 
op elke verdieping; daardoor  wordt ook het gevaar  voor 
het ontstaan van verticale scheuren, die zoo vaak bij  torens 
voorkomen, zeer  verminderd, zoo niet geheel opgeheven 
n normale omstandigheden, d. w. z. daar  waar  de beton-

materialcn grind, zand en cement niet te duur  zijn. kan een 
toren met betongeraamte goedkooper  gemaakt worden dan 
een gemetselde, althans van bergsteen en ten slotte zal 
het wel onnoodig zijn er  op te wijzen, dat het brand-
gevaar  bij  deze constructie tot een minimum herleid is 
en alleen de spits daaraan blootstaat, zoo men cle trap-
pen in den toren eveneens van gewapend beton of van 
ijzer  maakt. 

Gezien van het standpunt van den constructeur  pleit et 
dus zeer  veel voor  dc toepassing van dit materiaal voor 
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torenbouw, maar  het is begrijpelijk , dat bij  den architect, 
vooral waar  het monumentaal werk geldt, bezwaren rijzen 
tegen de toepassing, die hun grond vinden in de omstan 
digheid, dat men nog te weinig ervaring bezit, wat be-
treft de duurzaamheid. En afgezien van deze bezwaren is 
er  nog iets, dat den architect moet tegenstaan in dc boven-
beschreven constructies. e met steen bekleede betonvak-
werken verkrijgen het aanzien van Gothische torens, die 
op de oude wijze gebouwd zijn. t stuitende hiervan zal 
door  iedereen gevoeld worden, die begrip van bouwkunst 
heeft en ten duidelijkste treedt hier  aan het licht, dat de 
architectonische vorm, die bij  dit materiaal past, nog niet 
gevonden is. t de vakwerken op zichzelf aan houtcon-
structie doen denken is nog niet zoo erg; immers het 

h systeem herinnert ook nog hieraan; maar 
dat men, om ooglijk werk te maken, nog niets beters weet, 
dan dit vakwerk weg te stoppen achter  een stcenbeklee-
ding. dit wijst op de noodzakelijkheid, dat de architecten 
van hun standpunt meer  belangstelling in het moderne 
materiaal zullen stellen, dan zij  't heden doen. nu die be-
langstelling zich bepaalt tot gevallen, waar  de toepassing 

bij  de constructie der  bouwwerken gemak oplevert. Er wordt 
hun niet gevraagd, dadelijk voor  den dag tc komen met 
een nieuw vormcnstelsel, dat bij  het nieuwe materiaal past. 
met een gewapend-beton-stijl kant en klaar, maar, zoo er-
gens, dan is hier  samenwerking tusschen ingenieur  en 
architect meer gewenscht, dan een scherp stelling nemen 
tegenover  elkander. 

t ons erkennen, dat in zake gewapend beton de 
ingenieur  reeds heel wat tot stand gebracht heeft, terwij l 
de architect daarin nog maar  weinig heeft gepresteerd en 
het dus wel tot een zekere hoogte zijn eigen schuld en 
zelfs zeer  natuurlij k is, dat de ingenieur  zich op dit gebied 
meer  tot oordeelen bevoegd acht dan hij . t het uitspie-
ken van een afkeurend oordeel of een ontwijkend ant-
woord is de architect niet van de zaak af. t staat aan 
hem, wanneer  hij  den staf breekt over  bouwwerken als 
de boven beschrevene, de betere oplossing van de archi-
tectonische moeilijkheid aan de hand te geven. 

Zoo die niet te vinden ware, zou het er  treuri g met de 
toekomst onzer  bouwkunst uitzien, maar  om haar  te vin-
den, is zoeken noodzakelijk. 

P. A. Weeldenburg .
Op io Februari j.1. overleed te , op dric-cn-

zestig-jarigen leeftijd, de heer  P. A. Weeldenburg. een ge-
ziene en sympathieke figuur  in de e bouw-
kunstklingen en om zijn beminnelijk karakter  ook daar-
buiten algemeen geacht-

Voortgesproten uit een achtenswaardige timmermans-
familie, zooals er  te m nog meerdere bestaan, en 
zijn eerste opleiding genoten hebbende in de aan de -
sche Vaart gevestigde zaak van zijn vader, den heer  N. J. 
Weeldenburg, wist hij  zich ook in artistieken zin te ontwik-
kelen en te bekwamen voor  het r  Onderwijs, waar-
in hij  jaren lang als leeraar  aan de Academie van . W 
en B. . een deel van zijn tij d en zijn krachten wijdde. 

e vele leerlingen, die zijn onderwijs genoten, hebben on-
getwijfeld zonder  uitzondering een aangename herinnering 
aan dezen leeraar  behouden. Velen zijn later  zijn vrien-
den geworden en gebleven-

Al s voorzitter  van ^Bouwkunst en Vriendschap''
 en als lid van het hoofdbestuur  der . tot 

Bevordering der  Bouwkunst  heeft hij  bijge-
dragen tot den opbloei van het vereenigingsleven onder 
de architecten. Zijn e aangename persoonlijkheid maakte 
hem tot een graag geziene figuur  onder  de collega's. Aller -
hande bouwwerken kwamen voorts onder  zijne leiding tot 
stand; van de laatste jaren zijn o- a.: het gebouw voor  de 

"  te Amsterdam, de e k te 
m en de e k aan den Nieuwen 

Binnenweg te . 

Blijk t uit deze werken over  het algemeen, dat Weelden-
burg een architect van veel smaak genoemd mocht worden, 
het zijn vooral de interieurs in Franschen geest uitgevoerd, 
die dit bevestigen- Wat daarvan nu en dan op tentoonstel-
lingen te zien was, kon de vergelijking met anderer  werk 
glansrijk doorstaan-

Veel reclame maakte Weeldenburg met zijn werk even-
wel niet, daarvoor  was hij  van huis uit te degelijk. 

Niemand zal het verwonderd hebben, dat velen zich 
Woensdag j.1. op de algemeene begraafplaats vereenigd 
hadden, om den overledene de laatste eer  te bewijzen. e 
,,Nieuwe - Crt. "  vermeldde daaromtrent het volgende: 

r  waren vertegenwoordigd het be-tuur  van Eouwkunst 
en Vriendschap, dat van de Ambachtsschool, dat van de 
Academie van Beeldende n en Techn. Wetenschap-

pen, het hoofdbestuur  van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst, het kerkbestuur  der e gemeen-
te, de collectanten-vereeniging Cor  Unum et Anima Una en 
het e Ondersteuningsfonds. Voorts merkte men 
er  op den directeur  der  gemeentewerken en tal van archi-
tecten en bouwkundigen ,uit deze stad. 

En toen allen rondom het graf geschaard stonden, nam 
de heer  A. Otten het woord, om namens Bouwkunst en 
Vriendschap een laatstcn groet te brengen aan haar  oud-
voorzitter  en lid van verdienste. Wanneer  ooit een man 
dien laatstcn groet verdiende, dan is het zeker  Weelden-
burg geweest, zeide spreker. j  was een waar  dienaar 
van Bouwkunst cn Vriendschap. n zijn leven heeft hij 
altij d de kunst weten hoog te houden, de kunst voorop-
gesteld boven zijn matericele belangen. En ook dc vriend-
schap vond in hem een trouw beoefenaar, terwij l hij  aan 
het vereenigingsleven een groot aandeel heeft genomen. 

Zeven jaren heeft hij  als voorzitter  van Bouwkunst en 
Vriendschap gewerkt, en als zoodanig bijgedragen tot den 
opbloei van het vereenigingsleven onder  de architecten. 
Zoolang Bouwkunst en Vriendschap bestaat zal zijn nage-
dachtenis niet vergeten worden. Als laatsten groet en blij k 
van sympathie legde spreker  namens dc vereeniging een 
krans op het graf. 

e heer  J. , sprekende uit naam van het bestuur 
der Academie voor  Beeldende n en Technische We-
tenschappen, herdacht met een kort woord de goede eigen-
schappen van den overledene, die, als leerling op de Aca-
demie gekomen, gedurende  jaar, als man, met woeker 
weergaf wat hij  daar  leerde. Weeldenburg was een aan-
gename persoonlijkheid, een algemeen bemind man, een 
gaarne geziene figuur . 

Tot slot voerde de heer  S. de Clercq uit n g 
het woord namens de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, in welker  hoofdbestuur  dc overledene  jaren 
zittin g had. j  herdacht den sympathieken eenvoud, die 
van zijn figuur  uitging en richtt e een woord van deel-
neming tot de nablijvenden, waarbij  hij  een woord van 
vaarwel namens zich zelf voegde. 

Een schoonzoon van den overledene zeide namens de 
weduwe en de nabestaanden dank voor  de waardeering 
en de deelneming aan dit graf betoond. 

Een aantal kransen en bloemstukken werden aan het 
graf neergelegd. 

GENT , . E J T E G E N N N . 

T N VA N 

T EN . 

, r

Aan 

het Bestuur  der  Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 

te . 

WelEd. ! 

e jur y voor  de beoordeeling der  ingekomen antwoorden 
op de prijsvragen van Uwe Vereeniging is op Woensdag 

r  bijeengekomen in het Societeitslokaal der  Ver-
eeniging in l Coomans, ten einde zich van hare taak 
te kwijten en heeft hierbij  de eer  U onderstaand rapport 
te doen toekomen: 

n waren de volgende antwoorden: 
P r i j s v r a a g . Voor  een café-restaurant met aanleg-

steiger  voor  roei- en zeilbooten  antwoorden onder  de vol-
gende motto's: A, Bosch en Plas, A in ster  waaromheen 
een cirkel (geteekend), , , Avonduurtjes, B en V 
in een cirkel (geteekend), h n en Vijver . 

P r i j s v r a a g . Voor  een vignet  antwoorden onder 

de volgende motto's:  driehoeken door  elkaar, waarin een 
punt (geteekend), e Bloeiende Boom, Zeshoek, Pax, Zwart-
kopje, Wilhelmin a  Niets voor  niets  tot en met

, Silhouet, , , Anker, geteekend in  vier-
kanten, Zeshoek, waarin een cirkel (geteekend),  cirkels 
(geteekend), . A. B., B. en V., , Y, , ? 
cirkel . , , Ornament, Symbool, k en pas-
ser, 7, Corry , A, B en V in cirkel (geteekend), Amitié , 
Sober. 

Overgaande tot de beoordceling van prijsvraag  werden 
eerst alle ontwerpen door  de jur y bestudeerd, waarbij  de 
volgende ontwerpen werden terzijde gelegd als niet voor 
bekroning in aanmerking komende. j  werden de vol-
gende opmerkingen gemaakt. 

. e algemeene groepeering van het gebouw en 
de aanleg van den tuin is ongunstig, hetgeen vooral bp 
de perspectief-teekening goed uitkomt . e ligging van de 
dienstvertrekken is niet mooi gekozen. t buffet is te 
klein en de keuken met bijvertrekke n boven de privaten niet 
goed gelegen. c buitenbuffetten naast de ingangen van 
den tuin zonder  verband met het gebouw is met het oog 
op de bediening onlogisch. Binnenarchitectuur  is zwak. 

B o s ch en P las. Zoowel plan als gevels van dit ont-
werp zijn onvoldoende. 



A. e dubbele ingang waartusschen het buffet is geen 
gelukkige gedachte, voor  de bediening in de zaal is het 
buffet ongunstig gelegen. e ventilatie en verlichting van 
de keuken en dc privaten van de beganegrond-verdieping 
zijn voor  een buiten-restaurant onvoldoende. e ligging der 
buiten buffetten ver  van de zitplaatsen in den tuin is niet 
gunstig. e architectuur  welke een weinig h karak-
ter  draagt, is niet mooi. e détails zijn onvoldoende. e 
tuinaanleg is niet ongunstig. 

A v o n d u u r t j e s . e geheel onsymmetrische rangschik-
king der  verschillende vertrekken van het hoofdgebouw is 
weinig gemotiveerd. e kamer kastelein heeft onvoldoende 
lie lit e ligging van het buffet is voor  de groote zaal 
ongunstig. n en dames-toiletten zijn niet goed ge-
legen. e ingang is te laag. e algemeene situatie van den 
tuin is niet gezellig. t plan van cle verdieping is niet 
logisch op den beganegrond opgebouwd. t verband tus-
schen keuken en buffet is onvoldoende. e architectuur 
van hoofdgebouw met toren en van de bootenhuisjes met 
open galerij  is niet fraai. t teekenwerk is goed. 

T e n V ij  ver. Bij  de rangschikking van de verschil-
lende vertrekken is de waterzijde, welke toch zeker  de meest 
aantrekkelijk e zijde van het gebouw is, geheel ingenomen 
door  kleine dienstvertrekken in plaats van deze voor  het 
publiek tc bestemmen. t tochtportaal bij  de entree is 
te klein, evenzoo de keuken met bij-vertrekken . Architectuur 
vooral voor  dc zaal en het hoekpaviljoen vertoont vreemde 
vormen, welke niet mooi zijn. Gaanderij  in groote zaal is 
ongemotiveerd, terwij l niet te zien is op welke wijze deze 
gaanderij  te bereiken is. 

Aldus bleven over  de volgende ontwerpen: 

A in ster, w a a r o m h e en een c i r k e l (geteekend). 
r  het terugbouwen van den rijweg wordt te veel plaats 

in den tuin weggenomen en heeft men niet van af alle zit-
plaatsen in den tuin voldoende vri j  uitzicht op het water. 
Galerijen zijn te smal om gezellige zitplaatsen te bieden. 

t plan heeft als vele andere slechts een zaal aan de 
waterzijde, hetgeen minder  gewenscht geacht wordt. e 
reden van den aanleg van een gang om de groote zaal is 
niet duidelijk en de ligging van de dames- en heeren-
toiletten aan dien gang niet gunstig. t buffet in de groote 
zaal en de buiten buffetten zijn te klein. Er  is bij  de buiten-
architectuur  weinig parti j  getrokken van het hoofdmotief 
n.1. de groote zaal. e enorme kapruimt e boven deze zaal 
is onnoodig. hetgeen op de breedte-doorsnede uitkomt . e 
architectuur  van den voorgevel is goed, de zijgevel is ech-
ter  minder  geslaagd. Teekenwerk is goed, vooral van de 
perspectief. 

B cn V in c i r k e l (geteekend). e algemeene aanleg 
van den tuin met groepeering van galerijen enz. is goed 
gedacht, evenzoo cle rangschikking van de drie hoofdzalen 
van het gebouw. e bij  de entree ontworpen dienstver̂  
trekken en  zijn minder  goed. Portiersloge ontbreekt. 

n zijn onvoldoende verlicht en hebben voor 
een buiten restaurant geen voldoende ventilatie. e kamer 
kastelein is te klein. Privaten op entresol hebben geen vol-
doende licht en lucht. n en daarbij  behoorende bij-
keuken en servies zijn wat klein. e galerijen zullen door 
de zware gemetselde uitbouwen en dc vele kolommen niet 
aan het doel beantwoorden. g auto-garage niet gun-
stig. Eene verbinding tusschen auto-garage en hoofdgebouw 
zou het geheel ten goede komen. n de perspectief zijn hier-
voor  donkere boomen aangegeven. e architectuur  is niet 
onverdienstelijk. t geheel is met zorg behandeld en smaak 
vol geteekend. vooral de perspectiefteekening. 

. e ligging van de eetzaal aan den rijweg is niet 
gtunstig. e indeeling van het intresol is vreemd. Eene 

woning bestaande uit zolderkamers met dakversterramen 
nabij  het plafond is niet gezellig. e vertrekken komen 
bovendien in de gevels niet tot uitdrukking . e enorme kap 
boven de zalen is geenszins gemotiveerd. g auto-
garage is goed. e behandeling van de veranda's is niet 
mooi, evenmin de tuinaanleg. e tuin is goed groot ge-
houden. e plaatsing van dc muziektent is niet aangenaam. 

e architectuur  is overigens niet slecht. Teekenwerk van 
de détails is goed, van de perspectief daarentegen zwak. 

n k an. e algemeene opzet van het plan 
met dc verbinding van het hoofdgebouw aan galerijen cn 
het aanleggen van terrassen in den tuin is goed gedacht. 

t buffet is te klein. e ligging der  heeren-toiletten uit-
komende op de entree is niet gunstig. e vestibule is on-
voldoende verlicht. e groepeering van de kamer voor  de 
kasteleinswoning is zeer  ongunstig, evenals de twee even-
wijdi g loopende donkere gangen op het entresol. t ver-
band tusschen dienkamer en buffet is voor  dc bediening 
onvoldoende. e keuken met bijkeuken zijn wel wat groot. 

g van auto-garage is goed. e architectuur  is een-
voudig doch goed en het geheel is prettig geteekend. 

t kleine meerderheid van stemmen werd besloten U 
voor  te stellen den eersten prij s toe te kennen aan het ont-
werp n "  en de tweede prij s aan het motto 
Ben Y in cirkel (geteekend). terwij l met algemeene stemmen 
den derden prij s aan het ontwerp motto A in ster. waar-
omheen een cirkel (geteekend) werd toegedacht. 

V i g n e t . Bij  de beoordeeling van de ingekomen ant-
woorden op de  prijsvraag heeft de jur y bij  stemming 
een io-tal ontwerpen aangewezen, welke voor  nadere bestu-
deering in aanmerking kwamen en wel de volgende motto's: 

 Sober, Silhouet, e Bloeiende Boom, , Ornament, 
Symbool, Amitié , Corr y en Zwartkopje . t ontwerp motto 

 moest, alhoewel het werd geacht tot een der  beste ant-
woorden te behooren, terzijde worden gelegd, omdat het 
wat afmeting en grootte van voorstelling betreft, niet aan 
dc bepalingen van het programma beantwoordde. 

Na eene tweede schifting bleven over  de ontwerpen 
motto Corry . r  en e Bloeiende Boom 

C o r r y . e hoofdgedachte is goed, doch tc veel ge-
styleerd. waardoor  de figuren minder  mooi zijn, de ver-
deeling van zwart en wit is bij  de letters niet gunstig; 
het teekenwerk is goed. 

. e verdeeling van zwart en wit is goed en 
het geheel heeft wel goed het karakter  van een stempel. 
Jammer, dat dc  figuren welke een gebouw torsen niet 
mooi geteekend zijn. 

e B l o e i e n de Boom. e verdeeling van zwart en 
wit is niet zoo gunstig ,als bij  het ontwerp ; het mid 
denmotief, dat zeer  goed geteekend is, is weinig zeggend. 

Aangezien geen der  ingekomen antwoorden voor  directe 
uitvoering geschikt geacht werd achten wij  uitreikin g van 
medaljes der  Vereeniging niet gemotiveerd en konden niet 
besluiten tot toekenning van een ten en  prijs . Wij 
stellen U daarom voor  aan d e beide ontwerpen motto 
,,Corry "  en "  elk een premie van  zijnde de 
helft der  premie aan den eersten prij s verbonden en aan 
het ontwerp motto e Bloeiende Boom"  een premie van 
f —. toe te kennen. 

, r  1911. 

e Commissie van Bcoordceling: 

J. W. . 

P. J. . 

JA N . 

A. J. Th. . 

W. F. . 

E E E - -
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N E G 

VA N E  -
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O n d e r w e r p : e won ing. 

P r o g r a m m a. 

Artike l

Er wordt verlangd het ontwerp van eene landelijke wo-
ning, bestemd voor  een gezin, bestaande uit man, vrouw 
en drie kinderen, op geheel vri j  terrein. e woning moet 
bevatten twee woonkamers (waarvan de eene minstens
vierkante , twee slaapkamers en een keuken. e bouw-
som bedraagt f  ad f  waarin niet begre-
pen is de aanleg der  huisrioleering voor  zoover  zich deze 
buiten het gebouw bevindt-

Artike l

t huis moet geheel in baksteen zijn opgetrokken en 
met pannen gedekt. Buitenmuren dik ; binnenmuren 
dik . Fundeering op staal, aangelegd op . 
beneden Peil. Bovenkant vloer  beganen grond . boven 
Peil. Peil gelijk grondslag. Voqr 't geheele gebouw en de 
onderdeelen daarvan zoo veel mogelijk baksteenproduc-
ten toe te passen, alle Nederlandsch fabrikaat . 

Artike l
Gevraagd wordt: 
a. Plattegrond(en) op schaal  a  in zwarten inkt op 

wit papier. 
b. All e gevels, een langs- en een dwarsdoorsnede, op 

schaal  a  in zwarten inkt op wit papier. 
c. Voornaamste gevel op schaal  a  in kleuren op 

wit papier. 
d. Perspectiefteekening van het gebouw in kleuren, oog-

hoogte . boven Peil. 
A l deze teekeningen op wit papier, ongeëncadreerd, niet 

gerold en niet opgeplakt. Formaat der  teekeningen  X 
. 

e. Een bcgrooting, waaronder  verstaan wordt de totale 
kubieke inhoud, buitenwerks gemeten en genomen vanaf 
bovenkant vloer  beganen grond, voorts de bouwkosten 
per 3 . 

Op verzoek der  jur y moet de inzender  binnen een week 
zijn uitgewerkte begrooting overleggen. Bij  het bepalen der 
ptijzen kan gerekend worden, dat de bouwplaats gelegen is 
nabij  spoor  en scheepvaartverkeer. 

f. Een korte memorie van toelichting, met volledige aan-
duiding der  materialen. 

Artike l

Flke inzending moet vergezeld gaan van een gesloten 
enveloppe, waarin zich de naam van den ontwerper  be-
vindt. 

Op de buitenzijde der  enveloppe moet een corresponden-
tie-adres vermeld staan en een motto, dat ook voorkomt 
op elk der  stukken, bij  de inzending behoorende. 

Artike l

e jur y zal bestaan uit de architecten Jos. Guy pers, 
J. Gratama en . J. . Walenkamp, allen te Amsterdam. 

Als eerste prij s wordt uitgeloofd —, als tweede 
prij s f — en als derde prij s f —. Wanneer  geen der 
inzendingen voor  eene volledige bekroning in aanmerking 
komt, kan de jur y voorstellen een andere verdeeling van 
het totaal bedrag voor  prijzen vastgesteld, onder  de bests 
ontwerpen, mits totaal het bedrag van  niet wordt 
overschreden. 

Artike l 6-

e ontwerpen blijven het eigendom der  ontwerpers. e 

bekroonde ontwerpen worden door  de Vereeniging gepubli-
ceerd in haar  orgaan , voor  welke publicatie dat blad 
de voorkeur  geniet. 

Artike l

e jur y kan met goedvinden van den ontwerper  meer-
dere niet-bekroonde ontwerpen ter  publicatie in het orgaan 

"  aan het Bestuur  der  vereeniging voordragen. Voor 
deze publicatie wordt f  per  ontwerp vergoed. 

Artike l

e ontwerpen moeten vrachtvri j  zijn ingekomen vóór of 
op den ien i  aan het adres der j  van 
Bouwkunst, t  Amsterdam. 

Op de buitenzijde van elke inzending moet vermeld staan: 
Pr  ij  s v r a ag B a k s t e e n f a b r i k a n t e n. 

Artike l

, welke niet voldoen aan de bepalingen van 
dit programma, of die, waarvan de ontwerper  vóór de uit-
spraak der  jur y zijn naam op eenigerlei wijze bekend maakt, 
komen niet voor  beoordeeling in aanmerking. 

Artike l

e jur y verplicht zich, uitspraak te doen vóór den 
len Juni  en haar  oordcel over  al de bekroonde en 
ter  publicatie voorgedragen ontwerpen in haar  rapport mede 
te deelen. t jury-rappor t zal zooveel mogelijk te gelijk 
met de jury-uitspraak , doch in elk geval vóór de opening 
der tentoonstelling verschijnen en ter  lezing liggen. 

Artike l

n kunnen schriftelij k gevraagd worden aan de 
jury , per  adres j  voor  Bouwkunst voornoemd, 
uiterlij k tot t e gevraagde inlichtingen wor-
den verstrekt door  publicatie in het orgaan , „Bouw-
kundig Weekblad", „Architectura" , „Bouwwereld" , „Opmer -
ker"  en „Centraalbla d der  Bouwbedrijven" . 

Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zul-
len beschouwd worden deel uit te maken van het pro-
gramma. 

Artike l

e Vereeniging behoudt gedurende drie maanden na de 
jury-uitspraa k de beschikking over  de ontwerpen, ten einde 
deze in eenige plaatsen van het land openbaar  ten toon te 
stellen. 

Na afloop van dezen termij n worden de inzendingen 
vrachtvri j  aan de ontwerpers of correspondentie-adressen te-
ruggezonden. 

Artike l

e mededinging is opengesteld voor  alle Nederlanders. 

G Arbeiderswoning-meubileeringen „ON S 
, te . 

e e van ,.Ons "  te m deelt mede. 
dat tot  Februari bij  haar  ingekomen waren de volgende 
inzendingen voor  de prijsvraag arbeiderswoning-mcubileerin-. 
gen: 

o . 
o ,.Eenvoud". 
o r willen tot kunnen". 
o „Y—Z" . 
o ,.Prijsvraag" . 

6. o l cirkelsector  waarin lijnenfigutir" . 

L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e, e 
bebouwing van den m te Zaandam. — Afdeeling 's-Gravenhage. verga-
dering van  Eebruari  - Afdeeling Groningen, vergadering van



E &  V A N " U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 
Voor] . Ontwerpei) en Begroot ingen gratis. 

Nassaukade 504. Telef. 1258. . 

Februari  — t herziening Algemeene Administratieve Voor-
schriften. — 

n van (lebouwen. . . E. van llylckama Vlieg. 
\ e r g r o o t i n g r van het m te Amsterdam. 
V o o r d r a c h t Berlage over  Amerika, met afbeeldingen en losse plaat. 
C o n f e r e n t i e over het Bouwkundig t bij  de bescherming der 

schoonheid van Nederland. 

A No. 6.  e d e d e e 1 i n g e n betreffende het Ge-
nootschap. 

V e r s l a g van de  Gewone g van  Februari
t m te Amsterdam. 

E e r e - P r i j s v r a a g «Godefroy». 
e T o e k o m st van het Gewapend lieton, door  G. J. , c. i. 

1)1'.  No. 6. k de Groote als bouwmeester  en 
bouwheer, door J. . W. l.eliman b. i. (slot). 

T o e v o e g i ng van olie bij  beton en mortel. 
l i e t  o o d w i 1 v 1 a a g s t u k. door . . Wefers liettink , oud-hoog-

leeraar. (slot). 
A f b e e l d i n g . Gebouw voor den tegelhandel. Arch . J F. Staal Jr . 

.  No. 6. t C o n g r es voor  toegepaste electriciteit 
te Turij n  September ). Verslag van den afgevaardigde van het 

. . v. . . . Bainet n c. i. 

V e r h a r d i n g van cement-mortels bij  vorst, mededeeling uit het 
Proefstation voor  Bouwmaterialen g &  liienfait te Amsterdam, door 

. Bienfait w. i. en . Baucket. 
l i ij  z o n d e r e v o or  w a a r d e n van benoembaarheid tot technische 

betrekkingen bij  den Waterstaat en de Burgerlijk e Openbare Welken in 
Ned. . 

- j a r i g b e s t a an van «Vrij e Studie». 
n S t u k k e n. < )ver de lengte van den sleutel voor het 

aandraaien van schroefbouten voor  spoorstaallaschverbindingeii, door . 
van Berckel c. i. — t scheuren van klinknaden bij  stoomketels, door 
E. B. Wolf f w. i. 

 ;B. v. T.) No. 6. Officieel gedeelte. — 
Verslagen van Vergaderingen. — . Gemalen schelpkalk en 
schelpkalk-trasmeel (slot). — Nog eens oliescheeps-machinist. — t 
scheuren van klinknaden bij  stoomketels. — Berichten. — Vragen voor 
het scheepsmachinistenexamen volgens diploma B en C. — Boekbespre-
king. — Gemengd. 

E  No. 6. N e d e r 1. A a n n e m e r s b on d. < )fficieele 
mededeelingen. 

e l Congres voor de Bouwbedrijven. e
Apri l

A a n b e s t e d i ng van werken in Ned. Oost-lndie (slot). 
A f d e e l i n gs v e r s l a g e n. Groningen  Januari m 

 Januari

E E . No. t glazuren met 
zout. — s over het smeren van cylinders. — t kromtrekken van dak-

 tijdens het bakken. — Steenbakkersschool te . — Nationale 
Prijsvraag van het Centraalblad der  bouwbedrijven. 

Vacant e Betrekkingen^^^ ^ 

L i 
— O p z i c h t er b. d. Gemeentewerken te Assen, zie adv. in dit No. 

— T w ee B o u w k u n d i g e T e e k e n a a r s. zie adv. in dit No.

— C i v. of r  genegen tegen winstaandeel het 
beheer van een afdeeling gewapend betonwerken op zich te nemen, bij 
gevestigde firma. Brieven onder no.  aan het Bureau van «de » 
te 's-Gravenhage.

— r  van het m te , jaarwedde 
f — tot f  Zich schriftelij k aan te melden bij  den Burge-
meester  vóór

— C o m p a g n o n, met vakkennis.op Technisch Bureau, N. V . te 
's-Gravenhage. Brieven onder No.  aan het Alg. Advertentie-Bureau van 
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G E N T . 
V e r v o l g . (Zie bladz.

t was in  dat het oude gravenkasteel zijn diepst 
verval wachtte, tengevolge eener  maatregel van keizerin 

a Theresia, die den grooten raad overbracht naar het 
klooster, verlaten door de Jezuïeten, welke orde uit de Oos-
tenrijksche landen was gebannen. Zonder  bestemming ge-
raakt, werd het eerwaardig gebouw in veiling gebracht en 
gekocht door een architect, Brismaill e genaamd, die won-
derlij k genoeg meer  bedacht op eigen voordeel, dan 
vervuld van eerbied voor de historie, (zulke architecten 
zijn er  tegenwoordig gelukkig niet meer. of wel?) alles te 
gelde maakte wat verkoopbaar was en het gebouw op aller-
lei wijze vertimmerde, om er  zooveel mogelijk huur van 
te trekken. r  gingen de verschillende woningen en werk-
plaatsen, die er  in gemaakt waren, over in handen van 
andere eigenaren met dit gevolg, dat ten slotte het grijze 
monument, op de poort na, waarvoor nog menig vreem-
deling bleef stilstaan, geheel aan het oog onttrokken on 
zoo goed als vergeten was. t was n van , 
directeur van het archeologisch museum te Gent, die er 
het eerst weder de aandacht op vestigde, dat daarbinnen 
dien klomp van vri j  onaanzienlijk.'  huisjes de overblijfselen 
van een der  oudste en merkwaardigste monumenten der 
stad verborgen moesten zitten. n geloofde hem niet, maar 
een grondig onderzoek binnen de gebouwen en ontgtavin 
gen waar die mogelijk waren brachten aan het licht, dal 
een groot gedeelte van 's-GravenSteen, niettegenstaande gruw-
zame mishandeling, nog overeind stond, en dat een hei-
stelling niet onmogelijk was. t gemeentebestuur met den 



burgemeester s aan het hoofd wist steun van de 
regeering te verkrijgen, het geheele blok tusschen de , 
de , de rue de la e en de rue du Soleil 
werd onteigend, de ontmantelings- en ontblootingswerken 
werden aangevangen en in  was men zoover  gevorderd, 
dat men zich een overzichtelijk denkbeeld kon vormen van 
het werk der  militair e bouwmeesters uit de twaalfde eeuw, 
en thans zijn de herstellingswerken voltooid en ziet men 
weder  de ongeveer  ellipsvormige omwalling, die een opper-
vlakte van  een halve hectare omsluit. e wal is ver-
sterkt door  ronde torens op trompetgewelven uitgebouwd 
boven zware rechthoekige contreforten en voorzien van 
schietopeningen tusschen de kanteelen, waarin men weder 
de houten borden heeft aangebracht, waarvan het ijzerwerk 
was teruggevonden. e poort of het chatelet, vormt een 
geheel met de omwalling, daarachter  verheft zich vrijstaand 
de donjon van langwerpig vierkanten grondvorm, daartegen-
aan staat de e galerij  van sierlijk e verhoudin-
gen en nog een aanbouwsel, waarschijnlij k van lateren tij d 
en daarachter  staat nog een afzonderlijk gebouwtje, dat 
als woning van den kastelein wordt aangeduid en waar-
schijnlij k uit de vijftiend e eeuw dateert. 

n stelle zich niet voor, bij  het binnentreden, het inwen-
dige hersteld te zien in den toestand, toen het door  de 
graven van Vlaanderen bewoond werd of toen Eduard , 
koning van Engeland, hier  met zijn gemalin in  als 
gasten van Jacob van Artevelde was gehuisvest. Slechts 
een deel der  vertrekken in den donjon zou desnoods be-
woonbaar  zijn en deze herinneren eenigszins aan den Wart -
burg, met dit verschil evenwel, dat men een meubileering, 
quasi in den geest der  twaalfde eeuw, hier  wijselijk heeft 
achterwege gelaten. Wel heeft men hier  en daar  muren 
opgetrokken, bogen en gewelven hersteld, vloeren weder 

op hun plaats gebracht, daken weder  dicht gemaakt en 
met lood bekleed, maar  blijkbaar  heeft men met groote 
zorg alles wat naar  een fantastische restauratie geleek, alle 
mooimakerij , vermeden. Van vele ruimten is de oorspron-
kelijk e bestemming dan ook niet of moeilijk terug te vin-
den en het geven van namen aan de vertrekken is dan 
ook ten deele een maatregel van orde, die den bezoeker 
het vinden van den weg gemakkelijk maakt. Verschillende 
aanwijzingen worden den bezoeker  dan ook onder  reserve 
gegeven, zoo in den kelder  van den donjon, waar  men ge-
meend heeft den ingang van het oudste kasteel van Bou-
dewijn te hebben teruggevonden. Boven dezen kelder  is 
de Salie des Gardes een ruimt e van fraaie verhoudingen, 
waarvan het gewelf rust op twee zuilen. e hierbij  gevoegde 
afbeelding geeft een blik in die zaal tijdens de herstellings-
werken. Zeer  bezienswaardig is ook de paardenstal, gele-
gen onder  het terras, dat zich voor  de e galerij 
uitstrekt . e stal is een langwerpige ruimt e van gebogen 
grondvorm naar  het beloop van den walmuur  ter  rechter-
zijde van de poort. Zij  is door  een ri j  korte, dikke zuilen 
in tweeën verdeeld, door  zware gewelven overdekt en ont-
vangt alleen licht door  de deuropening en enkele openin-
gen in de gewelven doch levert niettemin een zeer  schil-
derachtig perspectief op. Ook de zaal boven de poort is 
belangrijk en deed ons denken aan den Tower te , 
zij  is evenwel niet in zoo goeden staat van onderhoud als 
laatstgenoemd monument, men heeft haar  blijkbaar , na ver-
wijderin g van alle storende elementen, grootendeels gelaten 
zooals men haar  gevonden heeft. Op meerdere plaatsen 
kan men dezelfde opmerking maken en dit pleit voorzeker 
voor  het goed inzicht dergenen, aan wier  leiding hier  het 
herstellingswerk was toevertrouwd. 

(Word t vervo lgd .) 

Het Raadhuis  van Amsterdam . 
Zooals in de laatste weken in alle dagbladen te lezen 

stond, zou verleden week Woensdag in de -
quaestie de beslissing vallen op een voorstel, ingediend 
door  den heer n van m en eenige andere 
raadsleden, welk voorstel oogenschijnlijk tot een zeer  aan-
nemelijke oplossing van het brandende vraagstuk zou kun-
nen leiden en waarop reeds groote verwachtingen gebouwd 
werden. 

Echter  kwam, weinige dagen voor  de raadszitting, de 
heer  Jules de Vries met een ander  voorstel, om niet — 
gelijk de heeren n van m c.s. voorstel-
len — van de zijde der  gemeente voor  de stichting van 
een waardig nieuw k verb'ij f binnen de;:e gemeente 
een bijdrage aan te bieden van een som van drie millioen 
gulden, maar: aan het k voor  het Prinsenhof te betalen 
een koopsom, gelijk aan de waarde van het gebouw. 

e heer e Vries heeft dit voorstel volgenderwijze toe-
gelicht : 

..Bij  de decisie van  merd het stadhuis ter  dispositie 
van g k gesteld en het Prinsenhof ter  beschik-
king van den burgemeester. t Amsterdam nu het stad-
huis terug, dan moet zij  harerzijds het Prinsenhof aan het 

k teruggeven. Waar echter, ook bij  het weder  in gebruik 
nemen van het Paleis als , het Prinsenhof groo-
tendeels bezet zal (moeten blijven, daar  zou teruggaaf van 
dat gebouw niet wenschelijk zijn. t k zal het boven-
dien niet noodig hebben en het dus niet in natura terug 
verlangen. t is dus billij k en practisch, dat de waarde 
vergoed wordt. 

 het voorstel der  raadsleden n c.s. om 
bij  te dragen in de stich'ting van een nieuw k 
Paleis, bestaat geen enkele reden. Ware in de eerste jaren 

van het k een nieuw paleis gebouwd, dan zou dit 
natuurlij k ook van rijkswege geschied zijn. , het stich-
ten en onderhouden van e verblijven is een rijks -
en niet een gemeentezaak. n hoofdzaak echter  kan onder  -
geteekende met bedoeld voorstel niet medegaan, omdat z. i. 
de financiëele toestand van Amsterdam een dergelijke uit-
gaaf niet toelaat, te meer  niet, waar  de gemeente lasten 
draagt, die eigenlijk op het k moesten rusten. 

Gaarne zou ondergeteekende aan zijn sub-amendement den 
wensch toegevoegd hebben, dat de regeering tevens tot 
de stichting van een nieuw k verblij f te Amster-
dam moge overgaan, doch het komt hem voor, dat dit 
niet op den weg van den d ligt." 

Geen van beide voorstellen is echter, gelijk men weet, 
in stemming gekomen, maar  na langdurige discussies heeft 
de Gemeenteraad van Amsterdam in zijn jongste vergade-
rin g met  tegen  stemmen een voorstel van den heer 
Vliegen c.s. aangenomen, dat tot strekking heeft B. en W-
uit te noodigen om, alvorens omtrent de voorziening in de 
behoefte aan een nieuw Stadhuis definitieve voorstellen te 
doen, zich tot den r  van Binnenlandsche Zaken te 
wenden met de vraag te willen bevorderen, dat het -
lij k Paleis op den m weder  ter  beschikking der  Ge-
meente worde gesteld. 

n i van het vorig jaar  hebben wij  reeds beweerd, 
dat 't k naar  den doofpot was ver-
wezen, maar  boven verwachting is het eenigen raadsleden 
toch gelukt B. en W. te noodzaken, het nog eens te voor-
schijn te halen, met het bovenvermelde eveneens niet ver-
wachte resultaat, want nu is het toch uitgeloopen op de 
eenvoudige vraag om het Paleis terug te mogen hebben 
zonder  daarbij  tegelijkertij d iets aan te bieden, om daar-

door  den r  wat gunstiger  te stemmen. Betrekkelij k 
is de zaak hierdoor  eenvoudiger  geworden voor  B. en W. 
zoowel als voor  de . s men zal den r 
beleefd verzoeken de teruggave te w i l l e n bevo rde-
ren en ZExcellentie zal dan beleefd antwoorden, ja wat? 

Zal het een weigerend antwoord zijn, kortaf een verkla-
ring, dat de r  zich niet met de zaak wenscht in 

 laten? t verwachten wij  niet, maar  een rechtuit en 
krachti g bevestigend antwoord evenmin. Bovendien, zoo de 

r  al zijn medewerking toezegt, hoeveel redenen zijn 
er  niet wellicht, om het bevorderen met de uiterste kalmte 

 omzichtigheid aan te vatten. n is er  dus nog een 
derde mogelijkheid, een ontwijkend antwoord. 

Overwegen wij  dit, dan verwondert het ons niet, dat de 
Amsterdamsche correspondent van een provinciaal blad (de 
„Groninge r Courant" ) schrijft : 

, wat hebben we nu eigenlijk in de zes uur 
onafgebroken verwoed praten aan de e 
gewijd, gedaan?" 

„W e hebben niets gedaan, niets dan praten, vechten, 
geestdriftigheden toonen en nuchterheden er  tegenover 
stellen, royaal wezen in woorden en óók zuinig wezen in 
woorden. r  het historisch moment, waarop in zake Van 
Campen's bouwwerk wat gebeuren moet, hebben we nog 
geen dag nader  gebracht-" 

t voorstel-Vliegen, dat we in den laten avond hebben 
aangenomen, wil dat het gemeentebestuur  aan de regeering 
zal verzoeken, tc bevorderen, dat het Paleis op den m 
weer  ter  beschikking van de gemeente zal worden gesteld-" 

e hebben we ons practisch de uitvoering van dat be-
sluit voor  te stellen?" 

t gemeentebestuur  zal naar  de landsregeering gaan 
en daar  zeggen: „Complimenten van meneer  Vliegen en 
of hij  er  nou op rekenen kon, dat jelui een beetje gauw 
plaats maakt voor  de nieuwe bestemming, die we aan het 
huis op den m willen geven."  " 

k denk, dat de regeering beleefd en netjes zal ant-
woorden : k meneer  Vliegen wel voor  de boodschap 

 doe de complimenten terug. Overigens zien we mekaar 
nog wel eens."  " 

,,En als deze plechtigheid is afgeloopen dan zal, den-
ken we, de e haar  hoofd neerleggen, 
en eenige lange jaren den slaap der  rechtvaardigen gaan 
slapen, tot op het oogenblik, dat er  weer  opnieuw iemand 
komt, die zegt op een toon alsof hij  Amerik a heeft ont-
dekt : „Weet u wel, waarde stadgenooten, dat het Paleis 
op den m eigenlijk ons stadhuis moest zijn ?"  " 

,, „Gu t ja,"  zegt heel Amsterdam dan, ,.daar  had ik nou 
niet zoo gauw aan gedoch, zie je." " 

e correspondent vat de zaak nogal luchtig op, daar-
mede de opvatting van een groot deel van het publiek' 
weergevend, maar  wij  gelooven, dat hij  gelijk heeft. Andere 
bladen nemen het geval meer  au sérieux, zoo o- a. het 
„Nieuw s van den , dat van den beginne, d- w. z. toen 
een paar  jaren geleden, het denkbeeld, om het Paleis weder 
tot s te maken, werd opgerakeld, zich daarmede 
weinig ingenomen heeft betoond. 

r  veel gevolg verwacht het „Nieuws"  niet van de 
thans genomen radicale beslissing en het eindigt zijn be-
schouwing daarover  met de woorden: 

„E n al werd het verslag van deze , 
v erguld-op-snee, in maroquin gebonden, ter  begeleiding (in 
verzachting) van het voorstel naar n g opgezonden 

noch bij  minister , noch ten e zou het 
den indruk kunnen wegdrukken, dat de Amsterdamsche 

 zijn „verzoek"  om Van Campen's gebouw terug te 
krijgen , zelfs niet heeft willen temperen door  (om met den 
< orrespondent der  „N . . Ct."  tc sprekend „t e doen blijken 
van den ernst"  tot het geven eener  behoorlijke compen-
satie." 

n heeft nu de gevolgen van deze beslissing te 
dragen." 

Wi j  zullen in het midden laten, of er  werkelijk gevaar 
bestaat, dat de r  het ernstig gemeende van de hem 
voorgelegde vraag in twijfel zal trekken-

e „Nieuw e . Courant" , wel te verstaan haar  Am-
sterdamsche ^correspondent, denkt er  het volgende van: 

t de in het thans aangenomen voorstel gestelde vraag: 
„o f de regeering zal willen bevorderen, dat het . paleis 
op den m weder  ter  beschikking der  gemeente worde 
gesteld", niet het gewenschte onthaal vindt bij  mr. -
kerk en dat hij  er  zich eenvoudig met een ontkennend 
antwoord van zou afmaken, lijk t ons echter  niet aanneme-
lijk . Uit het debat in den raad van Woensdag zal hem 
gebleken zijn, dat niet een kleine meerderheid van  tegen 

 den terugkeer  van het paleis tot de gemeente van hee-
ler  harte wenscht — maar  hoe alleen een toevallige om-
standigheid oorzaak is, dat deze wensch niet op veel indruk -
wekkender  wijze is uitgesproken. En indien wij  rekening 
houden met de verklarin g des burgemeesters, dat het rij k 
reeds lang in gebreke is, aan het paleis de kosten te be-
steden voor  zoo hoogst noodige verbeteringen, in verband 
zelfs niet de hygiënische eischen, welke men aan het ge-
bouw te stellen heeft, omdat de hangende quaestie over 
de blijvende bestemming al zooveel jaren hangende is, dan 
is dit een motief te meer  voor  de regeering om de zaak 
tot een oplossing en de quaestie tot een bevredigend einde 
te brengen." 

e schrijver  dezer  regelen stelt zich blijkbaar  voor, dat 
Z. E. het raadsverslag ter  hand zal nemen en daaruit het 
ernstig gemeende van het verzoek wel zal opmaken. Zou 
hier  echter  niet meer  grond zijn voor  het vermoeden, dat de 
in het bovenstaande genoemde t o e v a l l i ge omstan-
d i g h e id den r  uitstekend te pas zal komen om 
de bevordering der  zaak zoo kalm mogelijk op te vatten. 

Wlat de aangehaalde verklarin g des burgemeesters betreft, 
het daarin medegedeelde zal den r  wel bekend zijn. 
maar  of deze wetenschap voor  de g een motief 
zal wezen, om de e tot de gewensch-
te oplossing te brengen kan nog betwijfeld worden. 

Wi j  gelooven niet, dat het thans gevallen raadsbesluit 
ons veel nader  tot die oplossing heeft gebracht, wij  achten 
de zaak nog niet rijp  voor  de gewenschte oplossing, en 
verwachten niet anders, dan het zoo lustig blakend vuur 
andermaal, wie weet voor  hoe lang, te zien ingerekend in 
den doofpot. 

Vereenigingen . 1 
T E N P 

T E . 

n de  Februari gehouden vergadering van deze ver-
eeniging heeft de heer - W. , directeur  van de 
aardewerkfabriek ,,de Porceleyne Fles"  te , een voor-
dracht gehouden over  ,.Fabricage en toepassing van Aarde 
werk" . 

Spreker  begon met te vertellen, dat de meest primitiev e 
vorm van aardewerk wel is de klei, uit de rivierbedding 
in vorm gebracht en gedroogd. t fabrikaat is wel zoo 
oud als de kennis van het vuur  en het vaatwerk van ge-
bakken klei kwam dan ook spoedig in zwang, vooral omdat 
de vormgeving van dit materiaal veel gemakkelijker  was 
dan het uithollen van steen- Ook werd er  door  zijn eeuwen-
durende duurzaamheid gebruik van gemaakt tot vervaar-
diging van blieven in den tij d toen men nog geen perka 
ment en papier  kende en aan het kostbare van di: materi-



aal danken wij  veel van de kennis der  oude beschavings-
perioden van vier  tot zes duizend jaar  geleden. t Britsch 

m oa. heeft een groot aantal dezer  kleitabletten. 
Bij  ieder  volk ontwikkelt zich pottenbakkerskunst, de 

meer  verfijnd e technieken echter  kwamen uit het Oosten. 
n China werd omstreeks de helft der  eeuw prachtig 

blauw gemaakt, tot men geen goede cobalt meer  vond. 
r  schijnt evenwel weer  blauw door  de Ara-

bieren ingevoerd te zijn, waardoor  ook weer  mooiere pro-
ducten ontstonden. 

t hoofdbestanddeel van alle aardewerk, porselein enz-
is klei, het bezonken verweringsproduct van rotsen; het 
komt nagenoeg overal voor, hetzij  in betere of mindere 
samenstelling, waarvan de meest voorkomende elementen 
zijn: aluminiumoxyd en silicium of kiezelzuur. Ons land 
levert klei van een hoog rjzergehalte, waardoor  deze klei-
feoort na het bakken rood wordt, of, indien tevens een 
hoog kalkgehalte aanwezig is, geel. 

Evenwel oefent de temperatuur  bij  het bakken ook een 
zeer  grooten invloed op de kleur, zoowel als op het fabri -
kaat. e hooger  de temperatuur, hoe glasachtiger  het 
fabrikaat , en men kan zeggen, dat porselein eigenlijk een 
overgangstoestand tusschen aardewerk en glas is. 

t bakken van aardewerk geschiedt bij  tot °C. 
e kleuren of verven in de keramiek bestaan, evenals het 

materiaal zelf, uit verschillende silicaten met metaaloxy-
den, waardoor  bijna alle kleuren mogelijk zijn. n onder-
scheidt daarbij  schilderen o p het glazuur  of schilderen 
v a n het glazuur. r  men het in deze kunst gebracht 
heeft, is aan tal van voorbeelden te zien, waarvan ook in 
onze musea mooie exemplaren aanwezig zijn. e meest be-
langrijk e plaats van deze industrie was Faënza, vandaar 
den naam faience, welken men tegenwoordig aan alle fij n 
aardewerk geeft. 

Ook d heeft in verschillende steden pottenbakkers 
gehad, waaraan wij  ons Oude h te danken hebben, 
't welk zeker  een nabootsing was van het oude . 
Eerst langzamerhand kwam er  een eigen n ka-
rakter  in, totdat weer  de invoer  van Chineesch en Ja-
pansch porselein door  de . Compagnie de plateelbak-
kers noopte hun werk een geheel ander  uiterlij k te geven. 

t porselein kwam namelijk zoozeer  in trek, dat men er 
zich in t op ging toeleggen het zooveel mogelijk na 
te bootsen, waarin men wel niet geheel slaagde, maar  waar-
bij  men toch een effect wist te bereiken door  het witte 
email, waardoor  het soms bedriegelijk veel op het porselein 
geleek. n deze periode bereikte t zijn grootsten bloei en 
telde meer  dan  plateelbakkerijen, waaronder  de in
opgerichte ,.Porceleyne Fles". 

e bloedperiode duurde totdat in  Wedgwood in 
Engeland het witte aardewerk vond, dat. dunner  en veel 
sterker, met zijn heldere en klcurlooze glazuur  zeer  in den 
smaak viel en het h langzamerhand van de markt 
verdrong, ja, zelfs ten slotte de geheele e industrie 
te gronde richtte. Alleen de , e Fles"  bleef over, 
doch daar  maakte men in  alleen vuurvaste steen en 
goedkoop aardewerk. Toen kwamen Joost Thooft en e 
Comte in  op het denkbeeld, door  geheel nieuwe tech-
niek te trachten de oude industrie weder  tot bloei te bren-
gen, waarbij  het sterke witte aardewerk tot uitgangspunt 
werd gekozen. r  beschildering in blauw volgens de oude 
traditi e ontstond het tegenwoordige , dat echter  in 
grondstof en glazuur, wijze van beschildering, vorm en decor, 
sterk van het oude afwijkt - t wil dan ook niets rijn  dan 
zichzelf, dus geen porselein-

Nu nog iets over  het porselein. e kunst om dit te 
maken was reeds lang in China en later  ook in Japan 
hekend en verliest zich ih de grijze oudheid- Sommigen 
meenen van eenige eeuwen voor  Christus, doch de meer 

bekende producten dateeren van de  eeuw en later. 
Egypte begon in de  eeuw. Venetië en Florence zou-
den in het begin van de  eeuw porselein gemaakt 
hebben, doch dit alles is niet het eigenlijke echte harde 
porselein, zooals van de Chineezen, maar  het volgens een 
gteheel andere techniek vervaardigde zachte porselein. t 

, dunne, doorschijnende Chineesch had echter  zulke 
goede eigenschappen, dat men op verschillende plaatsen 
pogingen aanwendde het na te maken en zoo o. a. kreeg 
Wijtman s in m het privilege tot het vervaardigen 
van porselein gelijk aan het Chineesch. t bleef evenwel 
blijkbaa r  bij  een poging. n Frankrij k maakte men in de 

 eeuw ook weer  porselein, doch het was en bleef zacht. 
n  slaagde men er  in Berlij n eindelijk in, werkelijk 

hard porselein te maken. J. . Böttger gaf voor, de kunst 
te verstaan goud te maken. Friedric h , koning van Prui-
sen, wilde hem daarom naar  Spandow doen brengen, om 
ten behoeve van den Staat te werken. Böttger nam echter 
de vlucht naar  Saksen, waar  keurvorst August , die ook 
het gerucht over  het goudmaken had gehoord, hem deed 
aanhouden en onder  toezicht stelde van Tschirnhausen, den 
grondlegger  der  Saksische glasindustrie en die reeds jaren 
lang probeerde porselein te maken. e zag al spoedig 
dat er  van goud maken niet veel kwam en ried Böttger 
zich liever  toe te leggen op het zoeken naar  porselein* 

e nu onderzocht deze alle kleisoorten en de over-
levering wil dat zijn aandacht op zekeren dag viel op het 
witte poeder  in zijn pruik . j  onderzocht dit en het bleek, 
dat hij  daarin eindelijk de zoo lang gezochte stof gevon-
den had. 

g is het, dat het zoolang gezochte en einde-
lij k gemeen goed geworden harde porselein nu weer  meer 
en meer  plaats moet maken voor  het zachte, en wel door-
dat dit laatste bij  zijn vervaardiging veel meer  mogelijkheid 
van decoratie aanbiedt. 

e laatste produkten van de bekende fabriek te Sèvres 
en der e en Oostenrijksche fabrieken zijn meestal 
van pate tendre. Porselein is alleen het wit doorschijnen-
de materiaal. 

Nu nog een en ander  over  keramiek. 
Ook hiervan vinden wij  weder  de oudste toepassing in 

Egypte, waar  oa. een blauwe tegel werd gevonden welke 
toegeschreven wordt aan den voordynastischen tijd , pl.m. 

 jaar  voor  Christus. Te s werden een groen ver-
glaasde relieftegel en groen verglaasde kapiteeltjes gevon-
den van omstreeks  jaar  vóór Christus. 

Van den grooten bloeitijd van het rijk  pl.m.  tot 
 voor  Christus is meer  bekend- s van aardewerk-

fabrieken zijn uit dien tij d gevonden evenals toepassing 
van tegels met reliëffiguren bedekt met gekleurde glazu-
ren. Zeer  interessante toepassingen van dien aard zijn ook 
gevonden in Babylonië. 

Volgens Sir . C. n zou de toren van Babel 
(of der  zeven planeten) van pl.m.  voor  Christus be-
staan hebben uit geglazuurde steenen met voor  de  pla-
neten  verschillende kleuren. e ontgravingen brach-
ten een stadspoort van Babel aan het licht met een muur-
bekleeding eveneens van geglazuurde relieftcgels. 

Een en ander  analoog aan de gevonden Egyptische over-
blijfselen. 

t bekend zijn wel de friezen van Suza en Perzië 
van verglaasde relieftcgels, die van pl.m.  voor  Chris-
tus afkomstig zijn. 

d kwam intusschen Griekenland tot groo-
ten bloei. Echter  werd daar, vreemd genoeg, alleen terra-
cotta (zonder  glazuur) toegepast. Eerst in de middeleeuwen 
kende men overal in Europa terracotta tegels met lood-
glazuur, ook inlegwerk van verschillende gekleurde klei, 
meest dan nog met loodglazuur. 

n de  eeuw begon de opbloei van Perzië. t 
z.g.n. goudluster  vindt zijn weerga niet in rijkdo m van 
kleur. 

n de  en  eeuw komt de opbloei weder  in 
: vooral m munt uit door  het aantal tegel-

fabrieken. 
e betonbouw van tegenwoordig vraagt meer  dan de 

baksteenbouw van vroeger  bekleeding. Vandaar  dat de fabri -
cage tracht weder  een materiaal samen te stellen, dat be-
stand is tegen het klimaat. e  of z.g.n. gesinterde 
materialen zijn daarvoor  bij  uitstek geschikt. 

e voordracht werd veraanschouwelijkt door  tal van 
schitterende lichtbeelden. 

B o u w k u n st en V r i e n d s c h ap te . 
n de laatst gehouden algemeene vergadering der  vereeniging B. en V . 

zijn in de plaats van de aftredende bestuursleden, de heeren P. G. Buskens, 

A. J. Th. k en W. c Czn., gekozen de heeren B. Buurman, . 
B. n en C. B. van der  Tak. Tot voorzitter  en ie secretaris zijn 
herbenoemd de heeren Alb . Otten en J. n de . 

N van het d , 

uitgeschreven door  Wed. J. Ahrend &  Zoon's Boek-

handel en Uitgevers , Amstetdam. 

G No.

Gevraagd wordt: Een ontwerp voor  de versiering van 
een plafond, geschikt om in schablone-techniek te wor-
den uitgevoerd. t plafond is van een tuinkamer, die . 
hoog, . lang en . breed is, terwij l de versiering 
moet bestaan uit een rand öf middenstuk. 

Verlangd wordt: 
 Een schets van de geheele versiering in kleur. 
 Een teekening, uitgevoerd in zwart op wit papier  of 

carton (dus niet gewasschen en geschikt voor  reproduc-
tie), die  X . groot is, en waarop voor  moet komen 
het middenstuk in zijn geheel en één der  hoeken. 

 Een teekening, uitgevoerd in zwart op wit papier  of 
carton, (niet gewasschen, geschikt voor  reproductie) van 
de hoekoplossing, groot -

e Wed. J. Ahrend &  Zoon's Eoekhandel en Uitgevers-
. stelt de volgende prijzen beschikbaar: 

iste prij s  prij s  prij s f
en  prij s ieder  f

G No.
Gevraagd wordt: Een natuurstudie naar  een plant, met 

toepassingen van deze plant in ornament. e inzendingen, 
moeten aan de volgende eischen voldoen: 

e natuurstudie moet naar  een levend exemplaar  zijn 
gemaak', (dus niet naar  fotograiic cf teekening) en bevatten: 

a: de plant in haar  natuurlijk e groeiwijze en b: de onder-
deelen ervan gestyleerd. 

e toepassingen in ornament moeten minstens een 
kleinste afmeting hebben van . 

e teekeningen moeten op wit papier  of carton zijn 
vervaardigd uitsluitend in zwart, zoodanig, dat ze voor  repro-
ductie geschikt zijn (dus geen gewasschen teekeningen),. 

e toepassingen in ornament moeten vergezeld gaan 
van een afzonderlijke omschrijving, voor  welke doeleinden 
ze gebruikt kunnen worden. 

e Wed. J. Ahrend &  Zoon's Boekhandel en Uitgcvers-
. stelt de volgende prijzen beschikbaar: 

iste prij s  prij s  prij s f
e inzendingen moeten vóór of op i  in bezit 

zijn van de Wed. J. Ahrend &  Zoon's Boekhandel en Uit-
, Singel  Amsterdam. e inzen-

ding moet voorzien zijn van een motto, en vergezeld gaan 
van een gesloten enveloppe, waarin naam en adres van den 
inzender, en waarop hetzelfde motto voorkomt, dat op de 
teekening staat. 

All e inzendingen blijven het eigendom van den inzender. 
e uitgeefster  van Sierkunst behoudt zich echter  het 

recht voor, a l l e inzendingen te reproduceeren, die de Jury 
geschikt acht voor  publiciteit . 

e bekroonde ontwerpen worden gereproduceerd met den 
naam van den inzender; de niet bekroonde met het motto 
alleen. 

e Jury zal bestaan uit de heeren Chri s , Georg 
r  en Jan Godefroy. 

G Arbeiderswoning meubileeringen van 

,,Ons "  te . 

t van alle ingekomen ontwerpen: 
. o . 

o „Eenvoud" . 
o r  willen tot kunnen". 
o „ Y Z" . 
o „Prijsvraag" . 
o e halve cirkel" , waarin rechthoek 

diagonalen en halve cirkel (geteekend). 
o k in cirkel"  (geteekend). 
o „Eenvoud in het huiselijk leven, 

t de mensch naar  hooger  streven." 

9- o „Schijnen is een ijdl e waan, 
Op het wezen komt het aan." 

o „Travail" . 
o 
o „Eenvoud"  en o ,,Eigen". 
o „Stop" . 
o „Zonder eenvoud geen gezelligheid" 
o . 
o ,,Waarheid en Eenvoud". 
o "  en o „Anny " 
o „Eenvoud  en . 
o „Colla "  en o „Jetta" . 
o s,Cirkel  in driehoek"  (geteekend). 

E N van benoembaarheid 
tot technische betrekkingen bij  den Waterstaat en de 
burgerlijk e openbare werken in , en 
regelen betreffende de uitzending van personeel uit Ne-
derland voor  zoodanige betrekkingen. 

Bij k besluit van  Januari  No-  zijn, 
met intrekkin g van het k besluit van  Februari 

 No. h Staatsblad"  No.  vastgesteld 
de volgende bepalingen: 

Artike l
V o o r w a a r d en van b e n o e m b a a r h e i d. 

Bij  den Waterstaat en de Burgerlijk e Openbare Werken 
in ë zijn benoembaar: 

A- . tot a d s p i r a n t - i n g e n i e ur  en de hoogere in-
genieurs-betrekkingen, zij, die aan de Technische -
school of aan de voormalige Polytechnische School te t 
het diploma van civiel-ingenieur  hebben verworven; 

. tot i n g e n i e u r, respectievelijk hoofdingenieur, 
v o or  de g o u v e r n e m e n t s g e b o u w e n, zij, die aan 
de Technische  of aan de voormalige Poly-
technische School te t het diploma van bouwkundig- of 
civiel-ingenieur  hebben verworven en ten genoegen van 
Onzen r  van n of van den directeur  der  Bur-
gerlijk e Openbare Werken in , al naar 



gelang zij  in Nederland dan wel in ë 
worden in dienst genomen, bewijzen van voldoende practi-
sche ervaring op architectonisch gebied hebben gegeven; 

B. tot a r c h i t e c t , zij, die voldaan hebben aan een 
der hieronder  sub C genoemde eisehen voor  de betrek-
king van opzichter  en daarenboven aan het examen over-
eenkomstig het bij  dit besluit gevoegde programma; 

C. tot o p z i c h t e r: 

 zij, die met goed gevolg het examen voor  opzichter 
van den t in Nederland hebben afgelegd en, 
na ten genoegen van Onzen r  van n bewijzen 
van voldoende practische ervaring en van algemeene ge-
schiktheid te hebben gegeven, voor  de benoeming uit Ne-
derland worden uitgezonden; 

 zij, die als onderopzichter  bij  den Waterstaat en de 
Burgerlijk e Openbare Werken in vasten dienst van den 
lande werkzaam zijn, met dien verstande, dat degenen onder 
hen, die tot ondcropzichter  zijn benoemd zonder  te vol-
doen aan den eisch, bedoeld sub , §, litt - a, hieronder, 
niet voor. de betrekking van opzichter  in aanmerking komen, 
alvorens ook aan dien eisch is voldaan; 

ü . tot o n d e r o p z i c h t e r: 
i . zij, die in het bezit zijn van een getuigschrift van: 
a- het met ,gocd gevolg afgelegd eindexamen van den 

cursus tot opleiding van bouwkundigen aan de n 
Wilhelminaschool te Batavia, de burgeravondschool te 
Soerabaja of van eenige andere door  den Gouverneur-Gene-
raal hieronder  gelijkgestelde onderwijsinrichtin g in Ncdcr-

; 
b- het met goed gevolg afgelegd examen voor  opzichter 

van den t in Nederland; 
c. het met goed gevolg afgelegd examen voor  opzichter 

van den Waterstaat en de Burgerlijk e Openbare Werken in 
ë overeenkomstig de vóór de inwerking-

treding van dit besluit gegolden hebbende bepalingen; 
 zij. die, zonder  in het bezit te zijn van een diploma 

als sub  bedoeld, naar  het oordeel van den directeur  der 
Burgerlijk e Openbare Werken in de practij k als onderbaas, 
dagelijksch opzichter  of in dergelijke functiën reeds ge-
toond hebben grooten aanleg te bezitten voor  het vak van 
opzichter  en op wier  opneming in dienst van den lande 
ook in verband met hunne persoonlijke eigenschappen en 
hun leeftijd veel prij s valt te stellen; 

E- tot m a n t r i - o p z i c h t e r : 
inlandsche jongelieden, die na een practische voorberei-

ding van ten minste drie jaren, voldaan hebben aan de 
door  den Gouverneur-Generaal voor  die betrekking vast-
gestelde of nog vast te stellen eisehen van bekwaamheid 
en geschiktheid. 

Artike l

O v e r g a n g s b e p a l i n g e n. 

 Zij , die bij  het in werking treden van dit besluit 
bij  den Waterstaat en de Burgerlijk e Openbare Werken een 
der in art- i genoemde betrekkingen bekleeden of bekleed 
hebben, of in het bezit zijn van een diploma B van be-
noembaarheid tot de betrekking van architect, krachtens 
Vroeger  geldende bepalingen verkregen, worden beschouwd 
aan de eisehen, bij  art-  voor  dezelfde betrekking gesteld, 
voldaan te hebben, met dien verstande evenwel, dat zij. 
die volgens de vroegere bepalingen alleen benoembaar  zijn 
tot opzichter  der  of  klasse, niet tot opzichter  der 
iste klasse kunnen bevorderd worden-

 Zij . die, zonder  bij  het in werking treden van dit 
besluit de betrekking van opzichter  bij  den Waterstaat en 
dc Burgerlijk e Openbare Werken te bekleeden of te heb-
ben bekleed, volgens de vroegere bepalingen tot die be-
trekkin g benoembaar  waren en aan wien uitzicht op een 
plaatsing als opzichter  is gegeven, kunnen tot genoemde 

betrekking nog worden benoemd op den voet door  den 
Gouverneur-Generaal te bepalen-

Artike l
E x a m e n s. 

t examen voor  architect wordt elk jaar  afgenomen 
door  commissiën, die zullen worden benoemd volgens be-
staande of nog door  den Gouverneur-Generaal uit te vaar-
digen voorschriften. 

Tot het afleggen van dit examen worden slechts toe-
gelaten opzichters bij  den Waterstaat en de Burgerlijk e 
Openbare Werken in , die gedurende ten 
minste  jaren actief als zoodanig werkzaam zijn geweest 
of dienst hebben gedaan, zullende de tijden, met binnen-
landsch verlof buiten bezwaar  van den lande, met buiten-
landsch verlof — uitgezonderd kort verlof, verleend op den 
voet der  regeling in h Staatsblad"  No.  no. 

 —, dan wel op non-activiteit of in het genot van wacht 
geld doorgebracht — voor  zoover  zij  althans gedurende 
den tij d van hun non-activiteit of waarin zij  op wachtgeld 
waren, niet met de waarneming van de betrekking van 
opzichter  belast waren —, voor  de berekening van dezen 
termij n niet medetellen- n bijzondere gevallen, te zijner 
beoordeeling, kan de Gouverneur-Generaal dispensatie ver-
leenen van de bepaling, volgens welke de opzichters  jaren 
als zoodanig moeten hebben gediend om tot het examen 
voor  architect te worden toegelaten. 

 Wie zich reeds driemaal voor  het examen van archi-
tect heeft aangemeld en afgewezen of uit anderen hoofde 
dan om wettige redenen, ter  beoordeeling van den direc-
teur  der  Burgerlijk e Openbare Werken, niet verschenen is, 
dan wel zich teruggetrokken heeft, wordt niet meer  tot het 
afleggen daarvan toegelaten-

Artike l

U i t z e n d i n g ui t N e d e r l a n d. 

 Wanneer  uitzending van technisch personeel voor  den 
Waterstaat en de Burgerlijk e Openbare Werken noodig is, 
wordt daartoe overgegaan door  Onzen r  van -
niën, die dat personeel stelt ter  beschikking van den Gou-
verneur-Generaal. 

 Geene uitzending heeft plaats dan nadat uit een van 
e ingesteld geneeskundig onderzoek is ge-

bleken van een gezond lichaamsgestel en vrijdo m van ge-
breken, die voor  den dienst in ë onge-
schikt maken. 

 Aan de uitzending uit Nederland zijn, behalve over-
tocht voor  gouvernementsrekening op den voet der  daar-
omtrent geldende bepalingen, verbonden de volgende voor-
deden : 

 voor  hen, die bestemd zijn om tot: 
a- adspirant-ingenieur; 
b. ingenieur  voor  de gouvernementsgebouwen te worden 

benoemd, eene voorloopige bezoldiging van: 
a. f  (eenhonderd vijfti g gulden) 's maands; 
b.  (twee honderd vijfti g gulden) 'smaands; 

benevens: 
a. en b. een gratificati e voor  uitrustin g van f  (een 

duizend vijfhonderd gulden); 
 voor  hen, die bestemd zijn om tot opzichter  te wor-

den benoemd; 
a. eene voorloopige bezoldiging van f  (tachtig gulden) 

's maands; 
b. een gratificati e voor  uitrustin g ten bedrage van f

(een duizend gulden)-
e voorloopige bezoldigingen gaan in met den dag 

van inscheping. 
Artike l

V e r b i n t e n i s voor  het ui t te zenden pe rsonee l. 

Zij , die door  Onzen r  van n ter  beschik 
king van den Gouverneur-Generaal worden gesteld, om te 

worden benoemd tot een der  in dit besluit genoemde be-
trekkingen, verbinden zich tot terugbetaling van alle gelden, 
welke te hunnen behoeve zijn voldaan ter  zake van over-
tocht en van gratificati e voor  uitzending, indien zij  binnen 
den tij d van vij f jaren na aankomst in , 
anders dan tengevolge van welbewezen ziels- of lichaams-
gebreken, buiten eigen toedoen ontstaan (ter  beoordecling 
van de , uit 's lands dienst worden ontslagen, 
of indien zij  niet binnen den hun aangewezen tij d naar 

ë vertrekken, dan wel de reis derwaarts 
moedwillig afbreken. 

Artike l 6-
. 

t besluit treedt in werking op een door  den Gouver-
neur-Generaal te bepalen tijdstip -

P r o g r a m m a voor  het aanvullingsexamen vereischt 
voor  de benoembaarheid tot architect bij  den Wa-
terstaat en de Burgerlijk e Openbare Werken in 

-

A- n en waterpassen-
e kennis van hetgeen vroeger  te dezen aanzien vereischt 

werd volgens: 
a. van het programma A, bedoeld bij  artikel  letter  c, 
 van de „Bijzonder e Voorwaarden", vastgesteld bij  het 

k besluit van  Februari  no. h 
Staatsblad"  no.  uitgebreid tot grootere, meer  inge-
wikkelde en niet vlakke terreinen. 

t vervaardigen van en gebruik van tranche-kaarten.. 
Juist begrip en het gebruik van meer  ingewikkelde in-

strumenten, als: afstandmeters, theodolieten, theodoliet-
boussoles, tranche-montagnes, sextanten. 

B- s van werktuigen. 
r  volledige kennis van hetgeen volgens c van het 

bovenbedoeld programma A vereischt werd, uitgebreid tot 
cle stoombaggermolens. 

Juist begrip van de gevallen, waarin en de wijze waarop 
de verschillende werktuigen bij  bouwwerken moeten wor-
den gebruikt- t in de dagelijksche exploitatiekosten 
en opbrengsten van bemalingswerktuigen en baggermolens. 

Berekening ,van de krachten bij  de werktuigen tot het 
verplaatsen van lasten. 

C s van bouwstoffen. 
r  volledige kennis van hetgeen volgens letter  d van 

ihet bovenbedoelde programma A vereischt werd. 
Grondige bekendheid met de wijze waarop de bouwmate-

rialen worden gekeurd en de eisehen waaraan zij  moeten 
voldoen en van de wijze waarop zij  moeten worden gebruikt-

s ,van de vervaardiging dier  bouwstoffen. 
. Burgerlijk e bouwkunde. 

e kennis van hetgeen volgens letter  e van het boven-
bedoeld programma A vereischt werd, uitgebreid tot meer 
samengestelde gebouwen, als grootere e woonhui-
zen, gebouwen met verdieping, met samengestelde kapcon-
structies, hospitalen en andere gebouwen met eene speciale 
bestemming. 

e candidaat zal blijken moeten geven met talrijk e op 
de uitvoering en het onderhoud der  werken betrekking heb-
bende zaken, niet slechts in theorie, maar  ook door  aan-
schouwing ,en persoonlijke ondervinding bekend te zijn-

Bekendheid met de bestaande normaalontwerpcn en mo-
dellen. 

s van de samenstelling en van de hoofdtrekken der 
berekening van ijzeren kappen. 

e kennis van in ë toepasselijke ornementatie. 

E . Waterbouwkunde. 
e kennis van hetgeen volgens letter  f van het boven 

1 edroeld programma A vereischt werd, uitgebreid tot meer 
belangrijke waterbouwkundige werken, als: grootere vaste 

n met houten schoor- of hangwerken, kabelbruggen 

en andere bruggen met in ë gebruikelijken en daar  te 
construeeren bovenbouw; kleine beweegbare bruggen, oever-
en strandverdedigingen, kleine schutsluizen en diverse sluis-
en andere constructies, welke bij  bevloeiingswerken veel-
vuldig voorkomen. 

e candidaat zal blijken moeten geven met talrijk e óp 
de uitvoering en het onderhoud der  werking betrekking 
hebbende zaken, niet slechts in theorie, maar  ook door 
aanschouwing en persoonlijke ondervinding, bekend tc zijn. 

Vereischt wordt een grondige kennis van de samenstelling 
der onderdeelen. 

Bekendheid met de opnemingen en onderzoekingen, die 
aan het ontwerpen en uitvoeren van waterbouwkundige wer-
ken moeten voorafgaan. 

s van het ontwerpen en aanleggen van wegen in 
verschillend ,terrein. 

Grondige kennis voor  de samenstelling en het onderhoud 
der verschillende in ë gebruikelijk e wegverhardingen. 

s van het ontwerpen en aanleggen van kleine water-
leidingen. 

F. s der  voornaamste reglementen en bepalingen 
betreffende het beheer  en toezicht op de burgerlijk e open-
bare werken in -

G  No. n l P. A. Weel-
denburg, met portret . 

O f f i c i e e l G e d e e l t e. Verslag van de g van 
 Februari  — g Algemeene Admistratieve Voor-

schriften, (slot). 

B e r l i j n s e . t , door 
. T . n b. i. met afbeeldi ngen op losse plaat. 

e g te Zaandam, door  J. . W. n b. i. 
B e t on ij  ze r, door  A. W. C. s c. b. i. 

S o c i a le e en T e c h n i e k. . e gevolgen van den 
woningnood, door  J. . B. . 

n S t u k k e n. e bebouwing van Uilenburg. 
e p l a a t . Buitenhuis bij  Naarden, arch. J. . W. n b. i. 

A No. n betreffende het Genoot-
schap. 

P. A . W e e 1 d e n b u r g, f, J. F. S t a a l, f-

n van Zweedsche en Noorsche architectuur , uit het 
Openlucht-museum te Stockholm, door . de . 

E en C e m e n t s o o rt geweigerd. 
. , door  A. W. Weissman 

V e r p l a a t s i n g van een Petroleumtank, door  Van de Wijnpersse, met 
afbeeldingen. 

E  No.  E c h o ' s . s over  bijwerk , vroeger 
en thans. 

e v e r a n d e r i n g en van de m en het Paleis, door  ]. . W. 
n b. i. 

s over  straatwegen. 

E  No n in verband met het in 
werking treden van de Octrooiwet. Voordracht, gehouden in de gecombi-
neerde vergadering der  Afdeelingen voor  Werktuig - en Scheepsbouw en 
voor  Electrotechniek, van  November  door . . E. W. (. G. 
Snijder  van Wissenkerke. 

n van Santiago de Chili , door  Prof. G. . van 
k Broekman c. i., met afbeeldingen. 
s over  den wrijvingsweerstand van schepen, door  J. . E. Triebar t 

c. i.. met afbeeldingen. 
A a n b o u w van oorlogsschepen in  door  J. . Beucker  Andreae. 

r  V e r b a n d fii r  die n der  Tech-
nik , door . Bienfait w. i. 

 B. v. T . No
Officieel gedeelte — n — Verslagen van Vergaderingen — 

Beton en gewapend beton in de practij k (vervolg) — Zinker s bij  waterlei-
dingen. — Gemengd. — Verslag der  commissie voor  de machinisten-
examens over

E  No.  J. F. S t a a l, t-
N e d e r l a n d s c he A a n n e m e r s b o n d. Officiëele n 



E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 

t t i e n j a r i g b e s t a an der  afdeeling Utrecht. 

G r o n i n g e n . 

A f de e  i ng v e r s 1 a g e n. t  Januari  — l'trecht Ver-

slag

E E No. e dro-
gerijen. — t glazuren van dakpannen. — Torenbouw in gewapend 
beton. — t gebruik van teer  tot het drijven van . 

Vacant e Betrekkingen . 

Zoekt gij  een betrekking? 
Zoo ja, lees dan het v o l g e n de a a n d a c h t ig en 

zoek dan op een wijze, zoodanig, dat gij  althans kans op 
succes hebt. n klaagt, dat zelfs bij  aanhoudend 
sollicitceren, de gewenschte uitkomst steeds op zich laat 
wachten, dat sollicitceren niets geeft, en ten einde raad 
laat hij  zich inschrijven in een lijst van dienstaanbiedingen, 
om te ervaren, dat dit ook niets geeft. 

s het dan beter  niets te doen en te wachten tot er  een 
aanbieding uit de lucht komt vallen? n weet, dat 
die gevallen zeldzaam zijn en zoo iets slechts enkelen Zon-
dagskinderen ten deel valt. 

s wel zich laten inschrijven in de lijst en wel sol-
liciteeren, het eerste behoeft slechts een brief te kosten, 
waarmede men het informatie-bureau zoo volledig mogelijk 
inlicht en dan is afwachten de boodschap; het tweede ver-
eischt meer  moeite, meer  activiteit. t is daarbij  niet vol-
doende het eerste het beste weekblad te nemen, de lijst 
der vacante betrekkingen na tc zien en in het wilde tc 
gaan schrijven op alles, wat daarin geschikt voorkomt. 

n loopt dan in den regel gevaar  te laat te komen. 
t zal natuurlij k steeds de voorkeur  verdienen, direct 

op advertenties te schrijven. e Opmerker"  is van ouds 
een gezocht blad geweest voor  de plaatsing van aanvragen 
en wie het blad geregeld des Zaterdags ontvangt, kan lang 
en breed zijn stukken verzonden hebben, voor  een mede-
lezer  de advertentie onder  de oogen krijgt . 

r  bij  het gebruik maken van de lijst der  Vacante 
Betrekkingen is het nog meer  noodig met spoed en voort-
varendheid te handelen. e opgaven in die lijst worden 
steeds overgenomen d i r e c t uit dag- cn weekbladen, n i m-
m e r neemt e Opmerker"  ze over  uit andere lijsten, 
die niet te controleeren zijn. maar  ook bij  direct overnemen 
is het onvermijdelijk , dat de opgaven bij  eerste plaatsing 
in de gunstigste gevallen  of  dagen, in het ongunstigste 
een weck oud zijn, en bij  de 'tweede plaatsing moet hier 
nog een week worden bijgeteld. 

Toch zijn ons genoeg gevallen bekend van personen, 
die van het tijdi g gebruik maken van de lijst succes heb-
ben gehad, hetgeen ons wel eens, maar  gelukkig niet dik 
wijls, daaruit bleek, dat zij  hun abonnement opzegden met 
de mededeeling, dat zij e Opmerker"  niet meer  noodig 
hadden. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbanden , 
. , Tennisbanen, enz. — — — 

T " 
U E N N 

W E N 16 -

 V A N 
Pui- en Winkel-
betimmeringen — 

Complete Winkel 
inrichtingen 

R  Stoom-Timmerfabriek .TIMMAN. „ D E A T L A S " . 
— P r  U » o p g a v en worden op aanvraag vorst rokt . — 

, . - Tel. 390S. 

 T , 0 N 
N.V . . , v/h. J . E BOE  &  CO., N 

— B o u w k u n d i g  Zie adv. in dit No. (

— O p z i c h t er  b. d. Gemeentewerken te Assen. Zie adv. in dit No.

— T w ee B o u w k u n d i g e Te e k e n a a r s. Zie adv. in dit No. (

— , aan de Teekenschool voor n te Amsterdam 
voor  den Winteravond-Cursus tegen  Sept. a.s.. met Acte . O. Sollici-
tanten wordt verzocht, zich voor  Eebruari a.s. schriftelij k (niet persoon-
lijk ) aan te melden bij  den r  der  School. a Costastraat No.

— T e e k en aa rs voor  afdeeling (iasfabrieken en Transportinrichtingen . 
k ..Jaffa", s Smulders &  Co.. te Utrecht.

— , bij  de  te . Solli-
citaties schriftelij k  den  der  Gemeentewerken, Stadstimmerhuis. 

G «loor 

OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  voor  gewone deuren of veiligheidsdeuren geheel gereed levert 

CRUYFF, AMSTERDAM, N. Z. Voorb.w . 146. Te . 2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gra'is en franco. 

A. VAN E  T , 
Fabrikant Cementtegels, - ^ u ^ U V J > 

M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen. l 132. 
G. J . A. TRESTORFF, voorhee n C. VAN HEERDE. 

. - Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Haarlemmerwe g 329 te AMSTERDA M 

Telef. Inte.-c 478. 
. ^ 9

Fabriek van - en .

. *** *  * » < M A B H E Z E H 
- ' U T W Ï ! 1 0 '1JALOUZIEEH.ROLLUIKE N enz. 

Kunstzandsteenfabne k „ARNOUD , Hillegom . 
= uimmm W A A L - B mm = 

. VENN, voorh. A. 5 dzn., 
. 

J en . 
j  tot Vervaardiging en g van 

, voorheen 
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P A P I E R S T U C 
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Opgerieht 1N0O. - Tel. lui . . 

voor - en G 

in a l l e stijlen en volgens teekening. 
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S per  jaar  Jan.— ) voor 
het binnenland 

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover  op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 
 Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  België . . ] 2 J

Voor de overige landen der  Post-Unie, « 5 
met inbegrip van ë en f i
Zuid-Afrik a ) % § 

A f z o n d e r l ij  ke n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling: met plaat

, idem, zonder  plaat »

N van  tot en met  regels . , 
het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor eiken regel meer  »
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

Brieve n van Piet van Diever . 
. 

A m i c e ! 

t is wel wat banaal, om de correspondentie te her-
vatten met een praatje over  het weer, maar  de zaken, waar-
over  heden ten dage in de wereld gesproken en geschreven 
wordt, zijn voor  een groot deel zoo onbelangrijk, of als 
de zaken zelf belangrijk zijn, wordt er  dermate over  ge-
bazeld en zooveel onzin aan den zetter  toevertrouwd, dat 
ik ruimschoots geëxcuseerd ben, wanneer  ik nu begin met 
de mededeeling, dat wij  ook hier  een zeer  exceptioneelen 
winter  beleven en ik mij  afvraag, waarop dat moet uitloo-
pen, wanneer  de nachtvorsten komen, die wij  ook hier 
kennen. Wij  hebben hier  al een paar  echte lentedagen 
gehad, afgewisseld met mistige, donkere dagen. n heerscht 
hier  een .stilte, zooals gij  U in n g moeilijk kunt 
voorstellen en hoewel niet onaangenaam, die stilte brengt 
een mensch tot inkeer  in zich zeiven. t overkomt mij 
niet veel, maar  toch een enkele maal, dat ik dan aan het 
philosopheeren ga, lang duurt het niet, want meestal vind 
ik spoedig in lectuur  of werk iets dat mij  afleidt, voor  mij 
kruip t de tij d hier  niet als voor  den ouden boer, die 's mor-
gens uit zijn bed naar  zijn stoel sukkelt en 's avonds zijn 
bedstede weer  opzoekt en voor  wien de eene dag precies 
gelijkt op den andere. Wel is er, oppervlakkig beschouwd, 
des winters in mijn rustig bestaan ook niet veel variatie, 
maar  toch, telkens als mijn oog op den scheurkalender 
valt, merk ik op, hoe de tij d nog even snel voort vliedt 
als vroeger. a ruit" , het was, als ik mij  niet vergis, 

de lijfspreuk van o de Groot, en de waarheid, die zij 
bevat, zal hem bij  zijn rustig verblij f op n even-
goed voor  oogen hebben gestaan als later  in het veel-
bewogen leven. 

Zoo kwam ik dan dezer  dagen tot het besef, veel ver-
nuft was daar  weliswaar  niet voor  noodig, dat alweder  haast 
een zesde deel van  tot het verleden behoort, en ik 
nog heel slecht mijn belofte ben nagekomen, om U ge-
middeld eens in de maand wat van mij  te laten hooren. 
k heb de toezegging gedaan bij  onze laatste ontmoeting, 

dat weet ik wel, het was in Utrecht aan 't Centraal-Sta-
tion, ik kan het tijdsti p nog wel op den minuut af in het 
spoorboekje nazien en dat kunt gij  ook. A l waren er  geen 
getuigen bij , ik wil geen de minste moeite doen, om het te 
ontkennen, maar  bij  nader  inzien wilde ik toch wel, dat 
ik maar niets beloofd had, want er  is wel stof genoeg, 
om over  te praten en te schrijven, maar  wat ik U zou 
willen mededeelen is niet alles geschikt, om het zoo maar 
in e Opmerker"  te zetten. 

Zulk e overwegingen zijt gij  niet van mij  gewend en wel-
licht denkt gij, Piet wordt oud en zwaartillend, hij  durf t 
niet meer  te zeggen, wat hij  op 't hart heeft, hij  heeft 
zich ook al een goudschaaltje aangeschaft, om alles eerst 
te wikken en te wegen. Gij  moogt er  van denken wat gij 
wilt , oud word ik, dat worden wij  allemaal als wij  het 
leven houden, maar  zwaartillend ben ik nog niet en wees 
daarvoor  maar  niet bang, dat zal ik zoo gauw niet worden, 
daar  zorgen de menschen wel voor. n doen en laten 



66 

is daarvoor  te amusant, wanneer  men het op een afstand 
bekijkt . k moet mij  altij d bedwingen, om niet den draak 
de steken, soms met dingen, die als ernstig bedoeld zijn, 
en ik verzet mij  tegen die neiging, door  te beginnen en zoo 
lang mogelijk vol te houden, de dingen van den mooien 
kant te bekijken. 

t kost anders moeite genoeg, om er  ernstig bij  te blij -
ven. Zag men vroeger  in de couranten nog wel eens ver-
makelijke uittreksels van gemeenteraadsverslagen uit kleine 
dorpjes in g en Brabant, thans kunnen de liefhebbers 
zich amuseeren met die verslagen uit de drie groote steden 
van ons land. die, al naar  men de zaken opvat, een tragi-
schen of komischen indruk op den lezer  maken. t begint 
meer  en meer  in de provincie de aandacht te trekken, hoe 
men in de groote steden bezeten schijnt door  de bouwwoede, 
of juister  door  een praatwoedc over  bouwplannen, die alle 
perken te buiten gaat. j  wordt met millioenen om-
gesprongen, alsof het 's lands defensie gold. r  zijn (de 
belangen der  groote gemeenten dan niet even gewichtig 
als die van 's lands defensie ? zult gij  misschien vragen, 
althans zoo gij  niet even doordenkt, want het zou een 
domme vraag zijn van een groot-stedeling aan een platte-
lander. Omgekeerd zou zij  nog te verklaren zijn, maar  gij 
kunt mij  niet wijs maken, dat gij  gelooft, dat al die drukt e 
gemaakt wordt met het oog op het werkelijk gemeente-
belang en gij  weet evengoed als ik, dat in den regel 
allerlei andere belangen, dikwijl s persoonlijke en geldelijke, 
en politieke overwegingen de drijfveeren zijn. t is nog 
altijd , zooals indertij d Goeman Borgesius zeide, „d c verpes-
tende adem van de potitiek" , die de mooiste zaken bederft 
en het veel-geliefde spreekwoord t hemd is nader  dan 
de rok" , waarachter  het grofste egoïsme zich verschuilt. 

h erger  je niet! Ja, gij  hebt goede praten, erger 
je maar eens niet bij  zooveel ergerlijks. h er  maar eens 
om, als je nog niet geheel versteend bent. t kan alleen 
een sfinx en als onze beeldhouwers nu nog sfinxen maak-
ten, zou dc fijn e glimlach, die men bij  de Egyptische kan 
opmerken, misschien voor  een treurenden trek plaats maken. 

s het niet om te huilen, dat miserabel gespartel van een 
burgemeester  van Amsterdam, om uit de klem tc geraken, 
nu men hem voor  de tweede maal te pakken heeft met die 
lastige e ? Zoekt hij  niet uitvluchten 
als een schooljongen, die pijn in zijn buik voorwendt, omdat 
hij  zijn thema niet af heeft? 

s het niet om te huilen, zooals men in n g met 
het oude, gezellige Schouwburgje handelt? s het niet of 
men kinderen met bouwdoozen ziet spelen, waar -
en Paleisplannen of verkeerswegen ter  sprake komen? Ware 
het alles maar  kinderspel, dan zou men het aardig kunnen 
vinden en er  hartelij k om kunnen lachen. r  het ver-
beeldt ernstig behartigen van gemeentelangen en mitsdien 
voegt het ons er  een ernstig gezicht bij  te zetten. s 
de belangen der  bouwkunst zijn bij  die plannenmakerij  ten 
nauwste betrokken; haast elke weck gaan er  adressen van 
bouwkunstvereenigingen aan autoriteiten, men kan er  soms 
niet gauw genoeg bij  zijn om onbekookte besluiten te voor-
komen, maar  ook al is men nog bij  tijds, er  wordt al bijster 
weinig notitie genomen van al die adresbewegingen, zoo 
weinig, dat ik mij  wel eens heb afgevraagd, of door  dat her-
haaldelijk kloppen aan doovemans-deur, het aanzien van de 
bouwmeesters niet meer  geschaad dan gebaat wordt. 

k acht het een onbegonnen werk, op deze wijze de 
bouwkunst te willen bevorderen. 

t ons liever  uit het gedrang blijven, wanneer  wij  dat 
ernstig meenen, op eigen terrein is genoeg te doen. t 
kan niet anders of wij  moeten dat uit het oog verliezen met 
al dat zoogenaamd naar  buiten werken. Waarschuwende 
stemmen gaan reeds op, laat de bouwmeesters daarnaar 

luisteren, wanneer  zij  willen, dat mettertij d aan de van hen 
uitgaande waarschuwingen aan autoriteiten het oor  geleend 
zal worden. 

t is maar  goed, dat de vakbladen buiten de bouw-
kunstkringen weinig of niet gelezen worden, want tot twee-
maal toe, vond ik o. a. in het „Bouwkundi g Weekblad" 
artikelen, waarvan de inhoud, op den buitenstaander, dia 
ze onder  de oogen zou krijgen, waarschijnlij k een hoogst 
bedenkelijken indruk zou maken, bedenkelijk voor  de hoog-
achting, waarop de beoefenaar  der  bouwkunst aanspraak 
meent te mogen maken. 

k bedoel in de eerste plaats het stukje van den archi-
tect . E . . P. m over  de l 
voor  Bouwblokken, waarin een geval van inhaligheid van 
een architect wordt vermeld, zoo frappant, dat het den 
schrijver  klaarblijkelij k tegen de borst stuit, ook al vermeldt 
hij  het feit zonder  er  zijn afkeuring over  uit te spreken. 

t is waar, ook met de honorariumtabel in dc hand, 
kan men den architect niets maken, wanneer  hij  voor  twee 
blokken arbeiderswoningen, naar  enkele typen gebouwd, ge-
dwee een kapitaaltj e van f — aan honorarium op-
strijkt , maar  ik ben het met den advocaat-architect eens, 
dat zoo spoedig mogelijk in het welbegrepen eigenbelang 
der architecten, de honorariumtabcl, welker  toepassing tot 
zulke absurditeiten aanleiding kan geven, voor  dergelijke 
gevallen herzien en aangevuld moet worden. -
den zien gewoonlijk bij  het schrijven hunner  nota's niet op 
een dubbeltje, maar  dit geval was den schrijver  toch wat 
al te kras, zijn rechtsgevoel kwam er  tegen in opstand en 
dat pleit voor  zijn karakter . 

Al s ik ooit nog eens in een proces verzeild raak, de kans 
is gelukkig tegenwoordig niet groot, dan ga ik beslist naar 
collega . m en als mij  ooit nog eens een groot 
werk in betonijzerbouw wordt opgedragen, die kans is ook 
al niet groot, dan ga ik mijn licht opsteken bij  c. b. i. 
A. W. C. , den opvoeder  der  middelbaar-technische 
jongelingschap te Utrecht. 

e heer s is de tweede vriend, die den Nederland-
schen bouwmeester  in het ,,Bouwkundig Weekblad"  beleefd 
maar  vri j  een zijner  feilen getoond heeft, geen karakter-
fout, maar  een gebrek in zijn opvoeding. k weet, dat u 
bekend is, dat een gansche reeks van architecten, in een 
vertrouwelij k schrijven dat in alle couranten heeft gestaan 
(een rare vertrouwelijkheid ) zijn meening gezegd heeft over 
gewapend beton. k had niet gedacht, dat die gekke Vlis-
stingsche torenquaestie onze litteratuu r  nog verrijk t zou heb-
ben met zoo merkwaardige documenten als de brieven van 
al die mannen van naam. r het merkwaardigst van 
alles vind ik wel den indruk , dien de heer s er  uit 
gekregen heeft en nu ik de oordeelvellingen nog eens 
heb nagelezen, nu moet ik zeggen, waarachtig hij  heeft 
gelijk, 't is met de grondige kennis van den betonijzerbouw 
in de architectenwereld heel treuri g gesteld. Gelukkig al-
weer, dat deze conclusie van een c. b. i. niet onder  de 
oogen van het groote publiek komt. t zou al heel licht 
zeggen: daar  heb je nu die architecten, die zooveel pre-
tenties maken, zij  zijn niet eens op de hoogte van hun vak. 
Gij  hebt u al niet zeer  vleiend uitgelaten over  het vertrou-
welijke stuk en er, meen ik, van gezegd, dat het niet veel 
om het lij f had, of zoo iets, maar  de heer s is er 
wat dieper  op ingegaan en is dadelijk als docent opgetreden, 
met voor  de onwetende architectenwereld de eerste begin-
selen van den betonijzerbouw te ontvouwen. Of hij  daaraan 
verstandig gedaan heeft weet ik niet, maar  het zou mij 
spijten, zoo dit teweegbracht, dat de architecten tot wie 
hij  zich richt , geen aandacht aan zijn welgemeend betoog 
schonken, want velen zullen met mij  eens zijn, dat hier  een 
leemte bestaat, die ook al dringend om aanvulling vraagt, 
ook in het welbegrepen eigenbelang der  bouwmeesters. 

Er is hier, dunkt mij , werk voor  de vereenigingen, voor 
den Bond, en werk, dat in eigen krin g kan en moet behan-
deld en afgedaan worden. t gemeenteraden dan maar 
zoolang praten, zou ik zeggen, laat hen desnoods een paar 
onbekookte besluiten meer  nemen, de wereld zal daardoor 
niet ten gronde gaan, hoogstens raakt er  een man mee 
overboord. 

t ons het spreekwoord, dat ik reeds aanhaalde: t 

hemd is nader  dan de rok" , rationeel toepassen en de krach-
ten meer  concentreeren op vakbelangen, als waarop ons 
de beide bovengenoemde schrijvers hebben gewezen. 

t gij  ook niet, dat wij  daarmede verder  zullen komen, 
dan met machtlooze pogingen, om op de publieke zaak een 
leidenden invloed uit te oefenen? t. a. v. 
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Reorganisati e der Schoonheidscommissi e te Amsterdam . 

t "  van  Febr. 1.1. bevatte een bericht 
betreffende deze commissie, dat misschien niet in hooge 
mate de aandacht heeft getrokken, maar  dat toch ten volle 
verdient er  even bij  stil te staan, omdat er  werkelijk ge-
vaar  schijnt te bestaan, dat de belangen der  bouwkunst 
ernstig geschaad zullen worden, wanneer  de verandering, 
waarop de commissie aanstuurt, zou worden verwezenlijkt. 

t bericht luidt als volgt: 
„Naar wij  vernemen heeft de Schoonheidscommissie ten 

Stadhuize door  een harer  leden besprekingen doen voeren 
om tot een reorganisatie harer  commissie te geraken. e 
besprekingen moeten een zeer  bevredigend resultaat hebben 
opgeleverd, en thans heeft de Schoonheidscommissie een 
reglement ontworpen om deze commissie op een anderen 
grondslag te vestigen en haar  taak en bevoegdheid juister 
te omlijnen." 

„To t dusver  was de Schoonheidscommissie een commis-
sie van advies in zake de bebouwing van gemeente-bouwter-
reinen door  B. en W. ingesteld. n de instructie was de 
taak dier  commissie aldus aangegeven, dat zij  op uitnoodi-
ging van Burgemeester  en Wethouders aan dat college 
advies had uit tc brengen, in de eerste plaats bij  de heoor-
deeling van bouwontwerpen, ingeleverd bij  aanvragen voor 
erfpacht of koop van terreinen achter  het m 
en vervolgens, daartoe uitgenoodigd. ook bij  dc beoordeeling 
van bouwplannen, ingediend bij  een aanvraag voor  koop 
of erfpacht van andere dan bovengenoemde terreinen. 

t advies werd ingewonnen ten aanzien van het uitwen-
dige der  ontworpen gebouwen." 

e beperkte taak is ook wel van de zijde van het 
gemeentebestuur  ruimer  opgevat, zoodat voor  sommige 
restauratiewerken advies werd ingewonnen (aanbouw -
telbaanstoren), doch van den anderen kant werd in tal van 
gevallen geen advies gevraagd, terwij l toch naar  de op-
vatting, zoowel van de commissie, als van de architecten-
organisaties, uit wier  vertegenwoordigers de commissie voor 
het overgroote deel bestaat, een advies dezer  commissie 
niet had mogen uitblijven. " 

Zoo liet het optreden, of juister  het niet optreden, der 
Schoonheidscommissie velen onbevredigd. n vond in haar 
niet de commissie, die met kracht kon waken voor  de eer-
biediging en de bevordering van het schoonheids-element 
bij  bouwkundige werken. e wijze, waarop de commissis 
was ingesteld, (door  B. en W. namelijk) en hare beperkte 
taak en bevoegdheid, waren daarvoor  een beletsel." 

n het plan, dat nu aan Burgemeester  en Wethouders 
is voorgelegd, is allereerst voorgesteld de commissie niet 
langer  te doen zijn een commissie van bijstand voor  B. en 
W., doch een commissie benoemd door  den Gemeenteraad, 
met bevoegdheden en taak — uitgebreider  dan die van 
thans — aangegeven door  den Gemeenteraad. e leden der 
Schoonheidscommissie handelen met deze reorganisatie-
plannen geheel overeenkomstig de bedoelingen van de ver-
eenigingen, die op de samenstelling van de commissie in-
vloed hebben, n.1. de j  tot Bevordering der 

Bouwkunst, de Bond van Nederlandsche Architecten en 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia". " 

t voornemen bestaat, die vereenigingen nog in staat 
te stellen van hun sympathie met het reorganisatieplan 
te doen blijken." 

* 
Bovenstaande regelen gaven den Architect v. d. Pek 

aanleiding tot het schrijven van het volgende: 
e commissie is destijds ingesteld als eene commis-

sie van advies voor  B. en W., om desverlangd van voor-
lichtin g te dienen betreffende de schoonheid van het uit 
wendige der  gebouwen, die zouden worden opgericht op 
terreinen, welke de gemeente in koop of in erfpacht wil 
afstaan. r  bepaald werd dit bedoeld voor  de terte:nen 
achter  het . 

Uit uw bericht blijk t nu. dat de Schoonheidscommissie 
bij  monde van een harer  leden ten Stadhuize pogingen 
heeft aangewend, om het daarheen te leiden, dat zij  van 
eene commissie van bijstand van B. en W. zou worden eene 
commissie benoemd door  den Gemeenteraad, met uitge-
breider  bevoegdheden en uitgebreider  taak. e pogingen 
zouden volgens uwen berichtgever  zijn gedaan overeenkom-
stig dc bedoelingen van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst, den Bond van Nederlandsche Architecten 
en het Genootschap „Architectur a et Amicitia" . 

t zij  mij  vergund, u mede te deelen, dat tot nu toe 
bij  deze drie vereenigingen de uitbreidin g van de bevoegd-
heid der  Schoonheidscommissie nog niet ter  sprake is ge 
komen en er  dus door  geen hunner  een besluit is genomen 
in den geest als door  u bedoeld; zoodat men verstandig zal 
doen het oordeel der  genoemde vereenigingen af te wachten, 
alvorens in deze zaak verder  te gaan. Persoonlijk wensch 
ik hieraan toe te voegen, dat ik zelf de uitbreidin g van de 
bevoegdheden der  Commissie hoogst bedenkelijk acht. 

Bij  hare oprichting heeft de bedoeling voorgezeten, dat 
de Schoonheidscommissie zou trachten te verbeteren ont-
werpen, ingediend door  bouwers, wien het allerminst om 
de schoonheid te doen is. e taak heeft zich echter  reeds 
direct uitgebreid tot het beoordeelen van het werk van 
bouw meesters, indien dezen ook op genoemde terrei-
nen gingen bouwen. e moest de werkkrin g der 
Schoonheidscommissie zich noodzakelijkerwijze wel uitbrei -
den, omdat de grens tusschen bouwer en bouwmeester 
slechts theoretisch is te trekken. 

e commissie velt thans haar  oordeel over  het werk van 
mannen, die op dezelfde hoogte staan als hare leden, ja, 
de kans bestaat, dat zij  een ontwerp te beoordeelen zal 
krijgen , waarvan de geest zal gaan boven het gemiddelde 
van de geestelijke gaven harer  leden. 

Op deze wijze moet de bouwkunst noodzakelijk geschaad 
worden. 

Voor een goede ontwikkeling der  kunst behoort de kun-
stenaar  volledige vrijhei d te hebben om zijne gedachten 
te uiten, en het ligt voor  de hand. dat juist de goede kun-
stenaars, die nieuwe gedachten wenschen tc ontwikkelen. 



in botsing komen met een Schoonheidscommissie, die, hoe 
ook samengesteld, nooit de waarborgen levert voor  een 
objectieve beoordeeling van nieuwe begrippen. Om een voor-
beeld te noemen: Ware bij  het indienen van het ontwerp 
der Amsterdamsche Beurs de uitspraak eener  Schoonheidsi-
commissie van invloed geweest op het al of niet ongewij-
zigd aannemen van het ontwerp, dan kunt u er  van verze-
kerd zijn, dat de Beurs niet zou zijn geworden, wat zij 
is: een frissche uiting van nieuwe gedachten. t dient men 
thans degelijk onder  de oogen te zien. 

Wat de goede bedoeling betreft, waarmede de commissie 
is opgericht, daarmee zal ieder  kunnen meegaan; maar  wie 
mede gaat met het voornemen om hare bevoegdheid groo-
ter  te maken, die begrijpt niet hoezeer  de bouwkunst daar-
door  benadeeld zal worden. 

Wi l men reeds over  een vijftienta l jaren onze stad be-
bouwd zien met onfrissche, onoorspronkelijke en onbenul-
lige werken, dan is er  m. i. geen beter  middel, dan het 
plaatsen van een geestelijk tourniquet op de wijze, zooals 
dit staat te geschieden. Wi l men daarentegen Amsterdam 
zich bouwkunstig vri j  laten ontwikkelen, dan belemmcre 
men niet de vrij e uitingen van den geest zijner  bouwkunste-
naars. 

Vraagt men mij , wat ik beter  acht voor  de geestelijke 
ontwikkelin g onzer  stad, duizend prulwerken naast tien 
geniale scheppingen, of wel duizend en tien middelmatige, 
dragelijk e bouwwerken, dan kies ik zonder  aarzelen het 
eerste. 

n advies zou dan ook zijn: Geen uitbreidin g van de 
bevoegdheid der  Schoonheidscommissie; deze worde beperkt 
tot het beïnvloeden van de werken der  speculatiebouwers, 
doch dc bouwmeester  blijv c vrij. " 

n de vereenigingen zich hierbij  aansluiten. 

J. E. VA N . 

Wij  ontleenen bovenstaande beschouwing aan het week-
blad .Architectura"  en gelooven, dat het nuttig kan zijn, 
wanneer  zij  verspreiding vinden, zooveel als mogelijk is, 
want het gevaar, waarop de heer  Van der  Pek wijst, komt 
ons lang niet denkbeeldig voor. 

Bovendien schijnt het ons vreemd, dat de Commissie 
plannen smeedt van zoo ingrijpenden aard, zonder  dat hare 
leden vooraf overleg hebben gepleegd met de vereenigin-
gen, door  welke zij  zijn afgevaardigd. f moet in 
een commissie als deze gewaardeerd worden, maar  het dient 
gebreideld tc worden, wanneer  zij  zich laat verleiden hare 
bevoegdheid te buiten te gaan. t reorganisatieplan lijk t 
ons wel wat revolutionnair . 

P r i j s v r a g e n .  r i ij  a v i <x 5 c n. ^ 

. 

r  volgen de ingekomen vragen, met de antwoor-
den der  Jury: 

Vraag i . Zij n de aangrenzende terreinen met villa' s be-
bouwd, of heeft er  een totale bebouwing plaats? 

Antwoord. Zie de situatieschets. 
Vraag  Wat wordt op pag.  regel  van het Program-

ma bedoeld met: ,,een rechthoekig vri j  terrein?" 
Antwoord. Zie de situatieschets. 
Vraag  Wat wordt op pag.  regel  van boven be-

doeld met: „belendende eigendommen". Zij n dit bouwterrei-
nen of gebouwen; en als het gebouwen zijn, worden dan 
bedoeld villa's, die rondom vri j  staan of aaneengesloten 
huizen op scheiding gebouwd ? 

Antwoord. Zie de situatieschets. 

Vraag s de terreingrens aan de  straten de rooilij n 
of mag men daarbuiten blijven met de gevels? 

Antwoord. Ontwerper  is geheel vri j  (zie ook het ant-
woord op vraag

Vraag s het Café-restaurant uitsluitend ten dienste 
van het architectenhuis, of heeft het publiek er  ook vrij e 
toegang ? 

Antwoord. t publiek heeft vrij e toegang tot het Café-
restaurant en wel van uit den hoofdverkeersweg. e pachter 
bedient teve ns de architecten. (Zie Programma). 

Vraag 6. Op pag.  regel  van boven staat: e 
 vertrekken, elk met een oppervlak van ongeveer 2 . , 

enz."  Welk is dat  vertrek, want van de bibliotheek 
is de grootte reeds opgenomen . ? 

Antwoord. s deze v ier  vertrekken enz. 
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Vraag t er  een afzonderlijke toegang van af de 
straat zijn voor  de woning van den Concierge? 

Antwoord. e Concierge-woning moet toegankelijk «jn 
van uit het tochtportaal der  groote vestibule. 

Vraag t er  een afzonderlijke toegang met trappen 
van ai de straat zijn voor  de woning van den kastelein-
pachter, de keuken en de kelders, of mag de transportlif t 
hiervoor  gebruikt worden? 

Antwoord. e toegang tot de woning van den kastelein-
pachter  is door  het café. j  kan van de transportlif t ge-
brui k maken. (Zie Programma). 

Vraag  Op pag.  regel  van onderen staat: „Een 
braak- en brandvrij e safe, groot f . Wat wordt hier-
mede bedoeld: 2 . of ? 

Antwoord: s £ 2 . 
Vraag t het onbebouwde gedeelte van het ter-

rein geheel achter  het gebouw liggen of mag het gedeel-
telij k er  voor  en gedeeltelijk er  achter  liggen, of wat op 
hetzelfde neer  komt, moet het gebouw rondom vri j  liggen 
of moet het een aaneengesloten bebouwing vormen in aan-
sluiting met aangrenzende gebouwen? 

Antwoord. e voornaamste gevel moet aan den hoofd-
verkeersweg liggen. Terugsprong voor  eventueele monumen-
tale stoep of uitbouwingen worden toegestaan. 

t is natuurlij k dc bedoeling (met het oog op de ver-
pachting van het Café-restaurant) dat, na aftrek van het 
open, afgesloten expositie terrein, een behoorlijke tuin over-
blijf t voor  het café. Voor  de Jury, 

A.  G.Bzn. 

G e Woning" , uitgeschreven door 
de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. 

r  volgt een deel der  ingekomen vragen met de 
antwoorden. c antwoorden op de hieronder  niet beant-
woorde vragen volgen uit het programma, d. w. z. dat men 
betreffende deze gevraagde punten algeheele vrijhei d heeft, 
mits men niet in strij d komt met het programma. 

Vraag  Wordt er  Waterleiding of Pomp aangebracht? 
Antwoord. n mag rekenen op aansluiting aan een 

waterleiding. 
Vraag  „Zestien vierkande s voor  woonkamers" 

is dit bedoeld na aftrek der  betimmeringen? 
Antwoord. Neen. 
Vraag  „Wa t wordt bedoeld met fundeering op staal?" 
Antwoord. t metselwerk onmiddellijk opgetrokken op 

den vlak gemaakten bodem van de fundeeringssleuf. 
Vraag  Wordt de woning gedacht in een droge, zan-

derige of in een waterrijk e streek? 
Antwoord. t is niet bepaald. n ieder  geval is een 

trasraam noodzakelijk. 
Vraag s zij  bestemd voor  arbeidersgezin? t be-

roep van den man. 
Antwoord. Blijkens programma is dit niet bepaald. e 

bedoeling is een huurwoning. 
Vraag 6. s het niet geoorloofd de twee kleine woon-

kamers te vervangen door  één woonruimte met bijv . speci-
alen hoek met eettafel? 

Antwoord. Blijkens het programma niet geoorloofd. 
Voor  dc Jury: 

J. . 

N E . 

r  de „Friesche Bouwkring"  werden indertij d prijs-
vragen uitgeschreven: 

 voor  een penteekening van een oud gebouw; 
 voor  een reclameplaat voor  de in  te -

den te houden Nationale . 
Naar  wij  vernemen zijn voor  de eerste prijsvraag een 

tiental en voor  de tweede een twaalftal antwoorden inge-
komen. t plan bestaat om in een vergadering van den 
Bouwkring, die waarschijnlij k a.s. Vrijda g gehouden zal wor-
den, de bekroningen bekend te maken, waarna de teekenin-
gen enkele dagen voor  het publiek ter  bezichtiging zullen 
hangen. 

e Jury, die de teekeningen thans ter  beoordeeling heeft, 
bestaat uit de heeren J. Bubberman, leeraar . O. hand-
en lijnteekenen; W. C. de Groot, architect; Joh. , 
schilder; s v. d. , leeraar . O. handteekenen 
en G. J. Veenstra, architect. 

E E 

G . 

Nationale en e g 

in

G voor  ontwerpen van boerderijen op heide-
ontginningen uitgeschreven door  de e Neder-
landsche g ter  gelegenheid van de 
Nationale en e g 
te 's-Gravenhage in September

e prijsvraag heeft ten doel de aandacht te vestigen 
op ontwerpen van boerderijen op heide-ontginningen, die zoo 
wel in doelmatige inrichtin g als in goedkoope uitvoering 
en landelijk voorkomen bijzonder  uitmunten. 

e worden de volgende inzendingen gevraagd: 

e A. Teekeningen van boerderijen op ontginningen, 
zooals die in hoofdzaak werkelijk zijn uitgevoerd, maar  die 
op grond van practisch gebleken verbeteringen of ter  vol-
doening aan de hieronder  gestelde voorwaarden in geringe 
mate van het oorspronkelijk ontwerp mogen afwijken. 

e B. Ontwerpen van boerderijen volgens de hier-
onder  gestelde voorwaarden. 

e deelname aan klasse A staat uitsluitend open voor 
hen, die het in artikel  bedoelde oorspronkelijk ontwerp 
vervaardigd hebben. 

e deelname aan klasse B staat voor  een ieder  hier  te 
lande open, al of niet in samenwerking met anderen. 

 Ter  beoordeeling der  ontwerpen is een -
missie benoemd bestaande uit: de n C. S. van Beu-
ningen te , Voorzitter ; . Steketee te Wage-
ningen, Secretaris; J. Elema te Assen; . k te 
Utrecht; G. J. van Poppel te Gilse, alsmede de n 
J. , architect te 's-Gravenhage en i , 
architect tc Amsterdam, voorgesteld door  de Permanente 
Prijsvraag-Commissie. 

Aanvragen om nadere inlichtingen dienen vóór den isten 
October  schriftelij k gericht te worden aan den Secre-
tari s der . e antwoorden nullen uitslui-
tend ter  publicatie worden medegedeeld aan dc vakbladen. 

 Voor deze prijsvraag is beschikbaar  een bedrag van 
duizend gulden tot toekenning van prijzen aan die inzen-
ders, wier  ontwerpen het meest aan het in artikel  ge-
stelde doel beantwoorden. 

6. e inzendingen voor  deze prijsvraag zullen aan de 
volgende voorwaarden moeten voldoen. c boerderij  moet 
in het bijzonder  voor  eene heide-ontginning geschikt zijn 
en zal bestaan uit eene woning voor  een huisgezin met 
het noodige dienstpersoneel, stalling voor  koeien, jongvee, 
paarden en varkens, de noodige bergruimte voor  den oogst, 
stalmest, gier, wagens en werktuigen. e meeste waarde 
zal gehecht worden aan een doelmatige inrichtin g cn aan 
een goedkoope, doch degelijke uitvoering van de boerderij. 

e woning en de stallingen moeten aan redelijke hygiëni-
sche eischen voldoen. e geheele inrichtin g van de boer-
derij  zal zoodanig zijn, dat een gemakkelijk overzicht, vol-
doende afscheiding der  verschillende bedrijfsruimte n en be-
sparing aan handenarbeid verkregen wordt. t ontwerp 
dient zich te leenen tot verdere uitbreidin g van het bedrijf . 

n verlangt een aangenaam landelijk voorkomen van de 
boerderij , met vermijdin g van belangrijke afwijkingen van 
de hier  te lande gebruikelijk e bouwwijzen. e inzendingen 
voor  klasse A moeten geschikt zijn voor  eene heide-ont-
ginning met  tot . gras- en bouwland; die voor 
klasse B voor  eene heide-ontginning met . gras-
land en . bouwland, waartoe in het geheel een 
bergruimte van 3 . noodig is. Verder dient gerekend 
te worden op stalling van  stuks melkvee,  stuks jong-
vee,  varkens en  paarden. 

e inzending van de deelnemers aan deze prijsvraag 
moet bestaan uit: 

a. een teekening van de boerderij, schaal  met 
platten grond en de verschillende doorsneden en aanzich-
ten; 

b. enkele detailteekeningen, schaal  van dc ver-
schillende stallen; 

c. een perspectiefteekening van het uitwendig voorko-
men der  boerderij, gezien van de voorzijde, ter  grootte van 
ongeveer  bij  meter. Voor klasse A kan volstaan 
worden met eenige fotografieën, minstens  bij  meter 
van het uit- en inwendig voorkomen der  boerderij; 

d. eene beknopte toelichting van dc teekeningen, en wel 
voor  klasse A met vermelding der  volledige bouwkosten en 
van de afwijkingen van het ingezonden ontwerp ten opzichte 
van het ter  aan te geven plaatse uitgevoerde oorspron-



kelijk e ontwerp en van klasse B met een gedetailleerde 
opgave der  benoodigde bouwmaterialen. 

e volledige inzendingen moeten vrachtvri j  vóór of 
op den isten Januari  onder  duidelijk e vermelding van 
de prijsvraag worden toegezonden aan het Bureau der -
ninklijk e Nederlandsche , Buitenhof
te 's-Gravenhage, voor  klasse A met opgave van den naam 
en het adres van den inzender, voor  klasse B onder  ver-
melding van een motto en met opgave van een correspon-
dentie-adres in gesloten omslag en van naam en adres 
van den inzender  in gesloten omslag met een verklaring , 
dat hij  inderdaad cle ontwerper  is, zoo noodig met vermel-
ding zijner  medewerkers. Eerstgenoemde omslag mag door 
de e geopend worden om met den ont-
werper  in briefwisseling te treden, laatstgenoemde omslag 
slechts met diens uitdrukkelijk e toestemmeng. Op straffe 
van uitsluitin g is het den inzenders in deze klasse ver-
boden zich vóór de uitspraak der e be-
kend te maken. 

 Ter  beoordeeling van een inzending in klasse A kan 
de e nadere inlichtingen aan den ontwer-
per vragen en met hem een bezoek brengen aan de boer-
derij , die volgens het oospronkelijke ontwerp is uitgevoerd. 

e e zal met inachtname van de 
hierboven gestelde omschrijving en voorwaarden de ver-
schillende ontwerpen zorgvuldig overwegen en prijzen met 
diploma's toekennen aan die inzenders, welke het best aan 
de prijsvraag hebben voldaan. 

e bekroonde ontwerpen zullen op passende wijze op 
de Nationale en e g in 

 te 's-Gravenhage tentoongesteld worden, terwij l ze voorts 
vanwege de e Nederlandsche -
ging, waartoe deze door  het enkele feit der  inzending het 
recht verkrijgt , geheel of gedeeltelijk gepubliceerd zullen 
worden. Aan deze publicatie worden de namen der  bekroon-
den alsmede het verslag der , voor  zoo-
verre dat op de bekroonde ontwerpen betrekking heeft, toe-
gevoegd. 

t verslag der  keurmeesters zal op de tentoon-
stelling voor  belanghebbenden ter  inzage zijn; het wordt, 
zoo mogelijk reeds gedurende de tentoonstelling, in druk 
verkrijgbaa r  gesteld. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het -
lijksch Bestuur  der e Nederlandsche -
bouwvereeniging op r

Jhr. . G. . . . s de Beerenbrouck, 

tweede Voorzitter . 

V. . Y. Croesen, Secretaris. 

G voor  ontwerpen van woningen voor -
arbeiders met klein grondgebruik, uitgeschreven door 
de e Nederlandsche g ter 
gelegenheid van de Nationale en e -
bouwtentoonstelling te 's-Gravenhage in September

e prijsvraag heeft ten doel ontwerpen van woningen 
voor  landarbeiders met klein grondgebruik voor  de verschil-
lende deelen des lands naar  keuze van den mededinger  te 
verkrijgen . e ontwerpen moeten zoowel in d o e l m a t i ge 
i n r i c h t i n g als in g o e d k o o pe u i t v o e r i n g en 
l a n d e l i j k v o o r k o m en bijzonder  uitmunten. 

e deelname aan deze prijsvraag staat voor  een ieder 
hier  te lande open, al of niet in samenwerking met anderen. 

 Ter  beoordeeling der  ontwerpen is een -
missie benoemd bestaande uit de heeren: Th. Verheggen 
te Buggenum, Voorzitter ; . Steketee te Wageningen, Se-
cretaris; W. van Boven te 's-Gravenhage; Jac. van der 

h te ; . . , te Westpolder; 
J. Obbink, te Aalten, alsmede de heeren J. , archi-
tect te 's-Gravenhage en i , architect te Am-
sterdam, voorgesteld door  de Permanente Prijsvraag-Com-
missie. 

Aanvragen om nadere inlichtingen dienen voor  den isten 
October  schriftelij k gericht te worden aan den Secre-
tari s der . e antwoorden zullen uitslui-
tend ter  publicatie worden medegedeeld aan de vakbladen. 

 Voor deze prijsvraag is beschikbaar  een bedrag van 
vijfhonder d gulden, te verdeelen onder  die inzenders, (ten 
hoogste vijf ) wier  ontwerpen, in verband met de streek, 
waarvoor  zij  bestemd zijn, het best voldoen aan het in 
artikel  genoemde doel. 

e woning moet ten minste bevatten een woonver-
trek van 2 . oppervlakte, een slaapvertrek van 2 . 
oppervlakte, een keldertje, bovendien nog twee afzonderlijke 
slaapgelegenheden; verder  dient, al of niet onder  hetzelfde 
dak, aanwezig te zijn een privaat, een stookplaats voor  vee-
voeder, stalling, bij  voorkeur  voor  enkele geiten en var-
kens, een kippenhok, bergruimte voor  veevoeder  en brand-
stoffen. Overigens is de ontwerper  geheel vri j  wat betreft 
indeeling en ligging van de woning. 

t redelijke hygiënische eisehen, gering brandgevaar  en 
geringe onderhoudskosten dient rekening gehouden te wor-
den. e ontwerpen moeten voldoen aan de meest alge-
meene voorschriften der  bouwverordeningen en zich aan-
passen aan de in de betreffende streek heerschende ge-
bruiken. 

6. e inzending voor  de deelnemers aan deze prijsvraag 
moet bestaan uit: 

a. een teekening van het ontwerp, schaal  met 
platten grond en de verschillende doorsneden en gevels; 

b. een gedetailleerde opgave der  benoodigde bouwmate-
rialen ; 

c. een beknopte toelichting van het ontwerp met nadere 
verklarin g der  indeeling en opgave van de landstreek en 
de bedrijfstoestanden voor  welke het ontwerp gemaakt is. 

e volledige inzendingen moeten vrachtvri j  vóór den 
isten Januari  worden toegezonden aan het r 
der e Nederlandsche , Bui-
tenhof  te 's-Gravenhage, onder  vermelding van een motto 
en met opgave van een correspondentie-adres in gesloten 
omslag en van naam en adres van den inzender  in gesloten 
omslag met een verklaring , dat hij  inderdaad de ontwerper 
is, zoo noodig met vermelding zijner  medewerkers. Eerst-
genoemde omslag mag door  de e geopend 
worden om met den ontwerper  in briefwisseling te treden, 
laatstgenoemde omslag slechts met diens uitdrukkelijk e toe-
stemming. Op straffe van uitsluitin g is het den inzenders 
verboden zich vóór de uitspraak der e 
bekend te maken. 

e e zal met inachtname van de 
hierboven gestelde eisehen, de verschillende ontwerpen zorg-
vuldig overwegen en prijzen met diploma's toekennen aan 
die inzenders, welke het best aan de prijsvraag hebben 
voldaan. 

e bekroonde ontwerpen zullen op passende wijze op 
de Nationale en e g in 

 te 's-Gravenhage tentoongesteld worden, terwij l ze voorts 
vanwege de e Nederlandsche -
ging, waartoe deze door  het enkele feit der  inzending het 
recht krijgt , geheel of gedeeltelijk gepubliceerd zullen 
worden. Aan deze publicatie worden de namen der  ontwer-
pers, alsmede het verslag der , voor  zoo-
verre dat op de bekroonde ontwerpen betrekking heeft, toe-
gevoegd. 

t verslag der  keurmeesters zal op de tentoon-
stelling voor  belanghebbenden ter  inzage zijn; het wordt, 

i 0 o mogelijk reeds gedurende de tentoonstelling, in druk 
verkrijgbaa r  gesteld. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het -
lijksch Bestuur  der e Nederlandsche -
bouwvereeniging op r

Jhr . . G. . . . s de Beerenbrouck, 
tweede Voorzitter . 

V. . Y. Croesen, Secretaris. 

L e e s t a f e l . 

 No. e A u t e u r s w e t . 

s U n i v e r s i t y C o l l e ge te Grahams.own, , 
door  J. Coenraad , met afbeeldingen. 

V e r n i e u w i n g en aan oude monumenten, door  G. de g . met 
afbeeldingen . 

E en m e r k w a a r d i g boek. door  A. W. Weissman. 
V e r w a r m i n g en V e n t i l a t i e van scholen, dor  F. ü . Unger  w.i. 

A No.  e d e d e el i n g e n betreffende het Genoot-

schap. 

C o n c e p t - A d r e s, voorstel s aan B. en W. van Amsterdam. 

V e r s l a g van de  Gewone g van  Februari 

n V door . de . 
E er e-P r i j s v r a a g - G o d e f r o y . 

e der  Schoonheidscommissie door  J. E. van der  Pek. 

E  No.  B o u w k u n d i g e A d v i e s b u r e a ux 
en Bouwkunst. Stellingen van Prof. E . . 

s over , door . J. C. van Eyk, Gemeente-architect te 
tiussum (slot). 

e p l a a t . Afbeeldingen uit E. W. s en . Sluyterman. Neder-

landsche kasteelen en hunne historie. 

E  No. t der  Commissie van onderzoek be-
treffende de golfvormige afslijtin g der  rails, met afbeeldingen. 

t een en a n d er  over  het verband tusschen het spoorstaafprofiel 
en de laschverbinding. Voordracht gehouden in de Vergadering van de 
Afdeeling voor  Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie van  November 

 door  E . C. W. van k c. i. met afbeeldingen. 

A . v an d er  V i e s w.i. Necrologie met portret , door  A . G. de 

h w.i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van Vergaderingen. — Een bericht uit Twente en iets over  het 
tuindor p »'t » te o (O.) met afbeeldingen. — Prijsvragen. 
— Correspondentie. 

E  No.  lild e  n t e r n a t i o n a a 1 C o n g r e s voor 

de Bouwbedrijven te ,  Apri l
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. m  Februari

E E E No. e zig-zag-oven. 
— e strangpers — Torens van gewapend beton. 

 No.  Behalve het programma van de door  de Vereeniging van 
Ned. Baksteenfabrikanten uitgeschreven prijsvraag, vinden wij  hier  het slot 
van het artikel , met bitumineuse voegvulling op een onder-
laag», aan het slot waarvan de schrijver, de heer  Janson, resumeert, hoe hij 
zich de wijze van aanleg en uitvoering van dergelijke wegen voorstelt. e 
«Adviezen in zake gewapend beton», door  verschillende architecten uitge-
bracht in verband met de Vlissingsche torenquaestie, die in vele bladen de 
ronde hebben gedaan, worden nu ook hier  aangetroffen, gevolgd door  een 
verslag uit «Architectura» van den heer  W. C. Brouwer  over  bouwaarde-
werk in architectuur. t het slot van het artikel e Arbeidswet» wordt 
dit nummer besloten, waarin ter  opluistering voorkomt een ontwerpje voor 
een zomerverblijf , arch. . Zwiers. 

E BAUZE1TUN G No. s S c h l o ss B en r a t h am 
, door . Baum. Julius l (slot) met afbeeldingen. 

s Ba uwe sen im preussischen Staatshaushalt fii r  das Geschafts-

jahr

No. r  engere W e l t b e w e r b zur  Erlangung von Entwiirfe n fii r 

den Neubau des s i n E r k n e r  bei Berlin , met afbeel-

dingen. 
r  F r u c h t s c h u p p en am r n in r 

. . Schacht, met afbeeldingen. 
No. . Vom Bismaick-National , door  Frit z Schumacher. 
Afbeeldingen: n van k au. 

No. r  Neubau der s i n Z o p p ot bei , 
arch. Prof. l Weber, met afbeeldingen. 

e E n e r g i e v e r s o r g u ng der  Stadie, door . liaum. A. . 
s heutige deutsche B au w e z en und der  deutsche P r i v a t -

A r c h i t e k t. 
No. r  Neubau des s i n Z o p p ot bei , 

arch. Prof. l Weber, met afbeelingen (vervolg). 
Entwur f zu einem S c h i f f s h e b e w e rk van . , met 

afbeeldingen. 

E , uitgave van J. G. Broese te Utrecht, btvat in afl. e 
g e l i j k s t r o o m - s t o o m m a c h i n e: A. Schwan. — O v er  den a f voer 
v an h u i s v u i l u i t w o n i n g e n! J. van der  Breggen, c.i. — e 
d u i v e l s v i s ch of de C a m e l e on van de Z e e: . — e 
h o u t s k o ol en ha r e b e t e e k e n is v o o r d e n ij  v e r h e i d : r 
A . J. C. Snijders. — n o n z i c h t b a a r: W. C. van der 
Winden. — s u i t de P h y s i s c he C h e m ie der  m e t a l en en 
l e g e e r i n g en (vervolg): .  VV. Woudstra. — t m e t en v an 
h o o ge t e m p e r a t u r e n: . Z. P. Bouman. — t i n t i e m e 
zwam l e v en (vervolg): . J. van der  Ven. — A l g e m e en O v e r -
z i c h t o v er  het weer  i n . — E e n v o u d i ge P r o e v e n: 

t v e r v a a r d i g en van een h o e f i j z e r m a g n e e t: . A . J. 
Snijders. — S t e r r e n k u n d i g e n voor  de , 
v an . — B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s p o n d e n t ie 

 a a n d e 1 ij  k s c h W e e r b e r i c h t : C. . de Veer. 

sta 
Gemeng d Nieuws . 

. 

t e e u w f e e st van W a t e r l o o . 

t . v. Antw."  schrijft ' 

n  zal het eeuwfeest van den slag bij  Waterloo worden gevierd. 
n weet dat een bijzonder  komiteit hiertoe werd benoemd, dat rechts en 

lings inlichtingen nam nopens de meening der  verschillende volkeren bij 
die vereering betrokken. t voorstel der  Engelsche kolonie te Brussel zal 
denkelijk de voorkeur  krijgen , daar  het van een aard is om iedereen te 
bevredigen. t voorstel besluit in zich het oprichten in de nabijheid van 
den l van een uitgestrekt denkmaal, ter  eere der  vijf  volkeren, 
die aan den slag hebben deelgenomen, namelijk van Engelschen, Franschen, 
Pruisen, Nederlanders en Belgen. 

Aan de regeeringen dezer  vijf  landen zou eene toelage tot oprichten wor-
den aangevraagd; elke natie zou den beeldhouwer aanduiden, belast met 
de boetseering van het nationaal zinnebeeld en een wereldprijskamp zou 
uitgeschreven worden voor  het ontwei pen van het voetstuk. 

t bovengedeelte van het denkmaal zou bekroond worden met de beel-
den van Wellington, Napoleon, Blücher en den Prins van Oranje. 

N e d e r l a n d s c he t te . 

Aan de tegen Apri l a.s. door  de y » te n te houden 
l , zal — gelijk bekend is — ook door  Nederland 

worden deelgenomen. 
e tentoonstelling bedoel', in hoofdzaak alles wat van belang kan wor-

den geacht voor  moderne huisinrichting , in de eerste plaats de meubel-
kunst, en de oorspronkelijke bedoeling van de y » op deze ten-
toonstelling aan de Engelsche meubelindustrie gelegenheid te geven om te 
doen zien wat er  nieuws is te vinden op haar  gebied. 

e Brusselsche wereldtentoonstelling van  — en niet het minst de 
Nederlandsche afdeeling aldaar  — brachten de y » op het denk-
beeld om ook eene afdeeling te wijden aan de b u i t e n l a n d s c he 
m e u b e l i n d u s t r i e, en wel bepaaldelijk uit Frankrijk , d en 
Nederland. Waarschijnlij k zullen ook België en Oostenrijk vertegenwoor-
digd zijn. 

Voor  het verkrijgen van een Nederlandsche inzending wendde de y 
» zich tot de Nederlandsche r van l te , en 

deze verzekerde zich tot dat doel van de medewerking van verschillende 
ontwerpers en fabrikanten in Nederland. 

Van de ontwerpers zullen inzendingen te zien zijn van: mej. B. Bake, te 
Bloemendaal; . P. C. de Bazel, werkplaats «de Ploeg», directeur  C. Oor-
schot; C. A n Cachet, Vreeland; mevr. VV. ; . 

; Jan Eisenloeffel, ; J. de Graaff, n ; Chri s 
, ; . C. , Scheveningen ; Jan de , Amsterdam; 

E. Nierstrasz, Oosterbeek; C. VV. Nijhoff , Amsterdam; VV. Penaat, de 
Woning, Amsterdam; E. S. van . Oosterbeek; G. . Sloterdijk ; 
A . P. Smits, . 

e kunstnijveren hebben zich tot een groep vereenigd en zullen ge-
zamenlijk, in eene onder  eigen leiding staande afdeeling. eene reeks van 
kamer-inrichtingen en gedeelten daarvan tentoonstellen. 



E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken In 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504. Telef. 1258. . 

Voorts kan nog vermeld worden, dat o. a. de volgende fabrikanten zich 
bereid hebben verklaard om, behalve een eigen inzending, ook de uitvoe-
rin g op zich te nemen van de stoffen, tapijten, rietwerk , zilverwerk en 
koperwerk voor  de reeds genoemde groep van kunstnijveren. 

J . C . Begeer, Utrecht; de e r  Tapijtfabriek , ; 
de e e Tapijtfabrie k «Werklust». W. Stevens en Zonen, 

m : W. F. van Vliet , 's-Gravenhage; A. F. van Zwet, . 

Beton ij zerbond. 
n eene druk bezochte vergadering te Utrecht is thans definitief besloten 

tot het oplichten van eene «Vereeniging van Aannemers van Betonijzer-
werken in Nederland», gevestigd te Utrecht. 

e statuten van dezen Bond werden door  de vergadeiing vastgesteld, 
waarop besloten werd de officieele goedkeuring aan te vragen. 

Tot bestuursleden werden gekozen de heeren: . A. Sanders, directeur 
van de N. V. Ned. Betonijzerbouw te Amsterdam; \V . C. van , onder-
directeur  der  N. V . e j  tot het maken van werken 

in Gewapend Beton te 's-Gravenhage; . J. . Bourdrez, directeur  der 
N. V . , voorheen P. Bourdrez te 's-Gravenhage: J. C. 
Schotel, directeur  der  N. V . t Noorden» te Groningen; en P. A . Wer-
nink , directeur  van de N. V. Wernink' s Betonfabriek te . 

Industrie - en Handelsadressen . 

T " 
U EN N 

 V A N 
Pui- en Winkel -
betimmeringen — 

Complete Winkel 
inrichtingen 

R.TIM MAN. „„ _ E A T L A S" . 
— * r ij  s o p g a ve 11 worden op aan vraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

Vacant e Betrekkingen . 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a a r. zie adv. in dit No 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r, directe indiensttreding gewenscht. 
Brieven onder  letter  O.  Adv.-Bur.N . . . Wijnhaven . 

— T e e k e n a a r voor  Technisch Bureau. Briev. onder  No.  aan het 
r  van J. . de Bussy. n  Amsterdam.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r-T e c k e n a a r , bij  de gemeentewer-
ken te n tegen nader  overeen te komen salaris. Brieven vóór 
den 6den t a.s. bij  den Burgemeester. Teekeningen in te zenden aan 
den r  der  Gemeentewerken. f l l 

— T e e k e n a a r, aan de - en Gelatinefabriek te , Werktuig -

kundige, eenigszins bekend met fabrieksinstallatie.

— T e e k e n a a r s. bekend met ijzereonstructie, bij  Allan &  Co. Af -

deeling d . Oudedijk .

— Twee B o u w k u n d i g e T e e k e n a a r s. zelfstandig kunnende detail-
leeren. Salaris f — per  maand. Brieven onder  letters G. , bureau van 
het Bouwkundig Weekblad, t  's-Gravenhage. ) 

— r  in het n en de Electrotechniek, aan de 
Ambachtsschool te , met  Apri l a.s. Aanvangsalaris  Na één 
jaar  dienst vaste aanstelling en verplichte deelname in pensioenfonds. Aan-
melding vóór 6 t a.s. bij  den r  der  School, A. J. Besseling. 

(O 
— O n d e r w ij  z e r in het schilderen, tevens tot het geven van vak- en 

handteekenen, aan de Ambachtsschool en Avondteekenschool te Winschoten. 
Vereischte: bekwaam huisschilder, ervaren in het nabootsen vnn hout en 
marmer. Salaris — tot d pl.m.  jaar. Akt e . O, 
diploma als gezel en meester  gewenscht. Stukken voor t a.s. bij 
den r  der  School. (l) 

O p z i c h t e r , voor  den bouw der  Gemeentelijke Steenkolengasfabriek te 
d ) met  Apri l  Salaris pl.m. floo p. mnd. r  on-

geveer  maanden. Solicitatie-stukken (ongezegeld) vóór t bij  den 
Burgemeester  te . (i ) 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r. Zie adv. in dit No.

— O p z i c h t er  b. d. Gemeentewerken te Assen, Zie adv. in No.

— T w ee B o u w k u n d i g e T e e k e n a a r s. Zie adv. in No. 8.

— T ij  d el ij  k O p z i c h t er  te Noordwij k aan Zee, voor  ongeveer
maanden, bij  rioleering. Aanbiedingen aan den Burgemeester  van Noordwijk . 

— O n d e r w i j z e r  in B a n k- en S m e e d w e r k, aan de Ambachts-
school te , om ook leste geven in Constructie-en r 
en Stoomwerktuigkunde, tegen i a.s. Sollicitatiestukken bij  den r 
C. , vóór  Februari a.s.

— O n d e r w i j z e r  in het - en V a k t e e k e n en aan de 
Ambachtsschool te . Salaris van  tot f  (drie vierjaarlijksch e 
verhoogingen van f g voor  pensioen  0 / 0 . Sollicitatie-brieven 
enz., vóór t  aan den , eiken werkdag tusschen
en  uur  te spreken.

r <o

CLICHÉS 
 A .

. - Opgericht 1830. — Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Haarlemmerwe g 329 te AMSTERDA M 

Telef. Interc . 478 
. 

Fabriek van - en Uxerwerken. 

MARKIEZEN Stofbestrijding- . 
J j mOUZItfUMlOIK H 

Kunstzandsteenfabrie k „ARNOUO" , Hilleg 
= KALKZAHOSTEEN . V u l - E l RIJMVORM : 

enz. 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 
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S per  jaar  (  Jan. ) voor  A f z o n d e r l i j k e n u m m er s,  bij 
het binnenland ƒ — vooruit bet al i tip;: met plaat

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  *  0 1 5 
termiinen, elk groot /  waarover  op 
 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . »

(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
\ u Voor  eiken regel meer  . . . » o.

Voor  nelgië . .  J »  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 
Voor  de overige landen der  Post-Unie, f j  J plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en  Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Afrik a j £ g »  aanvrage toegezonden. 

 moeten  zeker

S 9 UU S

GENT. 
V e r v o l g . (Zie bladz.

Onder  zijn merkwaardige ,gebouwen telde Gent
behalve 's-Gravenstcen, meerdere kasteden en kasteelach-
tige huizen, zooals men die in de middeleeuwen in belang-
rijk e steden, hoog zich verheffend boven de kleine, lage, 
veelal houten huisjes van handwerkslieden en eenvoudige 
poorters veelvuldig aantrof. Nog staat aan dc Schelde niet 
ver  van de l van St. Bavo, die de meester-
stukken der  gebroeders Van Eyck bevat, het gerestaureerde: 
kasteel van den ridder  Gerard den , ook Geerard 

n genaamd, een fraai type van een sterk huis 
uit de dertiende eeuw, waarin thans de provinciale archieven 

 zijn. e kelders van dit gebouw, die  stallen 
dienden, zijn het meest bezienswaardig. 

Aan het zoogenaamd Prinsenhof, een paleis der  graven 
van Vlaanderen, waar i V op  Februari  ge-
boren werd, herinneren alleen nog de namen van een paar 
straten, niet ver  van 's-Gravcnsteen. n de eerste helft der 
achttiende eeuw bestond het nog. 

t was ook i V, die zich in  genoodzaakt 
zag, ten einde den oproerigen geest van de burgers zijner 
geboortestad in bedwang te houden, een citadel te bouwen 
nabij  de Antwerpsche poort. e r  legde zelf den eer-
sten steen. t zoogenaamd Spanjaards-kasteel stond op 
de plaats, waar  zich thans het abattoir  cn de overblijf -
selen der  oude St. Baafsabdij  bevinden. 

e abdijgebouwen werden grootcndeels afgebroken om 

plaats te maken voor  vestingwerken, doch een gedeelte 
bleef dienst doen als kerk voor  de bezetting, een ander 
gedeelte als arsenaal. 

 V A N E N T S T E G E N T . 

N  \V  ' A  S ) A . 



n  werden de graven van Egmont en e op 
dit kasteel gevangen gezet, maar eenige jaren later  viel 
het, na een hardnekkige verdediging door  de Spanjaar-
den, in handen van dc aanhangers der  Geuzenpartij, die 
het grootendeels verwoestten. , toen deze parti j  uit 
Gent verdreven was, liet de hertog van Parma de citadel 
weder  in goeden staat brengen. n de zeventiende en acht-
tiende eeuw is de stad bij  herhaling door  de Franschen 
veroverd. Toen is waarschijnlij k het oude Spanjaards-
kasteel in verval geraakt, maar  eerst in  verdwenen 
de laatste overblijfsels. 

Toentertij d bezat Gent op het hoogste punt der  stad 
een nieuwe citadel, na  gebouwd, die na de slechting 
der vestingwerken heeft plaats gemaakt voor  een fraaien 
parkaanleg. 

n wij  van hier  tot de oude stadskern terug, dan 
kunnen wij  van den elcctrischen tram gebruik maken en 
dat is ook geraden, want hoezeer  Gent in zijn bloeitijd 
de grootste stad van België was, bet Gent van heden 
overtreft in uitgebreidheid verre n grootsten omvang, die 
het vroeger  ooit bereikte. 

n de binnenstad heeft men in de laatste jaren groote 
verbeteringen en verruimingen gemaakt. 

Van weinig smaak getuigt evenwel de stichting van een 
theater, met een gevel van zeer  geringe kunstwaarde, aan 
het plein, dat men gemaakt heeft tusschen den voorgevel 
der St. Bavokerk en den Belfrood, den stadsklokketoren, 
van ouds den trots der  Gentenaars. e toren is, met 
den aangebouwden , geheel vrijgemaakt van de 
huizen, die er  vroeger  tegenaan stonden. Ook in de om-
geving van de iets verder  staande St. Nicolaaskerk heeft 
men ruimt e gemaakt en de nieuwe brug over  de s is 
zeker  als een groote verbetering aan te merken, maar  hoe-
zeer  men van die hooge brug naar  verschillende kanten 
fraaie stadsgezichten te zien krijgt , toch vormt de verza-
meling monumenten, die men van hier  kan waarnemen, 
geen monumentaal geheel, dat het oog bevredigt. 

Wel doet het nieuwe postkantoor, een modern Gothisch 
gebouw, nabij  de brug op een hoek van de . 
het niet slecht in de omgeving, maar  er  staan niet minder 
dan vijf groote torens hier  in de buurt op betrekkelijk 
zeer  korte afstanden van elkaar. n de middeleeuwen neer-
gezet, zooals dit het best uitkwam met de beperkte ruimt e 
in de dichtbebouwde binnenstad, lijken na de plaats gehad 
hebbende verruimin g deze oude gebouwen min of meer 
slordig neergesmeten ten opzichte van elkander. e onregel-
matigheid in den stadsaanleg, die bij  dichte bebouwing 
en ombouwing der  groote monumenten niet hinderlij k op-
viel, komt thans zeer  sterk uit cn evenzeer  treedt daarbij 
de groote moeilijkheid aan het licht, van het geschikt maken 
van een middeleeuwsche stad voor  het moderne verkeer, 
zonder  dat daarbij  het eigenaardig karakter  verloren gaat. 

t is vrijwel onmogelijk en wat vroeger  een stad was 
wordt dan niet anders dan een soort van openlucht-museum 
van monumenten. 

t oude Stadhuis van Gent, een der  fraaiste cn merk-
waardigste in zijn soort, staat nog vrijwel in zijn oude 
omgeving. Wel is de Botermarkt , waaraan de hoofdgevel 
staat, naar  de zijde van den Belfrood verruimd, maar  de 

, waaraan het oudste gedeelte front maakt, 
is nog dezelfde vri j  onaanzienlijke ouderwetsche straat van 
voorheen. 

t oudste gedeelte is een der  rijkst e voorbeelden van 
flamboyant-Gothiek, die in België bestaan. Als geheel kan het 
niet vergeleken worden met de raadhuizen van Brussel, 

n en Oudenaerde, maar  in detail-uitvoering spant het 
Gcntsche de kroon. n de dertiende eeuw bezat de stad 
een bescheiden ..Schepenhuis", dat in dc veertiende ver-
nieuwd werd; hoe dit vernieuwde gebouw er  uitzag is niet 

bekend, maar  veel langer  dan honderd jaren heeft het 
geen dienst gedaan. 

n de vijftiend e eeuw was de stad tot zoo groote macht 
en aanzien gekomen, als weinige steden van Noord-Europa 
en de burgerij  verlangde in den bouw van een nieuw stadhuis 
alle andere steden te overtreffen. Twee bouwmeesters van 
grooten naam uit dien tijd , s de Waghemakere 
en t ) leverden het plan en op  Juli 

 werd de eerste steen gelegd. Geen stad is zoo vaak 
als Gent, juist in den tij d van haren hoogsten bloei, het 
tooneel geweest van hevige burgertwisten. s in
begonnen, duurden zij  tot  toen i V krachtige 
maatregelen nam om de rust te bewaren. 

Zij  hadden een zeer  nadeeligen invloed op den voortgang 
van den bouw en deze werd, toen de opstand van de 
Nederlanden tegen Spanje uitbrak , geheel gestaakt. Na
werd de bouw hervat en tot  voortgezet; de Gothiek 
was echter  inmiddels in discrediet geraakt, men dacht niet 
aan voltooiing van het oorspronkelijk ontwerp, maar  voerde 
het werk verder  uit in n cn zoo vormt 
thans het oude gedeelte eigenlijk slechts een hoek van het 
geheel met een gevel van weinige traveeën aan de Boter-
markt , waaraan zich een l van r 
lengte aansluit, terwij l men aan de t een 
langen Gothischen gevel ziet, geflankeerd door  een brok 

e van enkele traveeën. e w 
loopt dus om het Gothische deel heen en sluit dit ge-
heel in. Er  is geen enkele poging gedaan, om overgang 
of aansluiting van den eenen stijl aan den anderen te 
verkrijgen , zelfs de verdiepinghoogten stemmen niet overeen 
en het zijn eigenlijk twee geheel verschillende gebouwen, 
die tegen elkaar  staan. Treffend komt dit uit bij  het detail 
van den gevel aan de t op de hierbij  ge-
voegde piaat. 

Op de brutaalste wijze wordt het werk van s 
genegeerd door  zijn zeventiende-eeuwschen collega, die zijn 

e orden boven elkander  stelde zonder  te vragen, 
wat er  naast stond. Zij n architectuur  is in hare soort ook 
niet zonder  verdienste, streng en zuiver  van stijl en zeer 
goed passend voor  een stadhuis, maar  dc breede -
6ance-gevel aan de Botermarkt , ofschoon imponeerend door 
zijn massa, is door  zijn  geheel gelijkvormige traveeën niet 
vri j  van eentonigheid. 

Wie de bouwmeester  van dit nieuwere gedeelte was is 
onbekend; ook in het inwendige is weinig verband tusschen 
beide gedeelten op te merken. Bovendien is in later  tijden, 
o.a. in het begin der  negentiende eeuw, nog herhaaldelijk 
vertimmerd aan het gebouw, zoodat het  jaren geleden 
in een verregaanden staat van verval verkeerde. e zachte 
zandsteen, voor  de gevels gebruikt, was dermate verweerd, 
dat men toenmaals betwijfelde, of herstelling wel mogelijk 
zou zijn. Nog zijn de s in zeer  beschadig-
den toestand gebleven, maar  in  heeft men toch een 
uit -en inwendige restauratie van het Gothisch gedeelte 

*) n zijn e de 1'Architectur e en Belgique« noemt Schayes in een 
noot nog andere namen; hij  zegt daar: a salie des échevins, dite de la 
k e u r e, fut achevée dès 1'annèe  En  Jean Taesens ou Stassins 
batit la salie du tribuna l (vierschare) et la partie de la facade en face du 

é au Beurre. s a la mort de eet architecte, arrivée en  son 
successeur, Eustache Polleyt, (auquel le magistrat adjoignit comme conseil 
deux architectes étrangers a la ville, 1'un , probablement, t 
Van . qui jouissait alors d'une haute reputation. 1'autre d'Anvers), 
fit démolir  la plus grande partie des constructions élevées par  Stassins et 
recommenga a rebatir  1'hótel-de-ville tel qu'on le voit aujourd'hui . s 
1'année  on avait termin é la chapelle échevinale, dont le rondpoint 
polygonal devait marquer  la centre de la fagade antérieure, sur  laquelle il 
fait saillie. r  de cette chapelle, détrui t en  pour  faire place au 
nouvel escalier  de 1'hótel-de-ville, etait orné de colonnes d'airain , sur  les-
quelles posaient des poutres en fer, et de beaux vitraux peints. a nouvelle 
salie a manger  des échevins de la k e u r e, construite en  était d'une 
étendue telle que  personnes pouvaient y prendre place a table. 

(Was deze t Van . t s ) 

ondernomen, onder  hoofdleiding van c en Pauli. 
e is dit gedeelte dan ook tegenwoordig het 

meest toonbaar. n vindt er  op den beganen grond een 
groote voorhal, die door  den gemoedelijken concierge, dis 
de bezoekers rondleidt, als salie de fêtes of feestzaal wordt 
aangeduid. Wij  hebben in deze ruimt e waarschijnlij k de 
oorspronkelijk e vierschaar  te zien. n grenst de kapel 
der schepenen, welker  achtkante uitbouw *) oorspronkelijk 
bestemd moet zijn geweest het midden van den gevel aan de. 

t te prononcecren. e kapel dient thans 
tot trouwzaal en is weelderig versierd. Ter  plaatse waar 
liet altaar  moet hebben gestaan bevindt zich thans het 
gestoelte voor  den burgemeester. 

Achter  de kapel volgt dc raadzaal, waar  men den be-
zoeker  als grootste merkwaardigheid de  der  raads-
leden,  liberalen.  socialisten en  katholieken aan-
wijst, een ideale verdeeling der  partijen voorwaar. Om in 
die raadzaal te komen passeert men de terecht geroemde 
Gothische trap, die naar  de verdieping voert, waar  men 
de zaal kan bezichtigen, waar  in  waarschijnlij k de 
Pacificatie van Gent geteekend werd. e op zijn gemak ge-
stelde concierge neemt gewoonlijk niet de moeite mede naar 
boven te klimmen, maar  wacht met zijn geweldigen sleutel-
bos den bezoeker  op onder  aan dc trap, om hem verder 
te geleiden door  verschillende gangen en kamers, om ten 
slotte weder  uit te komen in de vestibule aan de Botermarkt , 
de tegenwoordige hoofdingang. 

e Gothische zalen zijn blijkbaar  met veel studie en groo-
ten zorg gerestaureerd, zij  maken indruk door  hare afme-
tingen en de polychrome decoratie is over  het algemeen 
met smaak uitgevoerd; vooral de vierschaar  is een impo-
sante ruimte. Een aardige vloervcrsiering is hier  aange-
bracht, door  witte en zwarte tegels zoo tc schikken, dat 
een doolhof gevormd wordt dat. naar  men zegt, een sym-
bolische voorstelling moet zijn van de reis naar  Jeruzalem.*) 

Over  het algemeen evenwel is er  in deze gerestaureerde 
Gothiek iets kouds; deze vormen en versieringen spreken 
niet meer  tot ons, boeien ons niet meer  in dezen tijd , die 
te ver  van de vijftiend e eeuw af ligt. om ons daarin ge-
noegzaam te kunnen indenken. n bemerkt dit vooral, 
wanneer  men daarna onmiddellij k het nieuwere gedeelte 
van het gebouw betreedt, waar  men ongerestaureerde be-
timmeringen uit de zeventiende eeuw cn lateren tij d vindt, 
waar  de meubels en de portretten aan de wanden, het 
ons veel gemakkelijker  maken, ons te verplaatsen in een 
tijd . die ons trouwens ook veel nader  ligt. 

n een der  gangen b.v. zijn oude stucplafonds tc zien, 
eenvoudig, maar  zeer  karakteristiek versierd, op een wijze, 
die sterk aan Engelsche e doet denken. e 
Overeenkomst is waarschijnlij k geheel toevallig, want in de 
zeventiende eeuw waren de tijden, waarin Gent een levendig 
verkeer  met Engeland onderhield, lang voorbij . Toch is 
het wel treffend, dat men in een oud gebouw, dat men 
gaat zien als een beroemd meesterstuk van Gothiek. blijf t 
stilstaan en het schetsboek opent, waar  men dergelijke details 
van betrekkelijk weinig beteekenis ontmoet, terwij l men in 
de zalen, die als de mooiste vertoond worden, geen de 
minste neiging gevoelt, de teekenstift te voorschijn te halen. 

t zou tot lange philosophischc beschouwingen kunnen 
voeren, zoo men een verklarin g wilde zoeken voor  dergelijke 
gewaarwordingen en nog zou daardoor  niet spoedig uit te 
maken zijn wat zij  bewijzen of niet bewijzen. Bewijzen zij 
iets, dan bevatten zij  een min of meer  onbewust protest 
tegen restauratie in het algemeen. r  het evenwel niet 

) Op onze plaat ziet men link s een gedeelte van dezen uitbouw. 

) Volgens mededeeling van den heer  J. C. Beth te 's-Gravenhage werd 
deze vloerversiering in  gemaakt volgens aanwijzing van den Centschen 
Burgemeester  Jacob Beth. 

in onze bedoeling ligt, hier  het restauratie-vraagstuk ter 
sprake te brengen, zullen wij  de stelling 'aten voor  hetgeen 
zij  is, een los daarheen geworpen opmerking. 

Aan hen evenwel, die zich voor  het restauratie-vraagstuk 
interesseeren, die voor  zichzelf wenschen uit te maken, of 
men restaureeren moet of niet. en hoe men het doen moet 
of niet doen. kunnen wij  geen beteren raad geven dan 
een studiereis in België te maken en inzonderheid Gent 
niet over  te slaan, waar  het studie-materiaal in grooten 
overvloed voorhanden is. 

Wanneer  het stadhuis ook kan worden aangehaald als 
een zeer  sprekend voorbeeld van het feit. dat, bij  uitbrei -
ding van een gebouw in vroeger  tijd . elke bouwmeester 
de vormen van eigen tij d gebruikte, toch kan hier  niet 
beweerd worden, dat daardoor  een fraai en indrukwek-
kend geheel werd verkregen. e middeleeuwsche bouw-
meesters hebben een werk ondernomen, waarvan de vol-
tooiing hun krachten en de middelen van de stad verr.e 
te boven ging. het is bij  een brokstuk gebleven, een wel is 
waar  zeer  interessant brokstuk, maar  de zeventiende-eeuwsche 
bouwmeester  zou waarschijnlij k niets liever  hebben gedaan, 
dan dit oude deel te doen verdwijnen, dat feitelijk het tot 
stand komen van een monumentaal werk in den weg stond. 
Thans hebben wij  hier  te doen met een gebouw, dat meer 
als document dan als monument onze aandacht verdient; 
de documenteele waarde heeft echter  onder  de restauratie 
geleden, dat kan niet anders, en zeer  waarschijnlij k heeft 
men dit ook te Gent wel ingezien, want aan het oude 
Gravenkasteel heeft men op een geheel andere wijze ge-
restaureerd en aan een ander  hoogst merkwaardig over-
blijfsel, de St. Baafs-abdij, die wij  boven reeds noemden, 
gaat men nog weder  volgens een andere opvatting te werk. 

(VV o r d t ve rvo lgd .) 

^  Vereenigingen . J 

E G T E . 

n dc dezer  dagen gehouden vergadering van den l ne-
schen Bouwkring werd verslag van de jur y uitgebracht 
over  de prijsvragen. Gevraagd waren een penteekening van 
een oud gebouw uit een architectuur-periode voor  de
eeuw en een reclameplaat voor  de in dit jaar  alhier  te 
houden . n waren 8 inzen-
dingen voor  de eerste en  voor  de tweede prijsvraag. 

n haar  verslag over  de ingezonden penteekeningen zegt 
de jur y a. a., dat ze voor  het meerendeel beneden de ver 
wachtig bleven, terwij l enkele niet aan de gestelde eischen 
voldoen. m was besloten geen ten cn  prij s toe 
te kennen. Wel wilde men aan de teekcning. onder  het 
motto  ingezonden en voorstellende het stadhuis te 
Bolsward, een getuigschrift van aanmoediging verleenen. Van 
deze inzending zegt de jur y in haar e teekening 
is als penteekening de beste of beter  de minst slechte van 
de ingekomen antwoorden. Zij  geeft blijk , dat de inzender 
het ontwerp beter  beheerschte dan zijn voorgangets cn een 
juister  begrip heeft van een penteekening. t geheel is 
gedurfd geteekend. e perspectief laat hier  en daar  wel 
wat te wenschen over. Ook zijn enkele details slecht ge-
teekend." 

Bij  opening van het naambriefje bleek de vervaardiger 
te zijn de heer  \Y. J. Postma, teekenaar  te Wons. 

Ook over  de inzendingen der  reclameplaten luidde liet 
oordeel der  jur y niet onverdeeld gunstig. r  taak was 
verre van aangenaam. Van het toekennen van een eersten 
prij s was geen sprake. Wel was zij  bereid voor  de plaat, 
ingezonden onder  het motto „Aardappel" , een tweeden prij s 
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toe tc kennen, terwij l aan den vervaardiger  van de plaat, 
onder  motto „S." , een getuigschrift van aanmoediging kon 
worden verleend. Van deze inzendingen zegt de jur y in 
haar  verslag: 

o „Aardappel") :  ontwerp bestaat uit verschil-
lende deelen, welke niet ornamentcel aan elkaar  zijn ver-
bonden. r  verliest het geheel aan duidelijkheid . Toch 
maakt dit ontwerp met voorbijgaan van den rook uit den 
schoorsteen, een indruk als geheel. e kleuren zijn goed 
gekozen en verdeeld. Zeer  jammer, dat er  in de vakken 
onderling niet meer  eenheid zit." 

o ,.S."): „Ook hierin is 't te bejammeren, dat het 
woord g met verschillende letters is 
geteekend. Als reclameplaat maakt deze samenstelling wel 
een goed figuur . l jammer, dat dc letters zoo geheel 
niet bij  het ontwerp schijnen te behooren cn dat de hoeken, 
die aan uitzaagwerk doen denken, zoo ongelukkig zijn ge-
slaagd. c kleuren zijn anders goed cn van deze opvatting 
is door  een goede teekenhand wel iets te verkrijgen door 
omwerking." 

Na opening der  naambriefjes bleken de respectievelijke 
inzenders te zijn de hierboven genoemde heer  Postma uit 
Wons en de heer  T. . Edzard de Groot, teekenaar  te 

. 

e tweede prij s bestond uit een zilveren medaille, uit-
geloofd door  de schildcrsvereeniging St. s alhier. 

r  de 'beide bekroonde inzenders in de vergadering 
aanwezig waren, werden hun de medaille en getuigschriften 
met een toepasselijk woord door  den voorzitter  uitgereikt. 

a ontspon zich een uitvoerige discussie over  een 
voorstel tot meerdere samenwerking tusschen verschillende 
vereenigingen bij  het bouwvak betrokken. e had het 
bestuur, naar  de voorzitter  mededeelde, zich in verbinding 
gesteld met de drie patroons-vakvereenigingen, n.1. die der 
timmerlieden, schilders en stukadoors, die van hun sym-
pathie hadden doen blijken. l dier  samenwerking zou 
zijn, dat ook aan de stoffelijke belangen wat meer  aandacht 
zou worden gewijd. e Friesche Bouwkring zou in zoo-
verre gereorganiseerd worden, dat nu ook vertegenwoordi-
gers van genoemde vakvereenigingen zitting in het bestuur 
van den Bouwkring zouden krijgen. e leden der  vak-
vereenigingen zouden dan ook toegang krijgen tot de lezingen 
van den Bouwkring en verder  zouden verschillende vraag-
stukken, die zich mochten voordoen, gezamenlijk worden 
behandeld. 

Verschillende leden waren tegen een dergelijk samen-
gaan, omdat zij  vreesden, dat de Friesche Bouwkring als 
zoodanig zou ophouden te bestaan. Wild e men samenwer-
king tusschen de besturen der  vakvereenigingen, dat men 
dan een soort bestuurdersbond oprichte. Anderen vonden.i 
dat de Bouwkring thans te weinig deed en het terrein 
van zijn werkzaamheid moest uitbreiden. Nog anderen waren 
in 'beginsel voor  samenwerking maar  vonden het middel 
te radicaal. e Bouwkring moest baas blijven in eigen 
huis. Nadat verschillende sprekers hun mcening hadden 
uiteengezet en de voorzitter  het voorstel nader  had ver-
dedigd, werd in stemming gebracht of men in beginsel 
samenwerking zou zoeken met de vakvereenigingen of niet. 

e vergadering sprak zich voor  samenwerking uit met 
 tegen  stemmen. 

Ten slotte gaf de heer l een beknopte samenvatting 
van dr. Zaayers lezing, voor  dc j  van Nijver -
heid alhier  gehouden, over  middelbaar  technisch onderwijs 
te n en eventueele oprichting van een dergelijke 
inrichtin g van onderwijs. Aan het slot daarvan verklaarde 
hij  zich bereid in een volgende vergadering de technische 
zijde van dit vraagstuk te willen inleiden. Ook hierop volgde 
eenige gedachtenwisseling. Zoo vroeg de heer c Groot, 

hoewel in beginsel voor  stichting van een middelbare tech-
nische school, of ook daarmee misschien niet het doel wordt 
voorbijgestreefd, zooals dat in zeker  opzicht met de am-
bachtsscholen is geschied, daar  de goede krachten zich 
omhoog werken en als vaklui alleen de minder  goede over-
blijven. Toch is het doel eener  ambachtsschool in de eer-
ste plaats om goede vaklui te kweeken. e heer l 
zegde toe in de volgende vergadering zijn voordracht aan 
dit punt te zullen wijden. 

a werd de vergadering gesloten. 

( P r ij s v r a g e n. 

G voor  een Affiche voor  de e 
Gastentoonstelling te Amsterdam — September—Octo-
ber

Van  September  tot 6 October  zal te Amsterdam 
een e Gastentoonstelling worden gehouden, 
leiding van de e der  Gemeentegasfabrieken te Am-
sterdam. 

Voor deze Tentoonstelling verlangt het Comité een aan 
plakbiljet , en wenscht daarvoor  een prijsvraag uit te schrij-
ven onder  de volgende voorwaarden: 

t billet moet . groot zijn, de marges 
medegerekend. s kan een speling van tien centi-
meter  onder  en boven deze maten worden toegestaan. 

t zal lithografisch in drie kleuren door  den eersten 
prijswinner  zeiven uitgevoerd moeten worden. 

t billet zal den volgenden tekst moeten bevatten: 
e Gastentoonstelling. — Amsterdam. —

September—6 October  —  Paleis voor  Volksvlijt . 
e ontwerpen voor  dit billet moeten op één vierde van 

de grootte van het oppervlak, eveneens in drie kleuren, 
worden uitgevoerd. 

Bovendien zal bij  ieder  ontwerp moeten gevoegd worden 
een in lithografi e uitgevoerd fragment, opdat de Jury kan 
beoordeelen in hoeverre de mededingers geacht kunnen wor-
den in staat te zijn, het geheel in de geëischte techniek 
uit te voeren. 

e begeleidende lithografi e behoeft slechts in één kleur 
(bij  voorkeur  zwart) te zijn gedrukt. 

r  ontwerp moet voorzien zijn van een motto en een 
begeleidend, verzegeld schrijven, dragende hetzelfde motto, 
bevattende naam en adres van den vervaardiger. Op de bui 
tenzijde der  enveloppe moet tevens een correspondentie-
adres vermeld zijn. 

e ontwerpen moeten franco vóór den  Apri l a.s. 
worden toegezonden aan den r  der  Gemeentegas-
fabrieken, Amstel  hoek Zwanenburgwal, Amsterdam. 

e ingezonden ontwerpen, uitgezonderd dat, hetwelk met 
den eersten prij s bekroond en voor  de uitvoering aange-
wezen wordt, blijven het eigendom van de inzenders. 

t Comité behoudt zich het recht voor  alle ontwerpen 
te exposeeren. 

Al s eerste prij s wordt toegekend een som van vijfhonderd 
gulden, als tweede prij s een som van één honderdvijfti g 
gulden. 

Bovendien zal de prijswinner  tweehonderd gulden ontvan-
gen voor  het op steen brengen van het billet. e kosten 
van proeftrekken zullen voor  zijn rekening zijn, en het be-
drag zal hem eerst worden uitgekeerd, wanneer  de Jury 
ook den einddruk zal hebben goedgekeurd. 

e Jury behoudt zich het recht voor, zoo geen der  inge-
komen ontwerpen haar  voor  uitvoering geschikt voorkomt, 
den isten prij s niet toe te kennen. 

GENT. 

B'.b<>.>KM>l vim E " 
> Jaargang No. . 
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t billet moet zes weken na ontvangst van de opdracht 
voor  den druk gereed zijn. 

e Jury zal bestaan uit de volgende heeren: 

J. VA N U . 
r  der  Gemeentegasfabrieken. 

. P. C. E . 
JOS. . . 
C. W. . 

. N. . 
e exemplaren van dit programma zijn tc verkrijgen 

ten kantore der  Gemcentegasfabricken, Amstal

G e Woning" , uitgeschreven door 
dc Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. 

Vervolg der  ingekomen vragen met de antwoorden. 
Uit het niet beantwoorden eener  gestelde vraag blijkt , 

dat den ontwerper  op het gevraagde punt algeheele vrij -
heid is gelaten, mits hij  niet in strij d kome met het pro-
gramma. 

Vraag 7. s een badkamer veroorloofd, als de ruimt e 
dit toelaat ? 

Antwoord. Ja. 
Vraag 8. n buitenmuren gemaakt worden van twee 

halvcstccnsmuren met spouw ? 
Antwoord. Ja. 

Voor  de Jury, 
J. . 

G voor  ,,St. Cassianus", Vereeniging tot 
g bij  het Onderwijs en de Opvoeding, 

te 's-Bosch. 
Gevraagd was een teekening voor  affiche, prentbriefkaar t 

en sluitzegcl. 
t der  Jury, bestaande uit de heeren Jan Stuyt, 

Jan , b s en Prof. Van Aken. 
n zijn  ontwerpen, waarvan bekroond de tee-

keningen onder  motto's "  (J. G. r  te Am-
sterdam); "  (J. . z te Amsterdam) en „Fries -
land"  (P. de Jong te . e prijzen bedroegen 
resp. f — en

"  Beter  dan alle andere geeft dit ontwerp 
klaar  en duidelijk , op pakkende wijze de grondgedachte 
weer, terwij l de uitstekende compositie zoowel van figuren 
als letters, dit beslist voor  den eersten prij s deed aan-
merken. 

" i als vlakversiering geeft dit ontwerp blij k 
van goed decoratief talent. e ornamentiek is uitmuntend, 
vast van teekening en eenvoudig van opvatting. e grond-
gedachte is niet zoo pakkend weergegeven en ligt niet zoo 
voor  de hand. Om zijn artistieke kwaliteiten is aan dit ont-
werp de tweede prij s toegekend. 

„'Friesland. " r  van uitdrukkin g geeft dit ontwerp de 
bedoeling goed weer. e compositie is echter  niet even-
wichtclijk . e hoekvullingen doen banaal en waren beter 
achterwege gebleven. e letters zijn niet fraai. Om de klaar-
heid van uitdrukking , meer  dan om de artistieke kwalitei-
ten is dit ontwerp met den derden prij s bekroond. 

"  Compositie eerder  een albumblad dan een affi-
che. s uitstekend, het geheel slap van kleur. 

,.Artus."  Compositie eerder  een albumblad dan affiche. 
s uitstekend. t geheel is beschaafd. t denkbeeld 

is niet duidelij k uitgedrukt . 
"  Chic gedaan, maar  meer  een plaatje dan 

een affiche. 
"  Zeer  goed geteekend. t bovenstuk met 

de letters niet in harmonie met het overige. c gedachte 
niet genoeg tot uitdrukkin g gebracht. 

"  Niet onaardig van kleur. Wel goed van vlak-
versiering. Nogal slap van teekening. 

„Aa n mijne "  Ornamentcel wel Traai, figuurlij k 
bizar. Getuigt van talent. t dc grondgedachte niet di-
rect en duidelij k genoeg uit. 

,,Satan."  Wel phantastisch van idee. i van teeke-
ning, maar  niet genoeg vlakversiering. 

„Schutsengel."  Wel beheerscht van compositie, goed de-
coratief begrepen, niet slecht, maar  ook niet fraai van kleur. 

e Uitdrukkin g der  grondgedachte is tc verward. 
" f begrip wel aanwezig. Vreemd van 

compositie. e uitdrukkin g van de grondgedachte te ge-
zocht. Verdeeling der  letters niet in overeenstemming met 
het doel. 

„Alcohol. "  Ofschoon de grondgedachte hier  wel tot haar 
recht komt en het ontwerp door  kleur  en teekening over 
het algemeen van artistiek gehalte is, moet op een paar 
figuren en op dc letters zooveel afgedongen worden, dat het 
voor  eene onderscheiding niet in aanmerking kan komen. 

t Adelt."  Onbeholpen van compositie en teekening. 
s veel te klein. Als affiche ongeschikt. 

„Argeloos." l aardig kinderfiguurtje . Echter  te zeer 
buiten verband met het onderwerp. 

"  Goed begrip van vlakversiering niet te ontken-
nen. Phantastisch van compositie. Echter  niet goed be-
heerscht. s slecht, evenals de bandarol. 

„Noord-Brabant. "  Phantasie is bij  den ontwerper  niet te 
miskennen. s zijn ongelukkig. s niet tot een geheel 
gegroeid. 

" e figuren zijn goed geteekend. c compo-
sitie is zwak en dc bedoeling is niet duidelijk tot haar  recht 
gekomen. Onaangenaam van kleur. 

„Pais.' ' e kwaliteiten zijn wel aanwezig. Goed 
van kleur. Grondgedachte komt niet genoeg tot uiting. 

"  Geeft de grond-
gedachte niet voldoende weer. Figuur  goed geteekend. Van 
kleur  niet slecht. s goed. r  van reclameplaat 
goed begrepen. 

„Tine. "  Alhoewel begrip van vlakversiering aanwezig is, 
en het geheel prettig is van kleur, zijn de letters bepaald 
Slecht. e engelfiguur  zeer  gechargeerd. e bedoeling komt 
niet genoeg tot uiting. 

„Zonder "  (Een schilderstukje in olieverf). Een ge-
voelig geschilderd tafereeltje, voor  het doel echter  onge-
schikt. s blijkbaar  het werk van een beginneling. Vertoont 
kwaliteiten bij  den ontwerper, die, mits goed geleid, tot 
ontdekking van een talent kunnen voeren. 

„Gif. " f talent niet te miskennen, echter  on 
aangenaam van kleur  en te nuchter  van compositie. Geeft 
ook de grondgedachte niet weer. 

"  Van bedoeling niet zoo kwaad. Onaangenaam 
van kleur. s veel te klein en slecht; dc figuurlijk e 
voorstelling is onbeholpen en geeft de grondgedachte niet 
goed weer. 

„Tony. "  Onrij p decoratief begrip, nogal slecht geteekend, 
geeft de grondgedachte niet weer  en is, als affiche niet 
duidelij k genoeg. 

n de klauwen van den Alcohol."  Geen begrip van vlak-
versiering, slordig van teekening, leelijk van kleur. -
ters niet fraai. 

„St . Cassianus."  Goed decoratief begrip. Figuraal heel 
slecht van teekening. Geeft de bedoeling niet genoegzaam 
weer. 

„Gevaar en bescherming." g van teekening en 
slap van kleur. e grondgedachte komt niet tot uitdrukking . 

„Zonder " t ontwerp is blijkbaar  boven dc kracht 
van den maker. Onbeholpen van teekening en kinderachtig 
van opvatting, kan het onmogelijk in aanmerking komen. 

„Viver e c Est." t op het eerste gezicht aan 
het affiche van een goochelaar  denken. Zekere kwaliteiten 



zijn aan het teekenwerk niet te ontkennen. s niet dui-
delijk en niet decoratief genoeg. e grondgedachte is te 
verward weergegeven. 

n e Signo Vinces."  Als vlakvcrsiering goed bedoeld; 
geeft echter  de grondgedachte niet voldoende weer. 

"  Geen voldoende begrip van vlakversicring. 
Onbeholpen van kleur  en teekening. e letters zijn slecht. 

„Symbool."  Goed bedoeld, doch slecht van teekening. 
e letters in het randje niet kwaad. Grondgedachte komt 

niet uit. 
..Teekening van een krui s op dwarslijn."  'Twee aardig 

getcekende kinderkopjes, doch als affiche onbruikbaar , daar 
de grondgedachte moeilijk te achterhalen is. 

"  Geen begrip van vlakversicring. Slecht van tee-
kening cn kleur. Brengt de grondgedachte niet tot uiting. 

„Waarheid. "  Volslagen gebrek aan idee van vlakvcrsie-
ring. Blijkbaa r  boven de kracht van den ontwerper, ofschoon 
cle grondgedachte goed is te noemen. 

„Alcoho l is vergif."  Niet begrepen het karakter  van affi 
che. Voorstelling verward en onduidelijk . Slecht van tee-
kening. 

„A d Pios Usus."  Alhoewel zekere teekenwaardigheid niet 
is te ontkennen, is het ontwerp niet genoeg affiche e 
gedachte is niet duidelijk uitgedrukt en de letters zijn be-
paald slecht. 

..Annie."  Als vlakvcrsiering tamelijk goed begrepen, min-
der goed van teekening. e grondgedachte komt niet tot 
heldere uiting. 

,,Sic Vos Non Vobis."  Alhoewel de grondgedachte hier 
goed tot uiting komt. is het geheel minder  goed van hoofd-
verdeeling en zijn de letters slecht te noemen. 

„Opvoeding."  Als geheel niet slecht; cle letters zijn zeer 
goed. e figuren onbeholpen. Bezit geen voldoende ar-
tistieke kwaliteiten om in aanmerking te komen. 

" r  vlak clan versiering. e uitdrukkin g 
van de grondgedachte is wat al te nuchter. e letters 
zijn slecht. 

„Eenvoud."  Ordinai r  van opvatting. e grondgedachte 
komt heelemaal niet tot haar  recht. Onaangenaam van kleur. 

e Jury: 

w.g. JAN STUYT . 
JA N N 

U B . 
. VA N . 

L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. Af-
deeling Utrecht, vergadering van  Februari

k X X X  door  J. Gratama. t nieuwe u van Po-
liti e te Amsterdam, met afbeeldingen en losse plaat. 

V e r w a r m i n g en V e n t i l a t i e van Scholen door  F. G. Unger 
vv. i. (vervolg). 

V e r e e n i g i ng en splitsing van functién bij  middeleeuwsche stedelijke 
gebouwen, door . S. P. . 

, on den s t u k k e n. S. van Alphen over  den toren te
malsen. - . \V. Tuijten over  kleinwoningbouw. 

A No. n betreffende het Genoot-
schap. 

e b e b o u w i ng van den - te Amsterdam, toevoegsel Concept-
adres, voorstel . 

k de  e ij  s e r gehuldigd, door  A . \V. Weissman, met af-
beelding. 

Prijsvragen. 
e g e e s t e l i j ke w a a r de van stelselmatig ontwerpen door . E. 

van der  Pek. 

E  No.  l i e t u van Politie te 
Amsterdam, door  A. W. Weissman, met afbeelding. 

e B o u w v e r o r d e n i ng en het Woningvraagstuk, door . E. Wen-
tink , met afbeeldingen. 

E  No. e n i e u we r o l b a s c u l e b r u g voor 
vier  sporen over  de e Schie. Voordrachten ter  inleiding van 
het bezoek aan die brug door  de vergadering der  Afdeeling voor  Spoor-
wegbouw en Spoorwegexploitatie op  November  door  N. . de 

r  c. i. en J. E. van der  Burg w. i., met al beeldingen. 

O v er  d en w e r k k r i n g en vooruitzichten van civielingenieurs. die 
in diensttreden bij  de Staatsspoorwegen in Nederlandsch , door 
C. W. h c. i . 

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Electrotechniek van het . 
. v. s van  Februari

n S t u k k e n. t scheuren van klinknaden bij  stoom-
ketels, door  E. B. Wolf f w. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — Be-
richten. — Verslagen van vergaderingen. — . — n 
voor  zeeschepen. — s over  de berekening van een draaikraan. — Nog 
een praatje over  lensleidingen. — e Vulcan . — Vragen voor 
het scheepsnachinisten-examen volgens programma B.
Correspondentie. 

E  No.  N e d e r l a n d s c he A a n n e m e r s b o n d. 
Officiëele . 

C o n g r es te . 
A f d e e l i n g s v e r s l a g c n. m  Febr.  — Zaandam 

 Febr.

E E E No. t sluiten der 
rookventielen vooral bij  ovens met continneerend bedrijf . — Ongevallen-
statistiek. — t Gernentz-dak brandvrij : — Etectriciteitsvoorziening in 
Gelderland en Overijsel. — lets over  straatwegen. 

T . 

c heer  J. . g schreef onlangs in het „Nieuw s 
van den "  o. a.: 

Ter plaatse van het s stond in lang ver-
vlogen eeuw een blok huizen, in  gebouwd, dat de 
daarachter  gelegen Vischmarkt aan het oog onttrok. n 
die huizen werd nering gedreven en werden ook gelagen 
gezet. Om de bezoekers te gerieven was voor  die woningen 
een zeil gespannen, waaronder  zij  aangenaam konden zitten 
met een mooi gezicht op den . t blok huizen met 
het zeil cr  voor  noemde de spraakmakende gemeente: t 

s onder  't Zeil" . e huizen waren aan 't einde der 
 eeuw zeer  bouwvallig geworden, evenals de huizen om 

den hoek er  aan grenzende, de huizen van den Vijgendam., 
te zaam voor  een deel de Vischmarkt begrenzende. n 
directeur  der  stadswerken en gebouwen, J. E. de Witte, 
werd opgedragen wat noodig bleek af te breken en nieuw 
te bouwen. n  had hij  het nieuwe werk voltooid en 
het nieuwe huis onder  het zeil meer  naar  voren gebracht. 

e Amsterdammers vonden den voorgevel, rustende op Bre-
mer hardsteen en het middenfront naar  de e bouw-
orde heel mooi. vooral het frontespice met versieringen 
in den trommel, doelende op de achter  de huizen gelegen 
Vischmarkt . bekroond door  het wapen van Amsterdam. n 
de woningen achter  dezen voorgevel vestigden zich het 

e Veem, het - en Withoeden veem, e. a„ 
terwij l een groot deel ingenomen werd voor  „tappersnee 
ringe" . nu ruim genoeg om al de bezoekers te kunnen 
bevatten. Al was nu ook geen zeil meer  noodig. het huis 
bleef heeten t s onder  't Zeil" . 

n  kreeg het gebouw een andere bestemming. 
g k Napoleon nam het in gebruik. . Joh. 

C. Breen. de adjunct-archivari s te Amsterdam, toch meent 
in zijne topografische beschrijving van den . naar  offici-
ëele gegevens bewerkt, dat g k Napoleon het 

s onder  't Zeil"  toen reeds tot woning van den com-
mandant heeft bestemd. Zeker  is evenwel, dat het

de regeering van g Willem  als zoodanig in ge-
bruik was. 

t bleef dit tot  Generaal n was de laat-
ste commandant die er  woonde. e directie van den aan-

voor  Staatsspoorwegen nam er  intrek en bleef er  tot 
 Van  tot  had men er  ook het bureau 

van buitenlandsche paspoorten in gevestigd en hield dc 
gouverneur, later  de commissaris des s in dc pro-
vincie , er  wekelijks audiëntie. 

'Toen in g k Napoleon het Stadhuis 
tot Paleis maakte en er  woning nam. wilde men, om ruimer 
uitzicht uit het Paleis te hebben, het j 
en de Waag afbreken en met het puin een deel van het 

k dempen. e afbraak werd ten deele voorkomen; 
het s bleef in wezen, omdat het de lee-
lijk e gevels der  huizen van de Vischmarkt aan het oog 
onttrok . t mooie Waaggebouw moest echter  vallen en 
binnen zes weken gesloopt zijn. s wezen toen de 
leeggekomen plek aan, die sinds  jaar  heugenis had aan 
Amsterdam's handel. 

<)p de plek. waar eens de Waag had gestaan, verrees 
het monument aan den volksgeest gewijd van  en

 Aug.  door  de broederschap t n " 
met groot feestbetoon onthuld. 

t Pluis onder  't Zeil" , het s van 
later, en weer  later  tot andere bestemming dienend, het 
laatst tot Postpakketdienst. bewaart ook nog herinnering 
aan den Patriottentijd . e herberg was er  de uitverkoren 
verzamelplaats der  Patriotten in de jaren der  burgergeschil-
len in  en vervolgens. Een bewaard gebleven liedje 
van een Patriot met een grooten neus doelt er  op. t 
liedje voert den Patriot sprekende op: 

.,'k Ging „Onder 't Zeil"  en liet me er  een tappen. 
Zoodra de meid kwam van de trappen, 

p zij  verbijsterd, voor  het vat: 
, Van Neuzen. Van Neuzen, Van Neuzen, 
, wat een kokkert van 'n neus is dat!" 

t s onder  't Zeil"  heeft thans nog aan de ach-
terzijde, in de hoogte, ongeveer  in het midden der  muur-
vlakte, een ouden gevelsteen, waar  de e cijfers 
het jaartal  het jaar  der  stichting, te lezen geven, 
een steen, die uit historisch oogpunt verdient bewaard te 
blijven in het daartoe bestemde museum. 

Gemeng d Nieuws . 

e . 

Naar  de „Tel . "  verneemt is door  burgemeester  en wethouders van Am-
sterdam aan den r  van Binnenlandsche Zaken de missive verzonden, 
waarin aan de e , namens den gemeenteraad van Amsterdam 
en krachtens het te dien opzichte in de raadszitting van  Februari j.1. 
genomen besluit, wordt verzocht: ,.te willen bevorderen, dal het k 
Paleis op den m weder  ter  beschikking der  gemeente worde gesteld." 

Eindelij k is er  dan een eerste officiëele stap gedaan. n weet hoeveel 
moeite het gekost heeft B. en W. daartoe te bewegen en hoe weinig effect 
wij  er  ons van voorstellen. e r  zal nu weldra nog bovendien een 
adres van een groot aantal ingezetenen van de hoofdstad ontvangen voor-
namelijk bedoelend, een stem uit de burgerij  te doen hooren, die n a a st 
het voorstel-Vliegen, een weerklank zou zijn van den wensch, die naar 
veler  meening in dat door  een d bekrachtigde voorstel, te 
bruusk is geuit, en tevens de overtuiging uit te spreken, dat de hoofdstad 
het ten hoogste zal blijven waardeeren, als zoodanig . . de n 
tot verblij f te mogen strekken, en er  krachti g toe zal weten mede te wer-
ken, dat een gastvrij  en schoon k Paleis te Amsterdam in gereed-
heid worde gebracht. 

terwij l men zoo volijveri g bezig was. dit alles voor  te bereiden kwam 
de e correspondent van de r  Courant vertellen, dat hij  het 
volgende had vernomen : 

n 't algemeen beschouwd, zou het f den bestaanden toestand liefst 
bestendigd zien, zoowel voor  Amsterdam als den " 

n zal 't Amsterdam spoedig blijken — wat, naar  mij  verzekerd 
werd, 't dagelijksch bestuur  van de stad trouwens reeds bekend moet zijn 
— dat de n aan de hoofdstad gaarne de beschikking over  't paleis 
zal gunnen voor  de bestemming, die men er  blijkbaa r  zoo gaarne weer  aan 
geven wil . Prins , dezer  dagen op bezoek bij  jhr . Victor  de Stuers, 
heeft toen de Amsterdamsche paleis-raadhuis-kwestie besproken.« 

»Wat hetpaleis in 't Noordeinde betreft, zou 't f het bezit van een in-
derdaad meer  vorstelijk verblijf , ruimer  beantwoordend aan de eisehen van 
eventueel vorstelijk bezoek, wèl op prij s stellen. r  harerzijds zal de 

n van dat verlangen weinig doen blijken . Ook den burgemeester 
der residentie zal het, volgens mijn zegsman — die goed ingelicht wezen kan — 
niet onbekend zijn, dat het f na beëindiging der  restauratie van »het , 
het verblij f daar  buiten slechts tot het uiterste noodzakelijk zal beperken.» 

»Wat Amsterdam en 's-Gravenhage dus ten aanzien van een nieuw, meer 
comfortabel vorstelijk verblij f willen ondernemen, zal door  de e 
famili e worden gewaardeerd, maar  meer  dan ook niet. Wanneer  't o ge-
heel klaar  is, wordt dat min of meer  bestendig verblij f der e 
familie.« 

e geheele paleizen-quaestie, hier  en daar  naar  link s en naar  rechts 
gedreven, komt ten hove alzoo in de neutrale zóne en wordt daar  zonder 
eenige voorkeur  beschouwd. Omdat zoowel de n als de Prins de vol-
tooiing der  restauratie van »'t « met groot verlangen tegemoet zien.« 

k zijn de beweringen van dezen correspondent van verschillende 
zijden tegengesproken en de heer  de Stuers verklaarde zelfs openlijk, dat bij 
het bezoek van Prins k ten zijnent in het geheel niet over  de quaes 
tie is gesproken, maar  toch is de hier  gegeven voorstelling der  zaak. waar-
schijnlij k op sommige punten niet geheel onjuist, al zou ook eerst later 
kunnen blijken , wie gelijk heeft gehad. 

W o n i n g w e t . 

d is een wetsontwerp tot nadere wijziging van de Woningwet. 
Blijken s de toelichting zijn de grondslagen van de wet onaangetast 

gebleven. 
e voornaamste wijzigingen betreffen de volgende punten : 
 uitbreidin g van artikel  tot alle gebouwen; 
 leggen van verband tusschen rooilij n en bouwverbod ; 
 schrapping van §
 wijziging van art.  met betrekking tot onbewoonbaarverklaring en 

ontruiming , in overeenstemming met de eisehen der  praktijk ; 
 uitbreidin g van de mogelijkheid van onteigening; 

6. regeling voor  de verdeeling van de kosten van onteigeningsprocedures; 
 waarborgen van eene schadevergoeding, indien de billijkhei d die 

vordert , ingeval van een bouwverbod ; 
 nadere voorschriften voor  het uitbreidingsplan ; 

 meer  steun aan particulieren voor  verbetering van hun toebehoorende 

woningen ; 
 mogelijkheid van steun aan coöperatieve vereenigingen; 
 mogelijkheid van beroep tegen weigering van den raad steun te 

verleenen ; en 
 nadere regeling ten aanzien van keeten, loodsen en andere inrich -

tingen voor  tijdelij k verblij f van menschen. 
t is de bedoeling dat de bepalingen van art.  der  wet beperkt blij -

ven tot woningen. 
Welke voorschriften ten aanzien van andere gebouwen gemaakt zullen 

moeten worden, dient de rijkswetgever  aan het plaatselijk inzicht over  te 
laten. 

Een der  aanvullingen strekt om te waarborgen de naleving door  B. en 
W . van een bouwverbod. 

e schrapping van §  beoogt de schrapping van de artt .  en
(omtrent de aangifte van het aantal bewoners). 

Ten aanzien van de onbewoonbaarverklaring wordt o. m. bepaald: 
e raad neemt geen besluit tot onbewoonbaarverklaring, voordat de 

eigenaar  van de woning of degene, die bevoegd is, de woning alsnog in 
bewoonbaren staat te brengen, volgens regelen bij  plaatselijke verordening 
vast te stellen, in de gelegenheid is gesteld, bezwaren in te brengen. 

Van een besluit tot al of niet onbewoonbaarverklaring wordt binnen een 
week na de dagteekening van het besluit afschrift gezonden aan de 
gezondheidscommissie. 

Bij  een besluit tot onbewoonbaarverklaring wordt bepaald, wanneer  de 
woning, indien zij  bewoond is. moet worden ontruimd , tenzij  er  geene, 
voor  de bewoners passende, andere woning beschikbaar  is, in welk geval 
de last tot ontruimin g door  den gemeenteraad bij  afzonderlijk besluit wordt 
gegeven zoodra er  eene, voor  de bewoners passende, andere woning be-
schikbaar  is. e voor  de ontruimin g gestelde termij n is niet langer  dan 
twaalf maanden. e termij n kan telkens worden verlengd, onder  goed-
keuring van Gedeputeerde Staten, die het advies van den inspecteur  inwinnen. 

n de onbewoonbaarverklaring niet is uitgesproken door  den gemeen-
teraad, wordt over  verlenging van den voor  ontruimin g gestelden termij n 
beslist door Gedeputeerde Staten, de inspecteur  gehoord. 



E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 
Voorl . (

Nassaukade 504. Telef. 1258. . 

Bij liet besluit tot onbewoonbaarverklaring kon bepaald worden, dot de 
woning niet behoefd te worden ontruimd , zoolang zij  wordt bewoond door 
met name aan te duiden personen, die er  op het tijdstip , waarop het besluit 
genomen wordt, in wonen. 

e gemeenteraad neemt een besluit, gegreind op dit artikel , niet vóórdat 
de eigenaar  van de woning, indien deze niet tevens is de bewoner, volgens 
regelen bij  plaatselijke verordening te stellen, in.de gelegenheid is gesteld, 
bezwaar  in te brengen. 

e praktij k heeft een leemte getoond in art.  van de onteigeningswet 
s no.  van art.  is de onteigening volgens de bijzondere pro-

cedure alleen mogelijk, indien er  een bouwplan of een plan van uitbrei -
ding is. k moet evenwel, zonder  dat zoodanig plan de grond-
slag kan zijn, een bouwverbod gelegd worden op grond, waarover  voor 
de belangen van de volkshuisvesting moet kunnen worden beschikt. Ook 
in zoodanige gevallen dient onteigening mogelijk te zijn. 

Voorts wordt een bepaling voorgesteld, die beletten moet. dat door  het 
vooraf bekend zijn van het plan van uitbreidin g onbillijk e invloed wordt 
geoefend op de verkoopwaarde der  gcederen in geval van onteigening; een 
andere bepaling, die de onbillijkhei d wegneemt, dat de onteigende parti j 
in de kosten wordt veroordeeld, zoodra aan de andere parti j  een iets hoogere 
vergoeding wordt toegekend dan was aangeboden, al was de gevraagde 
som véél hooger  dan de toegekende; de benoeming van deskundigen zal 
vooitaan zonder  interlocutoir  vonnis kunnen geschieden ; bij  het trekken 
van een rooilij n door  het gemeentebestuur  zouden voortaan de belangheb-
benden, die meenen schade te lijden, daartegen op dezelfde wijze kunnen 
opkomen als ingeval van bouwverbod en in beide gevallen door  Gedepu-

 Staten de goedkeuring worden geweigerd, ingeval een bewezen schade 
niet wordt vergoed; door  een gewijzigde redactie wordt het begrip ,,uit-
breiding"  ook uitgestrekt tot verruimin g van de gemeente. 

Gemeenten, die geen bebouwde kom hebben van ten minste 3000 zielen, 
worden vrijgesteld van het maken van uitbreidingsplan. 

t ontwerp wil tegemoetkomen nan het euvel, dat gemeentebesturen, 
welker  uitbreidingsplan niet is goedgekeurd, de zaak verder  lattn rusten. 

Bij financieele onmacht van den eigenaar  aan een aanschrijving tot ver-
betering te voldoen zou de gemeente vooitaan verplicht zijn. een voorschot 
te geven. 

t ontwerp opent de mogelijkheid, ook aan coöperatieve bouwvereeni-
gingen. die niet uitsluitend zich met verbetering van woningtoestanden 
bezig houden, voorschot te verleenen. 

Bij weigering van hulp door  de gemeentebesturen zullen belanghebbenden 
beroep op de n hebben. 

Tot de opsporing der  overtredingen worden meer  ambtenaren bevoegd 
dan tot dusverre. 

Eindelij k breidt het ontwerp de macht van gemeentebesturen over  de 
bewoning van keeten. stallen en schuren, die tot tijdelijk e huisvesting die-
nen, uit tot een toezicht op den bouw ervan, de uitbreiding , verandering 
enz., terwij l daarnaast nog de vergunning tot in gebruik nemen blijf t 
vereischt. 

e S t - J a c o b s t o r en te V l i s s i n g e n. 

e gemeenteraad te Vlissingen moet nog een beslissing nemen of de
September  afgebrande St.-Jacobstoren zal worden herbouwd in cement-
beton dan wel in den oorspronkelijker ] toestand (hout). e raad heeft inder-
tij d besloten nadere adviezen in te winnen alvorens een beslissing le nemen. 

Nu heeft onlangs een der  raadsleden. . A . Staverman. het advies in-
gewonnen van tal van bekwame technici en bouwkundigen uit ons land. 

t grootste gedeelte van deze deskundigen was tegen den bouw in cement-
beton. 

Wi j vernemen nu evenwel dat binnenkort een rapport zal verschijnen, 
waarin door  een zeer  groot aantal deskundigen uit ons land en dat op 
verschillende gronden, de bouw in cement-beton ten sterkste wordt aan-
geraden. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Grankttegels, Trottoirbanden , 
. , Tennisbanen, enz. — — — 
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Beroemd e Bouwmeesters . 

Waar de bouwkunst der n in deze schetsen 
ter  sprake kwam, hadden wij  reeds meermalen gelegenheid 
op te merken, hoe vaak men voor  een der  beroemde bouw-
werken uit die tijden staande, te vergeefs vraagt naar  den 
naam en de levensbijzonderheden van den bouwmeester  of 
van de bouwmeesters, die daaraan het beste gegeven heb-
ben wat zij  bezaten. t laatste zeggen ons de steenen, wan-
neer  wij  ze laten spreken, maar  meer  zeggen zij  in den regel 
niet en waar  het al door  een moeilijk onderzoek hier  en 
daar  gelukt moge zijn eenig licht te ontsteken in de duis-
ternis, waarin wij  op dit punt verkeeren, waar  uit de ar-
chieven ook namen zijn opgediept, de verkregen gegevens 
zijn en blijven nog schaarsch. Er  blijf t nog veel over, 
wat onbetrouwbaar  schijnt. 

s het nut van dergelijk onderzoek dan ook wel even-
redig aan de groote moeite, die het kost? Zoo heeft men 
meermalen gevraagd en wanneer  het slechts te doen was 
om namen, die feitelijk slechts klanken zijn, dan zou het 
zeker  een ijdel pogen moeten worden genoemd. , waar 
men onderzoekingen heeft verricht , is veelal tegelijkertij d 
gebleken, hoe groot nut deze voor  de geschiedenis der 
bouwkunst konden hebben. 

r  de bouwmeesters en de bouwhutten, waartoe zij 
behoorden, zooveel als dit mogelijk was. te volgen in hun 
bewegingen, is dikwijl s een dieper  inzicht verkregen in de 
ontwikkelin g hunner  kunst in geheele landstreken. 

e dikwijl s kwam het niet voor, dat de groot-che wer-
ken, door  het ontbreken van geldmiddelen, door oorlog, 

omwentelingen of andere oorzaken gestaakt moesten wor-
den voor  onbepaalden tijd ? Waar bleven dan de bouw-
meesters en hun gezellen? 

Zij trokken elders heen, dat is duidelijk , maar  waar  zijn 
eigenlijk de leden van de e , die naar 
men vermeld vindt, zich na den dood van d van 

n over  geheel d verspreidden, 
heengetogen ? 

En een andere vraag is weer  deze: waar  zijn de meesters 
vandaan gekomen, wier  namen men vermeld vindt bijvoor-
beeld bij  de Stephanusdomkerk te Weenen, een wereld-
vermaard monument, 'in vele opzichten afwijkend van die. 
welke men in noordelijker  streken aantreft. Wie was mees-
ter  W e n z 1 a, die naar  men zegt het plan voor  den zui-
delijken toren maakte, welke hier  hoofdtoren is. j  kwam 
van , maar  dit zegt evenveel of even wei-
nig, als het toevoegsel von P r a c h a d i cz achter  den 
naam van meester , die omstreeks  den toren 
voltooide. Verder  vindt men vermeld, dat in hetzelfde jaar 
met den bouw van een dergelijken toren aan dc noordzijde 
der kerk begonnen werd door  meester s P u c h sit-
b a u m. n weet niet of men hier  met denzelfden per-
soon te doen heeft. e bouw van laatstgenoemden toren 
werd tot  voortgezet, zeer  waarschijnlij k onder  een 
anderen meester, maar  werd in  afgedekt in den onvol-
tooiden staat, waarin hij  sedert gebleven is. 

Onder  de kathedralen in de Oostenrijksche hinden zou 
die van Praag, zoo zij  ooit volbouwd  onge.wijf 11 een 
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der belangrijkste zijn geworden. Thans bestaat zij  slechts 
uit een koor, fragmenten van een transsept en een onvol-
tooiden toren. Niettemin behoort zij  door  hare eigenaar-
dige vormen tot de merkwaardigste monumenten der  Zuid-

e Gothiek. r  onvoltooide staat wijst reeds op 
een onregelmatigen gang van haren bouw, hare vormen 
verraden de hand van verschillende meesters en inderdaad 
is hare bouwgeschiedenis merkwaardig genoeg, om er 
enkele bijzonderheden van te vermelden. 

Als ontwerper  van het plan wordt s van 
A t r c c h t genoemd en in  werd onder  dc regcering van 
Johann van , g van Bohemen, met den 
bcuw aangevangen. e kerk zou niet minder  dan . 
lang worden, met een transsept van de halve lengte, een 
vijfschepig ruim en twee torens aan den westgevel. t was 
meester s slechts vergund een gedeelte van het koor 
met kapcllenkrans tot stand te brengen, want reeds in
overleed hij . s in dien korten tij d waren moeilijkheden 
gerezen, die den bouw belemmerden, tengevolge van den 
onwil van 'eenige grondbezitters, die weigerden hun ter-
reinen voor  den dombouw af te staan. e koninklijk e bouw-
heer  had bij  het maken der  plannen die mogelijkheid niet 
voorzien en al bij  voorbaat over  deze terreinen beschikt, 
doch was ten slotte genoodzaakt het plan op sommige pun-
ten te wijzigen. 

t is niet bekend, of meester s zich sterk heeft 
aangetrokken, dat de uitvoering van zijn grootsch opgezet 
ontwerp reeds zoo spoedig onmogelijk zou blijken. n weet 
alleen nog van hem, dat hij  als architect van r i 

, zoon van den zooeven genoemden koning, het slot -
stein bouwde, waarvoor  het pauselijk paleis te Avignon 
tot voorbeeld strekte; cn ook vele andere werken hem 
werden opgedragen. 

Na zijn dood ging men met den dombouw aan het 
knoeien. t domkapittel meende het werk nu verder  wel 
zonder  bouwmeester, alleen met de gezellen, te kunnen 
klaar  spelen en zeer  tot schade van het bouwwerk werd 
op deze wijze vier  jaren doorgewerkt. Toen ontmoette de 

r  op een zijner  rondreizen door  zijne landen, bij  den 
bouw der e te Gmünd, toevallig twee steenhou-
wers (Steinmetzen), h en Pe ter  A r l c r , waar-
schijnlij k broeders of althans bloedverwanten. e nog slechts 

-jarig e Peter  beviel den r  en deze, waarschijnlij k 
bekend met de onbeholpen wijze van werken te Praag, 
benoemde hem, niettegenstaande zijn jeugdigen leeftijd' 
dadelijk tot dombouwmeester  aldaar. 

h von G m ü n d is later  als dombouwmeester 
te n beroemd geworden. Pe ter  von G m ü n d aan-
vaardde zonder  verwij l zijn nieuw ambt en voltooide van 

 tot  het koor  van den Prager  dom, dat grootcn-
deels dus als zijn werk te beschouwen is. 

t Peter  een hoog begaafd bouwmeester  was, blijk t ge-
noegzaam uit zijn werk, maar  hij  was tevens een bekwaam 
ingenieur, beeldhouwer en goudsmid. Voortgekomen uit de 
Straatsburger  bouwhut, maakte hij , naar  het voorbeeld van 

n en Straatsburg, den dombouw te Praag tot een 
kunstschool voor  het geheele land van Bohemen. n den 
beginne had hij  veel moeite, om orde te brengen in de 
onoordeelkundige wijzigingen, door  de bouwheeren, op eigen 
gezag, in het plan voor  den aanbouw gebracht en gedeel-
telij k reeds uitgevoerd. Toen het koor  voltooid was, begon 
hij  met het maken der  koorgestoelten en in  ging hij 
over  tot het leggen der  fundamenten van het langschip, 
dat echter  niet opgebouwd is. r  Peter  was ook de 
bouwmeester  van de g te Praag, waarschijnlij k 
heelt hij  ook medegewerkt aan de bekende Teynkirche 
aldaar  en verder  in den bouw van vele andere kerken de 
hand gehad. 

Aan de domkerk is het werk van den eersten meester 

, die als Nederlander  gewoon was aan eenvoudige 
vormen en een spaarzame versiering, duidelijk te onder-
scheiden van dat van meester  Peter, die veel minder  streng 
in zijn opvattingen, zijn fantaisie vrijer  liet werken en aller-
lei nieuwe vormen toepaste, die reeds op verval der  Gothiek 
wijzen. Zoo paste hij  tegelijkertij d lancetvormige en gedrukte 
spitsbogen toe, nevens de normale op een gelijkzijdigen drie-
hoek geconstrueerde. Zoo maakte hij  geen twee vensters 
gelijk en is hij  ook de eerste meester  geweest, die in 

d de vischblaasvorm algemeen in toepassing 
bracht, welke vorm als een der  meest kenmerkende voor 
het begin der  laat-Gothiek wordt beschouwd. Evenwel, hoe-
zeer  hij  somtijds te ver  ging, zoo dwingt toch zijn werk, 
dat steeds de meesterhand verraadt, bewondering af en 
wel in het bijzonder  het sierlijk e a jour  gewerkte traptoren-
tje aan de zuidzijde van het koor  ter  plaatse waar  het 
transsept zou zijn begonnen. 

n  was meester  Peter  bijna  jaren oud, of hij 
daarna nog lang geleefd heeft vonden wij  niet vermeld. 
Wat echter  na dien tij d nog aan den dom gebouwd werd is 
van weinig beteekenis en de architectuur  voor  de in de 
vijftiend e eeuw opgetrokken toren staat verre achter  bij  die 
van het voltooide gedeelte der  kerk. 

t het eind der  vijftiend e eeuw was ook voor  dit bouw-
werk de kans op verdere voltooiing voorgoed verkeken. 
Bovendien werd het in  door  een hevigen brand geteis-
terd, tengevolge waarvan de gewelven van het hooge koor 
instortten. Ook de beeldstormen hebben het monument niet 
ongemoeid gelaten. e gewelven werden hersteld, maar  in 
de achttiende eeuw richtten de kanonkogels van Frederik 
den Grooten opnieuw ernstige schade aan. 

n de negentiende eeuw kwam een zoo belangrijk monu-
ment natuurlij k voor  restauratic in aanmerking, maar  aan 
een voltooiing van het door  de oude meesters nog niet 
half afgemaakte werk wordt te Praag niet gedacht. Waar-
toe zou het ook dienen? 

( Vereenigingen . $ 

A E T . 

A r c h i t e c t e n en de . 

n een druk bezochte vergadering van het genootschap 
„Architectur a et Amicitia "  is verleden week in behandeling 
gekomen een voorstel van den heer  G. J, , om in 
een adres aan B. en W. afkeuring uit te spreken over  de 
reeds gedeeltelijk van gemeentewege goedgekeurde bouw 
plannen-,.Bijenkorf"  en -„Groot e Club" . 

n het ontwerp-adres wordt gezegd, dat deze plannen 
„onherroepelij k veroordeeld moeten worden als zinlooze na-
volging van traditioneele vormen, welke totaal onvereenig-
baar  zijn met de hedendaagsche eischen; 

„da t deze plannen tot geen ander  resultaat vermogen 
te leiden dan tot eene zeer  o n w a a r d i ge bebou-
win g van den , waardoor  eventueel later  op te 
richten bouwwerken van betere qualiteiten benadeeld er» 
het totaal aanzien van den m en zijne omgeving volstrekt 
kunst-waardeloos gemaakt worden; 

„redenen waarom het genootschap aan B. en W. met 
den meesten nadruk aanbeveelt alle pogingen in het werk 
te stellen, welke kunnen leiden tot veroordeeling van de 
thans bekende plannen en het doen opmaken van andere, 
om te komen tot een bebouwing van den m met eene 
waardige architectuur, rationeel ontwikkeld uit de niet te 
loochenen toestanden van het werkelijk e leven, waaraan zij 
zal deelnemen." 

e voorzitter, de heer . A. Baanders, deelde mede, 
dat van eenige leden, die niet aanwezig konden zijn, sym-
pathiebetuigingen met de bedoeling van het eventueel te 
verzenden adres waren ontvangen. e heer  Van der , 
bekroonde in de , schreef, dat hij  al reeds 
vroeger  als zijn meening had te kennen gegeven, dat de 
gemeente zelf de bebouwing van den m ter  hand had 
moeten nemen en dat 't hem dus verwonderde, dat het 
genootschap nu pas met de zaak te voorschijn komt. e 
heer  Jos. Cuypers daarentegen ontried elke adresbeweging; 
deze bouwmeester  hechtte niet veel waarde aan bewe-
r i ngen , maar  meende, dat de architecten liever  voor-
bee lden van goede bebouwing moesten geven. 

a ontstond een wel uitvoerig, maar  hopeloos ver-
ward debat. 

e heer  Weissman gaf scherp af op het Gemeente-
bestuur, dat z.i. alle aesthetica uitschakelt en slechts oog 
heeft voor  de financiëele belangen der  stad. n laat het 
ook nu weer  aan een ieder  vri j  op en aan den m te 
bouwen, gelijk hij  wil. er  is dus aan de zaak niet meer 
te veranderen en er  blijf t niet anders over  dan een protest. 

e heer  Jos. l kwam op tegen deze uitlatingen. 
e gemeente stelt zich niet op zulk een kaufmiinnisch 

standpunt. Er  is indertij d een prijsvraag geweest met een 
jur y en die jur y is later  vervangen door  de bekende -
commissie, waarin o. a. de heeren Cuypers en Berlage zit-
ten. e commissie bestaat nog en beoordeelt a l l e voor 
den m ingekomen of nog in te komen bouwplannen. 

e zaak is dus in handen van de allerbesten. Wat wil 
men nu nog meer? Gaat Architectur a dus „protesteeren", 
dan raakt dat protest niet B. en W., maar  deze -
commissie. 

Voorts vraagt spreker, wat men zich toch wel moest 
voorstellen bij  uitdrukkinge n in het concept-adres als b.v. 
dat dc bouwkunst het karakter  van dezen tij d moet weer-
geven, dat zij  moet uiting geven aan wat bezig is zich te 
ontplooien in onzen tij d en dergelijke meer! Onze tijd , meen-
de spr., heeft nog geen eigen vormen, 't s overal nog 
een zoeken en scharrelen en hij  weet niet, wat men nu 
eigenlijk aan B. en W. zou moeten voorschrijven. 

Nadat nog enkele anderen der  aanwezigen hunne mce-
ning gezegd hadden, waarin niet zelden de verschillende 
kunstopvattingen op elkander  botsten, en waarbij  bleek, dat 
de e het ontwerp-,.Bijenkorf "  reeds heeft goed-
gekeurd, maar  over  dat voor  de Groote Club haar  oordeel 
nog moet uitspreken, verklaarde de heer , dat hij 
zijn voorstel tot het zenden van een adres introk . 

t bestuur  stelde daarna een motie voor, waarin in 
het algemeen werd opgekomen tegen toepassing van oude, 
uitgeleefde vormen bij  het stichten van moderne gebouwen 
en als eisch werd gesteld, dat in de eerste plaats hiermede 
rekening zal worden gehouden bij  de . 

r  men 't ook over  de bewoordingen van deze motie 
niet eens kon worden, werd de zaak aangehouden tot de 
volgende vergadering. 

beweringen zijn ook verstandige beschouwingen uitgespro-
ken, beide van genoegzaam belang om er  nader  op terug 
te komen, wat wij  voornemens zijn te doen in een volgend 

nummer. 

* * * 
Bovenstaand verslag, dat vri j  juist weergeeft wat in de 

laatste vergadering van Architectur a ct Amiciti a verhandeld 
werd ontleenen wij  aan het „Nieuw s van den , ten 
blijk e hoe de spraakverwarring in bouwkunstkringen ook 
daarbuiten de aandacht trekt . 

t verwondert ons geenszins, want de begripsverwarring 
waarvan die spraakverwarring het onmiddellij k uitvloeisel 
is, begint werkelijk bedenkelijke afmetingen aan te nemen. 

En toch heeft het zijn goede zijde, dat zij  eens in het 
Genootschap tot een krachtige uiting is gekomen, omdat 
men daar, meer  dan elders, nog de goede gewoonte heeft 
onomwonden zijn meening te zeggen. e waarde van het-
geen er  gezegd werd is zeer  verschillend, maar  naast vage 

G voor  een reclameplaat voor  de door  den 
Nederl. Stukadoors-Patroons-Bond met medewerking 
der gezellen te houden tentoonstelling van het stuka-
doorsbedrijf. 

Op deze tentoonstelling zullen worden geëxposeerd: 
a. werkstukken van gezellen, welke voor  bekroning in 

aanmerking kunnen komen; 
b. werkstukken van patroons, welke alleen zullen die-

nen ter  opluistering; 
c. diverse op het stukadoorsvak betrekking hebbende 

materialen en gereedschappen; 
d. teekeningen van gemaaki of te maken stukadoors-

werk enz. enz. 
Verlangd wordt een in overeenstemming met boven om-

schreven doel, pakkende reclameplaat, waarop zoo mogelijk 
het stukadoorsbedrijf in zijne betrekking tot de bouw-
kunde, hygiëne en de sierkunst wordt aangeduid. 

e teekening moet zijn op ware grootte, geschikt voor 
lithografische reproductie in drie kleuren. 

Gewenscht is, dat de ontwerper  bij  eventueele bekro-
ning zdf de teekening voor  den druk gereed maakt. 

e papiermaat van de reclameplaat moet zijn  too 
. 
e keuze der  papierkleur  is vrij . 

Op het biljet moet in flink e duidelijk e letters het vol-
gende te lezen zijn: 

Nationale 

Vaktentoonstelling van het Stukadoorsbedrijf 

te . 

 September  — 6 October

e ontwerpen blijven het eigendom der  inzenders, ech-
ter  behoudt het uitv. comité van b.b. tentoonstelling zich 
het recht voor  op dc tentoonstelling deze te exposceren. 

Gedurende dezen tij d zullen zij  tegen brandschade ver-
zekerd zijn. 

Al s eerste prij s wordt uitgeloofd f
als tweede prij s wordt uitgeloofd f —, toe te kennen 

aan die ontwerpen, welke daarvoor  door  de Jury worden 
aangewezen. 

e Jury is gerechtigd om, indien naar  haar  oordeel geen 
der ingekomen ontwerpen voor  den eersten prij s voldoet, 
het totaal bedrag der  prijzen onder  de inzenders van -enige 
der beste ontwerpen te verdeden. 

e Jury is gerechtigd ondergeschikte wijzigingen in het 
ontwerp aan het toekennen van den eersten prij s te ver-
binden. 

Tevens kan de Jury voorstellen doen tot gedeeltelijke 
prijstoekenning, indien de hoeveelheid en de hoedanigheid 
der inzendingen daartoe aanleiding geven. 

e ontwerpen moeten vrachtvri j  vóór of op den
Apri l  aan het adres van den Secretaris v/h. Uitv. 
Comité, e , ingekomen zijn. 

Zij  moeten plat verpakt zijn en, zoover  niet op carton 
geteekend, op stevig carton zijn opgeplakt. 

e ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en 
vergezeld gaan van een correspondentieadres en van een 
verzegelde enveloppe, voorzien met hetzelfde motto en in-
houdende naam, beroep cn adres van den ontwerper. 



e ontwerpen zullen na afloop van de tentoonstelling, 
franco aan het opgegeven correspondentie-adres worden 
teruggezonden. 

t Uitvoerend Comité 

voor  de Vaktentoonstelling: 

J. E Jr., Voorz. 

. G. , Secr.-Penningm. 

e Jury: 

W. T Czn. 

B . 

JA N . 

L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. A l -
gemeene . — Afdeeling 's-Gravenhage, Vergadering van 

t
O n t w e r p van eene Bij-Bibliotheek , door . , met afbeel-

dingen. 
E en k o l o s s a al b e e ld van gewapend beton, met afbeelding. 
V e r w a r m i n g en V e n t i l a t i e van scholen door  F. G. Unger 

w. i. (slot). 
S o c i a le e en - T e c h n i ek  door  J. . B. -

schot. 
V e r e e n i g i ng en splitsing van functiën bij  middeleeuwsche stede-

lijk e gebouwen door . S. P. k (vervolg). 
n S t u k k e n. e Ver. Plichtbesef te Utrecht en J. . B. 

. 

A No. n betreffende het Ge-

nootschap. 
V e r s l a g van de  Gewone g van t
C l u b van Utrechtsche leden van het Genootschap A et A . Verslag van 

de vergadering van t
W a n d s c h i l d e r k u n s t , door  Walter  van . 

e . 
n S t u k k e n. Quellinusschoolkalender  door  J. B. 

van . — e Place de la Concorde door  A. W. Weissman. 

E  No.  E en m o n u m e nt te Vlissingen, met 

afbeelding. 

e B o u w v e r o r d e n i n g en het Woningvraagstuk, door . E . 

Wentink (vervolg). 
l te , arch. . J. Jesse, met afbeelding. 

e s en beschrijving der  Nederlandsche . 

E  No. t s p o o r w e g g o e d e r e n v e r v o er 
te . Voordracht gehouden in de vergadering der  Afdeeling voor 
Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie van  November  in verband 
met het bezoek aan het station m r , door  W . 
F. . van l c. i. met afbeelding. 

e e l e c t r i s c he s l e e p b o ot , door  C. van , met af-

beelding. 
T i n m i j n b o u w en de schatkist, door  W. . C. . 

e T w i c k e l z a a k , door  W. G. C. Gelinck c. i. Vervolg van de 
artikelen in de jaargangen  en

T i ta a n ij  z e rza n d, door  A. Vosmaer. 

 B. v. T . No.  jaarverslagen. — -
motoren voor  zeeschepen (vervolg). — s over  technische vormgeving.— 
Vragen voor  het scheepsmachinisten-examen volgens programma B (ver-
volg). — Prijsvraag. — Gemengd. 

E  No.  N e d e r l a n d s c he A a n n e m e r s b o n d. 
Officiëele , lild e l Congres voor  Bouwnijverheid 
en openbare werken. — Uit de Afdeelingen. Verslagen van Vergaderingen. 

A f d ee 1 i n g s v e r s 1 ag e n. Assen  Februari
n S t u k k en W. J. Bruijn s contra Geijl . 

E E E No. n en ven-
tilator . — Groote of kleine ovens voor  het stoken van steengoedbuizen ? 
— s over  straatwegen. — Bouwkunst en Vriendschap. — e stook-
openingen van ringovens. — . 

 No. e eerste g bevat het programma van de 
Prijsvraag, door  de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten 
uitgeschreven, en reeds vroeger  door  ons medegedeeld. 

Verder  vinden wij , behalve een afbeelding met kort bijschrif t van een 
schoolgebouw te New Orleans, een artikel over  «ineengestorte, gescheurde 
en gebladderde Cementwerken» overgenomen uit «de Steengroeve». Onder 
den titel «Onze Oostgrens bezuiden Venlo» begint een beschrijving van 
het e kleigebied van de hand van den heer  P. E. W. , 
terwij l een stukje over t mondstuk van de strengpers», naar  de -
sche Töpfer- und Ziegler  /.tg., voor  steenfabrikanten, die dit werktui g ge-
bruiken, niet zonder  belang t nummer wordt besloten met een over-
zicht van de bepalingen der  gewijzigde Arbeidswet. 

T , OU  & W No. n het Februarinummer van Eduard 
Cuypers' maandschrift treffen wij  aan het slot van de beschrijving van het 

e Geest- of Armewees- en s te , door  A . Beets. 
Talrijk e fraaie afbeeldingen van interieurs van dit belangrijk gebouw ver-
sieren den tekst. Veel uit ie zeventiende eeuw  daar  nog bewaard ge-
bleven, terwij l de s nog fraai achttiende-eeuwsch stucwerk 
vertoonen boven schoorsteenen en deuren. e tekst  niet slechts belang-
rijk  voor  de bouwgeschiedenis, maar  uit een algemeen cultuur-historisch 
oogpunt zeer  lezenswaardig. 

n het volgend artikeltj e verplaatst de heer . G. t ons naar  Noord-
d en wel naar  een der  doode steden aan de Zuiderzee, -

dam, aan velen welbekend. Wi j  behoeven slechts den speeltoren en de 
Waag te noemen, die men hier  als oude kennissen terug vindt. Ook de 
Groote kerk, een gebouw van groote afmetingen, is, ofschoon grootendeeis 
van haren vroegeren luister  beroofd, nog bezienswaardig. 

e rubriek «Toelichting bij  de Platen» geeft een ontwerp van een kleine 
vill a met schildersatelier. 

E N No. t Februari-nummer van Julius 
s e für  Architektur  und t ligt nog onbespro-

ken, niet omdat het niet belangrijk genoeg is, integendeel, de inhoud van dit 
nummer zou een uitvoerige bespreking wettigen, al is er  ook slechts een 
bouwwerk in behandeld, namelijk het nieuwe s te . t is een 
der beide grootste monumentale bouwwerken, die tot heden uitgevoerd 
werden door  Prof. n Billin g te e ; het andere hier  bedoelde 
werk is de Universiteit te Freiburg. t r s  het resultaat 
van een nationale prijsvraag, waarbij  Billin g als overwinnar  te voor-
schijn trad en de monographic, die hier  van het uitgevoerde werk 
gegeven wordt met haar  groot aantal onberispelijke reproducties 
zou in staat zijn tegenstanders van prijsvragen in het algemeen tot andere 
gedachten te brengen, want tegenover  deze publicatie is niet vol te houden 
de stelling, dat prijsvragen steeds middelmatige uitkomsten opleveren. n 
moge nog wat vreemd staan tegenover  de moderne opvattingen van den 
meester  en tegenover  de vormen, waarin hij  daaraan uitdrukkin g gaf, toch 
zal men moeten erkennen, dat hij  een monument schiep, dat aan het doel 
beantwoordt en zijn bestemming op waardige wijze, duidelij k uitspreekt, 
een monument, dat, voorzoover  daarover  naar  de afbeeldingen geoordeeld 
kan worden ook goed voldoet in de omgeving, waarin het geplaatst is. 

l is, ofschoon een belangrijke havenstad, lang zoo groot niet als -
terdam en het zou dus waarschijnlij k geen zin hebben hier  te spreken van 
een voorbeeld, maar  wij  meenen, dat het wel zin heeft de aandacht derge-
nen, die zich bezig houden met de voorbereiding van den raadhuisbouw te 

m of zich praepareeren op de deelneming aan een uit te schrijven 
nationale of besloten prijsvraag, te vestigen op de wijze, waarop het vraag-
stuk te l tot oplossing  gebracht. Niet evenwel wat details van indee-
ling betreft, op dit punt zou men wellicht tot iets geheel anders komen, 
doch de opvatting van het geheel komt ons voor  van dien aard te zijn, 
dat daaruit voor  den Nederlandschen bouwmeester  heel wat te leeren is. 

E N No.  Wi j  mogen niet zeggen,dat de inhoud 
van het r  minder  belangrijk is, maar  hij  is geheel anders en 
er  is meer  verscheidenheid in. Allereerst vinden wij  hier  een paar  bank-
gebouwen van Baurat Julius t te Berlij n in hun buitenarchitectuur 
beslist Palladiaansch van opvatting. Geheel daarvan afwijkend is het werk 
van een Zwitsersche architectenfirma Theiler  & r  te , waarvan 
wij  vermelden het s «Sonnmatt» bij n en eenige schoolgebou-
wen. n weet op welk een hoogen trap de schoolbouw in Zwitserland 
staat. A l hun werk heeft een typisch Zwitsersch karakter , de vormen zijn 
eenvoudig, de groepeering is schilderachtig en het geheel doet uitnemend 
tegen den eenig mooien achtergrond, die het Alpenlandschap aanbiedt. 

r  tegenop te werken in het kolossale is een onbegonnen werk, dit 
heeft men van ouds in Zwitserland begrepen, waar  juist door  het contrast 
met de natuur, ook in kleur, de bouwkunst hare beste resultaten verkregen 
heeft. Nog andere bouwmeesters zijn in dit nummer vertegenwoordigd. Wi j 
noemen den Berlijnschen architect h Schweitzer  met het z.g. «Ad-
miralspalast», een weelderige inrichtin g vooz e baden. 
Getuigen de gevels van een zeer  vrij e opvatting met gebruikmaking van 
antieke motieven, inwendig zijn verscheidene vertrekken in zuiver  Pompe-
jaanschen stijl uitgevoerd. e proef is goed geslaagd en daarmede is het 
bewijs geleverd, dat in de bouwkunst in onzen tij d alles mogelijk is. 

n no0. V  der  Oudheidkundige n van het 
m van Oudheden schrijf t . . J. -

werda Jr. over  de opgravingen in  aan het Uddeler-
meer. n wordt verslag gedaan van het laatste deel 
van het onderzoek, in opdracht van . . de n 
aan het Uddelermeer  ondernomen. t onderzoek is daar-
mee afgeloopen. Op tal van kaarten en afbeeldingen naar 
foto's zijn de resultaten van deze recente nasporingen aan-
geduid. . a schrijf t o. m.: 

t onderzoek gold ditmaal de omgeving van de schans, 
waar  een zeer  golvend terrein nog meerdere verschijnselen 
deed verwachten. t bleek al spoedig, dat een gedeelte 
van die verhevenheden van den bodem slechts aan stuif-
zand toe te schrijven waren, hetwelk er  in na-Saksischen 
tij d was1 opgestoven. k zag men hoe een opgesto-
ven grond een heide-niveau bedekte en in deze ondergc-
stoven heide-humus kwamen niet zelden de scherven van 
Saksisch of zelfs van h aardewerk voor  den 
dag. Een dergelijke opgestoven heuvel is o. a. op onze 
kaart van  geteekend aan de overzijde van de schans-
poort en is ook aan den Noordkant van de schans te 
zien, waar  trouwens een vri j  dikke laag stuifzand ook de 
werkelij k oude heuvels, waarvan straks sprake zijn zal, ten 
deele bedekt. 

s op het oude kaartj e van . Janssen (vgl. Oudh. 
. V ,  ziet men aan weerszijden aan de schans lage 

walletjes aansluiten, die vanaf den meeroever  naar  het Oos-
ten loopen. Vanaf deze wallen loopt een eind Oostelijker 
weer  een wal aan weerskanten recht op dc schans aan. 

Aan dc Noordzijde van de schans hebben de grindweg 
en de bebossching het grootste gedeelte van deze wal-
len vernield. r  is slechts nog een klein gedeelte vlak 
bij  de schans over. 

e waren deze wallen ontstaan? Zelf bestonden ze uit 
zwarte hei-humus en doorsneden op verschillende plaatsen 
er  doorheen gemaakt, brachten ons het verrassende resul-
taat, dat het slechts overblijfselen waren van een verster-
king, bestaande uit een zware palissade met een plaggen-
wal er  achter. s in die doorsneden keerde telkens 
weer  hetzelfde profiel terug. 

m de schans waren dus groote stukken land be-
schermd geweest door  een versterking bestaande uit een 
palissade, waarachter  tegenaan een plaggenwal was ge-
legd. Gelijk de kaart het aangeeft lag aan de Zuid- en aan 
de Noordzijde een driehoekig stuk grond op deze wijze 
aan twee kanten door  zulke palissaden, aan den derde? 
door  de schansgracht omgeven en aan deze beide stuk-
ken sloot Oostelijk een ongeveer  rechthoekig stuk land 
aan, waarvan de eene korte zijde aan den schanskant en 
de eene lange zijde aan den Zuidkant nog voor  een groot 
deel over  waren, terwij l de Noordelijke langszijde zich naar 
Janssen's kaartj e liet reconstrueeren en, gelijk we zullen 
zien, ook in het bosch weervinden. 

We kunnen nu zeggen, dat oorspronkelijk slechts een 
ongeveer  vierhoekig stuk land ten O. van den burcht door 
een palissadegrcppel bij  den burcht was getrokken en dat 
eerst later  toen ook deze versterking geheel is vernieuwd, 
ook de driehoekige stukken ten Z. en waarschijnlij k ook 
dus ten N. zijn ommuurd. 

t groote vierkant bleek van veel grooter  afmetingen 
te zijn geweest dan ik eerst vermoedde. r  coupe's in 
act bosch heb ik de Noordelijke palissadegreppel doen 
vervolgen tot een afstand als op de kaart afb.  is aan-
gegeven. Ook daar  was het einde nog niet bereikt. t 

bosch maakte echter  een verder  volgen onmogelijk. e 
Oostelijke begrenzing van dit vierkante stuk kon ik dus 
niet meer  vinden. Aan de Zuidzijd e vond ik echter  de 
plaats weer  waar  een soort poort tot het groote vierkant 
toegang had gegeven. r  onderbrak plotseling de dub-
bele palissadegreppel, zoowel die van de vroegere als van 
de latere periode, over  een afstand yan pl.m. . en 
vóór deze onderbreking, waar  dus een doorgang door  de 
palissade was geweest, lag in eenigszins schuine richtin g 
teen andere greppel, waarin een palissade tot afsluiting, 
een soort voorbouw, had gestaan. 

s de kolossale afmetingen van het vierkante stuk 
maakten mijn vroeger  vermoeden, dat deze omwalde ruimte-
tot woonplaats van het volk zou hebben gediend, onwaar-
schijnlijk . Voor  een verdedigbaar  dorp waren zij  veel te 
groot. Geen wonder  dan ook, dat een aantal proefgra-
vingen, in deze ruimt e gedaan, een absoluut negetief re-
sultaat opleverden. Enkele luttele, op zich zelfstaande paal-
gaatjes er  buiten gelaten, was er  geen enkel grondspoor 
te vinden. Geen enkele hut of woonplaats had haar  sporen 
achtergelaten en — wat misschien nog sterker  spreekt — 
geen enkele scherf verried het verblij f van menschen. 

Voor  woonplaats hadden de ommuurde grondstukken bij 
de schans zeker  niet gediend. g was het ech-
ter, dat de grond onder  de tegenwoordige heide overal een 

 a . was omgewoeld en zeer  zacht was. t en 
het feit, dat deze onbewoonde grondstukken toch zoo goed 
door  hun palissadeeringen beschermd waren, gaf ons de 
verklarin g ervan aan de hand. Blijkbaar  hadden we hier 
het oude bouwland der  schansbewoners, door  een wal en 
palissadeering beschermd tegen vijanden en dieren en later 
weer  door  de heide bedekt. 

e vondst kan naar  onze meening van grootere alge-
meene beteekenis zijn. n vele streken toch, vooral in het 
Saksische deel van ons land, zien wc in de heide juist zulke 
lange walletjes loopen als wc hier  bespraken. e wal-
letjes heeft men, naar  we meenen, vroeger  met een oude 
grondverdeeling in vroeghistorischen tij d in verbinding (gc-
bracht; daartegenover  staat echter  de vraag of het aan-
nemelijk is, dat men eenvoudig om de heide tc verdeelcn, 
zulk een betrekkelijk groot werk als het opwerpen van 
zulke wallen zou hebben ondernomen. 

t zou nu echter  de moeite waard zijn ook elders 
zulke wallen te onderzoeken, of ook zij  zulk een palis-
sadegrcppel verbergen m. a. w. of ook zij  niet van een 
dergelijke bouwlandpalissadeering stammen. n zouden we 
voor  hen een veel aannemelijker  verklarin g bezitten; ze-
zouden ons dan de in ouden tij d bebouwde grondstukken 
aanwijzen en waar  we hier  zoo duidelijk dezen aanleg met 
den Saksischcn burcht in verband zien staan, zouden we 
ze dan ook daar  misschien met een Saksische bevolking-
in verband mogen brengen. n alle geval zou het echter 
dan ook da.ir  te verwachten zijn, dat de palissadcgreppelst 
vóór zulke wallen in schervenresten de bewijzen voor  hun 
afstamming bewaarden, evenals ze dat hier  deden. 

n we nu een vri j  volledige voorstelling verkregep 
van het terrein aan het meer  in Saksischcn tijd . gelijk 
we het vroeger  (Oudh. . ) uiteenzetten, vanaf

 na Chr., ook van dc verschillende, elkaar  in prae-
historischen tij d afwisselende, nederzettingen van dc pri -
mitieve stammen die ons land hebben bevolkt, verkregen 
we een vri j  uitvoerig beeld. t er  in den tij d tusschen 
beide in nog menschen aan het Uddelermeer  hebben ver-
blij f gehouden, is op zich zelf waarschijnlij k cn zoowel 
in  als in  meenden we enkele sporen daarvan, 
vooral in den vorm van latere lijkverbranding , op vroegere 
praehistorischc heuvels tc ontdekken. Ook thans weer  >agen 
we in een koepelgrafheuvel vri j  dicht onder  den top zulk 
een verbranding met als bijgaven een bronzen epilateur. 



Enkele fragmenten van vroeger  Germaansch aardewerk had-
den we ook in  al op het terrein gevonden. Waar-
schijnlij k kunnen we nog daarbij  voegen de vondst van 
een kookgal aan dc W.zijde van de schans, waarin de 
scherven van goed aardewerk, dat men het liefst met een 
stam van Germanen in verbinding zou brengen, gevonden 
werden. 

Toch blijf t het te verwonderen, dat die tijden omstreeks 
Christus' geboorte hier  slechts zoo weinig menschelijk leven 
aan de oevers van het meer  hebben gekend. 

Ook op andere vragen hadden we gaarne een antwoord 
gehad. Zoo b.v. waar  de begraafplaatsen uit Saksischen 
tij d hebben gelegen. Ons eenig antwoord kan thans slechts 
rijn:  ,.nict in de onmiddellijk e nabijheid van het meer". 

r  hebben wij  niets van dien aard gevonden en het sprak 
van zelf, dat we slechts daartoe ons onderzoek moesten 
bepalen. 

t het boven beschreven werk van dezen zomer was 
echter  naar  mijn inzien de zaak voor  het systematisch onder-
zoek aan. het Uddclermeer ten einde. 

Verder schreef dr. a over  de opgravingen in 
het n n te : 

r  de vondsten wordt wederom de vroeger  gegeven 
datecring van het grafveld omstreeks de zesde eeuw be-
vestigd. Uit denzelfden tij d zullen waarschijnlij k ook een 
aantal ijzeren nagels met groote koppen cn eenige andere 
ijzerfragmenten, benevens een aantal fragmenten van -
vingisch glas en aardewerk zijn, los op het terrein gevonden. 

,.Zoowel in  als in  werden op het terrein van 
dit kerkhof vele e en Germaansche scherven ge-
vonden ; de vraag waarvan deze e vondsten kon-
den stammen werd onbeantwoord gelaten, omdat de water-
stand een onderzoek van de diepere lagen onmogelijk maakte. 
Thans was wegens de voortgaande afzanding een verder 
ingrijpe n noodzakelijk. l ook nog door  het water 
bemoeilijkt, was het echter  toch reeds beter  mogelijk. 

e onderste lagen in het N.O. gedeelte van den heuvel, 
waarin later  de Franken waren begraven, vertoonden op 
verschillende plaatsen een zwarten, sterk met kool. gemeng-
den grond. t was dus duidelijk , dat hier  een aanleg 
uit hout verbrand was, minder  eenvoudig was het echter 
de sporen van dien houtbouw in den onberoerden onder-
grond weer  te vinden. Niet alleen lag deze slechts weinig 
boven het water-niveau, maar bovendien was hier  zoowel 
bij  de vorige opgravingen als bij  het wegruimen van het 
bovenzand door  de ballastmaatschappij  de grond tc diep 
doorgeroerd. t gold vooral voor  het middelste gedeelte 
van den heuvel aan de N.O.zijde, waar  in  gegra-
ven was. 

Waren daar  dus zeer  vele sporen vernietigd, aan de 
N. zijde gelukte het mij  nog de zeer  duidelijk e af teeke-
ning van een smalle palissadegreppel weer  te vinden. 

Onze vondst verklaarde thans echter  ook een waarneming 
in  gedaan, doch toen onbegrepen gebleven "en ook 
niet op de kaart gezet. Aan de Zd.-zijde namelijk vond 
dr . Evelein blijkbaar  een dergelijken rondbouw, een donker 
rondloopend spoor  in den grond, dat door  de -
gische graven op verschillende plaatsen werd doorsneden. 
We hebben ook dat thans op de kaart gezet. 

t was dus thans duidelijk , dat hier  op het terrein 
ronde houten gebouwen hadden gestaan in den reinen on-
beroerden blauwen zandgrond ingegraven, de vroegste neder-
zetting op dit terrein, waaraan we dus zonder  twijfel die 
vroegere sChervenvondsten moesten toeschrijven. 

Wat de beteekenis van deze ronde gebouwen geweest 
is, is niet duidelijk . En nog duisterder  werd deze kwestie 
door  de vondst van twee gestempelde pannen, één met 
E C, klaarblijkelij k uit dc particulier e fabriek, die ook aan 
de e villae geleverd heeft, één met C G P F 

(Classis Germaniae pia fidelis), een militair e vlootstempel 
dus. Een militaire n aanleg hebben deze ronde palissaden 
niet gevormd, doch hoe komt hier  dan die pan? 

n wc hier  mogelijk een vroeg tijdelij k vloot-station 
gehad? n moeten er  echter  van een castellum de zekere 
sporen nog te vinden zijn. s het slechts een gewone neder-
zetting, zooals de vorm der  ronde gebouwen en de particu-
liere panstempcl zouden doen verwachten? r waar  van-
daan dan de vloot-pan? Elk antwoord, gegrond op dit 
geringe materiaal, lijk t ons voorbarig. 

n all egeval echter  is het niet waarschijnlijk , dat deze 
e gebouwen hier  geïsoleerd hebben gestaan; ook 

in den omtrek is dan zeker  een en ander  te verwachten 
en ook al zijn het slechts gewone hutten geweest, de moge-
lijkhei d dit door  een onderzoek te constateeren is niet ge-
heel uitgesloten: heeft hier  een militair e nederzetting ge-
legen, dan is die zeker  nog weer  te vinden. A l is thans 
de heuvel, die tot het werk aanleiding gaf. geheel ver-
dwenen, het onderzoek is hier  naar  onze mecning nog niet 
ten einde. n we spoedig de gelegenheid tot voort-
zetting ervan vinden. 

n n tij d is hier  immers alles met zand 
overstoven en aan het toeval, dat nu juist op deze plek 
de s in het opgestoven zand en den daaronder 
liggenden grond hun graven hebben aangelegd, is het vin-
den speciaal van dit gedeelte van den n aan 
leg te danken. 

e e aanleg laat zich voorloopig zeer  wel 
nader  dateeren. c heer . , assistent, heeft het 
schervenmateriaal gesorteerd en bewerkt en daaruit blijk t 
ook naar  mijn inzien duidelijk , dat er  hier  van twee -
meinsche perioden, door  een lang tijdsverloop gescheiden, 
sprake is. t vroegste aardewerk behoort tot een periode 
in Neronisch-vroeg Flavischen tijd , aan welken ook de 
twee goed geconserveerde munten van Vespasianus zijn toe 
te schrijven. 

. 
— Verleden week is een hevige brand in het station te k uitge-

broken. j  moet ontstaan zijn op de zolders boven de bureaux van tele-
graaf en telefoon. Binnen korten tij d werden ook de bureelen van de post 
en van den stationschef, en vervolgens de wachtkamer eerste klasse en 
eenige aangrenzende lokalen aangetast. e brand werd aangewakkerd door 
een hevigen wind. e telefoontoren stortte ineen en sleepte in zijn val 
alle draden mee, zoodat de geheele telefonische verbinding in de stad 
werd verbroken. e brandweer  werkte uit alle macht en slaagde er  in het 
koepeldak in het midden van het gebouw te behouden. Toch is de geheele 
rechtervleugel bij  het station e toestand werd verergerd, door-
dat er  aan het station zelf geen water  was te krijgen en het geheele per-
soneel door  een paniek werd bevangen. 

t station te , in Vlaamsche renaissance gebouwd in  is 
een der  fraaiste van België. 

— Begunstigd dooi fraai lenteweder  heeft op t koning George 
van Engeland, vergezeld van koningin , den kroonprin s en prinses 

, den eersten stein gelegd van het nieuwe graafschappelijke raadhuis 
te , aan de Westminster-brug. op den zuidelijken Theems oever, 
tegenover  de Victoria-kad e en niet ver  van de groote krommin g der  Theems 
daar, bij  Black-friars . 

t was een gewichtige gebeurtenis in de e jaarboeken. Vijf -
tienhonderd genoodigden woonden de plechtigheid bij . 

. n bericht ons, dat aan de Eerste Nederlandsche Papier-
stüc-fabriek voorheen Bennewitz &  Co. te Amsterdam, die de Gevelbe-
kleeding van het Nederlandsch Paviljoen op de . Tentoonstelling 
voor  Noord-Frankrij k te x in  heeft uitgevoerd, de G o u d en 

e is toegekend. 

— t stadsbestuur  van Jassy heeft een prijsvraag uitgeschreven voor 
het beste ontwerp eener  allegorische bron, die ter  herinnering aan de ver-
eeniging der e vorstendommen zal worden opgericht. e prij s 

zal  frs. bedragen, de uitvoering  frs. mogen kosten. 

E en s t a n d b e e ld v o or g W i l l e m . 
n schrijf t uit Tilbur g aan de « : 

Na de uitmuntend geslaagde tentoonstelling in  te Tilbur g gehouden, 
kon het comité, dat deze tentoonstelling leidde, nog een overschotje van 

 deponeeren. s toen werden pbnnen gemaakt om met die gelden 
een fonds te stichten tot oprichtin g van een gedenkteeken. Sinds hebben 
de plannen vasteren vorm gekregen en daar  Brabant in het algemeen en 
Tilbur g meer  in het bijzonder, veel te danken hebben aan wijlen g 
Willem , is onder  voorzitterschap van dr. B. n een comité tot stand 
gekomen om tot de oprichtin g te geraken van een ruiterstandbeeld voor 
«Willem , die Tilbur g liefhad«. 

t men zich geen miniatuur  voorstelt, bewijst het bedrag, waarvoor  men 
denkt klaar  te komen, ongeveer  f  Wanneer  men niet tot iets origi-
neels [maar  tot een kopie, bijvoorbeeld van het Willem d in 

g moet besluiten, dan zullen de kosten nog wel ongeveer  f
bedragen. 

Van de medewerking van vele Tilburgsche ingezetenen is men overtuigd 
en ook in n g werd door  personen, die er  wel iets aan kunnen doen, 
de beste steun voor  dit plan toegezegd. 

r  het in  honderd jaar  zal geleden zijn, dat Willem  zich in 
den slag bij  Waterloo als een held deed kennen, wil men trachten in dat 
jaar  tot de onthullin g te kunnen overgaan. 

n Tilbur g is sprake van den aanleg van een villapark , en het comité 
heeft op die plaats het oog gericht om het standbeeld te doen verrijzen. 

. e voortgang met de werkzaamheden tot- restauratie van de 
St. Janskerk te Gouda en hare glazen eenerzijds en de vele in den laatsten 
tij d voorgekomen kerkbranden anderzijds, hebben kerkvoogden der  herv. 
gemeente alhier  doen besluiten maatregelen te nemen om bij  het ontstaan 
van brand in die kerk of in den — aan de gemeente Gouda toebehooren-
den — toren, onmiddellij k tot blussching te kunnen overgaan, in afwachting 
en ter  aanvulling van het optreden der  gemeentelijke brandweer. 

e bedoelde maatregelen zullen onder  meer  bestaan in de afschaffing van 
een centrifugaalspuit, die door  een electromotor  gedreven, het bluschwater 
zal kunnen opvoeren tot eene manometerhoogte van , en tot het 
leggen van een vaste ijzeren buisleiding naar  en rondom het hooge 
middenschipsdak der  kerk, met de noodige aansluitingen en ijzeren ladders 
bij  ieder  dakvenster, waardoor  het mogelijk zal worden in een minimum 
van tij d desnoods met twee man, één boven en één beneden, water  te geven 
op het hooge dak en op den toren. 

Behalve voor  de kerk en haar  kostbaren inhoud wenschen kerkvoogden 
die brandbluschmiddelen ook dienstbaar  te maken ter  blussching van brand 
in den omtrek der  St. Janskerk , e Tiendeweg, , 
Bestedelingenhuis, gemeente-archieflokaal, enz.) e gemeente zou dan een 
electrischen kabel moeten doen leggen, waarop de motor  zou kunnen 
worden aangesloten. 

B. en W. van Gouda vermeenen. dat bovenstaande alle aanbeveling 

verdient en brengen lof aan het kerkbestuur  voor  het nemen van zoo 

kostbare voorzorgsmaatregelen tegen brand in kerkgebouw en toren. 

Zi j  stellen den raad voor, het aanbod van het kerkbestuur  te aanvaarden 

en een bedrag op de begrooting te brengen voor  het leggen van een kabel 

als door  kerkvoogden bedoeld. 

. e leden der  vereeniging e » hebben 
met algemeene stemmen besloten tot verkoop van het gebouw der  vereeni-
ging op de t aan Alber t frères (W. P. , Eerste Neder-
landsche Bioscoop-Exploitatie. 

t geheele gebouw zal worden afgebroken en opnieuw opgetrokken. 
e vergadering keurde eveneens het voorstel goed, dat beoogde aan de 

vereeniging de beschikking te geven over  tentoonstellings- en societeits-
lokalen, die gelegen zullen zijn op de bovenverdieping van het gebouw, 
dat nog vóór het einde dezes jaars gereed zal zijn. 

e vereeniging e « zal een afzonderlijke entree, 

opgang en lif t naar  hare localitei'.en krijgen . 

. e raad dezer  gemeente heeft besloten een nieuw raadhuis 

met postkantoor  te doen bouwen. 

. n de dezer  dagen alhier  gehouden vergadering van de afd. 
Barneveld van het Groene , is in beginsel besloten tot het bouwen 
van een ziekenhuis. e hiervoor  noodige grond is reeds aangekocht. 

T e e k e n a a rs bi j  het k a d a s t e r. 

Op een nader  te bepalen dag in Juni a.s. zal te 's-Gravenhage het 
examen aanvangen voor  teekenaar  van het kadaster. 

Zij . die zich aan dat examen wenschen te onderwerpen, behooren zich 
zich vóór i a.s. bij  verzoekschrift te wenden tot den r  van 
Financiën, met overlegging van: a. bewijs van Nederlanderschap; b. bewijs 
van goed zedelijk gedrag, afgegeven door  het bestuur  zijner  woonplaats, 
en c. geboorte-acte. 

Voor  nadere bijzondei heden wordt verwezen naar  de St.-Ct.  en
Juni  No.

E x a m e ns t e e k e n en en b o e t s e e r e n. 

n den zomer van dit jaar  zal gelegenheid worden gegeven tot het afleg-
gen van de examens voor  de akten van bekwaamheid tot het geven van 
middelbaar  onderwijs in het t e e k e n e n a tot en met ) en het 
b o e t s e e r en (O). 

Zij , die zich aan deze examens wenschen te onderwerpen moeten zich 
v ó ó r  A p r i l e.k. aanmelden bij  den inspecteur  van het middelbaar 
onderwijs . J. de Groot, te 's-Gravenhage, bij  schrijven op ongezegeld 
papier, met nauwkeurige en duidelijk e opgave van naam, voornamen (voluit 
geschreven), woonplaats en adres, met overlegging van de geboorte-akte 
en. eventueel, van de akte van bekwaamheid, waaruit het recht van vrij -
stelling van eenig deel der  examens moet blijken . 

. e heeren A . Staverman en W. . n hebben bij  den 
gemeenteraad de volgende voorstellen ingediend : 

ie. de spits van den St. Jacobstoren te doen herbouwen naar  een nieuw 
onrwerp in harmonie met den onderbouw' en de aangrenzende kerk ; 

 B. en W. uit te noodigen een nader  aan te wijzen architect op te 
dragen een of meer  ontwerpen in bovenbedoelden zin te vervaardigen, ter 
keuze van den raad, en waarvan de uitvoering een nader  door  den raad 
te bepalen bedrag niet zal mogen overschrijden. 

Eenige gemeentenaren hebben een adresbeweging op touw gezet om ad-
haesie te betuigen aan dit voorstel en er  op aan te dringen, gezien de ad-
viezen, ingewonnen door  den heer  Staverman in geen geval tot herbouwen 
in gewapend beton over  te gaan. 

Vacant e Betrekkingen . 

A r c h i t e c t , zie adv. in dit no. 

1 
— O p z i c h t e r , met , voor  Gewapend Beton-werk. Zich schrifte-

lij k te wenden tot . Posthuma Jaczn., Architect. l'trechtscheweg, Zeist.

— T e e k e n a a r s, aan de „Wer f Conrad"  te . Aanbiedingen 
schriftelij k aan de .

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , bij  den bouw van een Fabriek in 
Overijsel. Brieven onder  motto »Opzichter« aan Olivier' s Adv.-Bureau. n 

 Amsterdam.

— A a n k o m e nd B o u w k u n d i g T e e k e n a a r, op groot Technisch 
, bekend met Correspondentie. Brieven lett. B. B.  «Nieuws 

van den . J 

— r  in n en Stoomwerktuigkunde, op de hoogte 
van electriciteit, aan de Ambachtsschool te Schiedam. Jaarwedde f
met  twee-jaarl. verhoogingen van f —. Voor  pensioen te storten  pCt. 
Stukken en teekeningen vóór t a.s. bij  den , St. -
straat  te Schiedam. n 's s en s van
uur.

— , bij  het Gemeente-Gasbedrijf te , als 
Fabrieksopzichter, practische kennis van werktuigen vereischte. Salaris 
f — tot f — per  jaar. Schriftelijk e aanmeldingen aan den -
teur  van het Gemeente-Gasbedrijf, Oost-Zeedijk  vóór t

— E e n i ge J o n g e l i e d e n, bij  de Nederlandsche j  tot 
het verrichten van e Werken te n . boven  jaar. 

l of Ambachtsschool einddiploma, teneinde te worden op-
geleid tot Boormeesters en daarna naar  Argentini ë te worden uitgezonden. 
Aanbiedingen schriftelij k aan de voornoemde .

— B o u w k u n d i g O p z i c h t er  gevraagd, direct, tevens goed kun-
nende teekenen. Brieven No.  bureau der  N. . Courant.

— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r, bij  den bouw van  Arbeiders-
woningen der  Vereeniging tot verbetering van den Woningtoestand, te 

. Aanmelding vóór t a.s. bij  den Voorzitter , den r 
C. J. de Bruyn , Papenstraat .

— T e e k e n a a r - C o n s t r u c t e ur  en a a n k o m e nd T e e k e-
naa r , bij  de firma  Beijnes, te . (|) 

— O p z i c h t e r , tegen  April , voor  Villabouw in Gelderland. Aan-
biedingen onder  lett. G. J. aan het bur. Bouwk. Weekblad. t
's-Gravenhage. (f\ 

— G e d i p l o m e e rd , met eenige jaren practijk , bij 
eene j  in . Brieven enz. aan het 
Bur . van het Bouwkundig Weekblad, t n . onder 
motto . 
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E &  V A N . v o , „  , , 
Voor). Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 

— T w ee O p z i c h t e r-T e e k e n a a r s, bij  de Gemeentewerken te 
Venlo zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, voor  pl.m. één jaar, Stuk-
ken aan den r der  Gemeentewerken voor t a.s. (i) 

— O p z i c h t e r , van den t te den , aan-
vangssalaris f  Benoeming voorloopig voor  één jaar, daarna vaste aan-
stelling. Schriftelijk e aanmelding bij  B. en \V , vóór t

— T e e k e n a r es dir . in een fabriek van Borduurwerken. Br . lett. J . 
799) Nieuws v. d. . (i) 

— T e e k e n aa r-W e r k m e e s t er  op eene Carrosseriefabriek. Brieven 
letter . aan . de Vroede. Boekh., Utrecht. (i) 

. J. , Arcvsterdam. 
l 109-111. — Telef. 1087. -- P.O.Box . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 
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Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E , T . 
Fabrikant Cementtegels,  ' ^ U V J ' 
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Tei. .  — Jansveld
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Fabriek van: N 
JA1007IEEN, ROUUIKEH enz 

andsteenfabrie k „ARNOUD" , Hillegom . 
. - Et  = 

(Opger . 1868).  EN . 
e Ned. Fabr. van Turnartikele n en Schoolmeubelen, .  en 

. All e mogelijke constructies en systerren banken, borden en gym-
nastiekwerktuigen. r  van het , de grootste gemeenten. , 
Vloot en Particulieren. Schoolborden, licht, geheel van hout, krimp - en 
trekvrij . gegarandeerd dof-blijvend. Scherp conc. prijzen. Teekeningen en 
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, . — Tel. 3905. 

N 
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A . J , 
- E N . 

op de Tentoonstelling te Brussel e T u i n h e k k e n . 

Telefoon 5098. AMSTERDAM . Overtoom 327. 

Q. J . A . TRESTORFF, voorhee n C. VAN HEERDE. 
. - Opgericht 1830. — Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Haarlemmerwe g 329 te AMSTERDAM . 

Telef . Interc . 478. 
d vleclilerij . ^ ^
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Wat is er over van de Ste Marije ? 

e heer C. van Straaten Jr. tc Utrecht heeft onlangs 
in een vergadering aldaar een causerie gehouden over de 
voormalige , dit zoo merkwaardig bouwwerk uit 
de elfde eeuw, waarvan nu algemeen betreurd wordt, dat 
het in de eerste helft der  negentiende eeuw werd afgebro-
ken. t Utrecht er  trotsch op was blijk t wel uit het 
groot aantal schilderijen, teekeningen en gravures, dat er 
van bestaat, waarop het bouwwerk uit- en inwendig is af-
gebeeld. r  was het indertij d Joseph Cuypers moge-
lij k de kerk met vri j  groote juishteid op het papier  te 
reconstrueeren, maar wat er  in werkelijkheid van kerk en 
kloostergebouwen is overgebleven, bepaalt zich tot enkele 
povere fragmenten. 

Zooals de heer  Van Straaten mededeelde zijn alleen nog 
aanwezig enkele arcaden van den kloostergang en kelders 
met gewelfoverdekking. 

Een onzer  medewerkers zond ons een photo, waarnaar 
de nevenstaande afbeelding is gemaakt, met de mededee-
ling, dat voor  eenige jaren in een der  gangetjes van den 
zoogenaamden k deze arcaden nog te zien waren, 
maar dat hij  ze onlangs bij  een bezoek aan Utrecht niet 
terug had kunnen vinden. 

j  doet ons nu de vraag, die hierboven gesteld is, 
doch wij  zijn niet in staat die te beantwoorden. Wij  weten 
wel, dat naast het Gebouw voor n cn Wetenschap 
pen een nieuw gesticht van den . Johannes de o ver-
rezen is en, wanneer wij  ons niet vergissen, is voor den 
bouw daarvan een deel van den k afgebroken, die 

T E

vroeger, naar wij  meenen, uit meer gangetjes bestond dan 
thans. Of daardoor het hier  afgebeelde fragment ingebouwd 
geraakt is, zoodat het niet meer  van den openbaren weg af 
zichtbaar is, is ons niet bekend, maar zal wellicht wel 
door den heer  Van Straaten opgehelderd kunnen wondien. 

Waar nu ook het fragment zich bevindt, het zou o. i. 
gewenscht zijn. dat meer  algemeen bekend was. waar de 
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bezoeker  van Utrecht, die daar  komt om oude bouwkunst 
te bestudeercn, het eenig overblijfsel vinden kan van een 
der belangrijkste e bouwwerken van ons land. 

Utrecht is, hoeveel er  ook bedorven moge zijn, rijke r  aan 
overblijfsels van dien aard, dan de meeste andere Neder-
landsche steden, maar  het is merkwaardig, hoe dat alles 
daar weggestopt en verborgen is, zoodat het bijna niet te 
vinden is. g Utrecht in België, dan zou men al lang 
wat anders gezien hebben. n zou men zeker  met grooten 
ijver  aan het opsporen zijn gegaan cn aan het restaureeren 
van alles, wat daarvoor  in aanmerking kwam. 

n sommige opzichten is het misschien gelukkig, dat 
Utrecht niet in België ligt, maar  in andere is het jammer. 

t men bij  een bezoek aan een Belgische stad wel 
eens den indruk van te veel ijver  en een overdreven liefde 
voor  alles wat maar  oud is; wordt daar  de oude kunst vaak 
druk geëxposeerd als middel tot bevordering van het vreem-

delingenverkeer, in onze oudste bisschopstad vindt men niets 
van dat alles. 

Zou het ook zijn, omdat men zich een weinig schaamt 
voor  den toestand, waarin vele overblijfsels verkeeren ? -
voor  is wel eenige reden, maar  men zou hier  met een 
variant op een bekend spreekwoord kunnen zeggen: „Wi e 
zich voor  een ander  schaamt, schaamt zich zacht." 

s het zijn een paar  vorige geslachten, die den 
schuld dragen van dezen toestand, al kunnen ook verzach 
tende omstandigheden gelden b.v. die, dat in onwetend-
heid misdreven werd. 

r  deze verontschuldiging geldt niet meer  voor  het 
thans levend geslacht, dat weten kan en weten moet, hoe-
veel er  nog aanwezig is, dat verdient bewaard te blijven 
en dus verplicht is, dat aan het licht te brengen en zoo-
danige maatregelen te treffen, dat behouden blijv e wat 
nog te redden is. 

Dambebouwing . 
Wanneer  men gevolgd heeft, wat er  in de laatstverloo-

pen weken in de gemoederen der  Amsterdamsche vakge-
nooten is omgegaan en meer  bepaald in den boezem van 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia" , dan zou men 
gaan denken, dat nu weldra op den m een groote veld-
slag staat te worden geleverd, waarbij  alle quaestics zul-
len worden beslist, die in de laatste jaren op den voor-
grond geschoven, de ontwikkeling der  bouwkunst meer  be-
lemmerd dan bevorderd hebben. 

e quaesties zijn geenszins nieuw en zij  komen eigen-' 
lij k alle neer  op de eene vraag: e moeten wij  bouwen 
in onzen tijd?"  een vraag, waarom men zich in vroeger 
eeuwen weinig bekommerde, omdat men meende, dat ieder 
bouwmeester  dit voor  zichzelf wel weten zou en ieder  bouw-
meester  wist het dan ook wel. e tijden zijn echter  groo-
telijk s veranderd, thans schijnt niemand het meer  te weten. 

n houdt er  wel beginselen op na, men redeneert daar-
over  wel veel, en veel te veel, maar  met de toepassing 
der beginselen zit men verlegen. n vele gevallen durf t 
men die toepassing niet aan, in andere stuit zij  af op be-
zwaren, die niets met bouwkunst te maken hebben, maar 
waarmede men toch gedwongen is rekening te houden, 
doch de grootste hinderpaal op den weg naar  de toepas-
sing schijnt wel de onvastheid der  beginselen zelf. n hun 
vaagheid hebben zij  vaak niet meer  waarde dan bewe-
ringen. Voor  de beantwoording van de vraag: hoe moeten 
wij  bouwen ? is o. i. allereerst noodig een grondige ken-
nis van de regels der  kunst, die men van ieder  bouw-
meester  verlangen mag, maar  die helaas bij  velen ten eenen-
male ontbreekt. 

t zij  verloren gegaan zouden zijn mag men niet aan-
nemen, maar  vergeten zijn zij, tengevolge van een jaren-
lange veronachtzaming. 

Wanneer  zij  niet verloren zijn, doch slechts in het ver-
geetboek geraakt, dan moeten zij  ook terug te vinden zijn 
en het is gelukkig, dat er  enkele zoekers zijn, die zich 
dit tot taak hebben gesteld, maar  die taak is moeilijk en 
ook ondankbaar, ondankbaar  in dien zin. dat volgende ge-
slachten waarschijnlij k eerst waardecren zullen, wat door 
deze stille zoekers wordt gedaan. 

Wij  hebben er  al te dikwijl s op gewezen, hoe het par-
lementaire stelsel in onze hedendaagsche maatschappij  is 
doorgedrongen en wat daarvan ook in de bouwkunstkrin-
gen de gevolgen zijn, om thans bij  dit verschijnsel lang 
stil te staan. 

e beweging tegen de , zooals die nu 
in „Architectur a et Amicitia "  gaande is. heelt o. i. nog 
tens opnieuw bewezen, dat quaesties van bouwkunst niet 

bij  meerderheid van stemmen uitgemaakt kunnen worden. 
Waarop toch zal nu het voorstel van den heer , 

dat zooveel opzien heeft gebaard, maar  waaraan, ofschoon 
ondoordacht, kracht van uitdrukkin g niet kan worden ont-
zegd, ten slotte uitloopen? Op een doodgewone motie, slap 
en lamzalig, zoo vaag van uitdrukking , dat men er  uit 
medelijden met het zwakke wicht wel voor  zal stemmen, 
maar  die daarna toch bij  de doodgeboren kindertjes zal 
worden bijgezet. 

Ziehier  de tekst, zooals hij  in het weekblad „Architec -
tura"  onder  de n voorkomt: 

e  ledenvergadering van het Genootschap „Ar -
chitectura et Amicitia" , te Amsterdam, gehouden op

t  kennis genomen hebbende van de gepubliceerde 
ontwerpen voor  de bebouwing van de terreinen, van en 
onmiddellij k nabij  den m gelegen, namelijk die voor  de 
gebouwen ,,de Bijenkorf "  en ,,de Groote Club" , 

overwegende, 
„da t deze gebouwen van grooten invloed zullen zijn op 

de waardigheid en het aanzien van het , hetwelk 
als historisch plein van groote beteekenis is," 

„da t deze gebouwen de afspiegeling dienen te zijn van 
het hedendaagsche leven," 

„da t het de plicht van de bouwkunst is, om vorm te geven 
aan de eisehen, die de hedendaagsche samenleving stelt, 
met inachtneming van den eerbied aan de monumentale 
uitingen van vroegere geslachten verschuldigd," 

„da t deze eerbied niet sterker  kan betoond dan door  het 
navolgen der  oude meesters te vermijden, temeer  waar  de 
door  dezen gebruikte vormen slecht vereenigbaar  zijn met 
de bovengenoemde eisehen," 

„geeft als hare meening te kennen, dat bovenvermelde 
ontwerpen van de gebouwen van „d e Bijenkorf "  en ,,de 
Groote Club"  niet beantwoorden aan het vermelde prin-
cipe en derhalve zullen schaden aan het karakter  van den 

m als historisch plein," 
„en spreekt den wensch uit, dat door  de bevoegde autori-

teiten alsnog pogingen in 't werk zullen worden gesteld 
om den dreigenden wantoestand tc kecren, hetzij  door  ad-
vies te winnen van een daartoe speciaal aan te stellen 
commissie van architecten, hetzij  door  het uitschrijven van 
prijsvragen, aan welker  resultaten de betrokken grond-
eigenaren zich hebben te onderwerpen." 

t is dus het pover  resultaat van een beweging, waarvan 
men zich waarschijnlij k heel wat heeft voorgesteld. 

ring verworpen. Voor  de eer  van A. et A. doet ons dit 
o-enoegen en het was ook wel te verwachten. 

Nu zal een adres aan den d worden gericht, waarin 
wordt verzocht, dat bij  alles wat het uiterlij k van den 

m wijzigt , door  het Gemeentebestuur  een prijsvraag zal 
worden uitgeschreven, waaraan de belanghebbende rich zal 
hebben te onderwerpen. 

Waar het den belanghebbende nu alreeds zoo lastig ge 
maakt wordt aan den m te bouwen vreezen wij , dat 
er  weinig kans bestaat op inwilligin g van een dergelijk 
verzoek. En mocht het Gemeentebestuur  overgaan tot een 
maatregel als de hier  voorgestelde, dan zien wij  niet in, 
dat een mooie g daardoor  beter  gewaarborgd 
zou zijn dan thans. 

Bovendien achten wij  het vri j  zeker, dat de belangheb-
benden, elders, waar  meer  vrijhei d gelaten wordt, hun voor-
deel zullen gaan zoeken en den m braak zullen laten 
liggen tot betere tijden. n kan de Gemeente er  zelf 
gaan bouwen en dc wrange vruchten inzamelen van een 
onverstandig beleid. 

* * * 

Naar wij  nader  vernemen is de motie door  de vergade-
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n de t gehouden vergadering heeft de heer 
. P. Berlage Nz. n van de Amerikaansche Ar -

chitectuur"  meegedeeld. 
Geen enkel land, zoo zei hij . biedt bij  het binnenkomen 

eigenlijk meer  bepaalde verrassingen; overal krijg t men het 
gevoel van: O ja! daar  is nu, wat ik eigenlijk reeds lang 
ken. Zoo gaat het eveneens in New-York. r  toch! wan 
neer  men even over  de gewoonheidsemotie is, komt er 
een gevoel van groote bewondering voor  alles wat men 
om zich heen ziet. e eerste blik op New-York doet den-
ken aan het eerste gezicht op het bergstadje San Guni-
guano. r  de  daar  te voorschijn komende torens 
is er  inderdaad eenige overeenkomst in het aspect. e 
tegenstelling tusschen de lage stad en de daarachter  ver-
rijzende sky-scrapers is werkelijk eenigszins dezelfde. n 
komt spoedig een gevoel van kleinheid den mensch be-
kruipen, die tusschen al die enorme gevaarten zich ver-
loren voelt, en tegelijkertij d een gevoel van grootheid en 
macht, omdat per  slot van rekening de mensch toch zelf 
al die grootsche gebouwen heeft tot stand gebracht. 

n het oude gedeelte van New-York, in de omgeving van 
Broad-way, het eenige gedeelte van onregelmatigen aan-
leg, voldoen de torenhooge gebouwen wel het minst. e 
eigenaardige terreinvormen zijn wel allerminst geschikt om 
met dergelijke kolossen te worden bebouwd, en haast zou 
men met den volkomen regelmatigen plattegrond van het 
overig New-York genoegen nemen, althans voortaan voor-
zichtiger  worden in zijne afkeuring van de rechthoekige 
stratenplannen, wanneer  men opmerkt dat deze rechthoekige 
vormen eigenlijk het eenig goede grondvlak voor  de toren-
huizen blijken te zijn. 

Chicago is eigenlijk meer  dan New-York het type van 
een moderne Amerikaansche stad; daar  is alles recht en 
vlak. e zou het ook anders mogelijk zijn het overstel-
pende verkeer, onder- en bovengrondscn, eenigszins te rege-
len. t overigens in deze alles beheerschendc zakenwe-
reld goede burgerzin bestaat, blijk t daaruit, dat dc Com-
mercial club aan den gemeenteraad het ontwerp voor  een 
uitbreidingsplan voor  Chicago heeft cadeau gedaan. n Chi-
cago is de indruk veel rustiger  dan in New-York, doordat 

— althans in de vri j  kleine city van Chicago — a l l e ge-
bouwen een gemiddelde hoogte hebben, die ongeveer  ge-
lij k is, zoodat niet die geweldige tegenstellingen ontstaan 
als in New-York te zien zijn doordat gebouwen tot  ver-
diepingen hoog plotseling oprijzen tusschen veel en veel 
lagere. n de architectuur  is overigens ook een zekere 
barbaarschheid op te merken, om niet te spreken van bru-
taliteit in den geheelen opzet. e barbaarschheid komt 
het best uit bij  alles wat met het verkeerswezen in ver-
band staat. Zoo is de Amerikaansche stad, zoo eenigszins 
tusschen de bepaalde city en de buitenwijken niet om aan 
te zien door  'de tallooze bundels telegraaf- en telefoon-
lijnen, die in alle richtingen de lucht doorkruisen en zijn 
opgehangen aan dc meest primitiev e houten masten van 
kolossale hoogte en van de meest willekeurige dvvarslatten 
voorzien. Ook de stations, die — hoe geweldig van vorm 
en omvang ook — bijna alle in geheel classieke vormen 
zijn opgetrokken, geven voorbeelden van ruwheid in de 
architectuur. c noodige geweldige ijzeren overkappingen 
passen natuurlij k in 't geheel niet bij  cle klassieke vormen 
en maken het zelfs noodig dat hier  en daar  de kroon-
lijsten door  de ijzeren kolommen worden doorbroken. -
gelijke voorbeelden van ruwheid zijn te talrij k om alle tc 
signaleeren. 

Er komt echter  verbetering. e jongere architecten ge-
voelen inderdaad dat het niet langer  aangaat de nieuwe 
constructies, noodig tot oplossing van de nieuwe proble-
men, in de oude vormen tc blijven gieten. Onwillekeurig 
komt men er  ook toe, niets meer  te gevoelen voor  het 
behoud van dc bestaande (zij  het weinige) oude monumen 
ten. r  de omgeving van de torengebouwen worden hunne 
vormen zoo totaal doodgedrukt, dat de spreker  zich den-
ken kan dat vereenigingen als "  in Amerik a 
geen reden van bestaan hebben. Wat denkt men b.v. van 
het geval, dat uit de bovenste verdiepingen van een kan-
toorgebouw kan worden neergezien op de kruisbloem van 
een gothischc kerk? s dat niet eigenlijk eene directe be-
leediging van alle ethische begrippen? e gothischc vor-
men doen dan ook in 't algemeen niets in deze giganti-
sche omgeving, de e evenmin. Er  moet dan ook 
naar  andere schoonheidsfactoren worden gezocht. e mas-
sa g r o e p e e r i ng is de eenig mogelijke moderne op-
lossing. 

Toch is er  wel degelijk schoonheid in de navolging van 
de oude stijlperioden, omdat steeds het poenige en ploer-
tige is vermeden. n het algemeen is de , 
Grieksche en Parijsche architectuur  d e architectuur  van 
alle officiëele gebouwen; zooals trouwens in Europa ook. 

r  het bedenkelijke is dat zelfs de sky-scrapers in de-
zelfde vormen zijn opgetrokken, behoudens dan enkele uit-
zonderingen van de jongste schepping. 

Trouwens, tegen het steeds opvoeren van de bouwhoogte 
gaan steeds meer  stemmen op. Flagg, de bouwmeester  van 
de Singer-building, toont aan, dat ook economisch het steeds 
hooger  bouwen te veroordeelen is; afgezien dan van de 
hygiënische en cstetische zijde van het vraagstuk. 

t een groot aantal lichtbeelden werd het tot nu be-
sprokene verduidelijk t en toegelicht, waarna een tweede 
serie aantoonde, dat de jongere bouwmeesters. — van wie 
Sulleyvan en Frank d Wrigh t wel de meest op den 
voorgrond tredenden zijn — krachtig pogen voor  de mo-
derne problemen moderne oplossingen tc zoeken en er  inder-
daad in vele gevallen in geslaagd zijn die te vinden. 

Sulleyvan, wiens beteekenis als bouwmeester  wordt ge-
ëvenaard door  zijne dichterlijk e talenten, draagt onzaglijk 
veel bij  om betere begrippen te doen ingang vinden. Vol-
gens hem is niet de businessman degene, die de wereld 
begrijpt en de dichter  een onbruikbar e droomer, doch is 
integendeel dc dichterlijk e aangelegde cle eenige die de 
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wereldvraagstukken weet tc doorgronden en dc zakenman 
degene die ze vertroebelt en verward maakt. e geschrif-
ten worden helaas niet uitgegeven, doch zijn alleen bestemd 
om in kleinen krin g hun nut te stichten. Een zijner  uit-
spraken: „het intcllectueclc streven van tegenwoordig gaat 
naar  vereenvoudiging"  komt merkwaardig overeen met wat 
in Europa in alle lagen tot uitdrukkin g begint tc komen. 
Tot dusverre is, volgens Sullcyvan. wel van een kolossale 
energie gebleken in dc Amerikaansche gebouwen, maar niet 
van werkelijk e kracht, hetgeen overeenkomt met het ge-
heele Amerikaansche leven. 

Elk gebouw moet het gevolg zijn van een sociale han-
deling, en zoo tracht Sulleyvan en met hem Wrigh t in 
alle scheppingen tot uitdrukkin g te brengen het doel van 
het gebouw. t de grootste verfijnin g en smaak zijn b.v. 
de buitenhuizen van Wrigh t ontworpen, terwij l bij  de con-
ceptie van zijne enorme kantoorgebouwen van geheel nieuwe 
denkbeelden is uitgegaan en het doel is, de inwendige 
inrichtin g in het uitwendige geheel tot uitdrukkin g te 
brengen. . — 

e teekenen zijn dus aanwezig, dat een werkelijk Ame-
rikaansche architectuur  aan het groeien is, waarvan de 
duidelijk e sporen reeds in verblijdende mate zijn te be-
speuren. 

e talrij k bezochte vergadering dankte door  hartelij k 
applaus den spreker  voor  zijn belangrijke voordracht. 

 P r i j s v r a g e n .

G  T E . 

P r i j s v r a a g . — e vereeniging „Tentoonstelling
te Gouda, heeft voor  hare in Augustus  tc houden 
tentoonstelling, ter  gelegenheid van de opening van het 
Vredespaleis, te 's-Gravenhage, eene prijsvraag uitgeschre-
ven voor  een geschikte . 

e wordt herinnerd, dat de vereeniging op hare 
tentoonstelling zooveel mogelijk wil toonen of in beeld 
brengen den handel, de industrie en de kunst (St.-Janskerk 
met hare gebrandschilderde glazen), en wat op dat gebied 
werd of wordt voortgebracht, geschiedt of geschied is te 
Gouda. 

e teekening moet zijn op ware grootte, geschikt voor 
reproductie in kleuren. e papiermaat van het reclame-
biljet moet zijn ongeveer . 

Op het biljet moet in duidelijk e letters het volgende te 
lezen zijn: „Tentoonstelling Gouda, Augustus  cn moet 
gewezen worden op de St.-Janskerk en hare glazen. t 
ontwerp moet ook geschikt zijn om, verkleind, als sluit-
zegel gebruikt te worden. 

e mededinging is opengesteld voor  alle Nederlanders. 
Al s eerste prij s wordt uitgeloofd f  en als tweede 

prij s  (deze beide door  de jur y toe te kennen) en
als publieksprij s (voor  het ontwerp, waarop door  het pu-
bliek, dat daarvoor  een stembiljet ontvangt, de meeste stem 
men worden uitgebracht). e jur y is gerechtigd om indien 
naar  haar  oordcel geen der  ingekomen ontwerpen voor 
den ten prij s voldoet, het totaal bedrag der  prijzen onder 
de inzenders van eenige der  beste ontwerpen te verdeelen. 
Ook is zij  gerechtigd ondergeschikte wijzigingen in het ont-
werp aan het toekennen van den ien prij s te verbinden, 
of voorstellen te doen tot gedeeltelijke prijstoekenning, in-
dien de hoeveelheid en de hoedanigheid der  inzendingen 
daartoe aanleiding geven. 

e ontwerpen moeten vrachtvri j  vóór of op  Juni a.s. 
aan het adres van den secretaris der  jur y — den heer  P. A. 
Schroot, Ambachtsschool te Gouda ingekomen zijn. Zij 

moeten plat verpakt zijn en voor  zoover  niet op carton 
geteekend, op stevig carton zijn opgezet. e door  de jur y 
bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der  vereeniging. 

e ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en ver-
gezeld gaan van een correspondentie-adres en van een ver-
Zegelde envelop, voorzien van hetzelfde motto, en inhou-
dende naam, beroep en adres van den ontwerper. 

c jur y bestaat uit de heeren: W. t Cz.,archi-
tcct, te ; G. , tc Sloterdijk ; W. J. van 
Zanen, fotograaf, te Gouda; P. A. Schroot, directeur  der 
Ambachtsschool te Gouda, en . , boekdrukker, te 
Gouda. 

J. . G

m voor n ij  v e r h e i d. 

e Jury kende den eersten prij s ad f — toe aan het 
ontwerp ingezonden onder  het motto „Wajang" , waarvan 
de ontwerpers zijn de heeren F. J. z en . F. -
tens, beiden bouwkundig ingenieur. 

e Jury besloot het bedrag van den tweeden prij s ad 
f — gelijkelij k te verdeelen onder  de inzenders ,van 
de ontwerpen onder  de motto's „Sans peur  et sans repro-
che", "  en „Ebby " 

Na inzage bleek inzender  van het eerstgenoemde dezer 
dri e ontwerpen te zijn de heer  J. n te Amsterdam, 
lid van het Genootschap „A . et A." 

G e Woning" , uitgeschreven door 
dc Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. 

r  het vervolg der  ingekomen vragen met de 
antwoorden. 

Uit het n iet beantwoorden eener  gestelde vraag blijke, 
dat den ontwerper  op het gevraagde punt algeheelc vrij -
heid is gelaten, mits hij  niet in strij d kome met het pro-
gramma. 

Vraag n voor  scheidingsmuurtjes ook Bimspla-
ten worden gebruikt ? 

Antwoord. t programma verbiedt het niet. 

Vraag  Wat verstaat men door  een langs- en dwars-
doorsnede van een gevel? 

Antwoord. Natuurlij k wordt bedoeld een langs- en 
een dwarsdoosnede over  het gebouw. s sub b. arti -
kel  van het programma.) 

Vraag  Wordt waranda of portiek, hetzij  binnen of 
buiten het opgaand metselwerk, bij  het totaal 3 . gerekend? 

Antwoord. Ja. 

Vraag n gekleurde teekeningen schaal  a
in potlood ? 

Antwoord. Ja. 

Vraag  Verdient het aanbeveling, dat de kamers al-
leen hun licht ontvangen van v ó ó r - en achtergevels? 

Antwoord. e beantwoording dezer  kwestie is aan den 
ontwerper  gelaten. 

Vraag s het geoorloofd twee woningen voor twee 
gezinnen, onder  één dak, te ontwerpen? 

Antwoord. Neen. 

Vraag s de voorgeschreven maat der  teekeningen 
bindend ? 

Antwoord. All e bepalingen van het programma zijn 
bindend. 

Voor  dc Jury, 

J. . 

G Arbeiderswoning-meubileering der  Ver-
eeniging „On s "  te . 

Voor  het kleine woningtype werden bekroond met: 
den eersten prijs , Fl .  het ontwerp „Eigen"  van 

den heer  Tj . Tjeerde te Amsterdam; 
den tweeden prijs , F l . —, het ontwerp „Colla "  van 

den heer  C. g te Amsterdam. 
Voor  het groote woningtype werd bekroond met: 
den eersten prijs , Fl . —, het ontwerp „Jetta "  van 

den heer  C. g voornoemd, terwij l een bekroning met 
den tweeden prij s niet plaats had, doch het bedrag daar-
van gelijkelij k verdeeld werd tusschen de ontwerpen ..Een-
voud"  en „Eenheid" , respectievelijk van de inzenders jan 
Pauw te s en Tj . Tjeerde voornoemd. 

e ingezonden ontwerpen zullen in „On s , Gou-
vernestraat te , gedurende  dagen tentoonge-
steld zijn, van g t tot en met  April , 
uitgezonderd op Zondagen, en wel des avonds van  uur 
tot half

r  „On s , 

A . E . 

L e e s t a f e l . 

G  No. n . O f f i c i ë e l e m e d e d e e-
l i n g e n. Afdeeling ; Vergadering van t

. e bebouwing van den m te Amsterdam. 
t B u r g e r h u i s , met afbeeldingen. 

V e r e e n i g i ng en splitsing van functiën bij  middeleeuwsche stedelijke 
gebouwen, door . S. P. k (slot). 

e p l a a t . Afbeeldingen uit : «das Bürgerhaus in der  Schweiz». 

A No. n . n betreffende het Ge-

nootschap. 
N o g e e n s: Een cementsoort geweigerd. 

. 
B o u w k u n s t i g e schoonheidseischen te . 
N o g e e n s: «U jokt , r  U jokt ! » 

. . F. Sijmons Jr . over  de motie betreffende de -

bebouwing. 
E  No. e b o u w v e r o r d e n i n g en het 

woningvraagstuk, door . E. Wentink (vervolg). 
t t o e p a s s en van betonijzer, door . . E. Suyver. 

. 
E  No.  N og eens «Geologen contra mijningenieurs 

of samenwerking» door . J. E. Wenckebach. 
s N e d e r l a nd uit een haff ontstaan ? door . . S. Blaupot ten 

Cate c.i. met afbeeldingen. 
V e r g a d e r i n g van het . t van s van t

n s t u k k e n. t scheuren van klinknaden bij  stoom-
ketels, door . Eikelenboom w. i. — Over de lengte van den sleutel voor 
het aandraaien van schroefbouten voor  spoorstaatlaschverbindingen door 

. van Berckel c. i. 

 (B.v.T.)No.  Officieel gedeelte. — Versla-
gen van vergaderingen. — n voor  zeeschepen (vervolg). — e 
verschillende methoden, waarop eindverbindingen van spoorstaven, zonder 
laschplaten, worden tot stand gebracht. — Vragenbus. 

E  No. II. e Technische School voor  de 
Bouwbedrijven. Verslag over  het jaar

N a ar ! 
E en r e c h t e r l i j k e uitspraak in zake Art .  B W. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. m  Februari

E E E No. e keuze van 
materiaal voor  de binnenbekleeding van den ringoven. — e verharding 
van cementmortels. — n voor  kunstmatigen trek. Onderzoekin-
gen over  het gebruik van cement. — Wegenaanleg. — Betonijzerbouw. 

 No. 6. Onder de officiëele mededeelingen, waarmede dit nummer 
aanvangt treffen wij  twee adressen aan, door  de Nederlandsche Baksteen-
fabrikanten gezonden aan den d der  Gemeente Nijmegen, ter  zake van 
een besluit, om den Graafschenweg van een keiverharding te voorzien. 
Adressanten dringen aan op toepassing van baksteen en motiveeren dien 
aandrang door  een zeer  uitvoerige memorie van toelichting, waarvan de 
lezing aan gemeente-ambtenaren in het bijzonder  kan worden aanbevolen. 

Verder  vinden wij  hier  een stukje van den heer  A. N. Wind , getiteld ; 
Onze Straatwegen ; het vervolg van het verhaal van ineengestorte, gescheurde 
en gebladderde cementwerken en het slot van het artikel van den heer 
P. E . W. k over  de kleistreek aan onze Oostgrens bezuiden Venlo. 

Ter opluistering van dit nummer zijn een paar  afbeeldingen gegeven 
van een s te Winterthur . ontleend aan . 

E G No. r  Neubau des s i n 
Z o p p o t bei g (Slot). — e zukiinftigen Aufgaben der  T e c h n i -
s c h en n und Fragen der  staatsbürgerlichen, ethischen 
und künstlerischen Erziehung. 

No.  E i s e n k o n s t r u k c i o n en des Geschaftshauses Ecke -
griitzer - und e in Berlin, Arch . G. B. Prpf. F. Schwechten, 

. O. . — s heutige deutsche B a u w e s en und der  deutsche 
P r i v a t - A r c h i t e c t (slot). — A f b e e l d i n g en v. h. s in 
Zoppot bij . 

No  F r a n z ö s i s c he S c h m u c k t o r e d es  Jahrhunderts, door 
Ch. r  te Gmund, met vele - afbeeldingen. — Zum siebzigsten 
Geburtstag von o . — Entwur f zu einem S c h i f f s h e b e-
w e r k von  m. e (Slot). 

No.  Neuer  E n d b a h n h of der  New Vork-Central-Eisenbahn 
in der  City von New York , met afbeeldingen. — Zum siebzigsten Ge-
burtstag van h a ij  se r , met portret . 

No. e neue S c h i e s z s t ii 11 e der t in 
Nürnberg , Arch . s , Nürnberg, met afbeeldingen. — E i s e n-
k o n s t r u k t i o n e n des Geschaftshauses Ecke - und 

e in Berlin (vervolg). 
No. e neue e in . Arch . 

Theophil Frey en Christian Schrade in Stuttgart, met afbeeldingen. — 
E i s e n k o n s t r u c t i o n en des Geschaftshauses Ecke -
und e in Berlin (vervolg). 

E T UN N No. e Februari-atleve-
rin g van Alexander s maandschrift bevat ten eerste een artikel over 
de zwart-wit wintertentoonstelling der  Berliner  Secession met vele afbeel-
dingen naar  houtskool-schetsen, en vooral ook naar  etsen. 

e etskunst wordt ook in d beoefend, maar de Engelsche 
inzenders als Pennel en d zijn in dit opzicht de e kunstbroe-
ders nog verre de baas. Ook beeldhouwwerk is in de Secession geëxpo-
seerd, waaronder  werk van verscheidene vreemdelingen als r  te Parijs, 
George e te Gent en last not least Auguste . e Berlijner  Frit z 

h houdt daartegenover  waardig de eer  der e kunst op. 
Vervolgens worden vele' fraaie afbeeldingen gegeven van voorwerpen, 

tentoongesteld op de kunstnijverheidstentoonstelling  te Weenen 
als borduurwerken, metaalwerk, doozen, vaasjes, fayence. enz., meest gede-
coreerd naar  ontwerpen van architecten en uitgevoerd door  anderen. -
wel deze wijze van werken hare bedenkelijke zijde heeft, zijn de resultaten 
hier  verkregen niet slecht, er  zijn werkelij k zeer  mooie voorwerpen bij  ; 
de decoratie getuigt van veel smaak en is somtijds zeer  origineel van 
opvatting. 

Ten slotte worden hier  gegeven eenige proeven van tuinarchitectuur  o.a. 
een ontwerp voor  een begraafplaats van F. Gildemeister  te Bremen. 

E T UN N No. 6. t r 
behandelt achtereenvolgens het werk van dri e schilders x Pechstein te 
Berlijn , s Bohler  te Weenen en d von . Pechstein kan 
wel teekenen en schilderen, maar hij  doet nu en dan alsof hij  het niet 
beter  kan dan de Papoea's en het gelukte hem daardoor  de aandacht op 
zich te vestigen, zoodat niemand minder  dan t Breuer  een waar-
deerend artikel aan zijn werk wijdt . Van een ander, wij  zouden zeggen 
beter  gehalte is de originalitei t van Bohler  van wien wij  hier  zeer  merk-
waardige studies van een reis in Oost-Azië vinden, Chineesche. Japansche 
en e vrouwentypen, niet zooals men die in den regel afgebeeld 
ziet. maar zooals zij  werkelij k zijn. e kunst van graaf h vertoont 
daartegenover  een beslist aristocratisch karakter . e kan niet ont/.egd 
worden aan de zeer  artistieke phologralieën van Josef Pécsi te Budapest. 

e beeldhouwkunst is hier  vertegenwoordigd door  werken van Jan Stursa 
te Praag en verder  is een artikel met zeer  vele fraaie afbeeldingen gewijd 
aan de kunst van tafeldekken. n zou zeggen, die kunst is niet zoo groot, 
wanneer  men maar over  het noodige beschikt; men kan het dan zoo mooi 
maken als men wil ; maar in den rijkdo m van het servies of overvloed 
van bloemen zit het niet altijd . n kan hier  verschillende opvattingen 
bestudeeren, waaruit blijkt , dat ook met weinig middelen iets goeds ver-
kregen kan worden, terwij l overlading in den regel schaadt. 

E S V A N . F NAA
. 

Naar  aanleiding van een bericht, dat aan prol. Vollgraf f 
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een verlof loopende van  Apri l tot  Juni is verleend 
voor  het doen van wetenschappelijke onderzoekingen, heeft 
de e van de „N . . Courant"  zich onlangs tot 
den hooglceraar  zelf gewend met verzoek om eenige nadere 
inlichtingen dienaangaande tc ontvangen. t verlof blijk t 
te zijn verleend ten einde prof. Vollgraf f in staat te stel-
len om wederom de leiding op zich tc nemen van de Neder-
landsche opgravingen te Argos, waarvan de voortzetting 
ophanden is. 

e opgravingen te Argos, begonnen in  zijn de 
eerste en eenige van Nederland uitgaande cn onder  Neder-
landsche leiding staande onderneming van dien aard in 
Griekenland. Frankrijk , , Engeland, Oostenrijk 
en Amerik a bezitten te Athene elk een archaeologisch -
stituut en laten sedert jaren onafgebroken hunne geleer-
den deelnemen aan het zoo bij  uitstek vruchtbaar  archae-
ologisch onderzoek van den Griekschen bodem. t onder-
zoek leert ons de beschaving, de kunst, de geschiedenis 
en de taal van de oude Grieken, onze geestelijke voorouders, 
kennen uit bronnen en documenten uit de eerste hand, 
en verjongt en vervormt daardoor  de traditioneels studie 
van de Griekschc oudheid geheel; het verschaft ons een 
beeld van de antieke cultuur , dat oneindig meer diepte en 
relief heeft, dan de lectuur  van de oude schrijvers alleen 
geven kan. e e opgravingen te Olympia, die van 
de Franschen te i en op , de Engelschc en -
liaansche opgravingen op , de Griekschc op de acro-
polis te Athene oefenen een machtigen en weldadigen in-
vloed uit op de ontwikkeling van kunstgeschiedenis en 
ethnographic, en van de geheele klassieke philologie. Neder-
land schijnt het zich van wege dc te hooge kosten nog 
vooreerst niet te kunnen veroorloven een eigen archaeolo-
gisch t te Athene op te richten, maar  het kan daar-
om toch wèl aan het archaeologisch onderzoek naar  de 
mate van zijne krachten deelnemen. e is 't dan wen-
schelijk die krachten niet te versnipperen, maar  ze stelsel-
matig aan te wenden tot de bereiking van één groot doel. 

t doel is van het begin van de onderneming af aan 
geweest om de (geschiedenis van dc stad Argos, die, gelijk 
reeds uit s bekend is, in Griekenland zulk een 
belangrijke rol heeft gespeeld, te reconstrueeren uit de ont-
dekte monumenten en documenten van allerlei aard. -
toe zijn eerst onderzocht eene ommuurde praehistorische 
nederzetting op de Aspis, die tot ongeveer  het jaar
v. Chr. opklimt . Vervolgens is er  een reeks van rotsgraven 
uit de  en de  eeuw v. Chr. ontdekt, die een 
groot aantal voorwerpen uit de e kunstperiode 
opleverden. Tegenwoordig is het onderzoek gericht op de 
voornaamste gebouwen van de stad in de eeuwen van de 
klassieke beschaving. r  is in  een vri j  uitge-
strekt terrein aangekocht, waarop in de oudheid een groote 
tempel en een markthal lagen. Op dit terrein, waar  in 

 reeds eenige veelbelovende resultaten bereikt zijn, zal 
allereerst het werk worden voortgezet. 

e opgravingen te Argos steunen zoo goed als geheel 
op vrijwillig e bijdragen van particulieren en van geleerde 
genootschappen. n de jaren  hebben zij  o. a. 
steun ondervonden van den bekenden oudheidkenner  mr. 
A . E. . Goekoop tc 's-Gravenhage. c gelden worden 
ingezameld door  de „Nederlandsche Commissie voor  de 
Nederlandsche opgravingen tc Argos" , welke ook thans 
weder  een dringend beroep doet op de offervaardigheid 
van het Nederlandsche publiek. e commissie bestaat uit 
de heeren: Prof. dr. F. J. . , directeur  van het 

. , voorz.; prof. dr. . T . , prof. 
dr. P. . , prof. dr. jhr . J. Six, prof. dr. U. Ph. 
Boissevain, J. Willebeek le , prof. dr. C- W. Voll -
graff, dr. A. s van der , lector  aan de -
universiteit te Utrecht (adres: Nieuwe Gracht  secreta-

ris, C. W. h Scheurleer  (adres: Scheurleer  en Zoo-
ncn, Spuistraat, 's-Gravenhage), penningmeester. 

. 
Op nieuw is dezer  dagen een kerk in vlammen opgegaan, nameliik te 

Groote t in de Zwijndrechtsche Waard. Wel wordt er  gezegd, dat 
onvoorzichtigheid of roekeloosheid van den loodgieter  is uitgesloten, maar 
ondertusschen is het toch weder  het loodgieterskomfoor, dat omgevallen is 
en den brand veroorzaakt heeft. 

n een beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard van  vinden 
wij  de volgende bijzonderheden omtrent de kerk vermeld. n moet daarbij 
in het oog houden, dat het onderstaande geschreven werd in een tijd . toen 
men een Gothisch monument anders aankeek dan thans. 

e k is in het dorp Groote t het voornaamste gebouw en 
staat bij  den , in den Zwijndrechtschen polder. Van daar  dat zij 
vroeger  de k genoemd werd, gelijk zij  alsmede naar  een der 
heeren van e , die er  de stichter  van geweest is, den naam van 

e had. Zi j  is een kruisgebouw, en schijnt niet lang na den tij d 
der bedijkin g van den Zwijndrechtsche Waard  gezet te zijn. Van 
tij d tot tij d heeft zij  echter, zoowel uit- als inwendig, belangrijke verbete-
ringen ondergaan. n  werd de bouwvallige stomp van den toren 
afgebroken en daarvoor  eene aanzienlijke spits in de plaats gesteld, waarop 
echter  geen wijzerbord gevonden wordt. Nochtans is er  een slaand uurwerk 
in en eene gedoopte klok. F.venzoo zijn de oude sombere glazen door  doel-
matige vervangen, en wordt het licht thans aan de beide zijden van het 
gebouw aangebracht door  ramen in gotischen stijl , uit gegoten ijzer 
vervaardigd. n den grooten ingang der  kerk staat van binnen, onder 
een geschilderd uurwerk : Vreest God en houdt zijne geboden. Tred.
vs.  Aan de zuidzijde vindt men eene nis, waarin vroeger, toen deze 
kerk nog voor  den n eeredienst gebruikt werd, een 
heiligenbeeld geplaatst was. e prediktstoel is met kunstig lofwerk en ge-
slachtswapenen versierd. Oudtijd s hing hij.aan de noordzijde, doch in
werd hij  door  den heer  N. Vink aan de gemeente geschonken, en op hare 
tegenwoordige plaats gebracht, waarvoor  dezen uit dankbaarheid vergund 
werd een vrij e zitbank in de kerk te mogen oprichten. Een gelijk voor-
recht is destijds ook toegestaan aan den bezitter  van Nederhoven. Onder 
den predikstoel vindt men eene grafzerk, waarop, onder  het pauselijk wapen, 
tot opschrift staat: ln het jaar  reysde ik in  weken naar e 
terdege; hier  leydt begraven Jan Jansen , sterft den  September 
in 't jaar n  is de heer  Cornells van der , ridder  en 
voornaam magistraat te , nadat het bestand met Spanje gesloten 
was, in ambassade naar  Venet ië gezonden, en wellicht is Jan Jansen toen 
met dezen in ondergeschikte betrekking, mede naar ë gereisd, waar  hij 
destijds de stad e zal bezocht hebben. e toenaam van n kan 
door  hem, ten gevolge dezer  reis, zijn aangenomen). n heeft in deze 
kerk  koperen lichtkronen. e zilveren drinkbeker , voor  het . Nacht-
maal, is in  gegeven door  P. van 't , overgrootvader  van den 
toenmaligen burgemeester  der  gemeente, den heer  J. van 't » 

N ij  m e g e n. 

— n zijn vergadering van t  heeft de d der  gemeente 
Nijmegen de volgende bepaling aan de politieverordening toegevoegd: 

s verboden op van den openbaren weg zichtbare wijze, op of boven 
de daken, of tegen de voorzijden of achterkanten van gebouwen of op open 
plaatsen, tot gebouwen behoorende, reclameborden of andere voorwerpen, 
bestemd of gebezigd voor  reclame aan te brengen, te plaatsen, te bevesti-
gen of te hebben«. 

t is te hopen, dat dit goede voorbeeld door  vele gemeentebesturen moge 
worden gevolgd, maar  het is ook te hopen, dat men zich voor  overdrijvin g 
in deze richtin g zal weten te hoeden. 

. n den gemeenteraad werd Zaterdag besloten een leening aan 
te gaan voor  een algeheele verbetering der  straten en het dempen en rio-
leeren van eenige slooten. 

Ook werd goedgevonden om uit de rente van het Tromp-fonds, hetwelk 
door  den gemeenteraad beheerd wordt, de poging te ondersteunen om een 
gedeelte van de oudheidkamer in te richten tot een museum ter  eere van 
onze zeehelden, inzonderheid van n . Tromp. 

e d er  G r o o t e k te A r n h e m . 

n het verslag der  Ver. tot e der  Groote k te Arnhem wordt 
medegedeeld, dat de g op de Staatsbegrooting opnieuw f  voor 
de restauratie heeft uitgetrokken en dat daarmede te kennen is gegeven, 
dat zij  bereid is, de derde reeks van  jaren op dezelfde wijze als tot nu 

! o e te steunen. n deze derde reeks zal weder  verwerkt worden en 
dan blijf t er  nog voor  a  werk over. 

t noordelijk transept, het middenschip aan dien kant en de aanslui-
tende deelen van de zijbeuk zullen in de eerstvolgende jaren onderhanden 

n worden. e kosterswoning aan de Noordzijde, die reeds ontruim d 
is zal ook worden verbeterd. t Zuiderportaal is nog niet gereed, maar 
overigens is men aan die zijde vrijwe l klaar  met de restauratie. n het Noor-
delijk transept komt een gebrande beglazing, te bekostigen uit het legaat 
van baronesse s van Westkerke. 

T e n t o o n s t e l l i ng v an s t u k a d o o r s w e r k. 

e Nederlandsche Stukadoors-Patroonsbond heeft een nationale tentoon-
stelling uitgeschreven van werkstukken het stukadoorsvak betreffende, te 
houden te m van  September  tot  October

t doel van deze tentoonstelling is te streven om het stukadoorsvak 
weer  een eereplaats onder  de bouwvakken te doen innemen, door  te laten 
zien wat beoefenaren van dit vak kunnen praesteeren, wat in deze richtin g 
kan gevraagd worden, en tevens, hoe het stukadoorswerk als degelijk en 
daarbij  prachtig verfraaiïngsmiddel kan worden aangewend. 

e inzendingen zullen gerangschikt worden in  afdeelingen. 
Afd .  zal omvatten : werkstukken van gezellen en leer'ingen en orna-

mencwerk; 
Afd .  werkstukken, vervaardigd door  patroons. 
Afd .  inzendingen van betonwerken in betrekking tot het vak. 
Afd .  teekeningen het vak betreffende. 
Al s werkstukken in afd.  en  bedoeld kunnen worden ingezonden, 

plafonds voor  kamers, een vestibule, een hal met plafond en wandversie-
ringen, een schouw, een versierde orgelwand voor  een kerk, enz. Tot de 
gestelde eischen behoort echter, dat de in te zenden voorwerpen gemakke-
lij k vervoerbaar  zijn. 

n alle afdeelingen zullen bekroningen worden toegekend. 
t uitvoerend comité bestaat uit de heeren J. e Jr. , ie voorz, 

; Th . ,  voorz., Utrecht; . G. Vermeer  Jr. , . 
m ; W. F. Abeling, ged. lid van het hoofdbestuur, Amsterdam ; . 

, , en A. van Gilst, 's-Gravenhage. 

B e l a n g r i j k l e g a a t. 
— Freule van Brakel, voor  eenige weken in de gemeente Oudenrij n 

overleden, die, naar  wij  vroeger  al bericht hebben, in 't geheel f
aan liefdadige instellingen, enz. vermaakt heeft, heeft, zoo meldt de Ned., 
:tan de Ned. . Gem. van de n en Oudenrijn  f  ten behoeve 
van den bouw van een nieuwe kerk en f  voor  haar  armen vermaakt. 

L P e r s o n a l . a . 
iitiSteitffi & i 

E E N . 

Wi j  lezen in de „Nieuw e Apeldoornsche Courant" : 
t zal dezer  dagen  jaar  geleden zijn, dat zich in 

onze gemeente de heer  J. A . Wij n vestigde als architect. 
Onder  zijn leiding zijn hier  verschillende bouwwerken tot 

stand gekomen, het laatst nog de nieuwe Zuiderkcr k aan 
de Brinklaan , die uit architectonisch oogpunt den ontwer-
per  alle eer  aandoet cn die onze vooruitgaande gemeente 
tot een blijvend sieraad zal strekken. 

n een tijd , waarin veel werk gemaakt wordt van jubilea 
van veel minder  beteekenis, meenden wc deze -jarig e 
werkzaamheid van den oudsten bouwmeester  dezer  gemeente 
wel eens in herinnering te mogen brengen. 

t werd ons te gemakkelijker  gemaakt, waar  we van 
zeer  bevoegde zijde omtrent den arbeid van den heer  Wij n 
verschillende inlichtingen mochten ontvangen, die we voor 

 hier  volgende als leidraad hebben gebruikt. 
Wie het Apeldoorn van  jaren geleden gekend heeft 

fit weet, wat het tegenwoordig is, zal niet anders dan 
een enormen vooruitgang op elk gebied kunnen constateeren. 

t meest zichtbaar  blijk t de ontwikkeling van handel en 
nijverheid, van onderwijs, van geestelijk leven, van vreem-
delingenverkeer, van winkelbedrijf , in één woord van de 
algemeene welvaart, uit de talrijk e nieuwe gebouwen, die 
alom verrezen zijn. Een groot aantal van die gebouwen is 
liet werk van den heer  Wijn , die zijn opleiding genoten 
hebbende bij  den onlangs overleden bouwmeester  A. C. 

 eerst bij  den aanleg der  Staatsspoorwegen, o.a. te 

Nijmegen, werkzaam was, en daarna, in verband met den 
aanleg van den , naar  Apeldoorn kwam, 
waar  hem spoedig duidelij k werd, dat er  zich in de toekomst 
onvermijdelij k een ruim arbeidsveld voor  den architect zou 
openen. n kende hier  toenmaals deze professie niet; 
enkele villa' s en huizen waren door  architecten uit andere 
plaatsen gebouwd, maar geen van deze had het gewaagd, 
zich blijvend op den vri j  schralen bodem neder  te zetten. 
Wi e bouwen wilde liet allereerst den timmerman komen 
en deze zette hem een huis in elkaar, precies zooals zijn 
buurman het had en zooals men het hier  gewend was. 

e de gesteldheid van terrein en omgeving was, of de 
gevel op het Noorden, dan wel op het Zuiden lag, daarop 
werd doorgaans weinig gelet; moderne inrichtingen en ge-
makken, betere materialen dan de gebruikelijke, maakten 
de zaak maar  (duurder, en zoo kwam het, dat, wie van buiten 
komend, te Apeldoorn een woning zocht cn in de lan-
delijk e omgeving ook een aangenaam en gemakkelijk tehuis 
verlangde, ook bij  tamelijk bescheiden eischen niet veel 
vond, dat daaraan eenigszins voldeed. 

n moest verandering komen, maar  de heer  Wij n 
zag in, dat die niet plotseling kon geschieden en men 
in den beginne althans eenigszins rekening moest houden 
met hetgeen men hier  gewend was, om dan geleidelijk 
den woonhuis- en villabouw tc brengen op een peil, dat 
de vergelijking met andere plaatsen kon doorstaan. 

Wanneer  men datgene, wat sedert  toen de heer 
Wij n zich als architect te Apeldoorn vestigde, door  hem 
op het gebied van woonhuis- en villabouw gepraesteerd is, 
de revue laat passeeren, dan is daarin een geleidelijke, 
ontwikkelin g waar  te nemen van het kleine of eenvou-
dige buitenhuis af, tot de ruime, van alle comfort voorziene 
villa , waarin de misschien verwende, gefortuneerde bewo-
ner  alles vindt, wat hij  verlangen kan. 

Na vervolgens een overzicht te hebben gegeven van de 
talrijk e bouwwerken, door  den heer  Wij n uitgevoerd, waar-
bij  als bijzonder  verdienstelijk genoemd worden sommige 
villa' s en winkelhuizen, de Noorderkerk van de Geref. Ge-
meente, de Wilhelminaschool en het l . besluit 
het Apeldoornsche blad met de beschouwing: 

Op een zoo veelzijdige werkzaamheid, als hier  in korte 
trekken geschetst werd, mag de bouwmeester  zeker  met 
voldoening terugzien, te meer  daar  die werkzaamheid door 
haren aard en allereerst aan zijne woonplaats is ten goede 
gekomen, hetgeen hem eenige aanspraak geeft op waar-
deering van zijn arbeid door  zijn plaatsgenootcn. 

n in den laatsten tij d was er  gelegenheid op 
tc merken, dat er  met weinig waardeering over  Apeldoorn 
gesproken werd, waar  het de bouwwerken betrof. Bij  ge-
legenheid van een vergadering van den Nederlandschen 
Aannemersbond werd den van elders gekomen bezoekers 
zooveel te kennen gegeven, dat de Apeldoornsche architec-
tuur  eigenlijk het aankijken niet waard was, en nog onlangs 
liet een bekend Amsterdamsch architect, die hier  een lezing 
hield, zich daarover  uit op een wijze, die zonneklaar  be-
wees, dat deze man van gezag maar  bitter  weinig van 
de plaats kende en daarover  zeer  oppervlakkig oordeelde. 
Terecht is van verschillende zijden tegen dit eenzijdig op-
treden protest aangeteekend, want daarbij  werd tvn cenen-
male uit het oog verloren, hoe de jonge architect van 
heden onder  veel gunstiger  omstandigheden zijn loopbaan 
kan beginnen, dan zijn collega's van  jaren geleden, 
die in vele opzichten den weg voor  hem geëffend hebben. 
Aan de inspanning en toewijding, die door  dezen arbeid 
gevorderd werden, wordt thans wel eens te weinig gedacht 
en daarom grepen wij  deze geleg.nh id aan,  eens in 
het licht te stellen, welk aandeel mannen als cl  architect 
Wij n in dezen hebben gehad. 
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De Amsterdamsch e Paleis-Raadhuis-quaestie . 

t a n t w o o rd der . 

*s Gravenhage, t

Aan Burgemeester  en Wethouders 

van Amsterdam. 

k had de eer  Uw schrijven van t 11. met bijlagen 
te ontvangen, ter  uitvoering van het besluit van den Ge-
meenteraad van Amsterdam, dd.  Februari  waarbij 
de d Uw College heeft uitgenoodigd, zich tot mij  te 
wenden met de vraag, tc willen bevorderen dat het -
lij k Paleis op den m weder  ter  beschikking der  Ge-
meente worde gesteld. 

t Amsterdam er  prij s op stelt, dit grootsche monument 
van bouwkunde weder  als stadhuis te bezitten, ook om de 
herinnering aan het roemrijk e tijdper k van kracht en bloei 
der stad, waarin het is gebouwd, is ten volle verklaarbaar. 

e . kan zich echter  niet alleen door  dien wensch 
laten leiden. Zij  kan het Paleis, , niet, zonder 
meer, afstaan, en zij  kan de tegenwoordige bestemming 
van het k Paleis niet prij s geven, zonder  dat op 
afdoende wijze in die bestemming zij  voorzien. 

Zij  meent daarin ook voor  Amsterdam een gewichtig 
 te moeten zien. A l is de zetel van het r 

niet aldaar  gevestigd, toch draagt Amsterdam nog op zeer 
kenmerkende wijze het karakter  van hoofdstad des . 
Naar  luid toch van art.  der  Grondwet wordt de , 
die de g aanvaard heeft, plechtig beëedigd

ingehuldigd binnen de stad Amsterdam. Vreemde Souverei-
 en Staatshoofden, die een officieel bezoek aan ons 

land brengen, plegen daar  te worden ontvangen. e 
audiënties eindelijk, welke de n ten behoeve van al 
haar  onderdanen verleent, vinden daar  plaats. 

t is de traditi e van nu bijna eene eeuw sinds het 
herstel onzer  onafhankelijkheid. e traditi e kan niet door 
de g en ook niet door  de hoofdstad zelve worden 
prij s gegeven, zonder  dat deze laatste haar  karakter  als 
zoodanig verliest. Zelfs, al behoeft dit niet als essentieel 
te worden aangemerkt, is daarmede verbonden het ver-
toeven van den g op den , in het hart der  stad. 

Uit een en ander  vloeit voort, dat de g niet in 
overweging kan nemen, het k Paleis ter  beschik-
king der  Gemeente te stellen, zoolang niet opnieuw een 

k Paleis, v o l l e d i g geschikt niet slechts voor 
het ve rb l i j f van de n en e gasten, maar 
ook voor  de o n t v a n g st zoowel van burgers en autori-
teiten als van vreemde Souvereinen en Staatshoofden in 
Amsterdam zal zijn verrezen en voor  zijne bestemming in 
gereedheid gebracht. Tevens zou allereerst moeten vast-
staan, dat de noodige gelden voor  den bouw en de iniich 
ting van het nieuwe Paleis ter  beschikking van het k 
zullen worden gesteld. , terwij l ongetwijfeld daar 
mede een belangrijk bedrag zou zijn gemoeid, zou dc -
geering niet verantwoord wezen, indien zij. door  onverplicht, 
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het Paleis aan de Gemeente af te staan, het k voor 
den last van deze uitgaaf stelde. 

Omdat in deze gewichtige aangelegenheid klaarheid be-
hoort te bestaan en omdat de wensch van een groot deel 
der  burgerij  naar  het bezit van dit gedenkteeken der  al-
oude stedelijke glorie door  de g wordt verstaan, 
heb ik gemeend, door  het bovenstaande de inzichten der 

g aangaande de oplossing van het aan de orde 
gestelde vraagstuk te moeten doen kennen. 

Uit het , in verband met de daarover  ge-
voerde beraadslaging, blijk t echter  niet, of het de bedoe-
ling van den Gemeenteraad is, het aan de g mo-
gelijk te maken, om het door  den d gevraagde in gun-
stige overweging te nemen. Zoolang dc Gemeenteraad daar-
omtrent in het onzekere verkeert, kan natuurlij k over  dit 
vraagstuk door  de g met de Gemeente geen over-
leg worden gepleegd. 

e r  van Binnenlandsche Zaken, 

. 

Wanneer  er  nog menschen waren, die een ander  ant-
woord van de g in zake de e 

zijn, dat de g niet tot medewerking bereid is, 
alvorens Amsterdam over  de brug komt. 
hadden verwacht, dan zullen zij  nu toch wel overtuigd 

e r  was zoo beleefd, de pil te vergulden, maar 
het gelukte daardoor  niet den bitteren smaak weg te nemen. 

e voorwaarde door  de g gesteld is inderdaad 
voor  de hoofdstad zeer  bezwarend, zoo bezwarend, dat er 
bijna niet aan te voldoen is, zoodat het den schijn heeft, 
alsof de r  daarmede bedoelt te bewerken, dat men 
hem niet meer  met de zaak lastig valt. 

t verwondert ons niet, dat men zich afvraagt of zulk 
een hooge eisch wel gewettigd is in een aangelegenheid, 
die toch niet uitsluitend Amsterdamsche belangen raakt, 
maar  ten deele ook k is. 

Overigens geeft het stuk, waarmede de zaak nu voorloopig 
wel van de baan geschoven zal zijn, ons geen aanleiding 
tot opmerkingen. Alleen treft ons daarin de onomwonden 
verklarin g van den , dat het Paleis m 
is. Op deze opvatting berust eigenlijk de geheele houding 
der , die wel weet, dat een der  moeilijkste pun-
ten in de geheele quaestie is, het juridisch bewijs te leveren, 
dat dit niet zoo is. 

De Opera te Berlijn . 

E en l ee rzame g e s c h i e d e n i s. 

Wanneer  men Amerik a buiten beschouwing laat heeft 
wellicht geen stad van de wereld, en althans geen Euro-
peesche stad, zich zoo snel tot wereldstad ontwikkeld als 
Berlijn . e talrijk e openbare gebouwen, die er  sedert het 
herstel van de e eenheid zijn verrezen, mogen in 
kunstwaarde achterstaan bij  hetgeen Parijs en Weenen te 
zien geven, men kan toch zeggen, dat geen middelen ge-
spaard zijn, om op waardige wijze te voorzien in de be-
hoeften, die een uitvloeisel waren van de verheffing der 
hoofdstad van Pruisen tot . n een opzicht 
is Berlij n echter  ten achteren gebleven, een Operagebouw, 
dat op een lij n gesteld, of ook maar  vergeleken kan wor-
den met die van Parijs of Weenen, bezit het niet; de stad 
behelpt zich nog steeds met het oude gebouw, Unter  den 

, een stichting van Frederik den Groote en een werk 
van diens architect Von f van het jaar

k verbouwd en veranderd naar  de eischen van 
den nieuwen tijd , is het thans reeds sedert jaren daarmede 
niet meer  in overeenstemming; het plan voor  dc stichting 
van een nieuw en waardig Operagebouw is dan ook reeds 
jaren geleden ter  sprake gekomen maar, zooals het gaat, 
de inzichten op het gebied van Schouwburgbouw hebben 
zich in die jaren herhaaldelijk gewijzigd en tot een defi-
nitieve oplossing van het vraagstuk is men nog niet ge-
komen. Wel heeft men niet stilgezeten, wel is er  aan ge-
werkt, maar  men heeft de zaak tot heden met groote ge-
heimzinnigheid behandeld en eerst kort geleden is meer 
algemeen bekend geworden, hoe het er  eigenlijk mede staat. 

t oorspronkelijke gebouw van f was eigen-
lij k geen schouwburg in de hedendaagscbe beteekenis van 
't woord, maar  meer  een zaal voor  hoffeesten, geschikt voor 
tooneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en bals. Bij  bals 
werden het parket en het tooneel tot een geheel samen-
gevoegd. Eerst na den dood van Frederik den Groote werd 
het gebouw door s voor  opera ingericht. Een brand 
in  verwoestte diens werk, maar  het werd door  een 
jongeren s hersteld, wat de zaal betrof, nagenoeg 
geheel in den vorm, zooals het door  zijn ouderen voor-
ganger  gemaakt was en in dien vorm is het in hoofdzaak 
tot op den huidigen dag in gebruik gebleven. 

s is het vraagstuk van het brandgevaar  op den 

voorgrond getreden en dit gaf aanleiding tot het aanbren-
gen van ijzeren buitentrappen. e moderne tooncelmachi-
nerie eischte ook een opbouw van de tooneelruimte cn deze 
beide laatste toevoegsels hebben de stichting van Frederik 
den Groote tot onkenbaar  worden toe bedorven, zoodat 
daarna eigenlijk de beweging begonnen is, die op het ver-
krijge n van een mooier  en beter  Operagebouw aanstuurde. 

Snel vorderde men daarmede niet. n was het niet 
eens over  de vraag, of het nieuwe gebouw verrijzen moest 
op de oude, door  de traditi e aangewezen plek, dan wel op. 
een ander  ruimer  terrein. Wel was ook op de oude plaats 
uitbreidin g mogelijk door  bijtrekkin g van aangrenzende ter-
reinen, doch reeds spoedig bleek de voorkeur  voor  een 
plaats in de nieuwe wijk in den Tiergarten, waar  ook het 
nieuwe w verrezen is. 

Er gingen stemmen op voor  het behoud van het oude 
gebouw, nadat het van zijn ontsierende toevoegsels zou zijn 
ontdaan en zooveel mogelijk in zijn oorspronkelijke gedaante 
zou zijn hersteld en het denkbeeld werd geopperd, om 
het daarna aan de stad over  te dragen, om te dienen als 
receptie-gebouw in gevallen, waar, bij  feestelijke gelegen-
heden, de stedelijke overheid als gastvrouw zou moeten op-
treden. Een besluit is in deze echter  nog niet genomen, 
men is nog over  deze aangelegenheid aan het onderhande-
len, doch het denkbeeld van stichting van een nieuw Opera 
gebouw op de oude plaats, schijnt men sedert  voor-
goed te hebben laten varen. 

Na langdurige overweging kwam men ten slotte teru-
op het denkbeeld van plaatsing van het nieuwe gebouw in 
den Tiergarten en wel aan de z tegenover  het 

, op het terrein van het voormalige -
sche Etablissement, een vroeger  om zijn prachtige ligging 
bekend en veel bezocht uitspanningsgebouw met ruime zalen, 
die later  ook voor  Opera- en tooneelvoorstellingen werden 
ingericht. 

e e e heeft zich destijds do:>r 
aankoop van het ruime terrein van dit établissement ver-
zekerd; eenige aangrenzende terreinen zijn nog daaraan toe-
gevoegd, zoodat thans de geheele zijde van de z 
tegenover  het w voor  de stichting van een 
nieuw Operagebouw beschikbaar  is. 

t men op dit terrein nu een gebouw wenscht te zien, 
dat in alle opzichten aan de hoogste eischen voldoet, ligt 
voor  de hand. n rekende daarvoor  millioen k 
noodig te hebben en de , die bij  de zaak 
betrokken waren, namelijk het k , waartoe 
de e behoorde, Openbare Werken en Fi-
nanciën, besloten tot het uitschrijven van een besloten prijs-
vraag, ten einde tot een goede oplossing van het omvang-
rijk  en moeilijk vraagstuk te geraken. Uitgenoodigd waren 
de architecten h Seeling te Charlottenburg, E. von 

e te Berlijn , E . Fürstenau te Berlijn , t &  Fang-
hiinel te , Felix Genzmer te Berlij n en Friedric h 
von Thiersch te . 

g , mede uitgenoodigd, bedankte voor  de 
eer, waarschijnlij k omdat in het programma geen bepalin-
gen omtrent de beoordeeling der  ontwerpen waren gemaakt. 

Genzmer had zich reeds geruimen tij d met het vraagstuk 
bezig gehouden, maar  het thans aan deze zeven bouwmees-
ters voorgelegde programma overtrof in omvang en uit-
voerigheid alle vroeger  opgestelde. 

Voor  het gebouw was een rechthoek van . breedte 
en . diepte beschikbaar, terwij l de ontwerpers werden 
vrijgelaten desnoods de restauratie-lokalen en de dienstver-
trekken voor  de e onder  te brengea in 
de bouwblokken ter  weerszijden van het hoofdgebouw be-
schikbaar, welke blokken overigens voor  monumentalen 
woonhuisbouw bestemd waren. 

e resultaten der  eerste besloten prijsvraag zijn langen 
tij d geheim gehouden, alleen is thans, nadat ten tweeden 
male het vraagstuk aan de bouwmeesters is voorgelegd, 
gebleken̂  dat aan dien tweeden wedstrijd een gewijzigd 
schetsplan en programma is voorgelegd. Van den tweeden 
wedstrijd zijn de uitkomsten in het gebouw der  Pruisische 
Volksvertegenwoordiging tentoongesteld, tegelijk met de 
plannen, die bij  den eersten wedstrijd werden ingezonden. 

e e Bauzeitung"  heeft in de laats:e weken ver-
scheidene plannen van beide wedstrijden gereproduceerd en 
schrijf t daarbij  een beknopte beschouwing, die nog ver-
volgd wordt, maar  waarin men nu reeds lezen kan, dat 
men met de verkregen resultaten niet bijzonder  ingenomen 
is. Wel worden de verdiensten der  verschillende plannen 
erkend, maar  een blik op de bijgevoegde afbeeldingen doet 
dadelijk zien, hoezeer  het klassieke element, vooral in de 
buiten-architectuur, in de meeste ontwerpen den boventoon 
voert. n verband met de gekozen situatie is de buiten-
architectuur, het uiterlij k aanzien van liet gebouw, een punt 
van het allergrootste belang. 

Waar mannen als Seeling en Thiersch werden uitgenoo-
digd kon men vooruit weten, wat men krijgen zou en met 
de tijdsomstandigheden rekening houdende had men ook 
wel kunnen voorzien, dat er  stemmen zouden opgaan tegen 
de wijze, waarop een zaak van zoo groot belang voor  de 

e bouwkunst tot heden behandeld is. 
r  zij  de gemoederen der  architecten in beweging 

heeft gebracht bleek dan ook duidelij k in een drukbezoch-
te, buitengewone vergadering van de Vereeniging van Ber-
lijnsche Architecten op t j.1. gehouden, waar  als 
eenig punt op de agenda stond het uitspreken van een 
meening over  de Opera-prijsvraag. 

Na lange en geanimeerde bespreking, waarbij  een zeldzame 
overeenkomst van inzichten aan den dag trad over  het 
vraagstuk, dat reeds tientallen van jaren de kunstkringen 
bezighoudt, werd met algemeene stemmen het volgende be-
sluit genomen: 

e Vereeniging van Berlijnsche Architecten begroet het 
niet groote dankbaarheid, dat het s van Afgevaardig-
den in zijn  zitting van t  op voorstel 
van den heer z en met toestemming der  vertegenwoor-
digers van alle partijen, het besluit genomen heeft, de be-

raadslagingen over  het toestaan van een som van
k voor  de bewerking van het ontwerp voor  den bouw 

van een nieuw Operagebouw te Berlij n tot aan het slot 
der  tweede lezing uit te stellen met de uitdrukkelijk e be-
doeling, dat aan de e k u n s t k r i n g e n bii 
hun g r o ot b e l a ng en i n z i c h t i n deze aange le-
g e n h e i d, a l zoo aan de b e v o e g de o p e n b a re mee-
n i n g g e l e g e n h e id g e g e v en worde, haar  s tand-
punt i n d i t v r a a g s t uk vast te s t e l l en en daar-
mede ook i n d i r e c t i n v l o ed ui t te oe fenen op 
de b e r a a d s l a g i n g en van het s van A fge-
v a a r d i g d e n. 

Bij  de buitengewone bouwkunstige beteekenis. die aap 
den bouw van een k Operagebouw te Berlij n moet 
worden toegekend voor  de ontwikkeling van de e 
kunst en van het e Schouwburgwezen, ziet de Ver-
eeniging van Berlijnsche Architecten in de tot heden ver-
kregen uitkomst der  beide besloten prijsvragen niettegen-
staande alle waardeering, die aan de ontwerpen op zich 
zelf om hun artistieke beteekenis toekomt, niet een resultaat, 
dat evenredig is aan de belangrijkheid van het vraagstuk,, 
(die een oplossing verlangt, we lke de l e v e n de uit -
d r u k k i n g van de a r t i s t i e k e c u l t u u r  van on-
zen tij d is. e oorzaak ligt daarin, dat bij  de gevolgde 
wijze van werken aan de medewerkende kunstenaars niet 
de vrijhei d gewaarborgd werd, welke noodig is om een 
vrij , onafhankelijk en voltooid kunstwerk te scheppen, zoo-
dat een reeks van waardevolle denkbeelden, die bij  den 
eersten wedstrijd opgekomen zijn, bij  den tweeden niet tot 
ontwikkelin g is kunnen geraken. ë Vereeniging van Ber-
lijnsche Architecten ziet echter  in het nieuwe Operagebouw 
een werk van zoodanige beteekenis in betrekking tot het 
bouwkundig scheppen van den tegenwoordigen tij d en van 
de toekomst, dat voor  dezen m i j l p a a l der -
sche b o u w k u n st a l l e e k u n s t e n a a rs 
g e l e g e n h e id moes ten h e b b en bun krachte j n 
v o l l e d i g en vri j  d a a r a an te bep roeven. 

e Vereeniging der  Berlijnsche Architecten is van mee-
ning, dat het nieuwe Operagebouw in zijn organisme de be 
lichaming moet zijn zoowel van de eischen van hoofse he 
representatie als van die der  hedendaagscbe maatschappe-
lijk e ontwikkeling. Om onder  deze voorwaarde tot een tech-
nisch, artistiek en maatschappelijk bevredigende oplossing 
te komen en om een nieuwere en meer  vrij e opvatting 
aan het woord te laten komen, houdt de Vereeniging e e n 
a l g e m e e ne o p e n l i j k e p r i j s v r a a g voor  noodza-
ke l i j k . Voorwaarden daarbij  zijn naast de waardevolle 
grondslagen, die door  de besloten prijsvragen verkregen 
zijn, een zorgvuldige nieuwe redactie van het programma 
en de latere beoordeeling der  ontwerpen met r a a d p 1 e 
g i n g van de beste e b o u w k u n s t e n a a rs 
en t o o n e e l - t e c h n i c i. Slechts langs dezen weg zal 
het mogelijk zijn, een bouwwerk tot stand te brengen, dat 
de vrij e bouwkunstige uitdrukkin g van onzen tij d en een 
voorbeeld van den n Schouwburg is. 

Behalve de Berlijnsche vereeniging zullen ongetwijfeld nog 
andere kringen hun aandacht aan het thans urgent gewor-
den vraagstuk wijden en omtrent den verderen loop. die 
de geschiedenis nemen zal, is nog moeilijk iets te voorspel-
len, maar  nu reeds is zij  leerzaam te noemen, omdat zij 
aanleiding geeft tot een sterk op den voorgrond treden 
van het conflict tusschen de moderne stroomingen en de 
traditi e en ook omdat zij  de prijsvraag-quacstic raakt. 

Ook in ons land laten die stroomingen zich allengs krach-
tiger  gelden, trekt die quaestie steeds meer  belangstelling. 
Wi j  behoeven slechts te wijzen op de vraagstukken als die 
van de , van den n s 
bouw, van den n Schouwburg, om er  reeds dade 
lij k dri e bij  de hand te hebben, waarvan de wijze, waarop 



zij  behandeld worden, reeds tot krachtige oppositie uit de 
kringen der  bouwkunstenaars aanleiding heeft gegeven. Wij 
volgen d gaarne na, maar  moeten te dikwijl s onder-
vinden, dat een optreden der  kunstenaars hier  te lande 
nog maar  weinig waardeering vindt bij  de overheid, en 
pogingen tot machtsvertoon in den regel bet omgekeerde 
uitwerken van hetgeen er  mede bedoeld is. Wij  zijn op dit 
punt nog ver  ten achteren bij  het in andere opzichten zoo 
achterlijk e Pruisen, waarvan de Volksvertegenwoordiging 
zelf de inmenging van bevoegde kunstkringen in een bouw-
kunstaangelegenheid uitlokt . r  is de overheid doorgaans 
sterk gekant tegen alle ongevraagde inmenging en meenen 
de heeren de kunstaangelegenheden wel onder  elkander 
te kunnen uitmaken, zonder  zich te storen aan de meening 
dergenen, die daarbij  het meeste belang hebben. 

Voorloopig is er  o. i. nog weinig uitzicht op verbetering 
van dezen toestand, maar  wij  zijn toch al reeds zoover 
gevorderd, dat wij  niet meer  eenstemmig prijzen, wat dc 
heeren wijzen en dat beteekent al iets. 

Een gepatenteerd e Schouwburg -
Inrichting . 

Naar de e Bauzeitung"  mededeelt hield 4 -
ber j.1. de architect A- Zch uit n in de Architekten-
Verein te Berlij n een lezing over  de oplossing van het mo-
derne Schouwburg-vraagstuk. 

Aangezien dit vraagstuk is de e aan de orde is 
en ook van dc d gezegd wordt, dat de daar  be-
staande groote schouwburg niet meer  aan de eisehen vol 
doet, achten wij  het niet zonder  belang de aandacht te 

vestigen op de reeds in  door  Zeh ontworpen inrich-
ting van een schouwburgzaal, die  personen kan be-
vatten. e inrichtin g is onder . . P. No.  door 
den architect gepatenteerd, en verbindt de beginselen van 
amphithcaterbouw en galerijbouw op een zeer  origineele 
wijze, gelijk uit de bovenstaande schets te zien is. Behalve 
een groot parket, zijn twee rangen aangebracht, die eveneens 
naar  den achterwand der  zaal stijgen, zoodat een zeer  groot 
aantal recht op het tooncel uitziende zitplaatsen verkregen 
wordt. t parket bevat er  en dc rangen elk

e zitplaatsen zijn overal in vakken verdeeld, zoodanig, 
dat elk vak, en dus telkens een betrekkelijk klein aantal 
plaatsen, zijn eigen uitgang en, voorzoover  de hooger  ge-
legen plaatsen betreft, ook zijn eigen trap heeft. Goed-
koop kan de oplossing niet genoemd worden, maar  vernuf-
tig is zij  voorzeker  en ook in kleinere schouwburgen is het 
mogelijk haar  in toepassing te brengen, wel te verstaan 
bij  nieuw te bouwen, want in een oud rang-theater  deze in-
richtin g aan te brengen, zou op onoverkomelijke bezwaren 
stuiten en dit lag dan ook geenszins in de bedoeling van 
den ontwerper. 

( P r i j s v r a g e n . J 

T der  door  de Vereeniging ,,Ons -
te m uitgeschreven Prijsvraag voor  ontwerpen 
van Arbeiderswoning-meubileeringen. 

t deze prijsvraag, uitgeschreven voor  het ontwerpen 
van eene volledige meubileering in eene daarbij  passende 

omgeving voor  het arbeidersgezin, kwamen de mededin-
gers voor  eene moeilijke taak te staan, daar  bij  het ont-
werpen rekening moest worden gehouden met allerlei om-
standigheden, die verband houden met de kwesties der 
massaproductie. 

e vraag namelijk om van eenvoudige en goede meu-
belen, bruikbaar  huisraad en eene omgeving van wanden 
en vloeren een genoegelijk geheel te scheppen voor  een 
vastgestelden bescheiden prijs , laat den ontwerper  niet veel 
ruimt e in materiaalkeuze, schrijf t hem een spaarzaam ge-
bruik er  van voor  en is hierdoor  aan eene vormgeving 
gebonden, welke zich bij  eene machinale bewerking dient 
aan te sluiten. 

t ontwerpen van een zeker  meubeltype, dat aan ge-
noemde voorwaarden voldoet, vormt ontegenzeggelijk het 
voornaamste deel der  opgave, vooral ook om het inderdaad 
hooge belang, dat er  mee gemoeid is en in deze prijsvraag 
den grondslag heeft gevormd voor  het Bestuur  der  Ver-
eeniging „On s . 

En wanneer  we nu in de lij n dezer  overwegingen een 
indruk zouden moeten weergeven van het algemeen niveau, 
waarop de ingekomen antwoorden staan, dan kunnen we 
niet anders zeggen, dan dat slechts enkele ontwerpers vol-
doende blij k hebben gegeven doordrongen te zijn geweest 
van het ware belang der  opgaven. 

Beginnende met de ingekomen antwoorden voor  liet 
kleine woningtype, zoo waren daarbij  verschillende ontwer-
pen, die door  de jur y al dadelijk terzijde konJ.cn worden 
gelegd. 

Onder deze eerste schifting beliooren de motto's ,,Tra-
vail" , „Cirke l in driehoek"  (geteekend), r  willen tot 
kunnen"  en „ Y Z" , welke beide laatste motto's de twee 
opgaven groot en klein woningtype tot één inzending had-
den samengevoegd. 

e meubels van motto „Travail "  zijn niet gelukkig, zoo-
wel het ledikant als waschtafel en het buffet zijn bepaald 
onbeholpen. 

o „Cirke l in driehoek"  (get.) is een inzending zonder 
een enkel eigen ontwerp van den inzender  te bevatten. 

t zijn uitsluitend teekeningen, en dan vri j  slecht, van 
allerlei banaal huisraad, hetgeen helaas nog in eiken win-
kel van huishoudelijke artikelen is te verkrijgen. 

e inzending onder  motto r willen tot kunnen"  ken-
merkt zich eveneens nog door  groote onbeholpenheid, met 
zoo goed als volslagen gemis aan eenige kennis van het 
meubelvak. e zware logge plankmeubels zouden een 
kamer al heel ongezellig maken. Bij  de teekeningen is zoo 
goed als geen enkel detail gevoegd. 

o ,,Y Z"  geeft meubels van slechte verhouding, b.v. 
een stoel van slechts even . zitting, fauteuil „ 
daarbij  verkwistend zware houtmaten; details der  kasten 
enz. onbeholpen. 

Bij  de tweede s c h i f t i n g der  ingekomen ontwerpen 
van het kleine woning type vielen de volgende motto's af: 

, „Prijsvraag" , k in cirkel' '  (get.),
„Twe e cirkelsegmentcn met rechthoek", „Zonder eenvoud 
geen gezelligheid", „Eenvoud "  (met  teekeningen), 

"  en „Anny" . 
t aantal goede eigenschappen, aanwezig in de ontwer-

pen dezer  tweede schifting, is helaas nog niet groot te 
noemen, want ook in deze groep hebben de mededingers zich 
weinig trachten in tc denken in de algemeene eisehen, 
die in de eerste plaats gesteld dienen te worden bij  een 
woningtype met slechts één woonkamer. Om dit gemis 
niet enkele voorbeelden toe te lichten, dan noemen wij  den 
inzender  van motto , die in dit bescheiden milieu 
een vulhaard en een buffet plaatst; de inzenders van de 
motto's „Twe e cirkelsegmenten met rechthoek"  en „Prijs -
vraag"  plaatsen eveneens een buffet in de kamer; terwij l 

motto ; "  een boekenkast, luxueuze bloementafel en 
theetafel enz. er  bijvoegt. 

t de bovenstaande groep inzendingen reeds bij  de tweede 
schifting moest ter» zijde worden gelegd, daarover  kan in 
het kort 't volgende worden medegedeeld. 

o . Aan algemeen te stellen eisehen voor  een 
hier  bedoeld woning-type is niet voldaan, een buffet als 
belangrijkst meubel der  inzending is niet in de eerste plaats 
noodig. t buffet is geteekend met voorstijlen van
duims hout, zijstukken ledikant niet gelukkig, details ont-
breken. 

o "  lijd t aan gebrek aan inzicht van alge-
meene eisehen. Niet alleen zit dit in de keuze der  meu-
bels, doch ook in de opvatting daarvan, vooral ook wat 
de samenstelling aangaat zijn. dit te veel bazar-meubels, te 
weinig eenvoudig en degelijk. Een woord van lof verdient 
deze inzender  voor  zijne uitvoerige detailteekeningen, waar-
mede hij  in dit opzicht gunstig afsteekt bij  het grootste, 
deel der  inzenders. 

o k in cirkel"  (get.) getuigt van weinig eigen 
vinding, verder  armoedig in vorm en samenstelling zonder 
eenvoudig te zijn. All e meubels zijn in eikenhout geschil-
derd, hetgeen noch practisch noch genoegelijk kan zijn voor 
een woonkamer. 

o „Prijsvraag "  is wat algemeene vormgeving aan-
gaat in hetzelfde karakter  van zoovele inzendingen, waarbij 
alles recht, zonder  eenige lenigheid in de lijnen der  regels, 
stijlen, pooten enz. t teekenwerk dezer  inzending is vri j 
goed, terwij l de kleine kleurteekening tot dc beste behoort, 
die bij  deze prijsvraag zijn ingekomen. 

o „Twe e cirkelsegmenten met rechthoek"  behoort tot 
de goede inzendingen dezer  groep. c algemeene vorm-
geving is niet kwaad, voorzooverre dit oetreft de woon-
kamer-meubels, ofschoon de bekleede fauteuils wel niet voor 
f — zullen zijn te leveren. e slaapkamer is minder  ge-
slaagd; een waschtafel als toilet opgevat is minder  passend 
voor  deze opgave en zou ook voor  f — niet zijn te maken. 

o „Eenvoud "  (met  teekeningen). Ofschoon deze 
inzending weinig belangrijks oplevert, moet zij  toch gerang-
schikt worden onder  het betere gedeelte dezer  groep. 

o  behoort eveneens tot de betere inzendingen 
dezer  groep; cr  is evenwel te weinig eenheid in den vorm 
der meubels. e inzender  heeft geen buffet als hoofd-
meubel in de woonkamer geplaatst, doch een linnenkast, 
waardoor  hij  in dit opzicht gunstig afsteekt, terwij l dit meu-
bel tevens niet kwaad is cn geplaatst in een aardige een-
voudige wandoplossing. Tevens geeft hij  in zijne toelich-
ting met toevoeging van stalen en monsters een goede 
prijsberekening. 

o „Zonder eenvoud geen gezelligheid". e stoelen 
in dc woonkamer zijn niet kwaad, de kast is voor  deze 
woninginrichtin g een onpractisch meubel, slaapkamer wei-
nig geslaagd, vooral de ledikanten, bij  deze inzending is 
geen enkel detail gevoegd. 

o „Anny" . e inzending behoort wat teekenwerk 
aangaat onder  de aardigste zoo niet de aardigste. e tee-
keningen zijn keurig opgeplakt op zwart karton, zoodat 
het er  inderdaad heel verzorgd uitziet, vooral de enkele 
waterverfteekeningen. Evenwel is er  zoo goed als geen enkel 
detail bij . Bovendien zouden deze meubels al heel weinig 
passen in het bedoelde eenvoudige arbeidersgezin. Verder 
zouden dc meubels te kostbaar  worden, ofschoon de ont-
werper  lage prijzen aangeeft, als: f 4 0 .— voor  de kast, 
f 8.— per  fauteuil enz. 

Na de beide bovengenoemde gehouden eerste schiftingen 
der inzendingen voor  het kleine woning-type, bleven thans 
de volgende motto's over: 

„Schijnen is een ijdcle waan. Op het wezen komt het aan", 
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„Eenvoud in het huiselijk leven, doet den mensch naar 
hooger  streven", 

„Eenvoud (a)". t motto „Eenvoud"  werd door  de jur y 
(a) genoemd ter  onderscheiding van andere inzendingen 
onder  hetzelfde motto.). 

„Eigen" , 
„Stop" , 
„Waarhei d en Eenvoud"  en 
„Colla" . 

e inzending onder  motto „Schijnen is een ijdele waan, 
Op het wezen komt het aan"  geeft in de kleurteekeningen 
goede opvattingen van eenvoudige wandverdeelingen, wa-
ren de meubels op zichzelf daarmede in overeenstemming 
geweest dan had de inzender  onder  het laatst aangeble-
venen behoord. 

o „Stop"  viel daarna af. t teekenwerk is van 
een goed en vaardig teekenaar, vooral de enkele gekleurde 
teekeningen zijn zeer  geslaagd. e meubels zijn evenwel 
niet gelukkig cn wel wat erg simpel, en verraden dat de 
inzender- nog geen meubelteekenaar  is. ook van constructie 
zijn de meubels vri j  slecht tc noemen, houtmaten te zwaar  enz. 

o „Waarhei d en Eenvoud". e plaatsing der  meu 
bels is niet geschikt, dit ligt vooral aan de plaatsing der 
schoorsteenmantel. n de slaapkamer ontbreekt een wasch-
tafel. e paneclen der  kasten zijn te groot in aantal, dit 
is zoowel als kastdeur  niet gunstig van ontwerp, doch geeft 
bovendien veel onderhoud. t eenige detail op ware grootte 
door  den ontwerper  aan zijne inzending toegevoegd, laat 
zien, dat hij  verkwistend zwaar  hout wenscht te gebruiken. 

o „Eenvoud in het huiselijk leven, doet den mensch 
naar  hooger  streven"  behoort om hare groepeering dei 
meubelen en verdeeling der  wanden tot de beste inzen-
dingen. Toch is het geheel te veel opgevat, alsof er  eene 
meubileering was gevraagd voor  een tijdelij k buitenverblijf , 
vooral ook om de beslist groene kleur  van al de meubelen, 
kasten, banken, stoelen, tafels, enz. t karakter  van tijde-
lijk e bestemming wordt nog versterkt doordien van de kas-
ten en buffet, de deuren zoowel als de zijpanden geheel 
uit kraalschroten zijn gemaakt; dit laatste is ook uit het 
oogpunt van onderhoud niet aan te bevelen. e tafel is 
zoowel onpraktisch als slecht van vorm. e stoelen zijn te 
weinig van eigen vinding, te veel treffende overeenkomst 
met Vechelsche matstoelen. 

o „Eenvoud (a)"  behoort onder  de beste inzendin-
gen en was bij  de laatste aangeblevenen. Van algemeene 
opvatting is deze inzending echter  minder  gelukkig dan de 
beide laatst aangeblevenen, de groote kast als linnenkast 
is niet uitneembaar, terwij l een open buffet ook zijn bezwa-
ren heeft. Wat algemeene vormgeving aangaat konden deze 
meubels niet genoeg waardeering verkrijgen bij  de jur y om 
de inzending voor  een prij s in aanmerking te doen komen. 
Een woord van lof over  de detailleering mag ten slotte 
den inzender  zeker  niet ontbreken. 

Voor het kleine woning-type bleven eindelijk de beide 
inzendingen onder  de motto's „Eigen"  en „Colla "  over. 

o „Colla "  is misschien de meest betrouwbare in-
zending wat de mogelijkheid van uitvoering aangaat voor 
de vastgestelde prijzen. g heeft de jur y deze inzending 
beoordeeld, toch meende zij  om verschillende zwakke pun-
ten, die er  in voorkomen, aan de inzending onder  motto 
„Eigen "  de voorkeur  te moeten geven. 

Zoo waren de stoelen van motto „Colla "  niet gelukkig, 
zonder  lendenregel, bestaat de rugleuning bij  sommige stoe-
len uit een overdreven breede kap, verder  is de kast op-
gevat als linnenkast evenwel niet uitneembaar, maar  uit 
één stuk. Jammer is ook, dat de inzender  zoo weinig details 
van zijn werk geeft; uit wat er  van is gegeven, in de 
details der  kast b.v., blijk t dan dat ook hier  weer  geen 
erge spaarzaamheid van materiaal betracht is. Toch meende 

de meerderheid der  jur y dezen inzender  de onderscheiding 
der premie, groot f —, te moeten toekennen. Terwij l motto 
„Eigen "  als de best geslaagde inzending mag worden be-
schouwd. Ofschoon er  verschillende inzendingen zijn, wier 
teekenwerk grootere aantrekkelijkheid bezit, zoo zijn toch 
de teekeningen van motto „Eigen"  van een bevredigend 
rustig karakter , vooral wat aangaat de kleurteekeningen, 
hetgeen op zijn beurt ,heel gunstig werkt voor  den totaal-
indru k van de inrichtin g der  vertrekken, en verdeeling der 
wanden. Stoelen en fauteuils behooren tot de beste der  ver-
schillende inzendingen. e uitslagen op ware grootte van 
een der  kasten is volledig gedetailleerd, dit is een goede 
meubelteekening, spaarzaamheid is betracht zoowel in ma-
teriaal als in bewerking. e jur y betwijfelt echter  ten zeer-
ste de juistheid der  bijgevoegde begrooting. t echter 
na genomen informati e blijken , dat de ontwerper  van motto 
„Eigen "  volgens de prijsopgaven de volle verantwoorde-
lijkhei d eener  goede uitvoering zijner  meubelen aanvaardt, 
dan meent de jur y hem den ien prijs , groot  te moe-
ten toekennen, zoo niet, dan wordt hem de premie van 

— toegewezen, evenals motto „Colla" . 

e i n z e n d i n g en voor  het g roo te w o n i n g-
type. 

Bij  de eerste schifting der  inzendingen voor  de kleine 
woning vielen tevens twee inzendingen af voor  het groote 
woningtype, daar  de inzenders onder  de motto's r wil 
len tot kunnen"  en „ Y Z"  de beide prijsvragen tot ééne 
inzending hadden samengevoegd. e opmerkingen boven 
gemaakt, over  hunne ontwerpen, voor  de kleine woning, 
zouden wij  hier  knunen (herhalen, alleen kan er  nog bij 
worden opgemerkt, voor  wat betreft motto „ Y Z" , dat in 
eikenhout geschilderde meubels zeker  niet zijn aan te be-
velen. Bij  de tweede schifting van het groote woning-type 
vielen de volgende motto's af: „Travail" , „Prijsvraag" , 

, „Eenvoud "  met  teekeningen en „Cirke l met 
vierkant en driehoek". 

o „Travail "  was met zijn groot woningtype wel beter 
dan met het kleine, welke laatste ook reeds bij  eerste 
schifting afviel, toch kunnen van deze inzending weinig 
goede eigenschappen worden vermeld. 

o „Prijsvraag "  staat als geheel op dezelfde hoogte 
als zijn inzending voor  het kleine woning-type. e slaap-
kamer-meubels, in 't bijzonder  de ledikanten zijn al heel 
weinig geslaagd. Ook hierbij  zijn weer  de kleurteekeningen 
op kleine schaal zeer  aardig uitgevoerd. 

o "  is eveneens van volkomen hetzelfde karakter , 
als motto „Anny "  voor  het kleine woning-type van den-
zelfden inzender., zeer  geslaagde kleine kleurteekeningen, 
ameublement voor  ontvangkamer te veel salon-ameuble-
ment, hetgeen blijkbaar  ook zoo door  den inzender  is be-
doeld, in verband met vormgeving en materiaalkeuze n.1. 
(zeer  donker  gebeitst eikenhout of mahonie, evenwel... voor 
de groote kast is f — uitgetrokken. 

o „Eenvoud "  met  teekeningen behoort tot het 
betere deel der  tweede schifting groot woning-type. En 
ten slotte motto „Cirke l met vierkant en driehoek", waar-
van de inzender  zich alleen tot de groote woning heeft 
bepaald. j  heeft te veel gedacht aan een salon-ameuble-
ment, onder  meer teekent bij  een salonmeubel met een 
spiegel zoowel in de boven- als onderkast, waarvan de 
laatste . boven den grond is, dit is voor  een spiegel 
wel wat laag bij  den grond. e inzender geeft verder 
een waschtafel, waarvan het blad . breed is, met 
een buitengewoon hooge spiegel erop enz., enz. 

Thans zijn voor  de groote woning nog de volgende motto's 
overgebleven: „Eenvoud"  met 1 0 teekeningen, „Waarhei d 
en Eenvoud", „Jette"  en „Eenheid" . Van deze vier  inzen-
dingen voor  de groote woning viel „Waarhei d en Eenvoud" 
af. Geheel in hetzelfde karakter  gehouden als de inzen-

dingen voor  het kleine woning-type van denzelfden ont-
werper, zoo is echter  zijn inzending groote woning onvol-
doende van meubileering en meer  in het bijzonder  de ont-
vangkamer. t groote meubel met glasdeurtjes in de bo-
venkast is niet gelukkig van opzet, bovendien te zwaar, 
details ontbreken. 

o „Eenvoud"  en motto „Eenheid"  zijn beide heel 
uoede inzendingen, er  is door  deze inzenders serieus werk 
geleverd, zoowel in de op-kleine-schaal teekeningen als in 
de detailleering. e interieurtje s van „Eenvoud"  zien er 
heel genoegelijk uit, met aardige kleurverdeeling vormen 
deze met de groepeering der  meubels een gezellig geheel. 
Jammer, dat de meubels op zich zelf minder  gelukkig zijn, 
vooral de kasten zijn wat erge planken-meubels, ledikanten 
niet latwerk, en dan de hoekkast zal voor  f — wel niet 
te leveren zijn. s met achtkanten voorstijl? 
enz. 

o „Eenheid"  is eveneens een heel goede inzending, 
dezelfde goede eigenschappen van motto „Eigen"  vinden 
wij  er  in terug. o „Jetta "  daarentegen is met deze 
inzending beter  dan die van het kleine woning-type van 
denzelfden inzender  onder  motto „Colla" . e inzendnig onder 
motto „Jetta "  geeft als geheel een betrouwbaren indruk ^ 
de inzender  heeft zich weten te beperken in verband met 
de bescheiden prijzen en heeft daardoor  niet meer gegeven 
dan de prijzen toelaten. n dit verband gezien, ontwerpt 
motto „Eenheid"  wel wat veel voor  het geld, dat besteed 
mag worden, daarentegen geeft hij  in de huiskamer mat-
stoelen van bekend model. 

e kasten van motto ..Eenheid"  zijn twijfelachti g laag 
begroot; terwij l hij  verder  de fauteuils teekent en detail-
leert zonder  ze op de begrooting te brengen. 

Bij  de verschillende deugden van inzending motto „Jetta" 
mag ten slotte nog de goed ontworpen kast genoemd 
worden. 

e jur y kwam tot besluit aan de inzending van motto 
„Jetta "  de voorkeur  te moeten geven boven de beide inzen-
dingen van motto „Eenvoud"  en „Eenheid"  en kende den 
eersten prijs , groot f —, toe aan den ontwerper  van 
motto „Jetta" , en kende aan de beide inzenders der  motto's 
„Eenvoud"  en „Eenheid"  elk een premie toen van

e Jury, 

. P. C. E . 

. P. E Nzn. 
. v. d. T . 

C. W. N J . 
. VA N , . 

L e e s t a f e l . ^  ^ 

G  No.  O f f i c e el g e d e e l t e. 
G a s t h u i s te k aan Zee, arch. . J. Jesse, met afbeeldingen. 
E en w i j z i g i n g der  Woningwet, door  Schaad. 
W a t e r b o u w k u n d i g w e rk op Texel, door  Anton Salm, met afbeel-

dingen. 
e b e v e i l i g i ng tegen brandgevaar  van hooge gebouwen, door . W. 

. A. Elink Schuurman. 
e T e c h n i s c he o p l e i d i n g van den opzichter  der e Genie. 

 n g ei O n d en s t u k k e n. e secretaris der  vereeniging «Plichtsbesef« 
contra den heer  J. . B. . 

A No. n betrefTende het Genoot-
schap. 

V e r s l a g van de  Gewone g van t
e B o u w k u n st in Amerika. Frank d Wright , architect 

te Chicago. 
e b e b o u w i ng van den m door  A. W. Weissman. 

E  No.  B i 11 ij  k he i d of willekeur. 
e B o u w v e r o r d e n i n g en het Woningvraagstuk, door . E . Wen-

tink (vervolg), met afbeeldingen. 
t h u i s e » te t met afbeeldingen. 

E  No. n betrekkelij k het ontwerp 
Electriciteitswet der  Staatscommissie voor  de Electrische geleidingen. Voor-
dracht gehouden in de Vergadering der  Afdeeling voor  Electrotechniek 
van  Februari  door . . Barnet n c. i . 

e b e p a l i ng van den vertragingscoëfficiënt voor  de enkelvoudige 
leidingen van de rioleering van Santiago de Chile, door  Prof. G. . van 

k Broekman c. i. 

e haven van San Antonio (Chili) , door . A. van ÏJsselsteijn c. i. met 
afbeeldingen. 

t de S o e b an g-s p o o r w e g zijn reden van bestaan verloren ? 
door . E . Prins. 

Z o n - e c l i ps van  Apri l
e Tentoonstelling en Congres voor  rookbestrijdin g te 

. 
V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Spoorwegbouw en Spoorweg-

exploitatie van het . , van . van t
n s t u k k e n. Titaanijzerzand, door  G. s m.'i . — 

Titaanijzerzand door  W. Sieger  t. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen.— Commissie voor  de statistiek.— -
ren voor  zeeschepen (vervolg). — e verschillende methoden, waarop eind-
verbindingen van spoorstaven, zonder  laschplaten, worden tot stand gebracht 
(slot). — Prijsvraag. — Vragenbus. 

E  No.  Een o n m i s b a re besteksbepaling. 
m geeft het voorbeeld. 

n Twenthe. 

E E E No. e Zig-zag-oven 
. — s over  betonbouw. — Vereeniging tot bevordering van 

rookvri j  stooken. — n mededeelingen. 

E , uitgave van J. G. Broese te Utrecht, bevat in atl.
F o r m a t i e , v i n d p l a a t s en en e x p l o i t a t i e van b a s a lt 
B. J. . — t i n t i e m e z w a m 1 e v e n (Slot): . J. van der 
Ven. — A p p a r a t e n v o or  het o p z a m e l en van e l e c t r i s c he 
w a r m t e : S. Snuijff . — s over  bi j te n en k a u w e n: . S. S. — 

s ui t de P h y s i s c he C h e m ie d er  me ta len en l e g c e r i n-
gen (slot): . . W. Woudstra. — s T r a n s a t l a n t i s c he 
d i e n s t: A. . de Voogt. — t t r e k k e n der  z wa 1 u w en : J. J. . 
— e Z o n e c l i ps v an  A p r i l  : . . Yntema. — 
E e n v o u d i ge P r o e v e n: e v e r d e e l i ng v an de m a g n e e t-
k r a c h t i n een m a g n e e t: . A . J. C. Snijders. — e -
d e e l i ng — B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s p o n d e n t i e. — 

h W e e r b e r i c h t : C. . de Veer. 

E G No.  E i s e n k o n s t r u k t i o n e n des 
Geschaftshauses Ecke - und e in Berlin 
Slot). — e neue Ch r i s t u s -  i r e h e in m (Slot) met 
vele afbeeldingen — S c h l o ss W e i h e r b u r g bei , ein 

m für  tirolische Volkskunst und Gewerbe. 
No. r  engere W e t t b e w e rb zur  Erlangung von Entwürfe n für 

den Neubau des n O p e r n h a u s es i n B e r l i n . — s 
Bauwesen im n t  — A n l i e g e r b e i t r a g e 
für  Straszen-und n und Gelandestellungsptlicht der  stiidtischen 
Grundbesitzer  im Groszherzogtum n früher und jetzt. — Energiever-
sorgung der  Stadte. 

No  Neubau der e in C h a r l o t t e n b u r g . stads-
arch. Zangermeister, met afbeeldingen. — r engere Wettbewerb zur 
Erlaugungvon Entwürfe n für  den Neubau des n Opernhauses in 
Berlin (vervolg). — Plaat: Stiftskirche in Br  au w ei . 

No. e e in . arch. Gebr. k 
met afbeeldingen.— Uebersicht über die n der  B a u - u nd 

. d e n k m a l er  in d und einigen ausserdeutschen n 
No. r  Neubau der  O b e r -  e a 1 s ch u 1 e i n G l o g a u, arch. 

Stadtbaurat W. Wagner, met afbeeldingen. 

Gemeng d Nieuws . 

. 

. n de maand Juni  is hier  ter  stede opgericht: het 
« U t r e c h t s ch » dat samenwerking bedoelde tot stand 
te brengen tusschen de verschillende te Utrecht bestaande knnstveree-
nigingen. 



E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504. Telef. 1258. . 

l bestond eerst v. n. in naam. tot in October  een meer  omvat-
tend werkplan werd gemaakt, dat sedert de ledenvergadering van  Febr 
vaster  vorm aannam door de instelling van , die dit plan zullen 
hebben in te leiden. t had daarop een vergadering van de voor-
zitters der  raden, en , een van de leden der  raden plaats. 

t werkplan omvat: 

ie.  vaststelling van een leergang in het vakonderwijs hier ter  stede 
en het ontwerpen van een daarmede verband houdende vakleerling-over-
eenkomst. 

 liet oprichten van een museumvereeniging. 

t regelen van tentoonstellingen op kunstgebied in overleg met de 
vereenigingen welke deze op touw zetten kunnen. 

t verkrijgen van ontwerpen voor  een zoowel practisch als kunst-
waardig uitbreiding^ - en bouwplan voor de gemeente Utrecht.; 

e instelling van een raad tot voorlichting, bij  de behandeling van 
bouwkundige vraagstukken. 

 liet stichten van een kunstenaarshuis. 

t houden van werkvergaderingen. 

8e. t uitgeven van een uittreksel der  jaarverslagen van de vereeni-
gingen,  geacht kunnen worden zich met kunstbelangen bezig te houden. 

t verbreiden van hedendaagsche kunstbegrippen door  geschriften. 

e beer  C. J. A. Begeer  sedert Juli  voorzitter, deelde mede welke 
vereenigingen zich reeds bij  het "  hadden aangesloten, 
eu besprak met de leden uitvoerig het werkplan, waarvan eenige punten 
als 't uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht en het stichten van een 
kunstenaarshuis. zeker nog in de verre toekomst liggen, de andere echter 
tot directe werkzaamheid aanleiding kunnen geven. 

. e gemeenteraad van m heeft onlangs besloten  dank 
 aanvaarden een geschenk van f  aangeboden door de vereeniging 

, om daal voor  weer op te bouwen dun toren op het raadhuis, welke 
in  wegens bouwvalligheid werd afgebroken. 

— e plannen, om te Bloemendaal een . k te bouwen, hebben, 
naar de O. . Ct. verneemt, thans vasten vorm aangenomen. 

e kerk zou moeten verrijzen op terrein van den heer s aan de Zo-
merzorgerlaan achter het hotel Welgelegen. Aan deze kerk zou dan tevens 
eene opleidingsschool voor  jongens worden verbonden. 

n en ander  zal binnen twee jaar  gereed moeten zijn. 

 Voor den bouw van een administratiegebouw aan de lichtfa-
brieken alhier  vragen B. en W. een crediet van f

. n een dezer  dagen gehouden bijeenkomst van ingezetenen heeft 
de ingenieur s zijn denkbeelden medegedeeld omtrent het leggen 
van een vaste brug over de Waal, niet ten Oosten van de stad ) 
doch een . ten Oosten van de spoorbrug. 

Naar hij  betoogde, zou een brug daar in het belang zijn van de oude 
stad, welke geheel builen het verkeer  zou liggen als de brug kwam op 
eerstgenoemd punt. Wel zouden enkele blokken woningen moeten worden 
gesloopt (onteigend) ma?r tegenover  deze meerdere kosten zou staan veel 
vermindering van uitgaven voor  den bouw der  brug, daar  deze veel korter 
zal zijn dan een brug ter  hoogte van het . 

t door  den heer s ontworpen plan vond bij  de aanwezigen in 
alle opzichten instemming. Besloten werd naar de uitvoering te streven. 

s werd een adres aan den gemeenteraad vastgesteld en eene commissie 
gevormd, welke aan de verdere beweging leiding zal geven. 

e openbare vergadering zal binnenkort worden gehouden. 

. n verband met de restauratiewerken aan de St. Catharinakerk 
is den Briel bezocht door  den heer  Joseph Cuypers, die uit naam der  regee-
rin g het verwerkte kwam opnemen. 

n het afgeloopen jaar  zijn aan de beuk aan de Noordzijde de vier  ramen 
in stijl gerestaureerd en van zeer  fraai glas voorzien, terwij l bleek, dat de 
ornamentiek van de raauikoppen nog een weinig gekleurd moet worden. 
Een van die ramen is datgene, waarin hel medaillon voor s -
zoon is aangebracht. 

Ten opzichte van de glasruiten geeft de kerk als 't ware een overzicht 
van wat er  in deze gedurende het laatste tiental jaren is overdacht en toe-
gepast. Aan de Zuidzijd e vindt men groenachtig ondoorschijnend glas, ter-
wij l de laatste gerestaureerde ramen schitterend doorschijnende ruiten te aan-
schouwen geven. 

t schijnt eenigszins vreemd, dat dergelijke proefnemingen in een oud 
monument worden uitgevoerd, maar het zal wel niet de bedoeling zijn deze 
staalkaart te laten beslaan, doch daaruit die beglazing te kiezen, welke 
blijk t het best in dit gebouw te passen. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 
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Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
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Voor  België . . 
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N van  tot en met  regels . . . >
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Voor  eiken regel meer . . . » o.
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 
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Brieve n van Piet van Diever . 
. 

A m i c e ! 

Er is teen tij d geweest, dat de bouwmeesters bouwden, 
met bouwen den 'kost verdienden, soms rij k werden, met 
bouwen,  zij  talent hadden, naam maakten en zelfs roem 
verwierven. e tij d schijnt voorbij  te zijn of bedrieg ik 
mij , ten houden de eigenlijke bouwmeesters zich schuil en 
zijn die, welke men ziet, geen eigenlijke bouwmeesters? 

n zou het haast gaan gelooven, want men kan geen 
courant of weekblad opnemen of men vindt er, niet de 
vermelding van bouwwerken, die ondernomen zijn of zul-
len worden, of de beschrijving van voltooide, maar  allerlei 
kort e cn lange verslagen van voordrachten en lezingen, 
alsmede verhandelingen voor de courant geschreven over 
bouwkunstaangelegenheden en daaronder  kan men heel wat 
verstaan, en dat alles is afkomstig van architecten. 

Vroeger  lieten wij  het houden van lezingen over aan 
nutskzers, letterkundigen en predikanten en het vertoonen 
van den tooverlantaarn aan Bamberg en . t was 
in bet algemeen een moeilijk ding, om technici, ook in een 
besloten krin g van vakgenooten, aan het praten te krijgen 
over vak of kunst. n zij  het, dan was het aarzelend 
en zich verontschuldigend, dat zij  geen redenaars waren 
en hun voordracht daarna aan de courant af te staan, 
daartoe waren zij  in den regel in het geheel niet te be-
wegen als zijnde naar zij  beweerden, nog minder  schrijvers 
dan sprekers. 

Ongetwijfeld waren zij  dikwijl s te bescheiden in de waar-

deering van eigen kracht, maar zij  zochten die niet in 
het flux de bouche, noch in de schrijfpen. En hoe is het 
thans? n ziet architecten, die bijna niet anders doen 
dan voordrachten houden, dat schijnt voordeeliger te zijn 
dan bouwen. Zij  vinden een dankbaar  publiek, dat op af-
wisseling belust, gaarne gebruik maakt van een nieuwe 
gelegenheid om zich te diverteeren, nu eens met zaken 
van kunst en schoonheid. Zij , die welbespraakte architecten, 
oogsten lof en applaus met hun redevoeringen, zij  worden 
er  bekend door, meer dan door hun bouwwerken en, wat 
de deur  dicht doet, zij  hebben weinig of geen last van 
de critiek , die hun somtijds het leven zoo zuur  kan mak.n. 
wanneer zij  feitelijk aan den weg timmeren. 

t publiek slikt alles en waagt het niet, met den spre-
ker in debat te treden. Wanneer de architect optreedt in 
den krin g zijner  vakgenooten, wordt hem door een collega 
nog wel eens, op minder  malsche wijze, onder het oog 
gebracht, dat hij  schermt met ..beweringen"  cn dat wat 
hij beweert niet waar is. Bij  een optreden in het publiek 
is dat gevaar al zeer  gering. s komt er  een paar 
dagen later  een ingezonden stukje in de courant, waarvan 
geen mensch notitie neemt. 

k vertrouw, dat gij  niet meenen zult, dat het afgunst is, 
die mij  het hier  voorafgaande in de pen gaf. k misgun 
niemand iets, zelfs niet liet genoegen zijn eigen stem te 
hooren of zich te verheugen in een succes van geringe 
waarde. k heb ook een tij d gehad, dat ik voordrachten. 
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(hield, ook somtijds voor  een gemengd publiek. t is mij 
dan wel overkomen, dat ik naderhand, als ik nog eens 
overwoog, wat ik eigenlijk verteld had, en mijn dankbare 
toehoorders weer  voor  mij  zag, dacht „een kinderhand is» 
toch gauw gevuld, ik had mij  niet eens zooveel moeite 
behoeven te geven, want de quintessens is toch maar  door 
enkelen gesnapt." 

Een beetje verwaand, om zoo te denken, nietwaar? 
r  dat is het toch eigenlijk niet, want zelden was ik 

tevreden over  mijzelf en, te laat natuurlijk , schoot mij 
meestal in de gedachte, ik had dit of dat anders moeten 
zeggen, dat zou veel beter  zijn geweest, of wel, ik heb 
daar iets beweerd, dat eigenlijk kant noch wal raakt. n 
wfas mijn ergernis grooter  dan mijn zelfvoldaanheid, maar 
per slot van rekening, hinderde het niet, want niemand 
van mijn toehoorders had het opgemerkt. 

Nog teens, ik misgun onzen collega's niet zich te verbeel-
den, dat zij  zaaiers zijn, die uitgaan om te zaaien, met de 
bekende, gevolgen, die men beschreven kan vinden in de 
bekende gelijkenis. r  over  den te verwachten oogst 
heb ik zoo mijn eigen denkbeelden en laat mij  het maar 
dadelijk zeggen, ik verwacht er  niet veel van. Wanneer 
men een kleermaker  een schaaf in de hand geeft, of een 
timmerman met schoenmakersgereedschap uitrust , kunnen 
zij  weinig daarmede uitrichten . t er  iets aan de 
gereedschappen, waarmede zij  vertrouwd zijn, dan zullen 
zij  toch redelijk goed werk kunnen leveren, dit zal dan 
grootendeels van hun bekwaamheid afhangen. 

e architect, die den katheder  beklimt of naar  de pen 
grijpt , neemt gereedschappen ter  hand, de spreektaal en 
de schrijftaal , die de zijne niet zijn. n zal mij  tegen-
werpen, dat een timmerman het door  oefening toch ook 
een heel eind in het schoenmaken brengen kan, doch hij 
sal ;er  dan steeds op moeten rekenen, dat de schoenmakers 
hem met een variant op het bekende spreekwoord: „N e 

r  supra crepidam"  zullen toeroepen; „timmerma n blij f 
bij  je schaafbank!" 

t de bouwmeester  dan niet genoeg meer  aan zijn 
eigen taal, de vormentaal der  bouwkunst? 

e taal, veel rijke r  en voller  van uitdrukking , dan alle 
spreek- en schrijftalen der  wereld bij  elkander, de taal 
bovendien, waarin hij  speciaal geleerd moet hebben, zich 
uit te drukken, die hij , zoo hij  werkelijk bouwmeester  iŝ  
ook meester  moet zijn. 

Voelt men dan niet, ik vraag dit meer  bepaald aan die 
collega's, die ons steenen voor  brood geven, woorden in plaat,s 
van kunstvormen, hoe moeilijk het is, om in bouwkunst» 
met woorden te peggen, wat men te zeggen heeft? 

k geef toe, de lichtbeelden helpen tegenwoordig eeo 
ihandje mee, maar  het blijf t gebrekkig en onvolkomen werk, 
dat met deze .gereedschappen te voorschijn wordt gebracht 
pen (dat terwij l aan de bouwkunst middelen ten dienste staan, 
waarmede men het brengen kan tot een volkomenheid van 
/uitdrukking , die in geen andere kunst te bereiken is. 

Wlat is een geïllustreerde beschrijving van de Piramiden, 
het Parthenon, de St. Pieterskerk, de Boro-Boudour, de 

l van Amiens, vergeleken met het kunstwerk zelf 
en zegt niet een enkel detail, een fragment zelfs, ons meer 
dan de mooiste redevoering? Niet over  het gebied der 
rethorica of der  fraaie letteren loopt dc weg, die voert 
naar  de idealen der  bouwkunst en naar  den roem harer  be-
oefenaars. 

; (bevordering der  bouwkunst wordt weinig gediend door 
voordrachten met lichtbeelden. , al weder  zal men 
mij ' tegenwerpen, de belangstelling voor  bouwkunst wordt 
er  toch door  gewekt, bij  1iet groote publiek en die belang-
stelling hebben wij  allereerst noodig. n waarde collega's 
laten wij  ons zelf dit toch niet wijs maken. Voor mij  is 
die belangstelling een groot wcord, in werkelijkheid , geloof 

mij , is zij  zeer  gering. t groote publiek komt naar  uw 
voordrachten luisteren, uw lichtbeelden aangapen, het leest 
uwe artikelen (of slaat ze over) en gaat daarna zijns weegs. 

s gij  beweert, dat het auditorium er  niets van mede-
neemt, dat er  niets van hangen blijft , dat nawerkt ten 
goede? Neen, dat beweer  ik niet, maar  ik onderscheid 
het groote publiek van die enkelen, die werkelijk wat me-
denemen van zulk een voordracht of wat in zich opnemeo 
van een artikel , die enkelen wier  belangstelling niet ge-
wekt behoefde te worden, omdat die reeds bestond, die 
enkelen die ontwikkeld genoeg zijn, om zooveel van kunst 
te begrijpen, dat zij  daarover  een eigen oordeel hebben. 
Zi j  schromen niet, dat oordeel uit te spreken en gij  zult 
toch toegeven, dat men daaraan meer  waarde kan hechten 
dan aan den bijval der  menigte. 

Noem mij  nu ouderwetsch, reactionnair  desnoods in mijn 
opvatting, ik erken ihet, ik voel niet veel voor  sociale kunst 
en het wil er  bij  mij  niet in, dat de middeleeuwsche kathe-
dralen beschouwd moeten worden als typen van de uit-
drukkin g van den volksgeest. t publiek der  middeleeuwen 
stond waarschijnlij k nog met een veel onnoozeler  gezicht 
tegenover  die kunstwerken, dan het tegenwoordige tegen-
over  de Amsterdamsche Beurs. 

n zou heel wat werk hebben, om mij  te bekeeren van 
de meening, dat in die kathedralen in de eerste plaats te 
(zien zijn individueele uitingen van de meesters en gezellen, 
die ze tot stand brachten, kinderen van hun tij d weliswaar, 
doch door  hun tijdgenooten slecht verstaan en begrepen» 
ook al weder  met uitzondering van enkelen. 

En evengoed als toen, hebben wij  nu met die enkelen 
rekening te houden, 'want zij  zijn even welbespraakt en even 
vaardig met de pen, meer  gewoon dan wij  architecten, 
torn daarmede om te gaan zijn, of onze invloedrijkst e vrien-
den, of onze gevaarlijkste vijanden, al naar  men het nemen 
wil . 

Zij  geven "den toon aan, waarin het groote publiek ten 
slotte medezingt. Zij  zijn geen bouwmeesters, mogen dus 
niet meepraten, meent gij, maar  nu ga ik tegenwerpingen 
maken en vragen, bestaat de bouwkunst alleen voor  de 
architecten? 

n zou het gaan denken, als men leert, hoe zij  onder 
elkander  de aangelegenheden hunner  kunst bespreken en 
zeer  teekenend is in dit opzicht, wat er  in de Amsterdam-
sche bouwkunstkringen alzoo gezegd is over  de welhaast 
beruchte . 

k heb ook eerst gedacht, dat er  op den m een 
groote veldslag geleverd zou worden en ik heb op het 
punt gestaan, om aan de heeren van de j  van 
Nijverheid, die het zoogenaamd Plan  hebben bedacht, 
dat sedert eenigen tij d in alle dagbladen circuleert, te schrij-
ven. t plan beoogt, zooals gij  weet, om Nederland in 
het gedenkwaardig jaar  te maken tot één groote pu-
blieke vermakelijkheid. Een schitterend plan, en ik had 
de heeren willen helpen aan een schitterend idee, een tour-
nooi van architecten, geharnast en te peerde, ieder  uit-
gerust in den stijl waarvoor  hij  't meest voelt, gewapend 
met het wapen, waarop hij  't sterkst is en vooral ieder  op 
zijn eigen stokpaardje. 

e m heeft als historische plek veel beleefd, maar 
zulk een 6chouwspel toch nog nimmer, en dat met het 
Paleis, de Groote Club, de Bijenkorf , de Beurs en den 
afbraak als achtergrond; probeer eens u voor  te stellen, 
wat dat worden kon, Naatje zou er  van omvallen. 

s de water-en-melk-motie van Architectur a et Ami-
cütia heeft mij  van mijn voornemen doen afzien, maar  toch 
heeft de g mij  een aangenaam en leerzaam 
uurtj e bezorgd en bijgedragen, om een vervelende reis te 
bekorten, die ik dezer  dagen maken moest. 

k trof inden trein een ouden kennis, geen collega, maar 

een meester  in de rechten, een ontwikkeld man en aardig 
prater, een man van smaak, die zich interesseert voor  kunst, 
voor  literatuur , voor  schoonheid, voor  dierenbescherming, 
voor , voor  het woningvraagstuk en wat al niet 
meer, in één woord, een van die enkelen, waarover  ik 
het straks had, wier  oordeel in kunstzaken men niet mag 
gering schatten, alleen omdat zij  geen architecten zijn. 

k weet, dat hij  iemand is, die in zijn krin g een zekeren 
invloed heeft en dat kan men begrijpen, als men hem 
hoort spreken. k kwam uit Utrecht, hij  uit Amsterdam, 
in Amersfoort troffen wij  elkander  en wij  reisden een goed 
uur samen, een coupé voor  ons beiden alleen. 

k ben in een heelen tij d niet in Amsterdam geweest 
en vroeg hem natuurlij k naar  zijne versch opgedane in-
drukken. Eerst leek hij  mij  niet best gehumeurd en schoot 
mij  in de gedachte, dat hij  wel in Amsterdam geweest kon 
zijn voor  zaken, die niet vlotten wilden, en werkelijk , dat 

bleek mij  ook later  uit een vertrouwelijk e mededeeling. 
r  mag ik niets van vertellen, maar  wel zou ik U gaarne 

de opinie van dezen man over  de g mede-
deelen, of, wat mij  eigenlijk nog belangrijker  voorkwam, 
de beschouwing, die hij  er  aan vastknoopte. 

r  ik zie daar  met schrik, dat deze brief, aanvan-
kelij k bedoeld als een praatje over  pratende architecten, 
waarachtig al afmetingen aanneemt als van een verhan 
deling van een schrijvend architect. m moet ik het 
er  thans bij  laten en opzouten wat ik verder  nog te zeg-
gen heb, ik hoop niet voor  te langen tijd , tot mijn twin-
tigste brief. 

Gij  ziet, ik ben mijn leven aan het beteren en heb 
zelf de beste verwachting van mijn eigen beterschap, wat 
kan men meer  verlangen? 

Vale 1.1. 
 Apri l T V A X . 

Een Curiosum . 

Een onvoltooid kasteel, tengevolge eener  romantische ge-
schiedenis aan zijn lot overgelaten, zou men niet zoeken 
in het hart van een wereldstad als n en toch staat 
er  in de wijk Chelsea, gelegen tusschen n cn 
dc Theems in Oakley-street, dc straat, die op Albert-bridg e 
uitloopt, reeds meer  dan twinti g jaren een kostbaar  heeren-
huis onafgewerkt. 

e eigenaar, . Phené, is een paar  weken geleden op 
negen-en-tachtig-jarigen leeftijd overleden. j  woonde er  te-
genover  en stond destijds op het punt te 'huwen met een beeld-
schoon meisje. Zij n bruid stierf evenwel plotseling in den mor-
gen van den trouwdag. Van dien tij d af werd het in aanbouw 
zijnde huis gesloten, dc deur  dichtgespijkerd, dc raamope-
ningen met vlechtwerk van ijzergaas voorzien en er  omheen 
een hooge steenen muur opgetrokken. Op den bovendorpel 
van 1de deur  prijke n de woorden: , e du Chateau 
de Savenay". 

t kasteel in Brctagnc heeft dus blijkbaar  den bouw-
heer  als voorbeeld voor  oogen gestaan. Waartoe dit bjj 
een liefhebber  van . Phené's temperament geleid heeft 
kan men zien aan de talrijk e groteske figuren van gar-
gouilles, griffioenen, draken, zeemeerminnen, engelen, leeu-
wen, aan de wapenschilden, motto's en heraldieke divic-
zen, waarmede de eigenaar  zijn Phoenicische afkomst, over 
Perzië, . Troj e en ë wilde symboliseeren. Van 
binnen zijn er  wondervolle plafondschilderingen in goud 

en twee kleuren, het plafond van de rookkamer  prijk t met 
reliefmedaillons, waarin a cn andere godinnen zijn 
voorgesteld. Op dc bovenverdieping is een reeks van zalen 
versierd met Griekschc zuilen, met goud en kleuren ge-
decoreerd. n de eetzaal is een plafond, versierd met af-
beeldingen van al dc voornaamste tempels der  wereld van 
China tot Peru en van den St. Pietcr  tot de Noordpool, 
terwij l het middenvak een rcliefvoorstelling is van gratiën cn 
krijgslieden, wier  namen daarbij  in gouden letters zijn aan-
gebracht. e muren van de muziekzaal vertoonen reliefs 
van Beethoven en . 

Werklieden cn kunstenaars werden uit alle landen van 
Europa ontboden, om te arbeiden aan een bouwwerk, dat 
doelloos is blijven staan, prijsgegeven aan verval en ver 
wording. 

n is benieuwd wat er  nu mee gebeuren zal. t herstel-
len en afwerken zal reeds zeer  veel kosten en dan zal men, 
om het te kunnen bewonen en instandhouden over  vorste-
lijk e middelen moeten beschikken. 

r  zal dus wellicht gelegenheid zijn. voor  weinig geld, 
zooals men het noemt, „andermans gekheid"  te koopen. 

e qualificatie mag men hier  wel toepassen, want indien 
. Phené's schepping al niet tot de monstruositeiten ge-

rekend kan worden, zij  behoort ontwijfelbaar  tot de bouw-
kunstige curiositeiten en wel van een soort waarnaar  thans 
geen vraag meer  is. 

Bru g te Nijmegen . 

Eenige burgers der  stad Nijmegen hebben besloten ziüh 
met een adres tot den Gemeenteraad te wenden, met ver-
doek bij  eventueelen houw van eene vaste brug over  de 
Waal naar t 'te letten op de belangen der  oude stad, 
welke belangen geheel uit het oog worden verloren, wan-
neer  ooit tot den bouw zou worden overgegaan. n de 
richtin g van het Belvedère, waarvan sprake is. 

Voorgesteld wordt de brug te brengen in de lij n Vin-
kengas—Priemstraat—Ganzenheuvel. t door  den inge-
nieur s ingediende en door  de commissie met instem-
ming ontvangen plan wordt daarbij  aan den d ter  ern-
stige overweging aangeboden. 

Wat de nadeelen van eene brug nabij  de Belvedère be-
treft , wijzen de adressanten op de belangen der  bewoners 
van de oude stad. , gaat dat plan ooit door, dan 
worden die bewoners zwaar  getroffen door  het gemis van 
het veer, dat nu een jaarlijk s passeeren met de gierbrug in-

sluit van  karen, rijtuigen , enz.,  paarden,
stuks vee. n van een half millioen personen. 
Ook zou de Gemeente in haar  geheel de nadeelige gevol-
gen dier  plaatsing ondervinden, door  vermindering van het 
nu elk jaar  toenemend vreemdelingenverkeer  en de daar-
mede verband houdende vestiging van verscheidene van 
elders komende families. n bedenke, dat het onverge 
lijkelij k natuurschoon aldaar  bij  het onverhoopt plaatsen 
van eene brug ten Oosten van de Belvedère voorgoed ver-
dwenen is. c hooge weg op den kant van den , 
waar  de brug 'komt, zal dan over  een groote breedte aan-
merkelij k moeten verlaagd worden, hetgeen niet wegne mt, 
dat men van het park naar  de brug toch zal moeten dalen 
cn een zeer  leclijkcn toegang verkrijgt . t karrenvervoer 
enz. zal geheel 'door  het park en over  de singels moeten ge 
leid worden, tot voortdurende ergernis van dc omwonenden. 

Volgt men daarentegen den wensch der  adressanten door 



het leggen van 'de brug in dc oude stad in de richtin g 
, Pricmstraat, Ganzenheuvel, e Brouwer-

sstraat en  ezelstraat, dan wordt, bij  onteigening van enkele 
huizenblokken in die straten, een plein verkregen, dat op 
de plek, waar  de oprit naar  de brug begint, slechts
meter  in hoogte verschilt met het rijvja k van de te bouwen 
brug zelve en eene breedte heeft van ongeveer  meter, 
welke langzamerhand tot  meter  afneemt in de richtin g 
naar  de . 

Voorts geven de adressanten in overweging de -
straat over  hare geheele lengte te brengen op r 
breedte en met een doorslag over  de Ziekenstraat langs 
het Postkantoor  het eindpunt te bereiken, zijnde de Oranje-
Singel, alzoo in het centrum der  nieuwe stad. Ook dc ver-
keersweg met s zou daardoor  afdoende gebaat worden. 

n de toelichting öp het adres wordt nader  betoogd, dat 
in technisch opzicht tegen het laatstgenoemde plan geen 
bezwaar  zal kunnen zijn. 

Aangaande de kosten zegt de commissie, dat die zullen 
opwegen tegen het feit dat ruim r  minstens noo-
dig zijn voor  bruglengte, hetgeen niet alleen in het voor-

deel komt van de kosten van aanleg, maar  ook van groo-
ten invloed zal 'zijn op de jaarlijksch e kosten van onder-
houd. 

e door  den ingenieur , uit Amsterdam, ontwor-
pen plannen ten dezen, worden door  de commissie ten 
volle goedgekeurd. 

*  * * 
Vergissen wij  ons niet, dan hebben wij  hier  met een 

geheel nieuw brugplan te doen, het hoeveelste zouden wij 
niet id urven zeggen, want reeds bij  den bouw van de Spoor-
wegbrug te Nijmegen en misschien reeds voor  dien tijd , 
is het inrichten van deze ook voor  gewoon verkeer  en het 
bouwen van een afzonderlijke brug daarnaast, ter  sprake 
gekomen. — 

Of Nijmegen spoedig de nu gewenschte brug zal krijgen 
zouden wij  niet durven zeggen, maar  de zaak lijk t ons nu 
ver  genoeg gevorderd, om er  een „Nijmeegsche Brugkwes-
tie"  van te maken. e kan men zich dan bezighouden, 
zoolang men de brug zelf nog niet heeft, en om haar  te 
krijgen zal Nijmegen over  de brug moeten komen. 

Tentoonstellin g van Kleiproducten . 
r  de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabri-

kanten is besloten om — ter  gelegenheid van de tentoon-
stelling van ingekomen ontwerpen op haar  prijsvraag -
delijke Woning" , van  Juni  eene tentoonstelling 
te houden van baksteen en andere kleiproducten, in de 
zalen van dc j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 

t  te Amsterdam. 
t doel van deze tentoonstelling zal voornamelijk zijn 

de schoonheidsqualiteiten van de materialen der  baksteen-
industri e te doen uitkomen. e zal de tentoonstelling 
op een bijzonder  aantrekkelijk e en smaakvolle wijze wor-
den ingericht. 

Ten einde algemeen meerdere waardcering te bewerken 
voor  deze bij  uitstek Vaderlandschc industrie, zal de ten-
toonstelling zoowel voor  leeken als voor  vakmannen gratis 
toegankelijk zijn. 

Er zal voor  worden gezorgd, dat ter  tentoonstelling alle 
gewenschte inlichtingen kunnen worden verstrekt. 

e tentoonstellingscommissie bestaat uit de heeren . J. 
van Wijk , Baksteenfabrikant te Geldermalsen; C. J. -
dricks, Baksteenfabrikant te Woerden cn . Zwicrs, Archi -
tect te Amsterdam. 

e inrichtin g der  tentoonstelling zal geschieden door  den 
architect . Zwiers en uitgevoerd worden door  de -
meubelinrichting ,,'t Binncnof" . 

Aanmelding der  exposanten moet geschieden vóór
Apri l  bij  den Algemeenen Secretaris der  Vereeniging 
van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, den heer  J.
Janson, Bisschop t iA te Nijmegen, of bij  een 
der vorengenoemde heeren leden der  tentoonstellingscom-
missie. 

( Vereenigingen . S 

E G T E . 

e heer  G. C. , r  der  Ambachtsschool 
te , hield dezer  dagen in den Bouwkring een 
voordracht, waarin uitvoerig het plan tot oprichting eener 

. T. School, dat onlangs reeds door . Zaaijcr  was 
bepleit, werd uiteengezet. 

Spreker  zeide ongeveer  het volgende: 

n  bepleitte de Friesche Bouwkring in een adres 
aan deregecring een betere opleiding voor  technici. Sedert 
dien bleef dc zaak rusten, totdat op uitnoodiging van de 
vereeniging „Nijverheid "  alhier  den 7en Februari j.1. dr. 
J. Zaaijer  het onderwerp „middelbaar-technisch onderwijs 
in 'verband met de plannen tot oprichting van een middel-
baar  technische school te "  behandelde. 

. Zaaijer  sprak den wensch uit, dat een dergelijke 
school hier  ter  stede mocht komen als aanvulling van het 
onderwijs. Op aandrang van verschillende zijden zou spre-
ker — die zich zelf de rol van keukenmeester  toedacht — 
die plannen meer  gedetailleerd behandelen. n zekeren zin 
was dus zijn lezing een aanhangsel aan die van dr. Zaaijer. 

Voor  zulk een behandeling was het noodzakelijk het 
vraagstuk in enkele hoofdstukken te verdeelen. En dan 
kwam in de eerste plaats het doel. t doel is de op-
leiding van personen die bij  uitvoering van werken de lei-
ding hebben, bij  kleine bedrijven de leiding in de eerste 
hand, bij  grootere die in de tweede hand. t staat 
ook die van bouwkundige opzichters, doch men moet daar-
mee niet bovenal rekenen. n het rapport der -
kelingscommissie wordt het technisch onderwijs voorgesteld 
als een pyramide of kegel met twee horizontale doorsne-
den. e kleine punt bovenaan is het , het groota 
stuk onderaan het r  en de middelmoot het -
baar  Technisch Onderwijs. Voor  hen, die r  Tech-
nisch Onderwijs behoeven, is slechts weinig gedaan. Toch 
zijn het personen, die een zeer  belangrijke functie in het 
maatschappelijk Jevcn vervullen. n de nijverheid zijn
personen werkzaam en volgens de lezing van dr. Zaaijer 
bedraagt het aantal leiders daarin  Voor  hen allen 
is naast praktische kennis een theoretische onderlegging 
noodig. e noodzakelijkheid bestaat ook in het Noorden 
en het algemeen belang is in deze ook het belang van 
de provincie Friesland. Want hoe belangrijk in onze pro-
vincie ook de landbouw en veeteelt mogen zijn, zij  hebben 
toch niet meer  het monopolie. En in hun praeadvies voor 
verleening van subsidie aan een r Technischep 
cursus te Sneek zeiden Ged. Staten d" . c  het 
nut van r  Technisch onderwijs in te zien en het 
streven geldelijk te willen steunen. Ook de regeering wil 
steun verlecnen. 

, met een tiende van de bevolking der  ge-
heele provincie, is bij  een eventueele stichting van een 

e Technische School als plaats van vestiging aan-
gewezen. Zulk een instelling zal niet alleen leerlingen uit 

ric stad maar  ook uit dc geheele provincie trekken. -
den getroost zich over  het algemeen groote offers voor 
het onderwijs. r  wanneer  men de cijfers voor  het . 
O. vergelijkt met die van andere, even belangrijke plaatsen 
dan is de begrootingspost daarvoor  laag te noemen. Toch 
zal de stedelijke regeering prij s moeten stellen op een -
delbaar  Technische inrichtin g als men nagaat, wat plaat-
sen als Utrecht, , m en h 
voor  het middelbaar  vakonderwijs over  hebben. -
noemde plaats zorgt zelfs geheel zelfstandig voor  dit on-
derwijs. 

Na gewezen tc hebben op het belang van rijk , provincie 
en gemeente voor  zulk een inrichting , behandelde de spre-
ker meer  in het bijzonder  de plannen voor  een r 
Technische School te . Aan zulk een school 
zou onderwijs worden gegeven in dc burgerlijk e bouwkunde, 
de waterbouwkunde, de scheepsbouwkunde, de werktuig-
kunde en de electrotcchniek. n zouden technische 
cursussen voor  een bijzonder  doel verbonden kunnen wor-
den, o.a. voor  machinist, voor  electro-technische monteurs, 
voor  gas- en waterleidingbediening, voor  motorbediening, 
enz. e eerstgenoemde vakken worden ook in het rapport 
der e genoemd, c bedoeling bij 
de cursussen is te profitceren van de leerkrachten, die 
voor  genoemde hoofdafdcelingcn zullen worden aangewezen. 
Verder  zou onderwijs worden gegeven in de Nederland-
sche en moderne talen, wiskundige en bouwkundige vak-
ken, boekhouden, sociale economie, fabriekshygiène, enz. 
Eerst was het plan slechts één vreemde taal in het pro-
gram op te nemen, maar  na een bespreking met den ver-
tegenwoordiger  der  regeering werden alle drie wensche-
lij k geacht. h zou bijv . verplichtend, Fransch cn En-
gelsch facultatief kunnen worden gesteld. e bedoeling is 
voorts, dat aan de e School een voorbereidende, 
technische cursus zou worden verbonden, gegeven op dag-
en avonduren. r  zou onderwijs worden gegeven in prak-
tisch werken, lijn - en vakteekenen, handteekenen, boetsee-
ren, kennis van de materialen, theoretische vakkennis, voor-
bereidend wiskundeonderwijs, Nederlandsche en moderne 
talen, schrijven, ook in rondschrift . 

Nu rijst de vraag: Wie zullen die school bevolken? t 
antwoord luidt in het algemeen zij, die den voorbereiden-
den cursus hebben doorloopcn en daarnaast zij, die voldoen-
de praktische ervaring bezitten en aan een toelatings-exa-
men voldoen, zoodat zij  blijken voldoende theoretische ken-
nis te bezitten om de lessen met vrucht te kunnen volgen. 

Voor  de toelating op den voorbereidenden cursus zal 
het afleggen van een toelatingsexamen niet steeds verplich-
tend zijn. Zij , die de drie eerste klassen van een . B- S. 
of die een school van . U. - O. of een Ambachtsschool 
hebben doorloopcn, kunnen van het toelatingsexamen wor-
den vrijgesteld. r  is, in tegenstelling met dc toelatings-
eischen voor  de e Technische School, niet het 
praktisch werken op den voorgrond gesteld. e opleiding 
is verder  in twee afdeelingen gedacht. e eerste afdeeling 
vormt die der  burgerlijk e en waterbouwkunde. e leerlin-
gen dier  afdeeling zijn wederom in twee groepen te verdee-
len. n de eerste groep komen de bestbegaafdc oud-leerlin-
gen der  Ambachtsscholen, die aan de r  Techni-
sche School wenschen te worden opgeleid. Zij  gaan dade-
lij k ten minste één jaar  in de praktij k werken en ontvan-
gen drie avonden per  week theoretisch onderwijs. a 
volgen zij  één semester  de daglessen aan den voorberei-
denden cursus. n de tweede groep komen de jongelingen, 
die drie klassen der . B. S- of een school voor . U. 

. O. hebben afgeloopen. Zij  volgen dadelijk een semester 
aan den voorbereidenden cursus, waar  hun vaardigheid in 
net hanteeren van gereedschappen en kennis van materi-
alen wordt bijgebracht, verder  leeren zij  handteekenen. 

a gaan zij  ten minste één jaar  in de praktijk , gedu-
rende welke zij  drie avonden per  week lessen moeten bij -
wonen. t avondonderwijs was in het oorspronkelijk plan 
niet opgenomen; het is er  eerst later  ingebracht. Spreker 
is er  eigenlijk niet voor. Bij  hem staat het avondonder-
wijs niet zoo hoog als het dagonderwijs aangeschreven. 
Al s de leerling op den dag flink heeft gewerkt is hij  niet 
meer  zoo goed vatbaar. t dat avondonderwijs zijn ook 
de leerlingen in de provincie niet zoo goed te bereiken. 

e inspecteur  van het . O. had echter  zijn steun toe-
gezegd om te verkrijgen , dat aan verschillende Ambachts-
scholen dergelijke cursussen zouden worden verbonden. Op 
die wijze zou het bezwaar  ten deele ondervangen zijn. 

e tweede afdeeling wordt gevormd door  die der  scheeps-
bouwkunde, werktuigkunde en clcctro-technick. Ook hier 
heeft men weer  de verdceling in twee groepen. e oud-
leerlingen der  Ambachtsscholen gaan dadelijk ten minste 
één jaar  in de praktij k en volgen dan twee semesters den 
voorbereidenden cursus. c leerlingen der  tweede groep 

. B. S. en . U. . O.) volgen dadelijk twee semesters 
van den voorbereidenden cursus en na voldoende geoefend 
te zijn in het teekenen en het gebruik der  gereedschappen 
gaan zij  ten minste één jaar  in de praktijk . r  is geen 
avondcursus, omdat de afdeeling der  metaalbewerking daar-
voor  in de praktij k ongeschikt is gebleken. 

Bij  beide afdeelingen is het praktisch werken op den 
voorgrond gesteld, omdat de e Technische School 
zoo nauw mogelijk moet aansluiten bij  het praktisch leven. 

p kregen wij  de minimum eisehen voor  dc -
bare School zelve. r  is 't alleen dagschool. e eerste 
afdeeling (burgerlijk e bouwkunde en waterbouwkunde) be-
vat drie winter-semesters, 's Zomers kunnen de leerlingen 
zich in de praktij k oefenen en zijn zij  dus in staat nog 
eenig geld te verdienen. r  deze regeling zal het aan-
tal leerlingen zeker  wel stijgen. Voor  dc tweede afdeeling 
(metaalbewerking) worden gegeven drie semesters. A l naar 
de financieele omstandigheden, waarin de leerlingen ver-
keeren, kunnen zij  die achtereenvolgens of met onderbre-
kingen volgen. t eerste semester  is voor  de twee groepen 
in beide afdeelingen verschillend en zoo noodig het twee-
de semester  ook nog. t laatste is echter  voor  allen gelijk. 
Zoo gewenscht kan na afloop der  semesters, de leerling 
nog de lessen in de andere vakken der  afdeeling volgen, 
bijv . de leerling, die burgerlijk e bouwkunde heeft gestu-
deerd, de lessen in waterbouwkunde. 

Van een en ander  gaf spreker  in een graphische voor-
stelling een duidelij k beeld. 

e semesters loopen van  Oct. tot ultimo . voor 
houtbewerking, van  Sept. tot ultimo Februari cn van 

. tot ultimo Augustus voor  metaalbewerking; de les-
sen worden gegeven van half  tot  en van half  tot 
half  (Zaterdagsmiddags vrij ) en op den avondcursus van 
7 tot  uur. Na het einde van elk semester  wordt bepaald 
welke leerlingen overgaan. t eindexamen wordt afgeno-
men doc/r  een commissie, bestaande uit directeur  en leera-
ren, benevens deskundigen niet-leeraren, bij  voorkeur  aan-
gewezen door  de regeering. 

Aan de instelling zullen ongeveer  leeraren verbon-
den zijn, o. a. een leeraar-civiel-ingenicur  tevens adjunct-di« 
recteur, een leeraar-architect, enz. Voor  het onderwijs in 
de kennis der  wetten en economie zal geen vaste leerkracht; 
aangesteld worden. t plan is bijv. door  meesters in de 
rechten, gemeentesecretarissen en dergelijke personen voor-
drachten te laten geven. e leeraren moeten zooveel moge-
lij k technische onderlegde personen zijn, zoodat ook voor 
het wiskundig onderwijs bij  voorkeur  ingenieur  zullen wor-
den gekozen. Voorts heeft men nog een amanuensis, een 
portier  en een bediende. Aan salarissen aan het leeraren-
personeel zal jaarlijk s f  (men ziet de halve centen 
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mankceren!) en aan de beambten f  worden uitgekeerd. 
e cursussen voor  machinisten en electro-monteuirs zullen 

de kosten voor  het personeel niet verhoogen. 
e cursus voor  machinisten is aldus gedacht: Jongen* 

van de Ambachtsschool gaan eerst tenminste een jaar  prak-
tisch werken en volgen daarna drie semesters, die van 

. B. S- en . U. . O. loopen vij f semesters en gaan 
niet in de praktijk , omdat ri j  tijdens die semesters aan de 
school praktisch leeren werken. Ook voor  eerstgenoemde 
categorie wordt tijdens de semesters het praktisch onder-
wijs voortgezet. e cursus leidt op voor  het diploma A 
voor  scheepsmachinist. 

t schoolgeld van den voorbereidenden cursus is in 
het ontwerp bepaald op f  voor  het avond-onderwijs op 
f  per  semester. e gezamenlijke opbrengst der  school-
gelden wordt voor  den voorbereidenden cursus op f
geschat. Voor  de wintersemesters (burgerlijk e bouwkunde 
en waterbouwkunde) aan de e Technische School 
bedraagt het leergeld  per  semester  (te Utrecht
fvoor  de semesters der  andere afdeeling (scheepsbouwkunde, 
werktuigkunde, electrotechniek) f  (te Amsterdam en te 

t f  Opbrengst der  lesgelden geschat op f
Te zamen f  Als de school geheel in werking en 
volledig bevolkt in alle afdeelingen is, dan zouden er  zijn 

 leerlingen. n moeten alle school be hoef ten zelf be 
kostigen; de materialen, die op school verwerkt worden, 
komen voor  rekening der  school. Wat de lokalen betreft 
feijin  daarvoor  beschikbaar  een aantal in de reeds bestaande 
Ambachtsschool, terwij l op het braakliggend terrein daar-
achter, eigendom van de school, de Technische School 
zou kunnen worden gebouwd. Spreker  behandelde een -door 
'hem gemaakt ontwerp dier  school vri j  uitvoerig. 

Beide instellingen zouden afgescheiden van elkaar  zijn. 
e bouwkosten zijn geraamd op f  de inrichtin g op 

i  totaal f t bedrag zou bijv . te vin-
den zijn door  een obligatieleening. e jaarlijksch e exploi-
tatiekosten komen op f

l de e Technische School naast de Am-
bachtsschool komt te staan wordt het verschillend doel 
der beide instellingen niet uit het oog verloren. Toch heeft 
dc nabijheid der  beide scholen haar  voordeel; men is daar-
door  bijv . in dc gelegenheid dc bewerking der  materialen 
te laten zien. Aan de r  Technische School te 
Utrecht is, naar  spreker  verzekerd is, reeds meermalen het 
bezwaar  gevoeld, dat er  geheel niet praktisch wordt gewerkt. 

Bij  het r  Technisch Onderwijs is het nog zoeken. 
Er bestaat daar  nog verschil van zienswijze over  praktisch 
werken en niet-praktisch werken. Naar  sprekers persoonlijk 
gevoelen is het vasthouden aan dc praktij k een voorname 
factor  voor  het . T. O-

Aan het slot van zijn rede refereerde spreker  zich aan 
de slotwoorden van dr. Zaaijer  en hij  zou er  aan willen 
toevoegen: 

..Provincie, stad en land beschermen, steunen, sterken 
Een school, waar  hoofd en hand vereenigd leeren 

werken." 

Na de pauze was er  gelegenheid tot gedachtenwisscling. 
e heer n deelde mede, wat een der  aanwezigen 

hem voor  den aanvang der  vergadering had verteld. j 
deed dat, niet omdat hij  er  mee instemde, maar  opdat 
zijn zegsman op die wijze antwoord zou kunnen krijgen . 

e mededeeling was n.1., dat in een bijeenkomst van acht 
technici zich zes tegen de oprichting der  school hadden 
verklaard. 

e heer e Poole had het voornaamste gemist, n.1. de 
noodzakelijkheid van en dc behoefte tot oprichting van een 
dergelijke school in de provincie Friesland. 

e heer e Vries vroeg hoc men al die  leerlingen 
in de praktij k dacht geplaatst te krijgen, daar  het onder-

richt deels in de school, deels in de praktij k wordt gegeven. 
e heer  Priester  achtte  plannen wat  breed en 

 groot opgezet. n kon beter  in het klein beginnen. Te 
meer  daar  men ook in Groningen oprichtingsplannen had 
en  leerlingen uit Groningen en e bij  verwezenlij-
king der  plannen niet naar  hier  zouden komen. Ook was 
naar  zijn oordeel  theoretische onderbouw foutief. e 
theoretische kennis van de leerlingen der . B. S. en 
van het . U. . O. was aanmerkelijk grooter  dan die 
van de Ambachtsscholen afkomstig. Een algemeen toela-
tingsexamen en daarop voortbouwen was veel beter. Zon-
der dat spreker  de praktij k wilde verwaarloozen moest hü 
toch waarschuwen, dat het theoretisch onderwijs niet in 
de klem geraakte. 

n zijn antwoord beriep de heer l zich op de 
Amsterdamsche congressen van  Aug. en 7 Sept.
waar  «de vertegenwoordigers van tal van deskundige or-
ganisaties het r  Technisch Onderwijs wèl noodig 
oordeelden. t oordeel woog z.i- wel op tegen dat van 
de acht technici, die eens op een gezellig avondje samen 
over  de kwestie hadden gesproken. 

Een man als dr. Zaaijer, die de provincie uitstekend 
kende, achtte — zoo werd aan het adres van den heer 

e Poole opgemerkt — zulk een oprichting wel noodzakelijk. 
n was die school niet uitsluitend voor  Fries 

land gedacht, maar  voor  het Noorden. n dit verband noemt 
men Groningen. En dan vraagt spreker: waarom zou dan 
juist Gronnigen voor  de vestiging in aanmerking komen. 
Ook de heer  Priester  had over  de Groningsche plannen 
gesproken. r  in beide plaatsen zouden best dergelijke 
inrichtingen kunnen bestaan. Te Groningen zou 't meer  een 
Nijverheidsschool, hier  een Technische School zijn. 

Aan den heer e Vries antwoordde spreker, dat diens 
bezwaar  inderdaad bestaat. r  het door  hem aangehaal 
de cijfer  van  was onjuist: Werken in de praktij k werd 
maar telkens voor  een deel der  leerlingen gevraagd. e 
oplossing der  moeilijkheid zou misschien zijn te vinden door 
met ide fabrikanten in overleg te treden. 

Voor  zoover  spreker  nog de opmerkingen van den heer 
Priester  niet had beantwoord, wilde hij  dit hier  nog doen. 
Een klein begin had men te Utrecht gemaakt en daar 
is nu al gebleken, dat men goed zal doen de school uit 
te breiden. 

Spreker  erkende, dat dc theoretische onderbouw niet gelijk 
was, maar  hij  zou niet graag den weg naar  hooger  voor 
de allerbeste leerlingen der  Ambachtsscholen willen ver-
sperren. t bestaande verschil zouden die beste leerlin-
gen wel kunnen inhalen. n bleef de opleiding 
verschillend tot in het derde semester. 

e heer e Vries gaf toe, dat het door  hem vermelde 
cijfer  onjuist was en zeide warm voorstander  van de op 
richtin g der  school te zijn. j  bracht daarbij  in herinne 
ring , hoe het landbouwonderwijs den landbouw in onze 
provincie ten goede is gekomen. 

Nadat mr. . Wolff nog enkele woorden had gesproken 
sloot de voorzitter, de heer . Feddema, met dank aan 
spreker, gasten en leden deze druk bezochte bijeenkomst. 

L e e s t a f e l . 1 

t k u n s t e n a a r s h u i s. 

A No. n betreffende het Ge 
nootschap. 

. 

e B o u w k u n st in Amerika . Frank d Wright , Architect 

te Chicago (vervolg), met afbeeldingen. 
n n a t i o n a al g e s c h e nk door  Prof. A . J. . 

n s t u k k e n. VV. A . E. van der  Pluijm , over  het na-

volgen der  oude meesters. 

E  No. e B o u w v e r o r d e n i ng en het 
woningvraagstuk door . E. VVentink (Slot) met afbeeldingen. 

Jan van der n
n (slot). 

 omoeopa t i s ch Z i e k e n h u i s Gem. Ouden n bij  Utrecht. Arch 

Jan Stuivinga, met losse plaat. 

E  No. t d u b b e 1 s c h roe f s t o o m s ch i p 
n der  Nederlanden», door  J. . C. Salberg, met afbeeldingen en 

losse plaat. 
s een d i p l o m a r het meest gewenscht ? door . 

G. Simon w. i. 
V e r s l a g van de Afdeeling voor  Bouw- en Waterbouwkunde van het 

. t van s van t

 B. v. T . No.  Officieel gedeelte. — Aan-
kondiging van vergaderingen. — Verslagen van vergaderingen. — Com-
missie voor  de statistiek. — . — n voor  zee-
schepen (vervolg). — Schriftelij k examen voor  opzichter  van het stoom-
wezen. — Jaarverslagen. — Gemengd. — Vragenbus. — Boekbesprekingen. 

E  No.  J . . E g g i n k f. 
e b e g r a f e n is van wijlen den heer  J. . Eggink. 

W e r k s t a k i n g e n en Uitsluitingen worden erkend als force majeure. 

U i t b r e i d i n g s p l a n en Bouwverbod. 
t van Burgerlijk e Openbare Werken te Batavia. 

U i t . 
A fd ee l i ngsv er  s l a g e n. Enschede, t

E E E No. e zig-zag-oven 
(ingezonden). — Vereeniging tot bevordering van rookvri j  stoken. — Toe-
voeging van olie bij  beton en mortel. 

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. 
. Tentoonstelling van kleiproducten, door  J. Gratama. 

e b l i j e k u n st der  «Wiener  Werkstatte». door  J. E. Jasper, met 
losse plaat. 

e t e c h n i s c he o p l e i d i n g van den opzichter  der e 
Genie (slot). 

A m b a c h t s s c h o ol te ' s G r a v e n h a g e. 
e jaarlijksch e algemeene vergadering der  Ambachtssehool, te 's Graven-

hage werd door  den wnd. voorzitter  geopend met een woord van herinnering 
aan den overleden voorzitter, jhr . mr. W. J . Snouck , wiens werk-
zame aard en glasheldere, fijnvoelende geest hem een dergenen deden lijn , 
op wie de vereeniging trotsch mocht zijn en die werd hooggeacht en 
gewaardeerd. 

e voorzitter  deelde daarna mede, dat mevrouw de douairièr e Snouck 
e een som aan de Ambachtssehool heeft geschonken, waarvan, 

beginnende met  de rente jaarlijk s moet dienen om aan goede leer-
lingen prijzen uit te reiken, welke ter  herinnering aan haren overleden echt-
genoot de «Snouck n zullen heeten, en bestaan zullen in 
vakkundige leerboeken. 

a werd het jaarverslag uitgebracht, dat aanvangt met een n -
moriam, gewijd aan jhr . . W. J . Snouck , die, na den dood van 
den heer  A . P. Godon gekozen tot voorzitter  van het bestuur  der  Ambachts-
school en deze functie bijn a  jaren onafgebroken had vervuld. 

j den aanvang van het nieuwe schooljaar  op  Apri l bedroeg het aan-
tal leerlingen  o. w.  die voor  de eerste maal de lessen zouden 
volgen. 

Voor  het toelatingsexamen hadden zich aangemeld  candidaten. toe-
gelaten werden  candidaten. 

t totaal aantal leerlingen, dat in het afgeloopen jaar  de dagcursussen 
bezocht, bedroeg: voor  de Ambachtsschool  voor  den chauffeurcurssus 
59 j voor  den gasfitterscursus  ; (behalve  leerlingen der  Ambachtsschool) 
totaal  Evenals in  kon ook nu aan alle aanvragen om plaatsing 
Worden voldaan. 

t bestuur  kon in  beschikken over  totaal f  aan subsidies. 
Ook in  waren verschillende cursussen voor  vakonderwijs aan de 

school verbonden. 
e pogingen van de vereeniging ter  bevordering van de kennis in de 

grafische vakken, om de gelden bijeen te krijgen , voor  de installatie van 
'le lokalen voor  de cursussen in het zetten en drukken zijn geslaagd. 

t bestuur  heett de lokalen in gereedheid doen brengen en tot leeraren 
lunoemd oe heeren J. J. g en . Schuitmaker, leeraren in het zetten 

en drukken aan de vakschool voor  de typografie, te Utrecht, zoodat po 
den ien Apri l de eerste leerlingen in deze vakken kunnen worden toegelaten. 

e school heeft met eenig werk van ne schildersleerlingen deelgenomen 
aan de e d n Ausstellung, welke 
van  tot  Aug.  te g gehouden werd, en verwierf daarvoor 
een zilveren medaille. 

Aan  oud-leeraren werd pensioen uitgekeerd. 
e vorige cursus sloot met  leerlingen, waarvan  met getuigschrift 

werden ontslagen. 
e nieuwe cursus in Apri l begonnen me'.  leerlingen, is over  de ver-

schillende beroepen als volgt verdeeld: 
 timmerlieden;  meubelmakers;  huisschilders;  smeden en 

machine-bankwerkers;  koperslagers;  electriciens en instrumentmakers. 
Onder  dezen zijn  leerlingen van buitengemeenten en  van Scheve-

ningen. 
Aan  leerlingen werd gratis plaatsing op de school verleend. 

e burgeravondschool en avondvakteekenschool voor  volwassenen nemen 
voortdurend in bloei toe. 

Voor de Burgeravondschool hadden zich aangemeld  candidaten. 
Voor plaatsing kwamen er  in aanmerking, welke a'len werden toe-

gelaten. 
Aan de avond-vakteekenschool voor  volwassenen zijn er

G e m e e n t el ij  k g e s c h e nk v o or  het V r e d e s p a l e i s. 

Thans is verschenen het reeds aangekondigde voorsiel van . en W. 
van n g betreffende een gemeentelijk geschenk voor  het Vredespaleis. 

n de toelichting tot dit voorstel zeggen B. en W., dat het hun wil voor-
komen, dat er  voor  de gemeente, welke het voorrecht geniet, als plaats, 
waar  het Vredespaleis verrijst , te zijn uitgekozen, aanleiding bestaat, een 
bewijs van belangstelling voor  die grootsche stichting te geven op een 
wijze, als ook door  den Staat der  Nederlanden en een groot aantal staten 
uit alle wereiddeelen. wordt gevolgd, d. i . door  voor  den Bouw van dat 
paleis een schenking in den vorm van een onderdeel te doen. 

Al s een passende schenking van de gemeente aan de Carnegiestichting 
beschouwen B. en W. een hoofdtrap met toebehooren en verguld bronzen 
lichtdragers. 

e kosten worden begroot op ongeveer  f

. r  dagen heeft de commissie tot restauratie van Onze 
e Vrouwe- of Groote k te t hare jaarlijksch e algemeene 

vergadering gehouden onder  voorzitterschap van mr. J. C. van Overvoorde, 
archivari s te , die de bijeenkomst opende met waardeerende woor-
den aan de nagedachtenis van de heeren mr. J . G. Patijn, regeeringscom-
missaris, en F. Stoop, die het afgeloopen jaar  aan de vereeniging ont-
vielen. 

e secretaris, mr. A . A . , bracht het jaarverslag uit, waarin de 
groote verdiensten van den penningmeester, den onlangs overleden heer 
F . Stoop, met hartelijk e woorden gehuldigd werden. Uit het verslag blijkt , 
dat de vacature ontstaan door het overlijden van mr. J. G. Patijn door  de 
regeering is aangevuld door  de benoeming van den heer  G. C. baron Sweerts 
de s Wyborgh, commissaris der n in . Omtrent 
de werkzaamheden wordt o.m. in het verslag vermeld, dat de l 
uit - en inwendig geheel werd voltooid, en dat de steenen vensterstijlen en 
traceeringen in de trouwkamer gesteld werden en de natuursteen geheel 
werd schoongemaakt. Een van de luchtbogen aan de Zuidzijd e is voltooid; 
opgebouwd in afwisselende lagen natuursteen en baksteen en gedekt door 
reeds vroeger  uitgevoerde hogels: een andere luchtboog, die nog volkomen 
solide bevonden werd, is met natuursteen en hogelversiering afgedekt. 

e secretaris noemt deze werkzaamheden, hoewel voor  den oppervlakkigen 
toeschouwer niet bijzonder  in het oog vallend, toch van belang. 

e rekening en verantwoording over  wees f  ontvangsten 
aan en f  aan uitgaven. Onder  de ontvangsten komt o.a. een rijks -
subsidie van  voor. 

e aftredende bestuursleden, de heeren mr. Overvoorde, S. . o van 
Gijn , P. C. Jorissen, N. P. Jongkind en mr. A. A. , werden herbenoemd ; 
in de vacature, ontstaan door  het overlijden van den heer  F. Stoop, werd 
de heer  mr. J. C. Stoop benoemd. 

e heer  Ed. Cuypers, de architect met de leiding van de restauratie 
belast, zette hierna de plannen voor  uiteen, waarvan de uitgaven wer-
den begroot op f

Na afhandeling van de agenda sprak de voorzitter  er  zijn leedwezen over 
uit . dat er  den laatsten tij d herhaaldelijk berichten verschenen zijn over 
het verdwijnen van oude gebouwen te , niettegenstaande van 
verschillende zijden moeite voor  behoud is gedaan. Zoo zal nu het huis e 
Beilen verdwijnen, is onlangs een fragment in de Wijnstraa t afgebroken, 
bestaan er  plannen voor  afbraak van een pand aan de Wolwevershaven, 
zal men gaan verbouwen in het f en wordt ook nog een geveltje aan 
de Voorstraat bedreigd. Spr. achtte het ter  vergadering niet de plaats om 
na te gaan, welke middelen behooren te worden aangewend om die werken 
te behouden, daarvoor  is meer aangewezen de plaatselijke Vereeniging tot 
instandhouding van oude gebouwen, maar  hij  wenschte toch ieder  op het 
hart te drukken, dat die oude gebouwen van vee', belang voor  de stad zijn. 
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t heeft op dit gebied een naam voor  buiten, een naam. die meer 
voordeden geeft dan men wel denkt en daar  het aantal merkwaardige ge-
bouwen reeds veel verminderd is. dreigt het gevaar, dat t den naam 
zal verliezen een der  schoonste steden \an ons land te zijn. n het belang 
van de stad en in het belang van de kunst had spr. gemeend hierop eens 
te moeten wijzen. 

e heer . |. Wichers. burgemeester  van , merkte op. dat de 
pogingen tot behoud zoo dikwijl s afsluiten op onwil van de menschen: 
verschillende belangen hebben dikwijl s invloed op het besluit van de be-
trokkenen. t gemeentebestuur  is steeds bereid de plannen tot behoud 
van oude gebouwen te steunen ; daarvoor  is een post op de begrooting 
uitgetrokken. Onlangs is nog gebleken, hoe alle pogingen tevergeefsch zijn 
geweest om een mooien gevel te bewaren. 

e voorzitter  stelde met genoegen vast. dat uit de woorden van den lieer 
Wichers bleek, dat de gemeente steeds bereid is in dezen steun te ver 
eenen. N. . Ct. 

T o e l a t i n g s e x a m en T e c h n i s c he . 

Zij , die zich in  wenschen te onderwerpen aan het examen ter  ver-
krijgin g van een getuigschrift van bekwaamheid tot de studie aan de Tech-
nische l te , worden uitgenoodigd dit v o or i a.s-
schriftelij k te doen blijken aan den inspecteur  van het middelbaar  onder-
wijs, dr. J. Campert, te 's-Gravenhage. met duidelijk e en volledige opgaaf 
van hunne geslachts- en voornamen, zoomede van hunne woonplaats. 

t schriftelij k gedeelte van het examen zal te 's-Gravenhage worden 
afgenomen, op dezelfde dagen als het schriftelij k gedeelte van het eindexa-
men der e Burgerscholen met vijfjarige n cursus, nader  aan te wijzen. 

liet mondeling gedeelte zal op nader  bekend te maken plaats en dagen 
in den loop der  maand Augustus worden afgenomen. 

, die op grond van vroeger  door  hen met gunstig gevolg afge-
legde examens in aanmerking meenen te komen voor  vrijstellin g van een 
of meer  der  vakken van het examen bedoeld in art.  der r  On-
derwijswet, moeten zich bij  gezegeld adres daartoe wenden tot den r 
van üinnenlandsche Zaken, met overlegging van getuigschriften, op grond 
waarvan vrijstellin g wordt gevraagd. 

S van Technische - en Plaatwerken in de Nederland-
sche taal voorhanden bij  \V e d. |. A h r e n d &  Z o o n ' s T e c h n i s c he 
B o e k h a n d el te Amsterdam. 

Enkele weken geleden verscheen, zoo.ils men reels in de advertentiën 
heeft kunnen lezen, deze zeer  handige boekenlijst, die zoowat alles bevat 
wat in de laatste jaren op technisch gebied in Nederland is uitgekomen en 
dat heeft heel wat te beteekenen. 

Wanneer  men daarmede eens vergelijkt , wat er  een twintigta l jaren ge" 
leden aan technische literatuur  voorhanden was. dan is het verschil ver" 
bazend wekkend. 

Toenmaals was men voor  tal van onderwerpen beslist aangewezen op 
buitenlandsche handboeken en minkostbare werken geschikt voor  den 
practischen technicus bestonden in onze taal eenvoudig niet. t tekort is 
echter  ruimschoots ingehaald en er  is bijna geen technisch vak, Automo-
bilisme en t niet uitgezonderd, waarover  men hier  geen 
boeken of tijdschrifte n aantreft. 

e firm a Wed. J. Ahrend &  Zoon is zelf niet achtergebleven, want een 
groot aantal der  vermelde werken hebben aan haren ondernemingsgeest het 
verschijnen te danken. Van hare jongste uitgaven zond zij  ons onlangs een 
en ander  ter  bespreking. r  verdient allereerst vermelding : 

s . k voor  den aanleg van in-
richtingen tot afvoer  van huis- en hemelwater  en faecaliën. ten dienste van 
Gemeente- en particulier e Architecten, Bouwkundigen. Opzichters, d 
gieters en Studeerenden door  C. Visser. 

Over  dit belangrijk onderwerp bestond in onze taal voor  zoover  ons be-
kend tot heden niets anders dan het voor  eenige jaren verschenen boekje 
van F. van Erkel . e g van het bebouwde Erf . dat wij  indertij d 
gunstig beoordeelden, omdat het gedeeltelijk in een langgevoelde behoefte 
voorzag en dan nog een klein werkje over g van . Bletz. 

n heer  Visser  komt dus de eer  toe ons te hebben geholpen aan een 
systematisch ingedeeld handboek waarin het belangrijk onderwerp in al 
zijn onderdeden zoo volledig mogelijk wordt behandeld. 

Vacant e Betrekkingen . 1 
— S ch  ij  v e  eken  vertrouwd met eenvoudige terreinopne-

mingen. Salaris naar  bekwaamheid. Schriftelijk e sollicitaties (zonder  teeke-
ningen), onder  No.  Bur. Bouwk. Weekblad. . n . 
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Gent. 
Slot. (Zie bladz.

e abdij  van St. Bavo is grootcndeels een bouwval en 
men schijnt daarmede niet anders voor  tc hebben dan 
haar  als zoodanig in stand te houden. Zeer  waarschijnlij k 
is zij  het oudste monument der  stad en moeten wij  den 
oorsprong van Gent zoeken in een kapel aan de e 

d en een klooster  aan St. Petrus gewijd, die hier 
aan de samenvloeiing van de Schelde en de , omstreeks 

 gesticht moeten zijn door  .St. Amandus. een der  eerste 
predikers van het Evangelie in Vlaanderen. e overle-
vering zegt, dat hij  de plaats uitkoos van een voormalig 

h kamp, Castrum Gandavum. Anderen meenen, 
dat hier  een kamp van de n of Noormannen geweest 
is, een soort operatie-basis voor  hunne invallen in Gallic. 
n elk geval zijn er  in de muren nog gedeelten aan te 

wijzen, waarvan het metselverband, het z.g. opus spicatum 
of vis'chgraatverband, een zeer  hoogen ouderdom doet ver-
moeden; ook moeten er  dakpannen en tegels gevonden 
zijn, die dit vermoeden nog versterken. Allowi n Bavo, een 
edelman uit , werd door  St. Amandus bekeerd; 
hij  zeide het krijgsmansleven vaarwel en betrok een kluis, 
die hij  zich in de nabijheid van de abdij  bouwde. n
heilig verklaard, werd de abdij  aan hem gewijd en sedert 
niet anders dan St. Baafs-abdij  genoemd. Nog een ander 
heilige, St. , wordt genoemd in de geschiedenis 
der  abdij. 

e aartsbisschop van Antiochi ë stierf  Gent als
 slachtoffer  van een verschrikkelijk e pestepidemie,

in  de stad teisterde; hij  werd in de abdij  begraven 
en in  werd een kapel aldaar  aan zijn nagedachtenis 
gewijd. 

Uit dien tij d —id8o dagteekent eigenlijk in hoofd-
zaak de aanleg van de kloostergang met de omringende ge-

 waarvan thans nog de overblijfselen, grootcndeels 
als bouwvallen, aanwezig zijn. Van de oorspronkelijk -
maanslc.hc kloostergang is nog slechts ieen zuil en een boog 
bij  het m over. e gang werd in  ver-
vangen door  een Gothische kloostergang, waarvan nog 
eenige vakken bestaan. e sluitsteenen der  gewelven dra-
gen o.a. de wapens van den abt l bisschop van 

, een natuurlijke n zoon van Philips den Goede, die 
de verbouwing deed uitvoeren. Een der  merkwaardigste 
deelen van dc geheele abdij  is wel het in den -
hof in verband met de kruisgang uitgebouwde . 

Voorbeelden van dergelijke uitgebouwde lavatoria, vier 
kant of zeshoekig in grondvorm, vindt men nog in Fran-
sche abdijen als Thoronet en Fontenay. Volgens Yiollet 

c moeten deze waschplaasten der  monniken in Spaan 
sche kloosters zeer  weelderig ingericht zijn geweest. 

t Gentschc lavatorium herinnert aan dat. hetwelk men 
bij  de l van Canterbury vindt, maar  is waar-
schijnlij k ouder; Schayes noemt het een der  belangrijkste 
monumenten uit den n tijd , die men in België 
aantreft en wij  meenen ook, dat er  in dit land geen tweede 
voorbeeld meer  van kan worden aangewezen. 

j  E  E  I 'I' /.  S T E  1> A . 



t lavatorium is met een koepelgewelf overdekt en daar-
boven is het Sanctuarium, waar  de relieken van St. -
charius bewaard werden. Thans kan men deze kapel door 
middel van een trap bereiken, maar  oorspronkelijk was 
dit Sanctuarium alleen toegankelijk van het dak van de 
kloostergang door  een deur, die nu dichtgemetseld is. t 
was een veiligheidsmaatregel, om de relieken goed te be-
waren. n vreesde blijkbaar , dat onbevoegden zich daar-
van meester  zouden maken, want St. '  hulp werd 
vooral aangeroepen tegen de zoo gevreesde pest, die nog 
meermalen te Gent woedde, o. a. in  toen men het 
lavatorium tot kapel inrichtt e voor  de vereering van dezen 
heilige. Aan het water  van den put in het lavatorium 
scihreef men toen een wonderdoende werking toe. n
echter  sloeg men heel gewoon een gewelf over  den put 
en plaatste er  een pomp op. n  heeft men die ver-
wijderd en den put weder  open gemaakt. 

Aan de buitenzijde van de kloostergang tegenover  het 
lavatorium vindt men een ruimte, die thans als -
zaal wordt aangeduid, maar  vroeger  als crypt van St. 

, omdat men meende hier  den onderbouw van de 
oude l te moeten zien. n heeft deze ook 
hier  gestaan, althans de vloer  van deze zaal ligt een weinig 
onder  het niveau van den kloosterhof en er  zijn daar-
onder  grafkelders gevonden. 

n de eerste helft der  dertiende eeuw onder  het bestuur 
van den abt Boudewijn , werd waarschijnlij k deze 
ruimt e omgebouwd tot een , waarboven het -
mitorium , de slaapzaal, moet nebben gelegen. e gewelven 
zijn vernield en ingestort, maar  de rijk e e 
architectuur  maakt de l tot een der  fraaiste ge-
deelten van den bouwval. 

Verder Noordwaarts vindt men den z.g. kelder, die uit 
denzelfden tij d dagteekent als de . r  zijn 
nog fraaie zuilen en gedeelten van het gewelf, waarboven 
de graanzolders gelegen waren. 

e reeks van vertrekken, die zich langs de Noordzijde 
van den kloosterhof uitstrekt , vertoont gewelven en détails 
van Gothischen oorsprong, zoowel als van ouderen datum. 

r  is blijkbaar  in de n reeds herhaaldelijk 
verbouwd en gewijzigd. Boven deze vertrekken strekt zich 
de groote eetzaal, het , uit dat ruim . 
lang en bijna . breed is. e muren van deze haj 
zijn nog h en daarop is nog schilderwerk van 
het eind der  twaalfde eeuw te zien. e Gothische kap 
waarmede het refectorium overdekt is, is waarschijnlij k in 

 aangebracht, toen het tot kerk voor  de bezetting van 
het Spanjaardskastecl bestemd werd. 

Voor  den bouw van dit kasteel werd een deel der  abdij-
gebouwen afgebroken, maar  wat er  van overgebleven is 
heeft toch ook weer  zijn behoud aan de stichting dezer 
vesting te danken, althans gedeeltelijk want de abdijkerk , 
die eenmaal aan de Zuidzijd e van den f stond, 
moest voor  verdedigingswerken plaats maken. 

e plaats waar  zij  stond is nu grootendeeis in beslag 
genomen door  de Abdijstraat en wat er  van overbleef is 
een kleine wildernis, waar  wat brokstukken verspreid lig-
gen of opgesteld zijn. e kerk moet reeds in  gewijd 
zijn en door  de Calvinisten in  gedeeltelijk verwoest. 

Ook aan de Westzijde van den f ligt zulk een 
kleine wildernis thans als Buitentuin aangeduid. r  heb-
ben waarschijnlij k ook nog kloostergebouwen uit de twaalfde 
eeuw gestaan, althans enkele overblijfsels duiden dit aan. 

n kan dit echter  slechts vermoeden, want het zijn meest 
fragmenten uit allerlei tijden, die men hier  aantreft en 
het is de vraag of er  nog wel gegevens genoeg voor-
handen zijn, om zich een denkbeeld te vormen van den 
omvang der  abdij, in de dagen van welstand die zij  ge-
kend moet hebben toen in de dertiende en veertiende eeuw 

de graven van Vlaanderen en zelfs een koning van Enge-
land er  verblij f hielden. Zij  bood toen zeker  meer  gemak 
en weelde dan het oude, sombere Gravenkasteel in de 
stad. Zij  was toen aan den buitenkant gelegen, nu is zij 
weder  ingebouwd in een niet zeer  fraaie wijk , in de onmid-
dellijk e nabijheid van het abattoir, dat daar  vunze geuren 
verspreidt en er  allesbehalve frisch uitziet. 

n het midden der  zestiende eeuw waren de schoone 
dagen van St. Baafs-abdij  geteld. i V besloot, zooals 
wij  reeds vermeldden, tot den bouw van een citadel, om de 
turbulente Gentenaars beter  in bedwang te kunnen houden. 

e kloostergebouwen kregen een militair e bestemming; 
kruisbeelden werden afgenomen en wapenrustingen daar-
voor  in plaats gehangen, het vloeken der  Spaansche sol-
daten verving het gebedenprevelen der  vrome monniken. 

Evenwel behoefden de laatsten geen goed heenkomen 
te zoeken, want zij  werden tot seculiere kanunniken ge-
maakt en kregen de St. Janskerk in de stad, de tegen-
woordige St. Bavo-kathedraal en trokken daarheen. 

Wat betreft de lotgevallen van het Spanjaardskasteel 
kunnen wij  kort zijn. n  waren er  nog gedeelten van 
over, maar  een nieuwe citadel was inmiddels gesticht en 
in  werden de bouwvallen der  St. Baafsabdij  onder 
de hoede van de Plaatselijke Commissie tot -
ding van Oude Gebouwen gesteld. 

e Commissie is aan het opruimen, aan het graven 
en onderzoeken gegaan, heeft maatregelen voor  verder  ver-
val genomen en heeft in de nog overeind staande gebou-
wen en daarbuiten een hoogst belangrijk m van Stee-
nen voorwerpen, voornamelijk grafzerken, beeldhouwwerk 
en fragmenten ingericht. Zij  is nog bezig met graven en 
onderzoeken en brengt alles hierheen, waarvoor  elders geen 
onderdak tc vinden is. Er  is hier  dan ook een hoeveel-
heid studiemateriaal aanwezig van groote waarde voor  ieder 
die de steenen weet te doen spreken en groot genoeg 
om dagen en weken in deze bouwvallen tc kunnen door-
brengen. Bij  een vluchtig bezoek zal men het best doen 
zich tot die bouwvallen zelf te bepalen. Een gemoedelijke 
juffrou w verschaft den vreemdeling een gemakkelijk gidsje, 
samengesteld door  den conservator  A. van Wekveke, en 
laat hem dan aan zijn lot over, alsof zij  weet, dat wie 
hier  komt genoeg eerbied voor  oude monumenten heeft, 
en niet op de vingers te behoeven te worden gekeken. 

Vri j  kan men dwalen door  de gebouwen, of zich ver-
poozen tusschen de wat verwilderde bloemperken in den 
kloosterhof en peinzen over  het „Si c Transit"  of over  het 
raadsel der  bouwkunst, dat voor  de bouwmeesters der -
deleeuwen geen raadsel was. 

( Vereenigingen . $ 

A E T . 

E E N E STA N E 

. 

Prof. . - Brugmans heeft Woensdagavond voor  Arthi -
tectura et Amicitia , tc Amsterdam, een lezing gehouden 
getiteld: Een bezoek aan een Nederlandsche stad in dc 
middeleeuwen. 

Spr. herinnerde eraan, dat men eerst in de  eeuw 
begonnen is de stadsstraten te plaveien. n Groningen werd 
in  het eerste voetpad gemaakt, namelijk het Cremer-
riep. Utrecht plaveide eerst in  de Neude met kie-
zclsteenen. t duurde tot in de  en  eeuw, dat 
overal de hoofdstraten behoorlijk bestraat waren. e be-
strating was natuurlij k over  het algemeen minder  goed 

dan de tegenwoordige, maar  moet toch niet bepaald slecht 
zijn geweest, omdat er  nooit klachten over  vernomen wer-
den. r  moest vóór zijn eigen huis voor  de bestrating 
zorgen; later  nam de stad de bestrating in eigen beheer, 

 hief daarvoor  straatgeld, hetwelk thans nog te Am-
sterdam bestaat. 

t den reinigingsdienst is het juist zóó gegaan; doch 
dit heeft langer  geduurd. 

e Groningsdhe reinigingsdienst bestond in  uit één 
man met één paard en één kar. 

Eerst in de  eeuw begon men met straatverlichting 
 van vetkaarsen voorziene lantaarns. 

e steden bestonden in de middeleeuwen grootendeeis 
uit houten huizen; vandaar  de groote stedenbranden, waar-
bij  doorgaans een geheele stad verwoest werd. Bijna geen 
stad is daarvoor  gespaard gebleven. 

Bij  deze openbare rampen kon op iedere spierkracht en 
beleid beslag gelegd worden. Er  werden vele maatregelen 
genomen om ze te voorkomen. n begon in  het 
gebruik van pannen voor  dakbedekking inplaats van riet 
in de hand te werken. Ook moedigde het bestuur  dezer 
stad, reeds in dien tij d spreekwoordelijk om haar  ,,veVnuft" 
in andere opzichten bekend, het bouwen van steenen hui-
zen aan. Onder i V en Filip s  werden in verschil-
lende groote steden maatregelen genomen, waarbij  de aan-
zienlijken verplicht werden hun houten huizen af te bre-
ken en door  steenen huizen te vervangen. e minder  ge-
goeden kregen voor  dit doel subsidie. 

Verloren geraakt is hierdoor  de karakteristieke hout-ar-
chitectuur, die aan onze steden zulk een schilderachtig 
cachet gaf. Onze voorouders hebben trouwens nooit ge-
restaureerd, maar steeds hebben alle tijden hun eigen kunst 
voor  de oude in de plaats gesteld. 

n de  eeuw begint zich het winkelwezen te ont-
wikkelen, en verschijnen in het stadsbeeld de luifels, de 
eene al fraaier  dan de andere, die oorspronkelijk niets an-
ders zijn dan neergeslagen benedenluiken, met de boven-
luiken erop ter  bescherming tegen den regen. 

Spr. schilderde vervolgens de bekende beteekenis van 
de markt , het middelpunt in het stedelijk leven der  mid-
deleeuwen, met de groote gebouwen: de kerk, het stad-
huis, het wijnhuis, het rechthuis en de onmisbare waag. 
Vervolgens verfrischte spreker  op onderhoudende wijze de 
herinnering aan veel van het vroeger  geleerde omtrent 
middeleeuwsche zeden, levenswijze, rechtspleging enz. 

T E N V A N N 

BON  V A N E . 

Vergadering van  Januari  des namiddags 

te  uur  in American l te Amsterdam. 

e voorzitter  opent de vergadering en heet het nieuw 
toegetreden lid , den heer  P. G. Buskcns van , 
welkom. j  spreekt daarbij  den wensch uit, dat de Bond 
in hem een ijveri g lid moge vinden en deze hem weder-
keerig moge geven wat hij  er  in gezocht heeft. n 't bij -
zonder  druk t hij  hem op het hart, in zijn kwaliteit van 
lid van een openbaar  college (i. c. den gemeenteraad van 

) de beginselen van den Bond te propageeren, 
ten einde de begrippen die in dergelijke college's omtrent 
den architect en zijn beroep gemeenlijk bestaan te verhel-
deren. 

e heer  Buskens dankt den voorzitter  voor  zijne welwil-
lende woorden en belooft naar  zijn beste krachten in den 
Bond werkzaam te zullen zijn. 

e notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
e voorzitter  deelt mede, dat de heer  Cuijpers hem ver-

docht heeft de volgorde van de agenda te wijzigen, en 

hem in de gelegenheid te stellen zijne inleiding tot bespre-
king van de „Voorschrifte n voor  werken van betonijzer" 
te houden, waarmede de vergadering instemt. 

e heer  Cuijpers nu het woord erlangende zegt: Er  zijn 
tegenwoordig vele technieken die zich niet ontwikkelen al» 
de vroegere ambachten, waarmede de architecten van zelf 
en langzamerhand vertrouwd raakten, en die ze met vol-
komen zaakkennis leerden toepassen; doch wier  ontwik-
keling veel sneller, en langs meer  wetenschappelijken weg 
gaat, zoodat ze meer  speciaal het domein worden van den 
specialist, die zich geheel en al aan de studie van die 
techniek kan geven en welke daardoor  ook afzonderlijk 
gecodificeerd worden. Niettemin worden die technieken door 
den architect bij  zijn bouwwerken toegepast, en zou hij  ze 
geheel moeten beheerschen, daar  bij  hem ook de verant-
woordelijkheid voor  de soliditeit van den bouw berust. 

Eene dezer  zeer  op den voorgrond tredende technieken 
is het gewapend beton, dat de architect voor  velerlei con-
structies toepast, doch waarvan hij  in zeer  vele gevallen 
die constructies zelve niet vaststelt en de statische bere 
keningen daarvoor  niet maakt. l is het dc specialist, 
die naar  de gegevens omtrent belastingen, de toe te laten 
uitwendige afmetingen, hem door  den architect verstrekt, 
zelve de constructie vaststelt en berekent, en daarna ook 
het werk voor  eigen risico uitvoert. Nochtans legt de wet 
in art.  van het B. W- de geheele verantwoordelijk-
heid van de soliditeit van het gebouw op den architect. 

Eveneens wijzen in de verschillende bouwverordeningen 
de artikelen handelende over  de aanvrage voor  de bouw-
vergunning, op deze verantwoordelijkheid, en nu rijst van 
zelve de vraag, in hoeverre, ten opzichte van gewapend 
betonconstructies de architect die verantwoordelijkheid kan 
of moet aanvaarden, of in hoeverre deze op den fabrikan t 
der betonconstructie kan of behoort afgewenteld te wor-
den, en in hoeverre deze verantwoordelijkheid zou kunnen 
rusten op het bouwtoezicht, dat de constructie goedkeurde. 

Spreker  wijst er  op, dat we bij  gewapend betonconstruc 
ties ten opzichte van die verantwoordelijkheid in een heel 
ander  geval verkeeren dan ten opzichte der  gewone ambach-
ten. Bij  elke constructie in laatstgenoemden is aan den 
uitwendigen vorm, haar  afmetingen vaak als 't ware op 
't gevoel te constateeren of zij  sterk genoeg is. e vorm 
en afmetingen zijn een voortdurende zich zelf demonstree-
rende controle over  de sterkte der  constructie. Bij  gewa-
pend beton is dit echter  anders. Waar deze berust op het 
in juiste verhouding en wijze tezamen voegen van twee 
materialen waarvan er  één geheel aan het oog onttrokken 
wordt en het andere in zijn uiterlij k niets over  zijn wer-
kelijk e samenstelling zegt, kunnen uitwendige vorm en af-
metingen der  constructie geen maatstaf zijn voor  haar  sterk-
te. Bovendien kunnen kleine afwijkingen in de samenstel-
ling van het materiaal grooten invloed op de sterkte der 
constructie hebben, zoodat de kans voor  verrassingen bij 
gewapend betonconstructies veel grooter  is dan bij  die in 
eenig ander  der  gebruikelijk e materialen uitgevoerd en dien-
tengevolge de verantwoordelijkheid voor  hun soliditeit veel 
moeilijker  is te dragen. 

Toch vreest spreker, dat, wanneer  de architect n iet de 
verantwoordelijkheid van de door  hem gebezigde gewapend 
betonconstructies op zich neemt, hij  langzamerhand een 
te administratieve positie bij  de leiding van zijn bouwwerk 
ÏOU gaan innemen. j  erkent echter, dat de architect bij 
de aanvaarding der  verantwoordelijkheid, zichzelve weder 
vooraf zal moeten dekken tegen verrassingen, en dat bijv. 
a l l e details eener  constructie vóór de aanvrage van boven-
genoemde bouwvergunning, (waarbij  hij  reeds verantwoor-
delijkheid aanvaardt) zijn vastgesteld, eene omstandigheid, 
die tot nu toe zelden of nooit vervuld werd. Volgens het 
gebruik toch maakt de specialist gewoonlijk een voorloopig 
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plan, waarop de bouwvergunning wordt verkregen in de 
verwachting, dat de details successievelijk aan het oordeel 
van dat bouwtoezicht zullen worden onderworpen. Er  is ook' 
meestal geen tij d genoeg om een plan vooraf geheel com-
pleet door  te werken en vast te stellen. 

Spreker  wil hierop niet verder  ingaan doch de volgende 
vragen stellen, waaromtrent hij  het oordeel der  vergade-
rin g vraagt: 

. Welke verantwoordelijkheid draagt de architect ten 
opzichte van de ontwerpdetails en de berekeningen. 

. Welke moet de houding zijn van den architect tegen-
over  de voorschriften van de Vereeniging van B. . 

. WTelke verantwoordelijkheid neemt het Bouw- en 
Woningtoezicht over  nadat de berekeningen aldaar  zijn over-
gelegd en goedgekeurd voor  de uitvoering. 

. Welken invloed moeten wij  aan het Bouw- en Wo-
ningtoezicht laten in de beoordeeling der  soliditeit van de 
uitvoering. 

V . Als dc noodzakelijkheid wordt erkend, dat de ar-
chitect'  voor  de uitnoodiging tot inschrijvin g voor  een be-
ronijzerwerk of wel voor  dat de keuze is gedaan, aan welke 
firm a een dergelijk werk wordt opgedragen, hij  zich ver-
zekere in hoeverre zulk een firm a beschikt over  de ele-
menten die eene werkelijk grondige theoretischen opzet en 
berekening, en een goed verzorgde practische uitvoering 
kunnen waarborgen is het dan wenschelijk en juist in 't be-
stek de volle verantwoordelijkheid volgens art.  B-
W. (dus ook die van den architect afwentelen en) te bren-
gen op den aannemer der  betonijzerwerken. 

. e ver  moet zich in zulk een geval het toezicht 
over  dc uitvoering uitstrekken ? 

r  wordt herinnerd aan de vele moeilijkheden die de 
nauwgezette naleving van de voorschriften bovengenoemd 
oplevert bij  burgerlijk e bouwwerken, wat aangaat het 

continue storten, 
horizontale lagen, 
hoogte der  lagen, 
beslissing omtrent weersgesteldheid. 

Spreker  licht zeer  in 't kort deze vragen toe waarna 
hij  de vergadering verlaat. 

c voorzitter  zegt, dat het niet mogelijk is voor  de ver-
gadering, op de vragen door  den heer  Cuijpers gesteld 
in te gaan, doch dat een weg dient gezocht te worden voor 
de beantwoording ervan, daar  zij  van zeer  veel gewicht 
te achten zijn. j  stelt dat punt aan de orde. 

e heer  Weissman is het daarmede eens en herinnert 
traan, dat in 'talgemeen de rechtspositie van den archi-
tect in verband met art.  B. W. niet vaststaat. 

j  stelt voor  eene commissie te benoemen om de vragen 
te behandelen en praeadvies uit te brengen aan de ver-
gadering. 

Verschillende sprekers gaan in op de door  den heer 
Cuijpers gestelde vragen, doch zijn daarmede buiten de 
orde. 

e heer e Jongh sluit zich bij  het door  den heer 
Weissman gezegde aan, en voegt daaraan toe, dat ook bij 
de behandeling van het A. V.-vraagstuk in het bestuur  de 
wensehelijkheid werd uitgesproken de rechtspositie van den 
architect tegenover  aanbesteder  en aannemer vast te stellen. 

e voorzitter  kan zich met het denkbeeld van een com-
missie vereenigen en vindt in het laatst door  den heer 

e Jongh gesprokene aanleiding de A. V.-commissie van 
den Bond de bcstudeering van het vraagstuk op te dragen. 

 )e vergadering is echter  van oordcel dat eene afzon-
derlijk e commissie gewenscht is, en draagt het Bestuur 
op de leden daarvoor  aan te wijzen. 

e heer  Frowein meent, dat het gewenscht is een rechts-
geleerde in die commissie op tc nemen. 

e voorzitter  merkt op, dat het beter  zal zijn dat eerst 

de architecten zelve de zaak bestudeeren en dan later  een 
juris t over  den vorm der  eventueel te ontwerpen regeling 
te raadplegen, met welke zienswijze de vergadering zich 
vereenigt. 

g wordt gedaan van ingekomen stukken w.o.: 
i° . Een schrijven van den heer  Weissman, in zake de 

verbetering der  toegangswegen nabij  de Amsterdamsche 
Poort te m met aanbod deze zaak in de ledenver-
gadering in te leiden welk aanbod door  het bestuur  gaarne 
werd aanvaard. 

 Een schrijven van den Algemeenen Nederlandschen 
Opzichters- en Teekenaarsbond, verzoekende een toeslag 
op de salarissen van opzichters en teekenaars in dienst 
bij  leden van den Bond ter  gemoetkoming aan de gevol-
gen der  levensmiddelenduurte. 

t Bestuur  heeft gemeend op dit schrijven geen prae-
advies te moeten uitbrengen, doch de beslissing geheel 
aan de vergadering te moeten overlaten. 

e heer  Weissman meent, dat elk lid van den Bond 
voor  zich zelve zal hebben te beslissen of hij  gevolg aan 
het verzoek wil geven of niet, en dat een vergaderingsbe-
sluit in deze materie niet op zijn plaats is. 

e heer e r  is van dezelfde meening. 
e heer e Jongh wijst er  op, dat niet uit het oog 

verloren moet worden, dat dc salarissen van opzichters 
en teekenaars de laatste jaren zeer  zijn verbeterd, en dat 
van een noodstand op dit oogenblik geen sprake is. j 
meent ook, dat het niet noodig of nuttig is zich over  de 
al of niet wensehelijkheid van een eventucelen toeslag uit 
te spreken. 

e heer  Buskens zegt, dat het schrijven van het idee 
uitgaat, dat er  een noodstand aanwezig is, doch, moge 
deze al bestaan hebben, dan is die toch reeds voorbij . 

j  deelt mede, dat zijne ervaring als lid der  duurtccom-
mistsie te , hem leerde, dat geen noodstand aan-
wezig is geweest. j  stelt voor  op het schrijven te ant-
woorden, dat de Bond daarop niet in kan gaan. 

e voorzitter  stelt voor  om te antwoorden, dat de zaak 
aan de prudentie der  leden individueel behoort overge-
laten te worden, waarmede de vergadering zich vereenigt. 

t t over  het ontwerp der  Commissie tot 
herziening der  Algemeene Administratieve Voorschriften. 

e voorzitter  releveert in 't kort de geschiedenis van 
dit vraagstuk en constateert met voldoening dat de Com-
missie die het t uitbracht op alle belangrijke pun-
ten de zienswijze huldigde die in het concept voor  A. V.-
wijziging door  de Bondscommissie samengesteld, was neer-
gelegd. 

e heer  Weissman meent, dat een woord van dank aan 
onze A. V.-commissie ten zeerste op zijn plaats zal zijn-

e voorzitter  zegt, dat het zijn bedoeling was, dat woord 
van dank te spreken, doch dat het applaus der  vergadering 
op het door  den heer  Weissman gezegde het nu over-
bodig maakt. 

e heer e Jongh vraagt, wat nu met dat rapport zal 
gebeuren, of het nu in den Bond zal behandeld worden. 

e heer  Van Goor merkt op, dat het concept waarover 
het rapport werd uitgebraoht, werd samengesteld door  af-
gevaardigden van dc . t. b- d. Bouwkunst, den Aan-
nemersbond en de Vereeniging van e ingenieurs, 
doch dat beide laatstgenoemde vereenigingen, hun ziens-
wijze over  het concept nog niet te kennen gaven. j  meent, 
dat het verstandig zal zijn af te wachten totdat van die 
zijde de meeningen zijn kenbaar  gemaakt, om daarna de 
kwestie in haar  geheel te behandelen. 

e heer , lid der  A. V.-commissie van den 
Bond, zegt, dat dit ook de meening dier  Commissie is, 
waarna de vergadering zich met die zienswijze vereenigt. 

Aan de orde is nu dc benoeming eener  commissie tot 

Gent. - St. . 

Platte grond.  Schaal



nazien der  rekening en verantwoording van den Penning-
meester  over  waartoe worden benoemd de heeren 

. A. , J. P. Stok Wzn. en Foeke , die deze 
benoeming aannemen. 

e voorzitter  verleent nu het woord aan den heer  Weiss-
man, om het vraagstuk der  verbetering van de toegangs-
wegen nabij  de Amsterdamsche Poort te m toe te 
lichten. 

e heer  Weissman zegt, dat ook hier  zich weer  de oude 
strij d zich openbaart tusschen de zucht om het oude be-
staande te sparen en de eischen die het moderne verkeer 
stelt. n vroeger  tijden stoorde men zich niet aan het 
bestaande, maar  brak het af als het in den weg stond. 
Tegenwoordig zijn we zuiniger  met wat vroeger  eeuwen 
ons hebben nagelaten; en dan is het bijna altij d zeer  moei-
lij k om met behoud van het oude aan de nieuwere eischen 
te voldoen. 

e Amsterdamsche Poort is de laatste herinnering aan 
het beleg van , en al is zij  niet gebouwd om schil-
derachtig te zijn, zoo is hij  toch veel te aardig, en een 
veel te typisch overblijfsel der  oude vestingwerken dan 
dat iemand er  aan zou denken haar  te sloopen. t dit 
al is hij  voor  het verkeer  een sta in den weg; de vroeger 
bijna verlaten weg tusschen m en Amsterdam, heeft 
nu weer  een druk verkeer  van wandelaars, en met fiet-
sen, auto's en electrische tram verkregen, zoodat het drin -
gend noodig is de verkeerswegen daar  ter  plaatse te ver-
ruimen. 

Spreker  demonstreert nu de verschillende plannen die 
daarvoor  zijn opgemaakt en herinnert daarbij  aan een zeer 
goed denkbeeld, dat in een der  laatste dagen in de r 
lemsche Courant"  aan de hand is gedaan, nl. om een 
breede verkeersweg van . te maken van de Poort 
in de richting : e Spaarne, . 

Allereerst is er  een plan van B. en W. om dc bestaande 
brug voor  de poort af te breken en iets verder  een nieuwe 
te leggen. 

e poort komt dan doelloos te staan. e directeur  van 
P. W. te , de heer , heeft hiervan het 
bezwaar  gevoeld en stelde daarom voor, naast de voet-
brug een brug voor  het verkeer  per  as te maken; geen 
schoone oplossing volgens spreker. t raadslid t 
vereenigde daarom beide bruggen ten einde een meer aesthc-
tisch geheel te verkrijgen. 

n dat geval zou de poort echter, naar  veler  meening 
hinken. e heer  Weissman heeft daarom een plan gemaakt 
waarbij  de brug zóó breed is, dat zij  ter  weerszijden van 
de poort uitsteekt. 

Spreker  ontkent, dat de poort dan zal komen te staan, 
wat men noemt op een presenteerblaadje en hij  wijst er 
op, dat de Waag te Amsterdam een zelfden stand inneemt 
als hij  aan de Amsterdamsche Poort te m toedenkt. 

Eindelij k is er  nog een plan van het raadslid Wilkens, 
dat gelijksoortig is als dat van den heer , met dit 
verschil, dat de heer  Wilkens de brug ten Zuiden van 
de Poort legt en de heer t ten Noorden. 

Voor m is het van groot belang, dat een goede 
oplossing gevonden wordt. Spreker  blijf t vasthouden aan 
zijn plan verbonden met het bovengenoemde in de -
lemsche Courant"  aangegeven plan tot verkeersverbetering. 

Bij  de gedachtenwisseling werd opgemerkt, dat laatst-
genoemd plan het leggen van een brug over  het Spaarne 
noodzakelijk zou maken. t zou te betreuren zijn, omdat 
hierdoor  de fraaie bocht van dit water  bedorven zou wor-
den. Van andere zijde werd gevraagd of het nu wel nood-
zakelijk is, het verkeer  van de zijde van de Amsterdam-
sche Poort door  de stad te leiden; deze spreker  meende, 
dat overwogen moet worden het tot stand komen van een 
ceintuurbaan van d e tram. e heer  Weissman antwoordde. 

dat de s daar  niet erg op gesteld zullen zijn. 
Zi j  willen juist het verkeer  dóór de stad leiden. e aan-
dacht van den heer  Weissman wordt er  op gevestigd, dat 
een vergelijking tusschen de Amsterdamsche Poort en dc 
Waag te Amsterdam niet opgaat, omdat de Waag vroe-
ger  wel is waar  een poort was, doch door  onze voorvade-
ren vervormd werd tot een gesloten gebouw, dat geen 
herinneringen aan zijn oorspronkelijke bestemming wakker 
roept. 

Bleek er  geen eenstemmigheid omtrent de wijze van op 
lossing van het vraagstuk te bestaan, omtrent het behoud 
van de poort was geen verschil van meening en ten slotte 
werd aan de permanente commissie der e le-
den van den Bond opgedragen het vraagstuk in studie 
te nemen en zoo spoedig mogelijk rapport aan het Be-
sJtuur  uit te brengen, dat daarna in een adres aan het 
gemeentebestuur  de zienswijze van den Bond zal kenbaar 
maken. 

e heer  Buskens zegt uit het verslag der  vorige leden-
vergadering van den Bond gezien te hebben, dat de heer 
Weissman zijn leedwezen had uitgesproken, dat bij  de be-
handeling der e e in 
den d zoo weinig notitie was genomen van het desbe-
treffende door  de Permanente Prijsvraagcommissie ingezon-
den adres. 

j  stelt er  als lid van den n raad prij s 
op te verklaren, dat wel degelijk de noodige aandacht aan 
dat adres is geschonken, zooals hij  reeds schriftelij k onder 
overlegging van het raadsverslag aan het bestuur  heeft 
te kennen gegeven. 

e voorzitter  erkent de juistheid van de mededeeling 
van -den heer  Buskens en zegt, dat het Bestuur  ook voor-
nemens was de vergadering hieromtrent in te lichten, wat 
nu door  de mededeeling van den heer  Buskens zelve over-
bodig geacht mag worden. 

e voorzitter  brengt nu een woord van dank aan den 
heer  Foeke s voor  de door  hem gegeven expositie 
van zijn werk en belegt daarna eene huishoudelijke verga-
dering. 

n deze vergadering komt ter  sprake de houding door 
den heer  Walenkamp indertij d aangenomen met betrek-
king tot de kwestie: waar  het l t te 
bouwen. 

t Bestuur  had gemeend verplicht te zijn den heer 
Walenkamp in een schrijven te moeten wijzen op de min-
der juiste en van geringschatting getuigende wijze, waarop 
hij  zich in een openbaar  geschrift over  de bevoegdheid 
der ledenvergadering van den Bond ten opzichte van het 
vraagstuk bovengenoemd, had uitgelaten, en had hem in 
overweging gegeven in de eerstvolgende vergadering daar-
over  opheldering te geven. 

e heer  Walenkamp hieraan gevolg gevende, betreurt 
het, dat wat hij  geschreven had, het bestuur  tot diens 
opvatting had gebracht en zegt dat het in elk geval niet 
zijne bedoeling is geweest de bevoegdheid der  vergade-
rin g aan te tasten, of op eenigerlei wijze den Bond in het 
openbaar  te hebben willen kleineeren. 

e voorzitter, acte nemende van het door  den heer 
Walenkamp gezegde, sluit daarmede het incident. 

r  niemand verder  het woord verlangt, sluit de voor 
ziter  de vergtadering. 

t Bestuur  van den Bond verzond de navolgende adres-
sen als: 

i° . een adres met toelichting aan den raad der  ge-
m in zake de verbetering der  verkeerswegen 

nabij  de Amsterdamsche Poort aldaar; 
 op verzoek van de j  tot bevordering der 

Bouwkunst, een adres aan den gemeenteraad van Zaan-

dam en een aan Zijn e Excellentie den r  van Wa-
terstaat, ter  zake der  voorgenomen bebouwing van het -
plein te Zaandam; 

 een adres aan het Gemeentebestuur  van 's Graven-
li age ter  zake de bebouwing van het Gevers i 
te Scheveningen. 

e sub i° en  genoemde adressen volgen hieronder: 

Aan Burgemeester  en Wethouders 

van . 
Edelachtbare . 

e Bond van Nederlandsche Architecten, kennis geno-
men hebbende van de verschillende plannen tot verbetering 
der toegangswegen nabij  de Amsterdamsche Poort te -
lem, is bij  de bespreking dier  plannen in zijn vergadering 
van  Januari  tot de overtuiging gekomen, dat geen 
dier  plannen eene oplossing van het vraagstuk geeft, waar-
bij  een goede verkeersweg is verkregen en waarbij  tevens 
het karakteristiek monument op zijner  waardige wijze wordt 
gespaard. 

e vergadering was van oordeel, dat de gewenschte 
verbetering eenvoudiger  en op meer  afdoende wijze ver-
kregen kon worden door  haar  buiten onmiddellij k verband 
met de Poort tot stand te brengen, waarvan de mogelijk-
heid uit het hierbij  gaande plan met toelichting kan blijken 
en waarbij  ook de Poort in haar  eigenaardig karakter  van 
Oude Walpoort geheel ongeschonden gehandhaafd kan 
worden. 

t ligt niet op den weg van den Bond en ook niet 
in zijne bedoeling U voor  te stellen de uitvoering van 
d i t plan te overwegen, doch waar  daaruit blijkt , dat aap 
de eischen van het moderne verkeer  kan worden voldaan, 
zonder  daardoor  een der  meest schilderachtige monumen-
ten in Uwe gemeente te schaden, meent hij  er  de vrijhed 
aan te mogen ontleenen Uw College te verzoeken, aan 
een of meer aesthetisch deskundigen op te dragen het 
vraagstuk van uit het door  den Bond aangegeven gezichts-
punt te bestudeeren, en U te adviseeren, vóórdat een be-
slissing omtrent een der  aanhangige plannen worde ge-
nomen. 

'tWel k doende, 

e Bond van Nederlandsche Architecten 

. P. C E , Voorzitter . 

C. N. VA N , ie Secretaris. 

Amsterdam, t

L e e s t a f e l . 

 No.  O f f i c i e e l G e d e e l te Af -
deeliog Amsterdam v. d. , t. b. d. B. Algemeene Vergadering van

t  — Afdeeling Arnhem. Vergadering van t
W a ar zi j n wij  a a n g e l a n d? door . P. Berlage Nz. uit : «de 

Beweging.» 
e B o u w k u n st bij  Venlo, met afbeeldingen. 

e  ed en d a a g s c h e s t e d e n b o u w. Boekbeschouwing door 
. E . van a Vlieg. 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

V e r s l ag van de  Gewone g van  Apri l
e B o u w k u n st in Amerika. Frank d Wright , Archi -

tect te Chicago (vervolg) met afbeeldingen. 
E en n a t i o n a al g e s c h e n k, door  Prof. A . J . n (vervolg). 
'' e A f f i c h e - k w e s t i e op de vergadering van het kunstenaarsver-

l'und . 

e B o u w w e r e ld No. e A m s t e r d a m s c he P o o rt te 
, door J. . W. n b. i. 

V e r b e t e r i n g van het verkeer  bij  de Amsterdamsche Poort te -
lem, door A. W. Weissman, met afbeelding. 

G e m e e n t el ij  ke woningbouw te Ulm. 
N o g m a a l s: Waarom geen loodwit-verbod, door  C. P. van . 

E  No. t Nederlandsen Natuur- en Ge-
neeskundig Congres, door . A . van Sandick c. i. 

t d u b b e l s c h r o e f s t o o m s c h ip n der  Nederlanden», 
door  J. . C. Salberg (slot) met afbeeldingen en  platen. 

A f s c h e id van W. A . . Piepers a's hoofdingenieur  voor  het stoom-
wezen (met portret) . 

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Werktuig - en Scheepsbouw van 
het . , van s van t

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Electrotechniek van het . 
, van s van t

B B. v. T . No.  Officieel gedeelte. — 
Aankondiging van vergaderingen. — n voor  zeeschepen (slot). 
— Watertorens. — Gemengd. 

E  No.  N e d e r 1. A a n n e m e r s b o n d. Officieele 

E en j o n g e A f d e e l i n g en een oude quaestie. 
A f d e e 1 i n g s v e r s 1 age n. Groningen t

E E E No.  Tentoonstelling 
van . — e zig-zag-oven. — e om mageringsmidde-
len voor  kleiproducten te vervaardigen. — e vervanging van steenkool 
door olie. Nieuwe wijze van bestrijding van ketelsteen. 

 No. n dit nummer vinden wij  het vervolg van het artikel «Van 
ineengestorte, gescheurde en gebladderde cementwerken» alsmede een stukje 
«Over de vernieling van Beton door  bestanddeelen van den bodem». 
Blijkbaa r  acht de e het noodig, de gebreken van cement- en beton-
constructies hier  en daar  aan de lezers voor  te houden, ten einde de voor-
deelen van baksteenconstructie beter  te doen uitkomen, maar  wij  gelooven 
toch. dat zij  dit doel beter  zou bereiken door  verspreiding van meer  kennis 
omtrent baksteen en het geven van voorbeelden, wat men met dit materiaal 
bereiken kan. Zi j  doet dit laatste ook, maar  maakt daarbij  nog maar  een 
zeer  bescheiden gebruik van de voorbeelden, die voorhanden zijn ; zij  zou 
o. i. meer  moeten voortzetten, wat indertij d door  A. W. Weissman in zijn 
boek «de Gebakken Steen» begonnen is, en wat het eerste betreft, wie 
zich voor  baksteen interesseert zal in dit nummer de artikeltje s «Onze 
wegen, klinker - of steenslagwegen ?» en «Welke eischen stelt de e 
Architectuur  aan de Baksteenindustrie ?», ofschoon beide overgenomen, be-
langrijke r  vinden dan de andere. 

Ter illustrati e zijn hier  afbeeldingen gegeven van de in aanbouw zijnde 
. T . School te t en van de Westwood-school te Cincinnati in 

Amerik a 

. 

. B. en W. hebben aan den raad voorgesteld, voor  de oprichtin g 
van een volledige installatie voor  vuilverbrandin g inclusief gebouw, trans-
portinrichtingen , enz. een bedrag van f  beschikbaar  te stellen. n 
deze som is begrepen f  voor  de complete verbrandingsinstallatie. 
B. en W. vragen aan den raad machtiging voor  levering, opstelling en in 
bedrijfstellin g van een inrichtin g volgens het z contract 
aan te gaan met d ï maatschappij  Vesurio te . 

. Nieuw gebouw voor  Binnenlandsche Zaken. 
t Augustus zal, wanneer  he>. e van Buitenlandsehe Zaken 

verhuisd is naar  het Plein, het e van Binnenlandsche Zaken tijde-
lij k in het tegenwoordige gebouw van Buitenlandsehe Zaken worden gevestigd. 

n zal, naar  men verder  verneemt, het oude gebouw van Binnenlandsche 
Zaken afgebroken worden en een nieuw gebouw verrijzen in het karakter 
van de . n aan den Vijverberg . t gebouw zal een 
verdieping hooger  worden opgetrokken, en het beroemde «Torentje», aan 
den Vijver , zal blijven bestaan, doch: gereconstrueerd. 

t P a 1 e i s -  a a d h u i s. 

. r  dagen is in de N. . Ct. de wenschelijkheid uitge-
sproken, dat een drietal rechtsgeleerden zou uitmaken, hoe het eigenlijk 
juridisc h met den eigendom van het s stond. 

h is echter  de zaak ook van veel belang, namelijk om precies 
te weten, wat er  eigenlijk in  en  is voorgevallen. t kan daarom 
zijn belang hebben mede te deelen, dat aan prof. . Brugmans te Am-
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sterdam dezer  dagen door  de s van Binnenlandsche Zaken en van 
Waterstaat vergunning is verleend om de n van
na te gaan, wat daar  over  de bovengenoemde quaestie is te vinden. t 
is, naar  wij  vernamen, het voornemen van prof. Brugmans eerlang alle 
stukken te publiceeren, welke betrekking hebben op den overgang -
huis-Paleis onder k Napoleon en Willem . Zoodoende kan de 
juridisch e vraag dan ook van zelf tot oplossing komen. 

. Burgemeester  en Wethouders van m hebben dc 
volgende architecten uitgenoodigd vóór  November  een ontwerp in 
te zenden voor  den bouw van een nieuw raadhuis: . P. C. de Bazel, ar-
chitect te Bussuin: . Brinkma n en C. B. van der  Tak, architecten te . 
terdam; Prof. i  hoogleeraar  te : C. N. van Goor  en W. 
F. Overeynden, aichitecten te ; Prof. J. F. r  b. i., hoog-
leeraar  te ; W. t Czn., architect te ; J . A . G . van 
der  Steur  b. i.. architect te 's-Gravenhage, en Jan Stuyt, architect te Am-
sterdam. 

. t gemeentebestuur  alhier  ontving dezer  dagen een brief van 
den r  van Binnenl. Zaken, in welken werd medegedeeld, dat het 
gebouw, door  de gemeente Gouda ten behoeve van de . . B. S. afge-
staan, naar  het oordeel van de betrokken autoriteiten voor  die bestemming 
niet meer  geschikt is en door  verbouwing niet afdoende zal kunnen wor-
den verbeterd, zoodat voor  hel geval die school in deze gemeente geves-
tigd , een nieuw gebouw zal moeten worden gesticht. 

e r  wil , dat de gemeente, zal de . . B. S. hier  gevestigd 
blijven , de verplichtin g tot stichting en inrichtin g van een nieuw gebouw op 
zich zal nemen overeenkomstig door  de regeering te stellen eischen op het 
daartoe door  de gemeente ter  grootte van . kosteloos aangeboden 
terrein aan de . e kosten voor  stichting en inrichtin g van het 
gebouw worden geraamd op f

Vóór i a.s. dient de raad hierover eene beslissing te nemen. 

NlEÜWE . e gemeenteraad heeft besloten tot het bouwen van 

een ziekenhuis, ook voor  besmettelijke ziekten. r  het k zal een ver-

goeding van  pCt. voor  huur  worden gegeven. 

Vacant e Betrekkingen . 1 
— C h e f - t e e k e n a a r - c o n s t r u c t e u r, bij j  voor  Gewa-

pend Beton. Brieven letter  G. C.  Adv.-Bur . . V. Alta . . 
n . (0 

— B o u w k u n d i g-O p z i c h t e r-T e e k e n a a r ten behoeve van den 

bouw eener . k op h Architecten-bureau. Brieven letter  T . 

aan het Bureau van het Bouwk. Weekblad. t n . 

O 

— T w ee b o u w k . o p z i c h t e rs (P.G.), bekend met gewapenden beton-

bouw. Brieven, onder  no.  Bureau der  Prov. Groninger  Courant te 

Groningen. (!) 

h O p z i c h t er  bij  de werken tot uitbreidin g van de 
haven te Colijnsplaat (Noord-Beveland). Salaris f  p. maand. Sollici-

tatiestukken tot  Apri l bij  den Burgemeester.

— B o uw k.-O p z i c h t e r-T e e k e n a a r, te Amsterdam. Salaris f

per  maand. Brieven onder  No.  aan J . . en G. van , -

tenstraat  Amsterdam. (') 

— r . O. in bezit acte , d of . Brieven onder  letter 
E O  W. N. J . van s Alg. Adv.-Bur . Witt e . . 

(O 
— T e ek en aar. bij n &  Wessel (afdeeling Centrale Verwarming). 

Aanbiedingen schriftelij k aan het r  te , Oldenbarnevell-

straat  (0 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a ar  met ervaring in boerderijenbouw. 

aan het t van n en Gebouwen. Voorloopige 

aanstelling van zes maanden met ingang van  October  of vroeger. Sala-

ri s f  a f  per  maand. Schriftelijk e aanmelding aan den r  van 

het . (0 

— T e e k e n a ar  aan de j  voor  Scheeps- en Werktuigbouw 

«Fijenoord» te . Afdeeling Suikermachines. Aanbiedingen aan 

de .

— r  Betonijzerwerkeo als deelgenoot in een gevestigde zaak 

Brieven onder lett. . F.  a.h. Adv.-Bur . A. de la , Amsterdam. 

(0 
— O n d e r b a z en bekend met Gewapend betonwerk, voor  direct. 

Brieven onder  No.  aan hel Bureau van het Alg. Nederl. Adverten-
tieblad te 's-Gravenhage. (i) 
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Een monumen t vernield . 

m anderhalf jaar  geleden vestigde de heer a 
in het weekblad ..Architectura"  dc aandacht op een haast 
vergeten monumentje van hooge waarde in het aan drui -
venkasjsen en groentetuinen rijke , aan overblijfsels van oude 
bouwkunst arme Westland, namelijk het onder  den naam 
van 'j.Torenzicht"  bekende kasteeltje te Poeldijk. 

Uit latere berichten in de dagbladen meenden wij  te 
mogen opmaken, dat wel juist was, wat ons ook van an-
dere zijde reeds was medegedeeld, dat de eigenaar  het 
wilde verkoopen, maar tevens dat het gevaar  voor  vernie-
ling geweken was, althans niet onmiddellij k dreigde. -
mers men was gewaarschuwd en wij  hebben aan het -
nisterie van Binnenlandsche Zaken een bureau, waar  eenige; 
waakzame architecten zetelen; voorts een e 
voor  onze , waarvan de Secretaris zijn ijver 
voor  de zaak nog onlangs beloond zag met den doctors-
titel, wij  hebben er  sedert t bijgekregen, en daar-
nevens een aantal particulier e vereenigingen en personen, 
die meer  dan vroeger  belangstellen in oud mooi; oogen 
genoeg dus, waarvan wij  mochten veronderstellen, dat zij 
°p het precieuse vroeg zeventiende-eeuwsche monumentje 
gevestigd waren. n mocht vier  oogen voor  ieder  man 
rekenen, want men was gewaarschuwd en ,.un hom me 
averti en vaut deux". 

, al die waakzaamheid heeft niet gebaat. 
t ,,Vaderland",, dat ook wel wat voelt voor  oud-vader-

landsche kunst, bracht dezer  dagen de bedroevende tijding , 
dat het kasteeltje zou moeten vallen onder  den berucht en 

moker  van den even beruchten slöoper, zoo meent gij, ne n 
erger: ,,Zoomaar stiekum weg. zonder  dat iemand er  de 
lucht van had, voordat t er  iets tegen kon doen. 
h e b b en de eigenaars, die behoefte hadden aan uitbrei -
ding van hun gr oenten tuin, het oude slot kalmweg afge-
broken." 

Zij  wisten niet wat zij  deden? Zij  wisten het wel, maar 
zij  beseffen niet den omvang van hun vergrijp . t is 
waar, ,,wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook 
wat hij  heeft". t hebben zij  wreedelijk gedaan, ter  wille 
van eenige vierkante s tuingrond. Zij  hebben hun 
dorp, waar  nu, tengevolge van de toenemende welvaart, 
geen huis meer  staat, dat het aankijken waard is. beroofd 
van zijn eenig sieraad, het schilderachtig kasteeltje, waar-
aan bovendien, terecht of ten onrechte, den naam van 
een der  grootste mannen uit onzen heldentijd verbonden 
werd. 

n noemde het toch het jachtslot van Oldenbarneveldt 
en het kan zeer  goed wezen, dat de groote staatsman, tegen-
stander  van het Oranjehuis weliswaar, maar  in elk geval een 
tegenstander, den grooten krijgsoverste, met wien hij  liet 
zoo slecht vinden kon, waardig, hier  in het destijds wild-
rijk e Westland een jachtslot heeft bezeten, hetzij  hier  of 
elders cn men kon er  dit gebouwtje zonder  bezwaar  voor 
laten doorgaan. n elk geval dagteekende het uit zijn tij d 
en bezat hij  goederen in deze streken. Bewijsstukken zijn 
tot heden niet gevonden, maar  wie vraagt er  naar  bewijs-
stukken, wanneer  hem relieken van groote mannen ver 



toond worden, als de kist van o de Groot, of het 
beulszwaard, waarmede Egmond cn e onthoofd zijn?, 
relieken die, vreemd genoeg, in meerdere exemplaren voor-
handen zijn. 

t kon van dit gebouwtje niet gezegd worden, het was 
een uniek stukje uit den besten tij d onzer a 
kunst, wat wrak, wat bouwvallig, tengevolge van onver-
antwoordelijke verwaarloozing, maar  niettemin droeg het 
zijn jaren met eere. 

Er was weinig aan het onderhoud gedaan, maar  ook 
weinig of niet aan geknoeid, het behoefde niet het voor 
zooveel oude bouwwerken noodlottig geworden herstel in 
den oorspronkelijken staat, want het was, hoe verwaar-
loosd dan ook, bijna geheel in dien staat gebleven. 

t maakt het verlies dubbel betreurenswaardig, dat ver-
groot den ernst van het vergrijp , dat hier  gepleegd werd 
in het twaalfde jaar  van de twintigste eeuw, op een uur 
afstand van de . En dat gebeurt, terwij l begaafde 
sprekers en schrijvers mond en pen vol hebben van de 
schoonheid van Nederland en zich alle moeite geven 
om landgenoot en vreemdeling die schoonheid te leeren 
zien en genieten, dat gebeurt terwij l bouwmeesters en di-
lettanten twisten over  de vraag, hoe men de relieken van 
het voorgeslacht, onze precieuse monumenten op de beste, 
de meest rationeele, de meest wetenschappelijke, de meest 
piettze wijze zal beschermen en bewaren voor  ondergang. 

Word t er  misschien niet wat te veel gepraat en geschre-
ven en te weinig gehandeld, laten de doctoren in het 
vuur  van hun redetwist over  de aickteverschijnsclen en ge-
nezingsmethoden, de patiënten niet ongemerkt aan hun lot 
over  ? 

Ofschoon wij  niemand beschuldigen willen of zelfs in 
verdenking brengen, van gebrek aan waakzaamheid, die 
vragen schijnen hier  gewettigd, te meer  daar  het hier  geen 
gecompliceerd geval betrof, maar  een dat tamelijk een-
voudig was. 

t wat geld en goeden wil, goeden wil is ook voor 
geld te koop, had men het Jachtslot van Oldenbarneveldt 
kunnen redden. 

t heeft niet zoo mogen zijn. t de gelatenheid van 
den ouden n uit het nieuwe tooneelstuk, wiens 
eenige zoon is „doodgeschoten in vredestijd door  een ka-
meraad", kunnen wij  ons schikken in het geval maar  te-
vreden zijn met de omstandigheden, die er  aanleiding toe 
gaven, kunnen wij  niet, nu wij  staan bij  de puinhoop van 
het eenige gebouwtje, dat een bezoek aan het Westlandsche 
dorp loonde, tot puin geslagen door  onwaardige eigenaars. 

t is ons niet bekend of er  goede opmetingen van het 
vernielde monument bestaan. Wij  veronderstelden reeds 
vroeger  de mogelijkheid, omdat t het indertij d 
gereproduceerd heeft in zijn  op de Amster-
damsche Tentoonstelling. 

r  ook al bestaat een minutieuze opmeting, wat be-
teekent dat, vergeleken bij  een bijna ongeschonden mo-
nument zelf, op de plaats waar  het behoort. 

Stelt men zich daarmede tevreden, dan is men al met 
heel weinig tevreden en zoo wij  niet oppassen en waak-
zaam zijn, dan gaat het daarheen, dat wij  ten slotte nog 
slechts monumenten bezitten op het papier  en de schoon-
heid van Nederland nog slechts in prentenboeken zullen 
kunnen zien en genieten. 

t moge waken, dat het zoover  niet kome, want 
vergeten wij  niet, dat wat wij  uit die boeken te zien zul-
len krijgen slechts zal zijn de schoonheid van Nederland, 
zooa ls zij  e e n m a al was. 

Bijn a honderd jaren geleden, den  Juni  werd, 
bij  besluit van den Souvereinen Vorst der  Vereenigde Ne-

derlanden uitgevaardigd een Wet, houdende bepalingen om-
trent dc slooping van Gebouwen binnen Steden en Plaatsen. 

Art .  van die wet luidde: 
„Gecne slooping of amotie van eenig gebouw, onder  wel-

ken naam ook, binnen een stad of andere plaats gelegen, 
of daarvan een onmiddellij k gedeelte uitmakende, zal, van 
nu af aan, mogen geschieden, vóór en aleer  daartoe van 
den Burgemeester, of van het plaatselijk Bestuur  der  Ge-
meente, waaronder  zoodanig gebouw behoort, expres con-
sent zal zijn bekomen; wordende aan de plaatselijke Be-
sturen (respectievelijk het toestaan of weigeren van zoo-
danig consent, naar  bevind van zaken, en zooals zij  met 
het algemeen belang hunner gemeente mtest overeenkomstig 
zullen vinden, bij  deze overgelaten, behoudens niettemin, 
den weg van doleantie, aan de Staten der  Provincie, voor 
hen, welke zich met de uitspraak van het plaatselijk Be-
stuur  mogten bezwaard oordeelen." 

Zonder consent mochten gebouwen, woningein ten buiten-
plaatsen, welke niet binnen een stad of plaats gelegen 
waren worden gesloopt, doch ook niet dan na voorafgaande 
kennisgeving van het voornemen, aan de plaatselijke -
geering en den Ontvanger  der  directe belastingen. 

Werd geen nieuw gebouw van gelijke waarde in plaats 
gezet dan moesten gedurende tien jaren na dc slooping 
nog dc - en Gemeentebelastingen worden betaald, die 
voor  het gebouw verschuldigd waren ten tijd e van het 
voornemen tot slooping. 

Ter motiveering van het besluit van den Souvereinen Vorst 
wordt aangevoerd: 

„Nademaal Ons kennelijk is geworden, dat de slooping 
van huizen en andere gebouwen, sedert een geruimen tijd , 
in verschillende steden, hand over  hand toegenomen heeft, 
niet alleen tot ontluistering derzelver  steden, maar  ook tot 
ongerijf van vele goede ingezetenen en tot aanmerkelijk 
nadeel van 's s inkomen." 

Wie zich even indenkt in de toestanden van  zal 
onmiddellij k begrijpen, dat geenerlei aesthetische overwe-
gingen bij  de afkondiging van dit wetje in het spel waren. 

s tc meer  treft het daarom, dat in de motiveering 
toch nog gesproken wordt, en wel in de eerste plaats 
van o n t l u i s t e r i n g der  steden. 

Of het wetje nog van kracht is, is ons onbekend, waar-
schijnlij k 'zal het bij  een latere wet wel vervallen verklaard 
zijn, maar  ook al vond iemand, die den weg weet in de 
doolhoven der  Nederlandsche wetgeving, uit, dat het nimmer 
ingetrokken is, het zou ons niet veel baten, want zeker 
wordt het dan toch niet meer  nageleefd. 

t vandalisme te Poeldijk gepleegd heeft opnieuw 
de noodzakelijkheid aan het licht gebracht van een wet-
telijk e bescherming onzer  monumenten. r  is al heel 
wat gepraat en geschreven. Zou het nu echter  geen tij d 
worden, dat eindelijk eens krachtige pogingen worden aan-
gewend, om te dezer  zake doeltreffende maatregelen te 
verkrijgen . s het niet genoeg, dat de Nieuwe-Zijdskapel 
verloren gegaan is, te t een merkwaardige gevel 
en te Poeldijk het aardige kasteeltje? t er  gewacht 
worden tot zich nog ernstiger  gevallen hebben voorgedaan? 
Voorwaar  dan is het gevaar  niet uitgesloten, dat de zoo 
gewenschte bescherming niet komen zal, voordat de kost-
bare erfenis van voorgeslachten nog slechts bestaat uit 
gerestaureerde werken, maar  het meerendeel alleen terug 
te vinden is in de atlassen onzer  gemeentelijke musea of 
in de prentverzamelingen van kunstlievende particulieren. 

Aan de negentiende eeuw heeft men allerlei mooie na-
men gegeven, welke de twintigste krijgen zal weten wij 
nog niet, maar  de l behoede ons voor  een papieren 
eeuw in de bouwkunst; dan nog maar  liever  een eeuw van 
gewapend beton! 

Uit Duitsch e kringen . 
Talrij k zijn zooals iedereen weet in d de ver-

eenigingen en bonden van architecten, al of niet vermengd 
met ingenieurs, bouwondernemers, kunstnijveraars en an-
dere categorieën. 

t den bestaanden toestand niet tevreden worden even-
wel thans pogingen in het werk gesteld, om te geraken 
tot een vereeniging van uitsluitend particulier e architec-
ten en die pogingen gaan uit van de bestaande vereeniginp-
van e Architecten. t lichaam heeft een op-
roeping verspreid, waarin o.a. het volgende wordt gezegd: 

„Een jaar  geleden vestigden wij  in r  de Ver-
eeniging van e Architecten V. . A- Zij  heeft 
zich ten doel gesteld, de belanden van den particulieren 
architectenbond tc bevorderen en zijn maatschappelijke po-
sitie te verbeteren. 

e grondslagen zijn in hoofdzaak dezelfde, als waarop 
andere architectenvereenigingen of -bonden berusten, even-
wel met de beperking, dat slechts particulier e architec-
ten worden toegelaten, terwij l ambtenaren principieel uit-
gesloten zijn. t is noodig om aan de vereeniging de ge-
wenschte vrijhei d van beweging te verzekeren en zonder 
omwegen de misstanden te kunnen bestrijden, die dikwijl s 
in de bestuurslichamen bestaan, en waarvoor  de archi-
tecten-ambtenaren veelal verantwoordelijk gesteld moetep 
worden. Zooals vanzelf spreekt beslist voor  de geschiktheid' 
om aangenomen te worden ook de artistieke ontwikkeling 
van den toe te laten architect. Architecten die in artis-

^  Vereenigingen . J 

BON  V A N E . 

Op g  Apri l j.1. hield de Bond zijn vierde jaar-
vergadering in het l te Amsterdam. r 
afwezigheid van den voorzitter  opende de heer  J. J. van 
Niekerke deze vergadering. e notulen der  Januari-ver-
gadering werden goedgekeurd. e heer . P- C. de Bazel, 
voorzitter, nam de leiding van de vergadering over. r 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst is een 
schrijven verzonden aan B. en W. van , B- en 
W. van Zaandam en aan Z. E- den r  van Waterstaat 
om de Amsterdamsche Poort te m te behouden. 

r  't hoofdbestuur  der . tot Bev. der  Bouwkunst, 
het Genootschap Architectur a et Amicitia , de Ver. Bouw-
kunst en Vriendschap en den Bond van Ned. Architecten 
is een schrijven verzonden aan alle , waarin zij, 
n verband met de belangrijke bouwwerken, welke door 
die departementen worden voorbereid, de vrijhei d nemen 
'iet volgende onder  hun aandacht te brengen: t bij 
het tot stand komen van de groote monumentale gebou-
wen er  naar  gestreefd moet worden dat deze aan de hoog-
ste architectonische eisehen zullen voldoen, daar  deze bouw-
werken ware monumenten van onzen tij d zijn. t is dus 
een eisch voor  particulieren, dat zij  bij  hun plannen voor 
zoodanigen bouw de uiterste zorg besteden en op dc over-
heid dc verplichting rust, dat een deugdelijk stelsel ge-
volgd wordt bij  het tot stand komen harer  grootsche bouw-
werken. Van de g gaan dan eenige belangrijke 
bouwwerken uit, in de eerste plaats worden genoemd: het 
nieuwe postkantoor  te , het nieuwe gebouw van 
de Tweede r te n , de n van Wa-
terstaat en , Nijverheid en , de eventu-
eele paleisbouw te Amsterdam en te n , kazerne-

tieken zin werkzaam zijn, doch ook gelijktijdi g een bouw-
bedrij f beheeren, zijn niet principieel van toelating uitge-
sloten, daar  zij  zonder  twijfel vele belangen met den kun-
stenaar-architect gemeen hebben." 

t is gewis zeer  verlokkend in statuten de bepaling 
op tc nemen, dat de architect in geen geval ondernemer 
zijn mag. e practij k heeft echter  geleerd, dat in bonden, 
in welker  reglementen deze bepaling voorkomt, zij  dage-
lijk s ontdoken, zoo niet geheel veronachtzaamd wordt. Zon-
der twijfel zijn er  een menigte architecten van beteekenis,. 
die gelijktijdi g een bouwbedrijf beheeren cn die op geener-
lei wijze, noch in kunstontwikkeling, noch in den aard 
hunner  werkzaamheid, bij  den kunstenaar-architect achter-
staan. n heeft bij  andere beroepen, waar  de stand van 
zaken geheel dezelfde is, nooit aanleiding gevonden der-
gelijke eisehen te stellen. Wij  herinneren aan de ingenieurs,, 
die leden van hun bonden zijn, terwij l zij  gelijktijdi g fa-
brikanten zijn en aan de artsen, die, niettegenstaande zy 
er  particulier e klinieken op na houden, leden hunner  ka-
mers zijn, ja wellicht een bijzondere beroemdheid genieten. 
Een open en eerlijke manier  van geldverdienen mag nim-
mer tot benadeeling in de belangen van den stand voeren." 

„Bi j  het bevorderen der  vakbelangen is evenwel aan het 
licht gekomen, dat de ontwikkeling van de organisatie der 
particulier e architecten van geheel d een hoofd-
vereischte is." 

(Slot vo lg t .) 

bouw te , terwij l ook nog het nieuwe postkantoor 
van Utrecht van niet te onderschatten beteekenis is. 

Speciaal staan ondergeteekenden stil bij  de voorberei-
ding van den bouw van het nieuwe postkantoor  te -
terdam. e gemeente m zal een besloten prijs-
vraag uitschrijven, ter  verkrijgin g van plannen voor  dep 
bouw van een nieuw . 

e wijze van voorbereiding van de , 
namelijk door  een avant-project van prof. . Evers 
te , welk project een groot nut is voor  de voorberei-
ding van den prijsvraag, moge tot voorbeeld dienen; en 
het zal in zooverre niet moeilijk zijn dit voorbeeld te vol-
gen, aangezien de rijksambtenaren uit den aard der  zaak 
bekend zijn met de organisatie van den dienst, de aange-
wezen personen zijn om een dergelijk avant-project voor 
het h postkantoor  te maken. Vele met succes 
bekroonde prijsvragen mogen u verder  de overtuiging ge-
ven, dat prijsvragen, mits deugelijk voorbereid en nauw-
gezet beoordeeld, een uitstekend middel zijn om het ge-
wenschte resultaat te bereiken. e ondergeteekenden ge-
ven vervolgens verschillende voorbeelden, als het -
museum te Amsterdam, de g te Amsterdam, 
de sehouwburg te , enz. enz. n Amerik a worden 
in den re:gel de monumentale straatgebouwen aan parti -
culiere .architecten opgedragen. 

t adres eindigt met den wensch, ten volle overtuigd 
van de belangstelling, krachti g te willen bevorderen dat 
de belangrijkste gebouwen ook door  de meest bezige han-
den tot stand komen en dat openbare en nationale prijs-
vragen worden uitgeschreven, waarmede de mogelijkheid 
wordt geopend, dat de meest begaafde Nederlandsche ar-
chitecten in dienst worden gesteld. 

Uit het jaarverslag bleek, dat het afgeloopen halfjaar 
met betrekking tot het streven van den bond niet onvrucht-
baar  genoemd moet worden en gewezen kan worden op 
belangrijk e feiten die wel is waar  buiten den bond doch 
zeker  niet buiten zijn invloed voorgevallen zijn en die van 
beteekenis voor  het vakverenigingsleven in Nederland zul-
len zijn. d wordt om- aan de reorganisatie van 



de . tot bcv. der  bouwkunst, die dat lichaam, zij  het 
niet in een zeer  zuiveren vorm, tot een architectenvak ver-
eeniging maakt. 

a is op verzoek der . een commissie benoemd, 
die te onderzoeken zal hebben óf en op welke wijze een 
nader  samengaan van beide vereenigingen zal mogelijk zijn. 
Ook de herziening van de A. V. wordt gememoreerd als 
een feit van gewicht. Aangestipt werd de verzending van 
verschillende adressen in zake de w 
te Amsterdam. e trad dc bond op hetzij  zelfstandig hetzij 
in samenwerking met Zustervereenigingen of door  het zen-
den van adressen aan regeeringscolleges en andere lichamen. 

t ledenaantal bedroeg op i Jan.  van welke 
 te Amsterdam,  tc ,  te n .  te 

l'trech t en één in elk der  gemeenten Bussum, , 
Breda, Baarn. , , , Eind-
hoven, , Tilburg , m en . 

Op  Jan.  telde de bond  leden, zoodat de bond 
met  leden vooruitging. 

Uit het jaarverslag van den penningmeester  nemen wij 
over, dat de rekening betrekkelijk geringe afwijkingen met 
de bcgrooting vertoont. t eindcijfer  bedraagt f
tegen  geraamd. 

Contributië n bedroegen f  meer  dan geraamd. Bij -
aldien aan het ondersteuningsfonds niet meer  dan de rente 
werd toegevoegd, zoude er  een voordeelig saldo van f
overblijven. e heffing zal dit jaar  pCt. bedragen, zoo-
dat f  dit jaar  aan contributiën zal ontvangen worden. 
Bij  'de verkiezing van  bestuursleden werden gekozen de 
heeren Jos. l te Amsterdam en . v. d. t -
burg te . Bij  acclamatie werd de heer e BazeJ 
als voorzitter  herbenoemd. Wegens periodieke aftreding van 
dri e leden in de commissie van onderzoek werden her-
kozen dr. P. J. . Cuypers, . A. . t en J. 
P. Stok Wzn. 

Aan de orde kwam de behandeling der  vragenlijst omi-
trent liet ..leerlingwezen"  van de Ver. tot bev. van de 
vakopleiding van n in Nederland. 

e eerste vraag van den voorzitter  is of men vóór of 
tegen een wettelijke regeling van het „leerlingwezen"  was. 

e heer  Weismann is voorstander  van een wettelijke 
regeling. e heer  Van Niebeeke is er  tegen. e voorzitter 
wenscht niet na te gaan hoe vroeger  het „leerlingwezen" 
was, doch geloft dat een wettelijke regeling te verkiezen is. 

Na uitvoerige discussie wordt het voorstel van het be-
stuur  voor  een wettelijk „leerlingwezen"  met groote meer-
derheid van stemmen aangenomen. e overige vraagpun-
ten gaven weinig stof tot bespreking en werden alle, eenigo 
met kleine veranderingen, aangenomen. Bij  de quaestie van 
de g wordt bij  hoofdelijke stemming beslo-
ten het bekende adres van „Architectura "  openlijk en niet-
huishoudelijk te behandelen. e heer  Van der  Pek wees 
er  op, dat hier  een streven is tegen het uitschrijven van 
een prijsvraag, terwij l een adres aan den r  werd 
gestuurd om, zooals dit veel in het buitenland gebeurt, prijs-
vragen uit te doen schrijven voor  het bouwen van staats-
gebouwen. e heer  Van der  Pek noemde het -
werp geestelijk minderwaardig. e heer  Van Niekerke 
noemt de zaak, welke thans door  den heer  Van der  Pek 
verdedigd wordt, een persoonlijken aanval. 

e 'heer . P. Berlage verklaart zich vóór het adres 
van ..Architectura" . Tevens deelt spr. mede, dat de com-
missie zich niet aansprakelijk acht voor  een mislukkin g 
van 'de . e e kan onmogelijk 
van ieder  ontwerp een kunstwerk maken. 

Ten slotte stelt spr. voor  aan het adres toe te voegen, 
dat in het geval van de g het wenschelijk 
is een prijsvraag uit te schrijven. 

Aangezien het adres reeds door  „Architectura "  aan het 

gemeentebestuur  werd verzonden, stelt de heer  Berlage voor 
dit adres te steunen. Aldus werd besloten. 

Na de gebruikelijk e rondvraag werd de vergadering 
gesloten. 

T E N V A N N 

BON  V A N E . 

(Vervolg van Bladz.

Toelichting bij  het adres van den Bond van Nederland-
sche Architecten in zake de verbetering der  verkeerswegen 
aan de Oostzijde der  stad, in verband met dc Amsterdam-
sche Poort aldaar. 

Bij  dc bestudeering der  verschillende geopperde denk-
beelden over  de verbetering der  toegangswegen tot het 
centrum der  stad, blijk t dat deze verbetering zich niet 
zou kunnen beperken tot eene in de onmiddellijk e nabij-
heid van de Amsterdamsche Poort, dach dat deze zich 
ook zou moeten uitstrekken over  het geheele traject vanaf 
die Poort over  het Spaarne tot in het centrum der  stad, 
daar  de straten die vanaf de Poort naar  dat centrum lei-
den, onverschillig welke men daarvan voor  den verkeers-
weg zou kiezen, en vooral met het oog op het automobiel-
verkeer  ten eenen male onvoldoende zijn te achten. 

Afgescheiden van de financiëele zijde van dit vraagstuk 
zou het, zoo al mogelijk, zeker  bedenkelijk zijn. eene zoo-
danige wijziging van het stadsbeeld in het hart der  stad 
te ondernemen en het ligt dus voor  de hand, dat de op-
lossing van het vraagstuk om den toegang van uit het 
Oosten naar  en door  de stad te verbeteren in een andere 
richtin g gezocht behoort te worden, en dat met name de 
plaats waar  de Amsterdamsche Poort zich bevindt niet 
geschikt is te achten om de stad binnen te komen doch 
dat daarvoor  behoort gekozen te worden het punt, waar 

, breedste straat, de Gedempte Oude Gracht, wel-
ke dwars de stad doorsnijdt op het Spaarne uitkomt. 

e straat toch is èn door  haar  breedte èn door  hare 
ligging aangewezen om het verkeer  over  de stad te ver-
spreiden. 

Op bijgaand plan is aangegeven hoe een goede verbin-
ding van den Amsterdamschen straatweg met dit punt en 
daardoor  met het centrum der  stad is te verkrijgen. 

Bij  dit plan ligt het in de bedoeling van Amsterdam ko-
mende, de Oosterstraat (eene vri j  breede straat met een 
verruimden toegang bij  den Amsterdamschen straatweg) te 
volgen, deze door  thans nog bestaande weilanden te ver-
lengen om dan langs de zömervaart bij  het Spaarne af 
te buigen en vervolgens over  het Spaarne de Turfmark t 
te bereiken. 

Op de Turfmarkt , welke eene flink e breedte heeft, zou 
dan de ontmoeting van de Amsterdamsche tram en de 
ceintuurlij n blijven plaats vinden, terwij l men langs de 
hiervoren genoemde Gedempte Oude Gracht, de binnen-
stad op gemakkelijke wijze zou kunnen bereiken. 

e electrische Tramlij n , welke in 
wording is en eveneens geprojecteerd is op de Gedempte 
Gracht, zou haar  eindpunt kunnen vinden aan de Turf -
markt . Op deze wijze zou eene doeltreffende aansluiting 
tot stand komen. 

r  dit plan wordt dus bereikt: 
ie. dat langs dien weg de verbinding van Amsterdam 

via , ricthin g n g en Zand voort op zijn 
gunstigst opgelost zou zijn;

 dat het doorgaand verkeer  richtin g Overveen en 
Bloemendaal en verder  gelegen plaatsen langs de Gedempte 
Oude Gracht en Nassaulaan eveneens op afdoende wijze 
zou geregeld wezen; 

 dat de reeds hiervoren genoemde communicatie met 
dc binnenstad zelve het yerkeer  van de Gedempte Oude 

Gracht af geleidelijk en naar  alle zijden verspreiden kan; 
 dat de gebrekkige toestand bij  dc Anthoniestraat zou 

verdwijnen en 
 dat de Amsterdamsche Poort geheel ongerept kan 

blijven, wat zeker  geen onbelangrijke factor  bij  het onder-
havige vraagstuk genoemd kan worden. 

e Bond van Nederlandsche Architectea 

. P. C. E , Voorzitter . 

C. N. V A N , ie Secretaris. 

Amsterdam, t

Aan Edelachtbare n Burgemeester  en 

Wethouders der  Gemeente 's-Gravenhage. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Be-
stuur  van jclen Bond van Nederlandsche Architecten, 

dat het uit de dagbladen heeft vernomen, dat er  plan-
nen bestaan tot bebouwing van het n 
te Scheveningen; 

dat het na bezichtiging der  plannen en na gehoord te 
hebben de e leden van den Bond, zich tot Uw 
College durf t wenden met het eerbiedig verzoek, aan het 
Bestuur  van den Bond te willen in handen stellen de 
plannen van het voornoemde plein, met alle gegevens die 
noodig zijn om de bebouwing van dit plein goed te be-
uordeelen. 

t Bestuur  van den Bond meent, dat waar  het geldt 
een plein van enorme beteekenis voor  de schoonheid van 

n g en Scheveningen, een plein, bezocht door  alle 
vreemdelingen, die dc Badplaats bezoeken en derhalve van 
zoo grooten invloed op den algemeenen aesthetischen indruk , 
die de bezoekers van n g van dat plein verkrijgen, 
het slechts in het belang der  Stad en in het belang van 
het bouwkundig schoon van Nederland zijn kan, indien 
de beste aesthetische oplossing van de bebouwing van dat 
plein gevonden wordt; 

dat de Bond voornoemd, ter  wille van het aesthetische 
belang der  zaak zich gaarne beschikbaar  stelt, de bebou-
wing van dat plein in studie te nemen en daartoe, voor-
gelicht door  zijne e leden aan Uw College een 
advies te geven, dat zou kunnen leiden tot een plan. dat 
zooveel mogelijk zal voldoen aan de eischen, die men uit 
aestbetisch oogpunt aan dat deel van de schoone -
dentie stellen moet, vooral met het oog op de plaats, 
die Nederland in verband met den bouw van het f 
van arbitrage, het Vredespaleis, in de ri j  der  volkeren' 
zal gaan innemen, acht zij  gewettigd, dat alle pogingen 
worden in het werk gesteld Nederland, en vooral de -
dentie te doen zijn het brandpunt ook van aesthetisch 
schoon op bouwkundig gebied. 

n waarom het U Edelachtbaren eerbiedig ver-
zoekt dat punt voorloopig van de agenda der  op de eerst-
komende raadsvergadering te behandelen zaken af te wil-
len voeren en Uwe beslissing in deze voorshands nog aan 
te willen houden. 

'tWel k doende, 

. P. C E , Voorzitter . 

C. N. V A N , ie Secretariŝ  

Amsterdam, t

G  No.  O f f i c i e e l g e d e e l t e. 
W a ar zij  n wi j  aan g el an d? door . P. Berlage Nzn. (slot). 

t B e u r s g e b o uw voor  de Vereeniging van den Effectenhandel 
te Amsterdam, Arch . Jos. Th . J. Cuypers met afbeeldingen en losse plaat. 

e u i t g e n o o d i g de a r c h i t e c t en voor  den w te 
. 

A No. n betreffende het Genoot-
schap. 

E en n a t i o n a al G e s c h e n k, door  Prof. A. J. n (slot). 
E en t der  kunsten, door . N; d . 

t A d r e s inzake . door  Paul J. de Jongh. 
V a n de o u de a a r d e en het nieuwe weten. V. Van de e tot 

het Schoone, door  Walenkamp. 
E en N e d e r l a nd s ch openluchtmuseum. 
B e u r s g e b o uw voor  de Vereeniging van den Effectenhandel te Am-

sterdam, Arch . Jos. Th. J. Cuypers. met afbeeldingen. 
t N i e u we S t a d h u is te , een Aprilgra p met afbeelding. 

E  No.  B i l l i j k h e i d of willekeur. 
G e m e e n t el ij  ke woningbouw te Ulm. (slot) met afbeeldingen. 
N o g m a a l s: Waarom geen loodwit-verbod ? door  C. P. van k (slot). 

E  No.  S c h e e p s b o uw in Nederland in
O v er d en i n v l o ed van de scheepvaart op de waterbeweging in 

kanalen en op de aantasting van den kanaalboden), door . J. van Voorst 
Vader  Jr . c.

E en en a n d er  over  ventilatie-kappen, door . J. Scholte t. met af-
beeldingen. 

G o l f s l i j t a g e bij  stadstramrails, door  V. C. W. r  w. i. 
e Tentoonstelling voor  rijstcultuu r  en irrigati e te 

Vercelli  door . A . van Sandick c. i. 
n s t u k k e n. Titaanijzerzand, door  A. Vosmaer. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte — 
Aankondiging van vergaderingen. — Verslagen van vergaderingen. — 
Jaarverslagen. — . — Watertorens (slot). — e bereiding van 
loodwit. — Weder  Oliescheepsmachinist. — Gemengd. 

E  No.  N e d e r l . A an n e m e r s b on d. Officiëele 
mededeelingen. 

W ij  z i g i n g der  Woningwet. 

E E E No. e zigzag-oven 
(ingezonden). — Vereeniging tot bevordering van rookvri j  stoken. 

 No. 8. n het nummer van  Apri l vinden wij  de aandacht 
gevestigd op de in Juni te Amsterdam te houden tentoonstelling van klei-
producten, die zeer  zeker  belangrijk zal kunnen worden, wanneer  de bak-
steenfabrikanten daar  flink voor  den dag komen. Wi j  vinden hier  verder 
het slot van het artikel over  «ineengestorte, gescheurde en gebladderde 
cementwerken». Van meer  belang, evenwel, immers iedereen begrijpt , dat 
onoordeelkundige constructie en slordige uitvoering van cementwerken 
hoogst bedenkelijke gevolgen kan hebben, schijnt ons een aan de Bautech-
nische n ontleend artikeltj e e levensgeschiedenis onzer  woon-
en winkelhuizen in het gewapend beton". n wordt gewezen op de 
herhaalde verbouwingen, die woon- eu winkelhuizen in de groote steden 
in den regel hebben te ondergaan en de moeilijkheden en nadeelen, die 
zich bij  deze verbouwingen voordoen, wanneer  de huizen doorgevoerde 
betonconstructies zijn. d is dit een punt. dat wel eens overweging 
verdient, al mag ook niet vergeten worden, dat, in sommige gevallen bij 
verbouwingen, het gewapend beton ook zeer  goede diensten kan bewijzen 
om moeilijkheden op te lossen. 

Vermelding verdient voorts nog een artikeltj e «Uit vervlogen tijden» welks 
titel reeds aanduidt, dat daarin historische bijzonderheden, de steenindustrie 
betreffend, worden medegedeeld. 

T , OU  & W No. e g van Eduard 
Cuyper's maandelijks Prentenboek bevat slechts een artikel Oud-Zwolle, 
waarin de heer  A. r  allerlei minder  bekende bijzonderheden begint 
mede te deelen. meerendeels getrokken uit de oude rekeningen van de 
hoofdstad van het Oversticht. Er  is meer  over  Zwolle geschreven; het 
thans gebodene zal echter  voor  velen een welkome aanvulling zijn van het 
meer  bekende. 

e heer r  kent de stad beter  dan menig ander  en was in de gele-
genheid zijn studie te illustreeren met reproducties van oude schilderijen 
en platen, die men ook niet dagelijks onder  de oogen krijg t en het kleine 
ontgaat zijn aandacht niet, hetgeen bewezen wordt door  de afbeeldingen 
van oude stadspompen. 

n de rubriek „Toelichtin g bij  de platen"  trekken afbeeldingen van een 
vill a te a de aandacht; waaruit blijkt , dot men ook in ë wat 
hoogere eischen aan de woning gaat stellen dan tot nog toe in vele opzich-
ten het geval was. 

E G No. r  engere Wettbewerb zur  Erlan-
gung von Entwürfe n für  den Neubau des königlichen O p e r n h a u s es in 
B e r l i n (Vervolg) met afbeeldingen. — Neubau der e in 
Charlottenbur g (Slot) met afbeeldingen. — Uebersicht über die staatlichen 

e der  B a u- u nd r  in d 



und einigen auszerdeutschen n (Slot) met afbeeldingen uit Cahors, 
Geberschweiler  en losse plaat l Cluny. 

No.  N e u e r E n d b a h n h of der  New-York Central Eisenbahn in 
der  City von N ew V o r k (Slot) met afbeeldingen. — e bedrohten 
Wasser  des A n i o. — r u in Cross Berlin . -
plaat, oude Opera te Baureuth en Baptisterium te Comburg. 

No. s t l für  New-York met af-
beeldingen en losse plaat. 

e Eintichtun g electrischer  Zugfórderun g auf den Berliner  Stadt--, -
und Vorortbahnen. — Afbeeldingen van ontwerpen voor  het e 
Opernhaus» te Berlijn . 

No.  Zur t des G a r t e n s door  Albert , met zeer  vele 
afbeeldingen en  losse platen. 

No. r  Neubau der e a l s c h u le in G l a g a u. Arch . 
W . Wagner  (Slot) met afbeeldingen. — r F r i e d h o f - W e t t b e w e r b 
van 1'horzheim met afbeeldingen en losse plaat. — e Gründun g eines 
deutschen 1 ' r i v a t - A r c h i t e k t e n - v e r b a n d e s . 

No. r  E r i e d h o f - W e t t b e w e rb van Pforzheim (Slot) met af-
beeldingen. — e plaat t St. . 

No. r  engere Wettbewerb zur  Erlangung von Entwürfe n für  den 
Neubau des kgl. O p e r n h a u s es zu B e r l i n (Vervolg). — e t 
St. , met afbeeldingen en losse plaat. 

S E . Bij  de aankondiging (zie ons No. van 
 Apri l j.1. bldz.  van den door  de N. V. W e d. J. A h r e n d & 

Z o o n ' s Uitgevers-maatschappij  verspreiden catalogus maakten wij  reeds in 
het kort gewag van het werk: E G V A N S E N , 
door C. . t boek verdient een uitvoeriger  beschouwing dan wij  er 
laatstelijk , en ook nu nog aan kunnen wijden, want het onderwerp is inder-
daad van zeer  groot belang en hoezeer  groote verbeteringen kunnen wor-
den geconstateerd in de laatste jaren, men is nog niet aan het einde. 

Wi j  zullen echter  reeds een heel eind verder  zijn. wanneer hetgeen hier 
wordt medegedeeld gemeengoed zal zijn geworden onder  de bouwlieden. 
Thans is dat zeker  nog niet geval en heeft menigeen bijvoorbeeld nog niet 
eens het rechte begrip van de eischen, waaraan een privaatafvoerleiding 
moet voldoen. Bij  een complete huisrioleering komt echter  nog heel wat 
meer  te pas ; men behoeft het boek slechts vluchtig door  te zien, om hier-
van overtuigd te worden als men het nog niet weet. Niet slechts het alge-
meene plan van samenstelling, waarbij  het doel niet uit het oog mag worden 
verloren, zoomin als de eischen van plaatselijken aard, die van overheids-
wege worden gesteld, vereischt een grondige studie, maar  verder  nagenoeg 
elk onderdeel op zich zelf. Grondleidingen, Putten, Standpijpen, , 
Stankafsluitingen vragen elk voor  zich de aandacht en een oplossing, die 
voor  elk bijzonder  geval moet worden overwogen. e schrijver  heeft dan 
ook al deze onderdeelen uitvoerig behandeld en een overzicht gegeven van 
de talrijk e constructies, waaruit naar  omstandigheden een keus moet worden 
gedaan. Ook aan de zuivering van afvalwater  en de inrichtin g van openbare 
privaten zijn hoofdstukken gewijd. e tekst wordt, behalve door  tal van 
over  het algemeen duidelijk e figuren, nog toegelicht door een groot aantal 
afbeeldingen op  uitslaande platen, die achterin zijn gevoegd. 

E N V A N -
S en T O E G E P A S TE , door  W. N o o r l a n d e r . 
e beide hier  genoemde werken van een schrijver, die reeds door  een 

vroeger  uitgegeven boek op het gebied van houtconstructie bekend is, maken 
door  hun flinke uitvoering een allergunstigsten indruk . t zijn de in de 
burgerlijk e bouwkunde voorkomende ijzerconstructies, die hier  in theorie 
en toepassing worden behandeld en dat beteekent bij  de toenemende afme-
ting der  vraagstukken, die zich in de burgerlijk e bouwkunde voordoen, 
heel wat meer  dan vroeger. n de architect destijds zich voor  de bere-
kening van een puibalk of een kelderbalklaag redden met een paar  formu-
les, dat gaat thans niet meer  en steeds meer  dringt zich de noodzakelijkheid 
van nauwkeurige berekeningen op. e berekeningen zijn belangrijk ver-
eenvoudigd door  de graphische methode, die sedert een ruime toepassing 
heeft gevonden en meestal voldoende uitkomsten geeft. Eigenlijk is daarbij 
de theorie tot een minimum teruggebracht, want de methode zelf is bij 
uitstek practisch. e onderdeelen der  constructies balken, vloeren, kolom-
men, kappen, vakwerken, enz., waarvan men de berekeningen in het eerst-
genoemde werk uiteengezet vindt, treft men ook in het tweede aan, geheel 
voor  de uitvoering gereed, om het zoo te noemen, in een atlas van  groote 
platen, geheel als werkteekeningen behandeld. e tekst van het tweede 
boek kon daardoor  kort zijn. 

s het eerste boek dus meer  een studieboek op zichzelf, het tweede meer 
een serie voorbeelden met toelichting, beide werken vormen toch een geheel 
van waarde, zoowel voor  den studeerenden als voor  den in de practij k werk-
zamen bouwkundige en wij  gelooven, dat zelfs menig architect, die reeds 
zijn sporen verdiend heeft, in voorkomende gevallen met vrucht beide 
werken zal kunnen raadplegen. Aan het succes van deze uitgave behoeft 
dan ook niet te worden getwijfeld. 

 VOO - E N , door  J. G o d e-
f roy . Van een geheel ander  karakter , dan de hiervoor  besproken werken 
zijn dc drie deeltjes, waarin de heer  Godefroy achtereenvolgens behandelt: 

ie e Voorhistorische tot en met de e kunst, e Oud-Chris-
telijk e tot en met de e kunst en e , -
wijkstijle n en Empire. t is dan ook een geheel ander  onderwerp, dat 
hier  behandeld wordt en waarvan men niet bepaald kan zeggen, dat er 
nog weinig literatuur  over  bestaat. l geheele biblotheken bestaan 
er  over  stijl - en ornamentleer  en de onderwerpen die met deze wetenschap 
verband houden, want zij  omvat de beeldende kunst en hare geschiedenis 
van alle tijden. e schrijver  heeft dan ook, blijkens het voorwoord van 
het eerste deeltje, het eenigszins gewaagde ingezien van een poging tot 
samenpersen van een stijl - en ornamentleer, waarbij  talrijk e afbeeldingen 
niet gemist konden worden, in zakformaat. 

Wat het al ol niet geslaagde van deze poging aangaat, mag men niet 
al te streng in zijn oordeel zijn, maar  moet men in aanmerking nemen, dat 
het blijkbaa r  de bedoeling is, degenen, die niet in de gelegenheid zijn uit-
voerige studie van het onderwerp te maken en zich daarvoor  dure stand-
aardwerken aan te schaffen, een overzicht te geven van het uitgebreide 
gebied van de kunstgeschiedenis. n dit overzicht heeft de schrijver  toch 
naar  de meest mogelijke volledigheid gestreefd en men verbaast zich over 
het bijna vermoeiend groot aantal namen van kunstenaars en kunstwerken, 
die in de boekjes genoemd worden, maar  dikwijl s ook niet meer  dan ge-
noemd. , die een volslagen vreemdeling is in de hier  behandelde zaken, 
zal uit deze boekjes dan ook slechts een oppervlakkige kennis daarvan 
opdoen. 

Al s repetitieboekjes voor  de leerlingen en als handleiding voor  leeraren 
aan kunst- en kunstnijveiheidsscholen, gelooven wij  echter, dat deze werkjes 
een nuttige plaats kunnen vervullen. 

j  zal er  veel van afhangen of zij  op oordeelkundige wijze worden 
gebruikt , want een onoordeelkundig gebruik kan slechts leiden tot het 
aankweeken van halve wetenschap. 

T N V A N E , door  J. G o d e f r o y. 
t werkje bevat een serie artikelen, achtereenvolgens over  dit onderwerp 

in het maandblad »Sierkunst« verschenen. 
t onderwerp is insgelijks op zichzelf zeer  veelomvattend en het kan 

dus geenszins des schrijvers bedoeling geweest zijn, het in een kort bestek 
af te handelen. t dient men bij  de beoordeeling dezer  artikelen in het 
oog te houden. 

, boekje moet dan ook o. i. beschouwd worden als een inleiding tot 
de wetenschap der  vlakversiering, waaruit een beginner  de kunst niet in 
de perfectie leeren kan, maar  dat hem eenig houvast geeft bij  zijn eerste 
schreden in de beginselen, die hij  hier  uiteengezet vindt. Op het punt 
dezer  beginselen is de schrijver  het niet altij d eens met anderen, die vroeger 
hetzelfde onderwerp behandelden en zoo zullen anderen op hun buurt het 
weder  niet eens zijn met hetgeen de schrijver  thans verkondigt. Er  zal nog 
wel meer  geschreven worden, alvorens de sierkunstenaars het eens zijn. 

e kunst zal echter  meer  gediend worden door  practische oefening, dan 
door  theorie, hetgeen echter  niet wegneemt, dat wie zich met vlakversiering 
bezig houdt, zich rekenschap geve van hetgeen hij  doet en daarbij  kan hem 
dit boekje van dienst zijn. 

E N N 
. 

e Groningsche hoogleeraar  dr. C. W- Vollgraf f is we-
der naar  Griekenland vertrokken om de opgravingen te 
Argos te hervatten, waarmee hij  juist tien jaar  gelede» 
een aanvang maakte. e eerste campagne leidde tot de 
verrassende ontdekking van een ommuurde nederzetting, 
die reeds omstreeks  v. Chr. moet zijn bewoond, op 
den lagen schildvormigen stadberg, de volgende was hoofd-
zakelijk gewijd aan de ontruimin g van een reeks rotsgravcn 
uit het "  tijdperk . n  werden de grond-
slagen van een Byzantijnsche kerk en van een Apollo-orakel 
opgegraven en kon vastgesteld worden, welk onbebouwd 
terrein het beste resultaat beloofde voor  topographie en 
geschiedenis der e stad uit de eeuwen der  klas-
sieke beschaving, waaraan van den aanvang af de hoog 
s'te waarde was gehecht. Op dit terrein, dat onderttts 
schen ten behoeve der  opgravingen was aangekocht, werd 
in  een markthal blootgelegd en een groote tempel 
gevonden. Thans zal, na een gedwongen onderbreking van 
bijkans zes jaar, in de eerste plaats die tempel worden 
ontgraven en verder  het aangekochte terrein, zoo moge-
lijk , geheel worden doorzocht. 

e geldmiddelen voor  deze Nederlandsche onderneming 
worden ingezameld door  een commissie, waarvan prof. dr. 
1'. J. - , directeur  van het k , 
voorzitter  en de heer  C. W. h Scheurleer  te 's-Gra-
venhage (adres Scheurleer  &  Zoonen) penningmeester  is. 
Tot de leden dezer  commissie behooren de hoogleerarer» 

, , Six, Boissevain en de heer  J. Willc -
beek e r te . 

Belangstelling en welbewuste mildheid van verscheidene 
kanten heeft reeds ongeveer  f  bijeengebracht, daar-
onder  begrepen de som van f  waarmee de regecring 
prof. Vollgraff s onderzoekingen steunt. h er  is f
noodig om den arbeid zoo krachti g te kunnen voortzetten, 
als de zaak vereischt. 

J P e r s o n a l i a . ^ 

S VOO ,  EN 

S N E J 

T O T G . 

n verband met het behaalde rangnummer hebben de volgende heeren 
het diploma behaald voor: 

— r  den d der  Gemeente Assen werd . J a n s en v an G a l en 
benoemd tot Opzichter  bij  de Gemeentewerken. 
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. Beek, . 

W . van de Weg. . 
T . , Overschie. 
Joh. . . 
P. , . 
J. J. van der  Burgt, Amsterd. 
A . Goodyk, Sneek. 
f. Olie, Nieuwe Niedorp. 
J. W. Overmeer. Amsterd. 
N . van der . Amsterd. 
W . B. . . 

. J. , 's-Gravenhage. 
A . . lanssen, Oudenbosch. 
W . . J. de Groot. Amsterd. 
G. P. Wyker . . 
G. Wolfïensperger, Nijmeg. 
A . . Evenhuis, . 
C. , . 
G. . de Wilde. 's-Gravenh. 
J. . Groenewegen, » 
J. . Antonisse, Amsterd. 

A . Vroom, . 
J. Th . Geurst, 's-Gravenh. 
G. van der  Gaast. . 
W . . de , Echten (Fr.) 
B. Ellens. Groningen. 

. , 's-Gravenhage. 
N. van . Nieuwveen. 

. J . de Baan, Breda. 
G. Gebbink, Enschede. 
P. Schotten, . b/Alph . 

. J. Nelemans Gzn.. Zevenb. 
G. Vermeer. Utrecht. 
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B. . 's-Gravenhage. 
G. van Gooi. . 
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A . , Amsterdam. 
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C. J. van Zetten, . 
P A. den , . 
P. Wapenaar. Vlaardingen. 

No. . A. Baljeu. . 
. Ubels, . 
. , 's-Gravenh. 

 N. van Wijk . 's-Gravenh. 
 A. Priester, Winterswijk . 
 T . Abma, . 
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No.  G . . C. Vrins . Zwolle. 
 P. G. Cramer, . 

. . 's-Gravenhage. 

No. . s Jr. , 's-Gravenh. 
. van der  Velden, Utrecht. 

 A . Oosters Jr., Beemster. 

P r i j s k a m p i n de s c h o on e B o u w k u n s t . 
n het gebouw der s Academie van Beeldende n te Amsterdam 

zal. te beginnen op g  Juni  het examen worden afgenomen, 
bedoeld in art. II der  wet van i  (St.bl. No.  gevolgd door 
een prijskamp in de schoone bouwkunst volgens art.  lid dierzelfde 
wet. 

e eischen voor  het examen, alsmede verdere bijzonderheden omtrent tij d 
en inrichting , zijn opgenomen in de St.-Ct. No.

e wedstrijd wordt geopend op g  Juli . t daarvoor  be 
staande reglement van orde vindt men in hetzelfde nummer der  St.-Cj. 

e eindkamp bestaat in het vervaardigen van een ontwerp voor  een 
monumentaal gebouw. 

e jur y voor  het theoretisch examen bestaat uit de heeren: . P. f. . 
Cuypers, voorzitter; . P. Berlage Nzn., secretaris ; prof. A. . der , 
directeur  der e voormeld; Ed. Cuypers. C. B. Posthumus , 
F. W. . Poggenbeek en . Postma; 

en de jur y voor  het practisch examen en voor  den eindkamp uit de hee-
ren: . P. J. . Cuypers, voorzitter; . 1'. Berlage Nzn., secretaris : prof. 
A . . der , Ed. Cuypers, C.  Posthumus , F. W. . Pog-
genbeek en A. Salm G. Bzn. 

e met den gouden eerepenning bekroonde werken blijven eigendom der 
Academie. 

, die den gouden eereprijs is waardig gekeurd en blijke n heeft gege-
ven van groot talent en buitengewonen aanleg, kan op gemotiveerde aanbe-
veling van de commissie van toezicht, door . . de n voor  hoog-
stens vier  achtereenvolgende jaren met een jaargeld van f  worden be-
gunstigd, teneinde hem in de gelegenheid te stellen zich in de schoone 
bouwkunst te volmaken. e ondersteuning wordt telkens voor  een jaar  ver-
leend, alsook een vergoeding voor  werkplaatsen en modellen lol ten hoogste 
f  's jaars. 

. Ter  voorziening in den woningnood zil de vereeniging e 
Volkswoning» alhier  wederom  arbeiderswoningen bouwen. Bij  elk huis 
wordt terrein opengelaten voor  den aanleg van een tuintje . 

. 

Bij  de restauratie van de Groote of St. Eusebiuskerk verdwijnen langza-
merhand ook de kleine oude huisjes en de hokken, die tegen de kerk aan-
gebouwd zijn. Thans is men bezig aan de voormalige kosterswoning. Wi j 
zijn welwillend in de gelegenheid gesteld in die woning den kelder  te be-
zichtigen, die eenige merkwaardigheden ver  toont. t valt hier  nl. in het 
oog, dat, terwij l de achterzijde van het huis gevormd wordt door  de muren 
der tegenwoordige kerk, de voorgevel, die slechts . dik is. gebouwd 
is op een muur  van ongeveer . dikte, waarin men een paar  gaten 
heeft gehouwen om lucht en wat licht in den kelder  toe te laten. Niet on-
waarschijnlij k heeft men in dien dikken muur  te zien een gedeelte van de 
oude St. , de vroegere parochiekerk van Arnhem. 

Opmerkelij k is in den kelder  ook het massieve kruisgewelf, waardoor  hij 
afgesloten is en gevraagd mag worden, waarom het bij  het bouwen der 
kosterswoning noodig werd geacht dien kelder  zulk een massieve zoldering 
te geven. t vermoeden is dan ook geuit, dat de kelder  oorspronkelijk een 
grafkelder  is geweest, waarmede de afmetingen en de geringe hoogte in 
overeenstemming zouden zijn. en die dan of tot de thans bestaande of tot 
de oude kerk zou kunnen behoord hebben. e onderzoekingen zullen 
daarover  misschien e^nig licht verspreiden. 

Uit de onderzoekingen van den architect der  kerk. den heer . Portheine 
Jr. , blijkt , dat die oude St. k dagteekende uit den tij d van i 
den Groote, daar  zij  reeds in  voorkomt in een register  van te Arnhem, 
Velp. enz. gelegen goederen van de abdij  van Prümen. n het register  toch 
wordt vermeld : »Est in Arneym ecclesia , qua solvit libram « en daar  de 
abdij  het jus patronatus over  de k bezat, kan in bovenstaande aan-
haling slechts deze kerk bedoeld zijn. 

t behulp van een plattegrond van Arnhem door s Guiccardin, die 
de heer  Portheine op  stelt, bewijst hij . dat die kerk stond op den 
hoek van de t en de , zoodat de zuidzijde gestaan 
kan hebben iets ten noorden van de tegenwoordige kerk. 

e St. k zal oorspronkelijk wel van hout zijn geweest, zooals 
zoovele oude kerken en eerst onder bisschop Bernulphus. die van
bisschop van Utrecht was, in steen herbouwd zijn. Zij  bezat een groot aantal 
altaren, klokken, uurwerk en één. misschien twee orgels. Groot was ze even-
wel niet en men begon hoe langer  hoe meer  de wenschelijkheid in te zien 
om een grootere kerk te bouwen en zoo werd dan ook in  de eerste 
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steen gelegd van de tegenwoordige groote kerk. die in pl.m.

gedeelte in gebruik kon worden genomen en in  geheel voltooid was. 

e St- k is waarschijnlij k tot dien tij d in gebruik geweest en 

later  eerst afgebroken. 

n de in bet begin dezer  maand gehouden vergadering der 
Commissie tot e van de Groote kerk te , heeft de Voor-
zitter, . ]. C. Overvoorde, archivari s te , vroeger  als zoodanig te 

t werkzaam, geklaagd over  het verdwijnen van verschillende an-
tieke gevels te . O. a. heeft hij  er  op gewezen, dat thans weer 
een mooie gevel aan de Voorstraat gevaar  liep. e burgemeester  van -
drecht op die vergadering tegenwoordig merkte op. dat veelal onwil van de 
betrokkenen fraaie gevels deed vallen, maar  dat de gemeente steeds bereid 
was steun te verleenen, waar iets behouden kon worden. 

Thans toont het dagelijksch bestuur  van , dal die woorden 
geen gewone uitvlucht waren. t stelt n.1. aan den gemeenteraad voor 
het pand met den gevel, waarop de heer  Overvoorde in een klacht doelde, 
voor  de gemeente aan te koopen, enkel en alleen om het kunstwerk te 
behouden. n hun voorstel zeggen B. en W. dat het behoud van het antieke 
geveltje voor , dat om zijn karakteristieke gevels tot in het bui-
tenland bekend is, naar  hunne meening op prij s moet worden gesteld, waar-
om zij  met den eigenaar, die aanvraag had gedaan om verbouwing van zijn 
perceel, en medegedeeld had, dat hij  voornemens was het antieke geveltje 
af te breken, in onderhandeling zijn gelreden om den merkwaardigen gevel 
te behouden. e uitkomst dezer  onderhandelingen was, dat B. en W . be-
doeld gedeelte pand voor  f  konden koopen. 

(>fschoon wij  niet willen verhelen, zeggen zij  verder, dat dit bedrag de 
waarde te boven gaat, meenen wij , ook in verband met de wenschelijkheid 
om zooveel in ons vermogen is, het verdwijnen van merkwaardige gevels, 
welke een eigenaardig schoon van t vormen, tegen te gaan en 
mede met het raadsbesluit om jaarlijk s een bedrag van f  beschikbaar 
te stellen als subsidie voor  de Vereeniging tot g van Oude 
(ïebouwen. in dit geval vrijhei d te vinden den raad voor  te stellen het 
gedeelte van dit pand met antieken gevel aan te koopen. 

Zi j  stellen verder  voor  het aan te koopen gedeelte, dat alleen te gebrui-
ken is door  den verkooper, eigenaar  van het geheele perceel, aan dezen ce 
verhuren voor  f  per  jaar  met verplichtin g om het geheel te onderhouden 
met uitzondering van den antieken gevel, welks onderhoud voor  rekening 
van de gemeente zal komen. 
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— , bij  de aanleg der  Waterleiding Semarang aan-
vangssalaris f  per  maand met vrijen overtocht (eventueel met wettig 
gezin) en f  vergoeding voor  uitrusting . Bij  gebleken geschiktheid zal 
deze r  in aanmerking komen voor  beheerder  van het bedrijf , 
salaris f  tot f  per  maand. Sollicitatiën, tot i  bij  de 
ingenieurs J. van t en e g te Nijmegen.

 T i j d e l i j k e O p z i c h t e r s, bij  de i Spoorweg . 
Aanvangssalaris f — per  maand, vrij e overtocht, geneeskundige be-
handeling, woning en gratificati e gedurende den aanleg, vooruitzicht op 
aanstelling in den vasten dienst. Aanbiedingen per  brief, Amsterdam, 

t  (i) 

— A a n k o m e nd B o u w k u n d i g-T e e k e n a a r, bij  een architect 
te , hetzij  voor  geheele of halve dagen. Br . lett. P. . W., Nijgh 
&  Van s Alg. Adv.-Bur. , . (i ) 

— T e e k e n aa r-C o n s t r u c t e u r . aan een groote k en 
, bekend met w en drijfwerk . Brieven lett. A G S , 

Nijgh &  Van , Amsterdam.

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r, zelfstandig kunnende detailleeren. 
Salaris f  per  maand. e indiensttreding gewenscht. Brieven No. , 

. J. den Boer's Adv.-Bur. , Baarn.

— B o u w k . U i t v o e r d e r , voor  direct, voor  den bouw van een 
. bij  A. k &  Co., Aannemers te Wormerveer.

— A a n k o m e n de T e e k e n a a r s, voor  Constructie-werkplaats. Brie-
ven lett.  V  Alg. Adv.-Bur . . V. Alta , Amsterdam.

— T e e k e n a a r, aan eene groote k nabij , op 
de hoogte van < n en . Brieven lett. V G  N. v.d. . 

(0 
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S per  jaar  Jan.— ) voor  A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
het binnenland / — vooruitbetaling: met plaat ƒ

T e voldoen: bij  vooruitbetaling ol in twee '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  » 0 1

termijnen, elk groot /  waarover  op 
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Venetië . 

Niet ten onrechte noemt men Amsterdam wel eens het 
Venetië van het Noorden en inderdaad er  zijn vele punten 
van overeenkomst op te merken, vooral voor  den vreem-
deling, die onze e grachten iets zeer  bijzonders 
vindt en inzonderheid getroffen wordt door  de stadsge-
zichten, waarbij  het water  zulk een groote rol speelt. 

Verder  is er  ook in de geschiedenis der  beide steden 
veel dat op elkaar  gelijkt . Beiden ontstaan uit visschers-
dorpen, hebben zij  haren opkomst te danken gehad aan 
handel en scheepvaart cn hebben de kunsten er, ten ge-
volge van opeenstapeling van kapitalen, een tijdper k van 
grooten bloei gekend. 

Alleen dateert de grootheid van Amsterdam van een 
paar  eeuwen later  dan die van Venetië, maar  beiden heb-
ben die grootheid te danken aan de schatten van het 
Oosten, die zij  met alle geoorloofde en minder  geoorloofde 
middelen wisten te bemachtigen. Beide hebben een over-
wegende stelling in de politiek van Europa en van de 
geheele wereld ingenomen, Venetië als een zelfstandige 
republiek, die koninkrijke n annexeerde, Amsterdam als een 
kleine republiek op zichzelf in de republiek der  Zeven 
1'rovinciën. Een roemrij k verleden heeft op het aanzien 
\an beide steden zijn stempel gedrukt. t is niet moge-
lij k door  Amsterdam te wandelen of door  Venetië te gon-
delen, zonder  telkens aan dat verleden te worden herin-
nerd en voor  vele vreemdelingen schuilt het interessante 

van hetgeen zij  zien hoofdzakelijk in de historische herin-
neringen, die daardoor  gewekt worden. 

Wanneer  daarbij  griezelige overleveringen kunnen wor-
den te pas gebracht verhoogt dit de aantrekkelijkheid in 
niet geringe mate. e Tower  te , het  te 
Antwerpen, de Gevangenpoort in n g kunnen in dit 
opzicht als voorbeelden gelden. Zij  worden meer  bezocht 
om de emoties, die zij  opwekken, dan om de merkwaardig-
heid, die zij  als monumenten van bouwkunst bezitten. Zoo 
is het ook met de Brug der  Zuchten, een der  meest be-
kende van de bruggen, die men in dc d aan-
treft , niet zoozeer  omdat zij  een der  mooiste is, maar  om-
dat zij  het s verbindt met de daarachter  ge-
legen gevangenis. g drama heeft zich in dit paleis 
afgespeeld en menig slachtoffer  is daaruit over  deze brug 
gevoerd naar  den kerker, om dien niet te verlaten, dan 
om naar  het schavot te worden geleid. Ongemerkt kon 
dit geschieden, dc brug is daarom geheel o verbouwd. t 
is deze eisch, dat men van buiten niet moest kunnen 
zien, wie over  de brug ging, die tot een oplossing heeft 
geleid, waardoor  zij  geworden is het monumentje, eenig 
in zijn soort, dat ook alleen om zijn artistieke waarde den 
roem zou verdienen, die het sinds eeuwen draagt. 

Alles werkt trouwens hier  mede, om het effect te vcr-
hoogen, eenerzijds dc rijk e architectuur  van den achter-
gevel van het , die zich op een onderbouw van 



forsch geprofileerd quaderwerk verheft, daarmede contras-
teerend den somberen gevel van de gevangenis, slechts 
spaarzaam van lichtopeningen voorzien, verder  in de om-
lijstin g gevormd door  deze gevels en den boog van de 
brug een perspectief, die zelfs in Venetië door  hare schil-
derachtigheid treft ; het kabbelende blauw-groene water  en 
de strakke e hemel daarboven, het vormt een 
geheel, waarvan men zich kan voorstellen dat ieder, dis 
zich van de Piazzetta over  de o naar  de a degli 
Schiavonc begeeft, op de Ponte della Paglia blijf t stil-
staan. 

n weet niet welk element in dit geheel, den beschou-
wer  eigenlijk het meeste boeit, zijn het de verhoudingen, de 
contrasten, is het 't licht-effect, de toon, de kleur, zooals zij 
geworden is door  den invloed der  ecuwen? t is moeilijk 
te 'zeggen, maar  zeker  is het, dat wanneer  men met alle 
kunstmiddelen wilde beproeven, met inachtneming van alle 
factoren, die hier  medewerken, iets overeenkomstigs te ma-
ken,  toch niet hetzelfde resultaat verkregen zou worden; 
er zou iets aan blijven ontbreken, dat er  alleen door  den 
tij d aan geschonken zou kunnen worden. 

n kan van een modern werk niet eisehen, dat het 

zich onmiddellij k tegenover  het oude zal handhaven. e 

tij d moet daarbij  te hulp komen, de tij d moet ook uitmaken 

of het werk blijvende waarde zal hebben en zijn waarde 

door  alle eeuwen heen behouden zal. 

Er zijn vele beroemde bruggen in de wereld. r  aan-

tal is vooral in de negentiende eeuw toegenomen, maar 

het is minder  de kunst van den architect, dan wel het 

vernuft van den ingenieur, dat men er  in bewondert. e 

lang deze constructies, wanneer  ijzer  of gewapend beton 

de materialen zijn, het zullen uithouden, daarover  loopen 

de meeningen uiteen. 

Al s constructie is de Brug der  Zuchten hoogst eenvou-
dig, hare afmetingen zijn betrekkelijk klein, maar  in de 
geschiedenis der  bouwkunst zal zij  hoog aangeschreven 
blijven en wellicht nog beroemd zijn, wanneer  vele andere 
bruggen reeds vergeten zijn. 

e vele bruggen Venetië ook bezit het eventueel ver-
loren gaan van de Brug der  Zuchten zou misschien een 
grooter  verlies zijn dat dat van de Campanile. 

n houde dit unieke monumentje in zijn unieke om-
geving in eere. 

Uit Duitsch e kringen . 

.1.

Venetië. 

Wel van E " 
<ste Jaargang No. 17. 



tijd , waarin die kunst zooveel meer  toewijding van hare 
beoefenaars eischt, dan vroeger  het geval was. 

Van een samengaan van vele vereenigingen tot bereiking 
van een groot doel, stellen wij  ons niet bijster  veel voor, 
wanneer  wij  bemerken, hoe telkens in de e kringen 
de meeningen scherp tegenover  elkander  staan. 

t komt telkens aan het licht, wanneer  er  belangrijke 
vraagstukken, die de bouwkunst raken, aan de orde komen 
en evenals bij  ons zijn verrassingen daarbij  niet zeldzaam. 

Wij  maakten onlangs melding van een vraagstuk, dat 
in den laatsten tijd weder  druk besproken wordt, name-
lij k den Operabouw te Berlijn . Vri j  algemeen wordt de 
wijze, waarop deze aangelegenheid behandeld werd, gelaakt; 
de dagbladpers heeft zich zelfs niet ontzien, al het werk 
dat tot heden gedaan werd knoeiwerk, verloren arbeid, 
te noemen en de beide besloten prijsvragen als volkomen 
mislukt te qualificeeren. Tegenover  deze wel wat overdre-
ven beweringen steekt de houding, in de zaak aangenomen 
door  de Vereeniging van Berlijnsche Architecten, ongetwij-
feld gunstig af en wanneer  men leest, wat wij  daaromtrent 
in ons nummer van t j  mededeelden, zou men 
meenen, dat deze gezonde opvatting instemming en weer-
klank gevonden zou hebben bij  zustervereenigingen. r 
wie zoo denkt kent de Berlijnsche toestanden niet en houdt 
er  geen rekening mede, dat naast de reeds genoemde 
vereeniging, die officieel den naam draagt van »Vereini -
gung Berliner  Architekten*  ook nog bestaat de veel 
oudere »Berliner  Architekten-Vereinc t er  tusschen 
deze beide vereenigingen nogal eens verschil van opvat-
ting bestaat zal niemand verwonderen, maar  dat de oudere 
vereeniging zich in deze belangrijke quaestie lijnrecht zou 
stellen tegenover  de jongere was toch ook niet te ver-
wachten en wij  overdrijven zeker  niet, wanneer  wij  spreken 
van verrassing, gewekt door  de houding van den >Berliner 
Architekten-Verein.* , welke houding hare uitdrukkin g heeft 
gevonden in een motie, waarrin het volgende gezegd wordt: 

»io. t in de dagbladpers uitgesproken vernietigende 
oordeel over  den wedstrijd kan niet als een deskundig 
oordeel worden beschouwd. 20. e wedstrijd heeft wel 
geen plan opgeleverd, dat zonder  meer  uitvoerbaar  is, 
maar heeft door  zijn uitkomst een grondslag verschaft, 
waarop zonder  een openlijke prijsvraag voortgebouwd 
kan worden. 30. e verdere arbeid zal slechts dan een 
volledig resultaat hebben, wanneer  den uitvoerenden kunste-

naar, binnen de gegeven grenzen, volle vrijheid van be-
weging gewaarborgd wordt en hem de artistieke hoofd-
leiding van den bouw wordt opgedragen. * 

e e der e Bauzeitung* aarzelt niet hare 
afkeuring over  een dergelijke houding uit te spreken en 
scherp te doen uikomen, dat de »Architekten-Verein.< te 
Berlij n met het oog op zijne samenstelling en de positie 
van het overwegend en toongevend deel zijner  leden, 
st reng had moeten vermijden stelling te nemen 
in een aangelegenheid, die door  het Pruisische e 
van Openbare Werken geleid wordt en in de tot dusver 
algemeen veroordeelde richting werd gedreven. Want 
verreweg het grootste en invloedrijkste deel dezer  leden 
ressorteert onmiddellijk onder  het genoemde , 
of staat daarmee door  verschillende omstandigheden in 
zulk een nauwe betrekking, dat de vereeniging beter  gedaan 
had, zich in dit geval geheel van het uitspreken eener 
meening te onthouden. Onder  welke omstandigheden dit 
heeft plaats gehad doet niet ter  zake, maar  de waarde 
der uitgesproken meening laat zich naar  het bovenver-
melde beoordeelen. 

Wanneer  men de groote beteekenis van het vraagstuk 
van den Operabouw te Berlij n in aanmerking neemt en 
dit onpartijdi g beschouwt, dan kan men slechts tot de 
conclusie komen, dat voor  de oplossing daarvan de grootste 
en voornaamste krachten aan het werk gesteld moeten 
worden en dit kan, zoo meent men althans in , 
alleen geschieden door  een e prijsvraag. 

n ziet het in de e kringen van beoefenaars 
der bouwkunst is het ook niet alles «couleur de rose«. 
de meeningen zijn er  al evenzeer  verdeeld, de ontevre-
denheid met bestaande toestanden is er  al even groot, 
als bij  ons. e quaesties, waarover  wij  ons warm 
maken, brengen ook daar  de gemoederen in beweging en 
in het zooveel beter  georganiseerde vereenigingsleven 
gaat niet alles naar  wensch en vertoonen zich de splijt-
zwammen, waar  men die niet vermoedde. Wij  richten 
gaarne den blik naar  het Oosten, wij  volgen gaarne na 
wat men in d doet, maar  wij  vergeteu wel eens, 
dat ook daar  alle menschenwerk onvolmaakt is en nemen 
met goede dingen ook de gebreken over, die er  aan kle-
ven. Wil men deze klip ontzeilen, dan kan men niet beter 
doen dan zonder  vooringenomenheid de e toestan-
den te bezien, zooals zij  werkelijk zijn. 

De „ldeal-House"-Tentoonstellin g te Londen . 
Aan een Engelschen brief in de r Courant" 

ontkenen wij  het volgende: 
t spreekt van zelve, dat een beschrijving van al wat 

er  in de hoofdzaal van Olympia in de „idea l e Exhi-
bition"  te zien is niet mogelijk zou wezen; bovendien zou 
geen mensch zulk een brief uitlezen. 

Wat hier  opvalt is de doelmatige en stelselmatige rang-
schikking en in dat opzicht is het niet meer  dan billij k 
een woord van lof te doen hooren aan 't adres der  orga-
nisators. r  weet, dat men op de meeste tentoonstel-
lingen wanhopig wordt, omdat alles er  door  elkaar  staat: 
oliekoeken naast zijden japonnen, zuigfksschen naast vlieg-
machines, zoodat, wil men het eene artikel met het andere 
vergelijken, men gedoemd is door  de zaal heen en weer 
te vliegen en d-an meestal nog vergeet in welk kramen-
laantje het ding staat dat men zoekt. 

n het midden der  zaal staat het l , daar-
omheen zijn geschikt de verschillende samenstellende dee-
len door  Engelschen ingezonden van een ideaal van een 
huis. n één groep vindt men alle meubelen en al wat tot 

meubilair  kan gerekend worden; dan volgt een groep uit 
stallingen die voor  hen belang heeft, die aan gezondheids-
leer  gelooven en die (de huismoeders natuurlijk) , bij  schoon-
maken — noodig of niet — zweren. g en venti-
latie houden de anderen gezelschap, terwij l ook voor  ver-
maak en ontspanning of uitspanning een ruimt e is afge-
zonderd. Er  staan daar  weliswaar  piano's bij , maar  a la 
bonheur, men behoeft er  niet bepaald onafgebroken op 
te laten of hooren spelen. t de bouwmaterialisten, be-
hangers en ververs hun groep hebben, spreekt van zelvê  
alsmede dat verwarming en verlichting niet vergeten zijn. 
Ja en ook de keuken komt tot haar  recht, men mag nog 
zoo'n idealist wezen, eten hoort er  bij  en nog immer is 
het recept voor  een verstandige vrouw, om gelukkig met 
haar  man te leven: „voeder het beestje wel", of, zooals ze 
in Engeland bitser  raden: „feed the brute" . 

Wat deze tentoonstelling verder  gunstig onderscheidt, 
is dat de galerijen ook behoorlijk gevuld zijn met dingen, 
die er  bij  behooren. l vindt men daar  in Olympia 
van alles en nog wat: suikergoed, potlooden, . 



gramoplionen, kantoorboeken en dergelijke nuttige dingen, 
wier  tegenwoordigheid in zulke omgeving enkel de vraag 
doen rijzen: „qu e viennent-ils faire dans cette galère". 

t voornaamste in een „ideal home"  zijn natuurlij k de 
kindertjes. Wel is niet elk van die opinie, doch de meerder-
heid is het wel en voor  een ondernemer van tentoonstel-
lingen zijn niet de minste menschen wijs. m heeft 
de bekende bouillon-firm a Viro l hier  een heel legertje kleu-
ters bijeengebracht, die allen heeten van Viro l te leven. 

n ziet er  Chineesjes en Zwitsertjes, kindertjes uit Bre-
tagne en Afrika , uit Japan en . Ze staan onder toe-
zicht van een aantal binnen- en buitenlandsche „nurses"  en 
spelen met zand, hobbelpaarden, wagentjes, springtouwen, 
kibbelen eens of huilen een deuntje: in één woord het 
is volkomen of men bij  moeder  thuis is. 

e zaal, die voor  de kleintjes is afgeschoten, is ook 
aardig: een Oostersche binnenplaats, waaromheen ruime 
galerijen loopen, terwij l een statige, mooie e gevel 
den achtergrond vormt. 

e buurt der  babies vindt men vooreerst de bloem- en 
fruitwinkels . e y , een bij-onderneming van 
de y , vertoont er  kuikens, die leven in een 
met electriciteit overzadigde atmosfeer  en op die manier, 
zegt de , met dezelfde hoeveelheid voedsel veel 
vetter  en veel vlugger  vet worden, dan gewone kuikens. 

e "  zegt, dat het geheele stelsel op zuiver  we-
tenschappelijken grondslag rust, zoodat we het. als mo-
derne menschen, met een gerust geweten kunnen bewonde-
ren. n elk geval zijn kuikentjes altij d aardig om naar 
te kijken. 

e regeering van Canada, die er  altij d op uit is dë men-
schen naar  dat land te lokken, heeft ook nu weer  getracht 
aan te toonen, dat men óf daarginds zijn huiselijk leven 
kan veridealiseeren door  het heerlijke frui t te eten, dat 
men er  kweekt, óf wel dat frui t in flesschen hier  kan koo-
pen en aldus hetzelfde doel bereiken, zonder  den Atlanti -
schen Oceaan over  te steken — een reis die, helaas, 
nu niet vaak meer  zonder  droeve herinneringen zal wor-
den ondernomen. 
1 Ook voor  Nederlandsche fruitkweekers is het hoogst 
interessant hier  te zien hoe prachtig hun Canaddcsche 
collega's appels een jaar  lang kunnen bewaren in koel-
kamers. Er  zijn hier  van die appels uitgestald en ze heb-
ben niets van hun geur, smaak of sappigheid verloren. 
Voor  den fruithandel is dit een ontzaglijk voordeel, want 
deze wordt op die wijze in staat gesteld den soms al te 
overvloedigen oogst van het eene jaar  te bewaren tot 
er  schraler  opbrengst is en zoodoende worden verder  zoo-
wel td<e handel als het publiek gediend, terwij l bovendien 
de prijzen op ongeveer  dezelfde hoogte kunnen gehouden 
worden. 

Waar bloemen zijn, zijn bijen, wie 'n tuin heeft behoeft 
tuinmeubelen en wil graag onkruid en ongedierte iien ver-
dwijnen; zelfs zijn er, die hun eerzucht opvoeren tot het 
maken van een kunstmatigen waterval, met rotsen en alles; 
welnu zij  allen kunnen hier  hunne gading vinden. 

En dan is de kunst-vlijtig e en kunst-nijvere niet vergeten. 
h ik voel, dat ik nu op 'n gevaarlijk terrein kom en 

mijzelf in de noodzakelijkheid zou brengen om uit te leg-
gen, wanneer  een handwerkje — in een l " 
zoo gezellig — overgaat in 'n handwerk, dat moet helpen 
een „home" , ideëel of niet, bij  elkaar  te houden. 

Veel veiliger  gevoel ik me, nu ik, altij d op de galerij, 
de afdeeling der  gemeubileerde kamers nader. r  is 
een elftal kamers alleen ingericht door  Nederlanders: zit-, 
eet- en tuinkamers, salons, boudoirs, keuken, alles echt 
modern mooi vaderlandsch werk. Een en dertig namen 
telde ik en elk der  een en dertig mag fier  wezen op zijne 
of hare inzending; want ook de dames hebben zich ge-

weerd en zich doen gelden. Gebrek aan ruimt e belet me 
in détails te treden, doch niet om ze een plaatsje in dezen 
brief te geven: 

. J. van , Apeldoorn, borduurwerk . 

. B- Bake, Bloemendaal, batik. 
. P- C. de Bazel, Bussum, kamerinrichtiingen. 

C. J. Begeer, Utrecht, zilverwerk. 
. J. Bouhuys, , ontwerp voor  een tapijt . 

W. C Brouwer, , kunst-aardewerk. 
C. A- n Cachet, Vreeland^kamerinrichting . 

. W. , Amsterdam, steendrukwerk. 
. Ellens, J. s en . Greven, Noordwolde, vlecht-

werk. 
. W- , , borduur -

werk. 
G. W. , , batikwerk. 
Jan Eisenloeffel, Gooi, ornamenten. 
Th . van , „Nennt man die besten Nahmen, 

Nennt man den Seinen auch."  , 
. N. , , costuumteekenen. 

C. , Gouda, kunstaardewerk. 
Chri s , , linnen en tapisserie-patronen. 

. C , Scheveningen, kamerinrichting . 
Jan de , Amsterdam, keukeninrichting. 
Bert Nienhuis, , zilverwerk met steenen ingelegd. 

. E- Niestrasz en E. Sieuwerts van , bor-
duurwerk . 

C. W. Nijhoff , Amsterdam, eetkamer-inrichting. 
C. Oosschot, e Ploeg", Amsterdam, meubelhoutsnij-

werk. 
W. Penaat, Amsterdam, kamerinrichtingen-

. A- Philipse, , borduurwerk . 
. . , , tapijtontwerp . 

George r  en mevr. e , Sloterdijk , 
steendrukwerk. 

A. P. Smits en . Fels, meubelen naar  teekeningen van 
A. P. Smits. 

J. G Veldheer, Bergen , houtsneden. 
Tjipk e Visser, beeldhouwwerk. 
G. en A- , Amsterdam, glaswerk. 
C. G. van Tubbergen Jr., , bloemen. 
Wat de meer speciale Friesche exposanten aangaat zij 

vermeld, dat de vereeniging voor  Friesche d 
en Volkskunst een tentoonstelling samengesteld heeft van 
voorwerpen van nieuwe Friesche Nijverheid, die zich be-
vinden in de Juliana-hoeve. 

Verder  exposeerden: Van Erp , zilverwerken; Tichelaar, 
r  aardewerk; Gebrs. Stalman, , -

delooper  meubelen en gebruiksgerei; Eise Bergsma, -
nertsga, beeldhouwwerk.

Twee Nederlandsche exposanten zijn eenigermate van deze 
interessante groep afgedwaald. Gelukkig kunnen ze er  best 
tegen op hun eigen houtje de wereld in te trekken, want 
de eene is de firm a . Pander  en Zonen uit n , 
die een bijzonder  fraaie collectie echte oude meubelen uit 
de zeventiende eeuw laat zien. k zie dat de catalogus 
Pander  een Belg noemt en n g voor  dat land 
annexeert; n g doet er  minder  toe, doch Pander 
kunnen we niet missen en een beslist protest is dus ge-
oorloofd. 

n tweeden eenling zouden we ook niet gauw willen 
kwij t raken: de e tapijtfabriek . t ik daar 
nog wat van zeggen? k maak me liever  op 'n andera 
manier  belachelijk. 

Gaarne zou ik nog wat over  de Fransche, Belgische en 
vooral de Engelsche meubelen willen schrijven. h 'tgaat 
niet; mijn ruimt e is bijna op. n ziet evenwel, dat hier 
genoeg is om een, of juister, een aantal l " 
te maken en tot afscheid gaan we dus even in de queue 

staan, die den geheelen dag voor  het l "  wacht 
om dat te zien, een queue, die, hoogst onwetenschappe-
lijk , grooter  wordt, naarmate er  meer  af gaan. 

t l "  is met bliksemsnelheid gebouwd, in 
2 40 uren zijn 250 ton materiaal verwerkt, terwij l het plan 
gekozen is uit 700 die ingezonden waren, door  een com-
missie, waarin 3 dames zaten, onder  anderen mevr. Stoop, 
de echtgenoote van den voorzitter  der  Nederlandsche -
mer van l in . 

Een van de aangename eigenschappen is, dat van uit de 
keuken alle kamers te bereiken zijn, zonder  dat men het 
personeel onophoudelijk in gangen of op trappen tegen 
het lij f behoeft te loopen. 

e vestibule is half-en-half een kamer en best te ge-
bruiken om te zitten, er  thee of koffie te genieten en zoo 
voorts. Behalve de keuken zijn er  rez-de-chaussée, een salon 
en een eetkamer, met zes slaapkamers boven. t kost 
ruim f 13.000 om te bouwen, voor  dit land niet veel, doch 
het is wel wat heel mooi gemeubileerd voor  menschen, 
die maar  80 pd. st- a 85 pd. st. 'sjaars kunnen betalen. 

e prij s van het meubilair  enz. wordt dan ook wijselijk 
maar niet medegedeeld. h alles is even smaakvol en, 
zooals men 't hier  noemt: „dainty" , best om te bewonen 
en met g George V te zeggen: „th e foundations 
of the national glory are set in the homes of the people": 
,.in den huiselijken krin g legt een volk den grondslag 
voor  zijn nationalen roem". 

T E N V A N N 

BON  V A N E . 

t Bestuur  van den Bond ontving indertij d van de 
Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding van hand-
werkslieden in Nederland, een vragenlijst betreffende het 

. 

met verzoek die te beantwoorden. 
Waar de vragen blijken gericht te zijn op vakonderwijs 

in den meer  uitgebreiden zin van het woord, en die vragen 
dus anders beantwoord zullen moeten worden naarmate zij 
het eene of het andere vak betreffen, heeft het Bestuur 
gemeend slechts aan die vragen aandacht te moeten schen-
ken die van meer algemeenen aard zijn te achten. 

t betrekking tot de beantwoording waartoe het Be-
stuur  meende te moeten komen zij  het navolgende opge-
merkt. 

Vraag 1. t Bestuur  was van meening, dat het nut-
tig zal zijn het leerlingwezen wettelijk te regelen in al 
die ambachten waar  het onderhouden van goede tradi -
tiën van belang te achten is, voornamelijk dus ook voor 
de bouwambachten, en dat het oogenblik daarvoor  is aan-
gebroken. 

n tijden toch van noodstand en o n e v e n r e d i ge ont-
wikkelin g zooals thans, is het plicht van den Staat de 
ontwikkelin g der  achterlijken te hulp te komen door  (zij 
het al niet in algeheelen omvang) toch datgene te doen 
wat in wezen taak en plicht der  vakvereeniging is — al-
thans daartoe den stoot te geven. 

Wanneer  in groote lijnen de wederzijdsche verplichtingen 
wederzijdsch geregeld zijn, zal daarvan uiteraard een sterke 
invloed uitgaan die er  toe kan leiden, dat de vakvereeni-
gingen zich meer  rekenschap gaan geven van de finesses 
«er zaak en de speciale regelingen ter  hand nemen. 

Vraag 2. Zonder  de moeilijkheden die het scheppen van 
eene goede regeling met zich brengt, te ontkennen of ge-

rin g te schatten, mag toch worden aangenomen, dat met 
goeden wil en met voorlichting der  het naast bij  de zaak 
betrokkenen, wel zoodanige regeling is te treffen, althans 
daartoe den grond is te leggen. 

Vraag  Waar de vakbeoefening en het verkrijgen van 
vakbedrevenheid slechts voor  een gedeelte rust op ken-
nis, die op het gebied der  exacte wetenschappen is ver-
kregen, kan in 't algemeen worden aangenomen, dat het 
lager  onderwijs voldoende is te achten als voorbereiding 
van het vak. 

Vraag  en 5 zijn buiten beschouwing gebleven, daar 
de beantwoording daarvan afhankelijk is van den aard van 
het vak. 

Vraag e vraag moet ontkennend beantwoord wor-
den en als gevolg daarvan: 

Vraag 7. bevestigend. 
Vraag 8, 9 en 10 zijn buiten beschouwing gebleven, om 

de redenen bij  en 5 vermeld. 
Vraag 1 1 . Over  't algemeen zullen geen bezwaren be-

staan. 
Vraag 12 tot 15 zijn buiten beschouwing gebleven om 

de redenen bij  en 5 vermeld. 

V r a g e n l i j s t . 

1. Zij t gij  vóór eene wettelijke regeling van het leer-
lingwezen voor  a l l e vakken, of alleen in die bedrijven, 
waar  blijkens in 't werk gestelde pogingen de behoefte reeds 
door  de belanghebbenden wordt gevoeld. 

[Onder wettelijke regeling wordt door  de Commissie ver-
staan een zoodanige regeling, waarbij  i n g r o o te l i jne n 
de wederzijdsche verplichtingen van werkgever(geefster) en 
leerling(e) worden vastgelegd en door  de wet bekrachtigd; 
waarbij  de leerling(e) in de gelegenheid zal worden gesteld 
door  tijdig  eindigen van werkzaamheden of op andere wijze 
aanvullend onderwijs te ontvangen en eenige waarborg zal 
worden verkregen dat voor  de(n) leerling(e) het aanleeren 
van een ambacht mogelijk zij, maar  waarbij  tevens door  de(n) 
leerling(e) verplichtingen worden op zich genomen, waar-
door  de belangen van de(n) werkgever(geefster) worden ge-
diend.] 

 Acht gij  zulk eene wettelijke regeling zonder  te groote 
bezwaren voor  beide partijen practisch uitvoerbaar? 

s het gewoon lager  onderwijs voldoende als voor-
bereiding voor  het vak, dat U op het oog hebt? 

 Zoo niet, welk onderwijs moet dan eerst gegeven wor-
den vóór de leerling(e) bij  het vak zijne (hare) intrede 
doet ? 

5. Of kan de leemte aangevuld worden, terwij l de leer-
ling^ ) reeds in de practij k werkzaam is? 

6. Bestaat in Uw vak gelegenheid de noodige theore-
tische vakkennis op te doen in de uren van den dagelijk-
schen werktijd ? 

7. Of zal het noodzakelijk zijn deze kennis bij  te bren-
gen in de avonduren? 

8. Wordt door  U wenschelijk geacht aanvullings-onder-
wijs in den vorm van: 

a. Avondonderwijs in de praktij k van het ambacht, met 
of zonder  theoretisch of teekenonderwijs en zoo ja, hoe 
wordt door  U gedacht dat dit zal moeten verstrekt worden ? 

b. Avondonderwijs in theoretische leervakken, zoo ja, in 
welke leervakken acht gij  dit noodzakelijk? 

c. Avondonderwijs in het teekenen met of zonder  the-
oretische leervakken ? 

9. Worden door  U uitsluitend de winteravonden als 
mcestgeschikten tij d geacht tot het verstrekken van aanvul-
lend onderwijs of acht gij  dit ook in den zomer ('s avonds 



of 's morgens), hetzij  gedurende den geheelen zomer of 
een gedeelte ervan noodig? 

l tij d zal (rekening houdende met vraag
naar  uw meening noodig zijn óm het aanvullend onderwijs 
te doen bijbrengen. 

[Ui t te drukken bijv. als . .. jaar, te rekenen bet jaar 
op . .. maanden en per  week . . . uren les]. 

. Bestaan er, voor  zoover  het betreft  e e r  i n g e n; 
d i e een a m b a c ht beoe fenen, overwegende beiwa-
ren tegen het eindigen van de dagtaak om  uur  n.m. 
ten einde om  uur  met het avondonderwijs te kunnen aan-
vangen, zoo ja, welke zijn die bezwaren? 

 Welken tij d acht gij, indien het betreft l ee r l i n -
gen in d i e n s t b e t r e k k i n g, het meest geschikt tot 
het doen ontvangen van aanvullend onderwijs? 

g denkt ge U dien leertijd , welke vakken van 
onderwijs acht ge noodzakelijk en welke bovendien wen-
schelijk ? 

n de inrichtin g of fabriek, waaraan de leer-
ling^ ) verbonden is zoo groot is, dat deze inrichtin g met 
vrucht zelf voor  de theoretische vorming kan zorgen, zoudt 
gij  dan de voorkeur  geven aan onderwijs door  die inrich -
ting zelf verstrekt of liever  op zich zelf staand onderwijs 
wenschen en waarom ? 

n door  wettelijke regeling de toepassing van 
leerling-contracten meer  algemeen wordt, wat is dan uwe 
meening omtrent: 

a. de uitvoerbaarheid dier  overeenkomsten voor  zoover 
uw vak betreft? 

b. de verplichtingen, die de werkgever(geefster) op zich 
moet nemen ? 

c. de verplichtingen, die de werknemer(neemster) door  be-
middeling van ouders of voogden op zich moeten nemen? 

d. een in te stellen geneeskundig onderzoek en te geven 
advies vóór het aangaan van een leerling-contract? 

e. de termij n van die overeenkomst? 
f. het al of niet uitbetalen van loon gedurende den 

leertij d ? 
g. casu quo de toenemende bedragen van dat loon ge-

durende den leertijd? 
h. de wijze van controle der  vorderingen welke door  de 

leerlingen zijn gemaakt ? 
i. een in dienst blijven van de(n) leerling(e) na den 

leertijd , voor  hoe lang en tegen welk loon? 
j . de controle op de naleving der  bepalingen van een 

eventueel leerling-contract? e denkt ge U deze? 
k. het straffen van overtredingen van de bepalingen; 

op welke wijze, dunkt U, zullen overtredingen moeten ge-
straft worden ? 

 de redenen, welke kunnen gelden tot het ontbinden 
van een leerling-contract? Welke zullen die redenen kunnen 
zijn ?

 Welke verdere mededeelingen kunt gij  nog ver-
strekken, die voor  eene eventueele regeling van het leer-
lingwezen van nut kunnen zijn? 

e het besluit van de ledenvergadering van
Januari en de daarin door  den heer  Joseph Cuypers behan-
delde vraag omtrent de verantwoordelijkheid van den ar-
chitect bij  het toepassen van constructies in gewapend be-
ton, benoemde het bestuur  eene commissie om dat vraag-
stuk te bestudeeren bestaande uit de heeren Joseph Cuy-
pers, . A. N. t een J. E. van der  Pek. 

n verband met het ter  genoemde vergadering gespro-
kene werd da zaak der  commissie uitgebreid tot de studie 
van het vraagstuk der  verantwoordelijkheid van den ar-
chitect in t̂ algemeen, bij  bouwwerken en zijne verhouding 
tegenover  lastgever  en aannemer. 

L e e s t a f e l . 

G  No. k X X V door 
J. Gratama. s e » te , met afbeeldingen. 

O u d en N i e uw uit Oost-Friesland, door  Jb. Faber, met afbeeldingen. 

S o c i a le e en -Techniek, door  J. . B. . e 
Bouwverordening en het Woningvraagstuk. 

E en t der . 
k op de Vierjaarlijksche . 

n S t u k k e n. . 
e p l a a t , vill a te , arch. J. . W. n b. i . 

 No. n betreffende het Ge-

nootschap. 

B o e k b e s p r e k i n g. e n van Geschiedenis en kunst in 

de Provincie Noord-Brabant. Eerste stuk: e n in de voor-

malige Baronie van Breda, door  Jan , G. de g en anderen, door 

J. . 
B e u r s g e b o uw voor  de Vereeniging van den Effectenhandel te Am-

sterdam, arch. Jos. Th . J. Cuypers (vervolg) met afbeeldingen. 
E en N e d e r l a n d s ch O p e n l u c h t m u s e u m, door  F. . 

E  No.  E e n i ge aa n t e e k en i n g e n over 
stedenbouw der  oudheid, door  J. . W. n b. i. 

B o u w h y g i ë n e, door  J. van der  Breggen c. i. 
A f b e e l d i n g en kantoor  der  firm a P. B. a te Groningen, 

arch. . G. Eelkema. 

E  No. e e l e c t r i s c he en mechanische inrich -
tingen van het s.s. m der n en de verschillende 
electrisch gedreven steenkolen- en goederentransport-inrichtingen. Voor-
dracht ter  inleiding aan het bezoek aan die inrichtingen, door  de gecom-
bineerde vergadering der  Afdeelingen voor  Werktuig - en Scheepsbouw en 
voor  Electrotechniek op  November  door . van , met af-
beeldingen. 

E l e c t r i s c h e h e i m a c h i ne in bedrij f op de provinciale werken 
tot verbetering van het l buiten , door  A . Groot-
hoff c. i . met afbeeldingen. 

n s t u k k e n. Over  de lengte van den sleutel voor  het 
aandraaien van schroefbouten voor  spoorstaaflaschverbindingen, door  E . C 
W . van k c. i. — Nog eens de recruteering van te t gediplomeer-
den voor  den dienst in Ned. , door V. Jockin c. i. — t scheuren 
van klinknaden bij  stoomketels, door  A. g w. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — Ver-

slagen van vergaderingen. — Jaarverslagen. — . — e berei-

 van loodwit (vervolg). — Gemengd. — Vragenbus. 

E  No. e a c t i e te Wormerveer. 

W ij  z i g i n g der  Woningwet . 

E E E No. e zig-zag-oven-
— e nadeelen van ventielen in den vloer  van het rookkanaal. — 

e levensgeschiedenis onzer  woon- en winkelhuizen en het gewapend 
beton. — Vereeniging tot bevordering van rookvri j  stoken. — Tentoon-
stelling van kleiproducten. — Vragenbus. 

E , uitgave van J. G. Broese, Utrecht, bevat in aflevering
J e an J a c q u es u a ls b o t a n i s t : J. C. C. — V o o r -
g e s c h i e d e n is v an het P a n a m a - k a n a a l: J. . E. . — 

e r u w e - o l i e - m o t or  der  r o m h o u t - mo t o r en f a b r i e k : 
A . Schwan. — e h o u t s k o ol en h a r e b e t e e k e n is v o or  de 
n i j v e r h e i d : . A . J. C. Snijders.— W a n t s e n: J. r . — 

e : N. J. . — C h e m i s c h T e c h n i s c he Op-
s t e l l e n: . J. Prins, Scheik. . — e O o i e v a ar  a ls . 
t e n v e r d e l g e r: P. . — W i n d w e r k i n g e n : G. J. A. 

. — E e n v o u d i ge P r o e v e n: e b e i de p o l en van 
een magnee t, a a r d m a g n e t i s m e, . A. J. C. Snijders. — e 

. — B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s p o n-
d e n t i e. — h W e e r b e r i c h t : C. . de Veer. 

vaart, werd een nieuw verschenen geschiedkundig werk 
over  het kompas van den heer  A. Schück besproken, en 
cr  o.a- op gewezen, hoe nauw verwant de e zee-
vaartkundige instrumenten aan de Nederlandsche zijn, waar-
van zij  voor  een goed deel afstammen. Bij  de voortzet-
ting van zijn arbeid, in het eerste boek door  hem aange-
kondigd, heeft de heer  Schück het noodig geoordeeld op-
nieuw hulp uit Nederland in te roepen. l heeft hij 
zich gewend tot het . Ned. h , 
in de verwachting dat de ambtenaren, wien inzonderheid 
de scheepvaartzaken zijn toevertrouwd, het spoor  van wel-
licht nog overgebleven oude kompasvormen zouden kunnen 
aanwijzen. 

t blijk t wel, dat hij  nog lang niet alle terrein, speci-
aal het particulier  bezit, heeft afgezocht. k zal nog 
iets te vinden zijn, en dan zijn de kansen hiervoor  het 
beste bij : van oudsher  gevestigde reederijen, de visscherij, 
scheepssloopers, particulier e verzamelingen, antiqairs, fami-
lie-archieven, heraldieke wapens en met kompassen ver-
sierde voorwerpen. 

n het bijzonder  wordt de aandacht gevraagd voor: 

i° . schuif kompassen, ' dat zijn kompasrozen met ver-
plaatsbare magneten, zoodat men inplaats van de magne-
tische richting , direct rechtwijzend ten opzichte van het 
astronomisch Noorden afleest; 

 het drijvende kompas, dat tot op de helft der  vorige 
eeuw in gebruik is geweest, en ondersteld wordt ook thant» 
nog op kleine vaartuigen voor  te komen. (Wij  zagen — 
schrijf t de . van e Zee"  — te veel kompassen op 
alle soorten van Nederlandsche schepen om hierop eenige 
hoop te mogen laten; zij  zijn niet meer  in gebruik); 

 toestellen die tot de vervaardiging van kompassen 
hebben gediend, b.v- koperen platen tot afdrukken van 
rozen. n zullen er  denkelijk nog wel bestaan. 

t doel van den heer  Schück is belangrijk genoeg 
het gaat om de redding van een stuk beschavingsgeschie-
denis dat ons dreigt te ontsnappen, ja, al reeds voor  een 
groot deel verloren is. t is dus meer  dan tij d om wat 
behouden bleef bijeen te brengen. 

n verzamelingen of archieven iets van aanbelang 
bevatten, laten dan de eigenaars zich tot de vermelding 
niet weerhouden door  de vrees voor  beschadiging of zoek 
raken door  uitleenen of tijdelij k afstaan. r  bestaat 
geen gevaar, want het is niet te doen om het bezit der 
voorwerpen zelve, maar  om hun afbeeldingen met bewijs 
van hun bestaan, hun herkomst, en de kennis van verdera 
bijzonderheden. Wie iets ontdekt, zende bericht hiervan 
aan de filiaalinrichtinge n van het . Ned. . , 
in Amsterdam of . 

Gemeng d Nieuws . 1 

E . 
n de Februari-aflevering van e Zee", tijdschrif t ge 

wijd aan de belangen der  Nederlandsche stoom- en zeil-

P a  e i s—  a a d h u is. — Als curiositeit maken wij  er  melding van, 
dat de heer  E . van n arts, een adresbeweging op touw zet tegen het 
bekende . 

j  gaat hierbij  uit van de volgende overwegingen : 

 dat het paleis niet geschikt gemaakt kan worden voorraadhuis; 
 dat Amsterdam behoefte heeft aaneen nieuw raadhuis, voldoende aan 

de eischen van den  eeuw en niet aan die van de  eeuw; 

 dat de regeering verplicht is, het paleis in een zoodanigen staat te 
brengen, dat het inderdaad geschikt wordt om . . de n gedu-
rende een week per  jaar  te herbergen; 

 dat Amsterdam wel iets beters te doen heeft dan hiervoor  een nieuw 
paleis te helpen bouwen. 

t de heer  Van n niet wat beters te doen, dan het aantal adres-
sen in zake het s te helpen vermeerderen ? Zoo meenen wij 
in alle bescheidenheid te mogen vragen. 

t bezoek van den heer  J. C. Overvoorde aan ë zal, naar  het „Soer 
"  weet mee te deelen, tengevolge hebben, dat een commissie voor  de 

restauratie van g e s c h i e d k u n d i ge m o n u m e n t e n, ook in Bantam, 
gevormd wordt. 

Binnenkort zal begonnen worden met de restauratie van het oude paleis, 
het gebouw van het mijnwezen en ook van het kasteel te Batavia. 

E E N . 

n de vergadering van  Apri l j  van den Gemeenteraad van n 
kwam aan de orde het voorstel van Burg. en Weth. om de levering van a 

 vierkante keien onderhands op te dragen aan de firm a Pelt en' 
s te m voor  f  per  stukseri b.  en u

gebakken keien van verschillende grootte aan de e 
steenfabrieken te , voor  f  per

e heer  Feddema kan zich met het eerste gedeelte van het voorstel ver-
eenigen, doch verklaart zich tegen ondeideel b daarvan. Waalstraatklinkers, 
die ook gebakken worden, kosten f  per  zoodat men. die nemende, 
over  een oppervlakte van  f  voordeeliger  uit zou zijn. Spreker 
zou er  niets van zeggen, als gebakken keien belangrijk beter  waren, doch 
het tegendeel is waar. t bewijst wel de proef, met die keien in de 
Slotmakersstraat genomen, waarvan spreker  van morgen heeft gezien, dat 
 pCt. na gebruik van één jaar  kapot zijn. j  begrijpt dan ook niet, hoe 

de directeur  der  gemeentewerken er  toe komt, die gebakken keien te nemen 
te minder, omdat ze voor  een veel bereden straat gebruikt moeten worden. Spre-
ker geeft ten slotte den raad in overweging, zich voor  waalstraatklinkers 
te verklaren of het bedoelde gedeelte van het voorstel aan te houden, 
opdat Burg. en Weth. het nog eens kunnen onderzoeken. 

e Voorzitter  deelt mee, nog in de laatste vergadering van B. en W. 
van den directeur  der  gemeentewerken vernomen te hebben, dat deze keien 
zoo bijzonder  hadden voldaan, waarom hij  de aanschaffing zeer  op prij s 
stelde. s de heer  Feddema dus wel zeker  van hetgeen hij  heeft gezegd ? 

Wat den prij s der  keien betreft, moet spreker  de opmerking maken, dat 
de vracht daarin is niet begrepen. Uitstel van beslissing zou veitraging geven 
en men weet nu, hoe in korten tij d de prij s kan stijgen. Sprekei geeft den 
raad dan ook in overweging, het voorstel van Burg. en Weth. aan te nemen. 

e heer  Feddema blijf t bij  hetgeen hij  in het midden heeft gebracht, te 
meer, nu hij  hoort, dat de vracht niet in den prij s is begrepen. En spreker 
herhaalt, minstens  pCt. breuk in de Slotmakersstraat te hebben gecon-
stateerd. 

e heer a heeft evenmin een gunstigen indruk gekregen van de 
keien, die de directeur  na een proef van een jaar  zoo warm aanbeveelt. e 
toestand, waarin de steenen op het oogenblik verkeeren. laat veel te wen-
schen over. Spreker  zal niet zeggen, dat zij  heelemaal niet met natuurkeien 
vergeleken kunnen worden, maar  als het zoo doorgaat, zou hij  vreezeu, dat 
zij  na  of  jaar  in een treurigen staat zullen zijn. 

e Voorzitter  erkent gaarne, van keien geen verstand te hebben; maar 
de directeur  der  gemeentewerken heeft hem de verzekering gegeven, dat de 
hier  bedoelde steenen zoo goed zijn. e raad moet nu maar weten, welke 
beslissing hij  wil nemen. 

a werd onderdeel a van hetvoorstel zonder  hoofdelijke stemming aan-
genomen en onderdeel b met  tegen  stemmen verworpen. 

V . r  Burg. en Weth. van Vlissingen is het oordeel ge-
vraagd van deskundigen over  den herbouw van de afgebrande St. Jacobs-
toren in hout of gewapend beton, een quaestie waarover  reeds heel wat 
pennen in beweging werden gebracht. 

Vóór gewapend beton hebben zich uitgesproken de directeuren van ge-
meentewerken te , Amsterdam, , Tilburg , Alkmaar . 

, , g en Assen, de directeur  te t is 
er  eveneens vóór, doch zegt dat de tij d zal moeten leeren of het eeuwen 
bestand zal zijn; ook de directeur  te Utrecht is er  voor, doch met reserve. 

Verder  verklaarde zich nog vóór gewapend beton: de directeur  van het 
bouw- en woningtoezicht te ; de ingenieur  van gemeentewerken 
te 's-Gravenhage; de opzichter  van gemeentewerken te ; de in-
specteur  van het bouw- en woningtoezicht te Utrecht; de ingenieur  van de 
gemeentewerken te n en de inspecteur  van het bouw- en woningtoe-
zicht aldaar  ; de inspecteur  van het bouw- en woningtoezicht te Amsterdam ; 
de adjunct-ingenieur  te h ; de ingenieur  van publieke wer-
ken te Amsterdam ; de ingenieur  van de gemeentewerken te 's-Gravenhage ; 
de adjunct-directeuren van de gemeentewerken te Groningen en Nijmegen; 
de directeur  van de middelbare technische school te Utrecht en dc oud-
directeur  te Amsterdam; de gemeentebesturen van , Zutfen en 
Gouda; prof. r  te ; de rijks-architect , de heer ; de 
architect van het Vredespaleis en de heer  J. Th . J. Cuypers. 

e directeur  van het bouw- en woningtoezicht te m is t egen 
gewapend beton met het oog op het gevaar  voor  den bliksem. 

Verder  verklaren zich t e g en gewapend beton; de directeur  van het 
bouw- en woningtoezicht te Zwolle ; de directeuren van gemeentewerken te 
Groningen, Nijmegen en m (deze laatste omdat beton historisch een 
bouwkundige leugen is); de architect Verheul te m en Ed. Cuypers 
te Amsterdam. 



E &  V A N . U i t v o e r i n g , van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto n 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Telef. 1258. . Nassaukade 504. 

— e d der  gemeente s benoemde met algemeene stem-
men tot gemeente-architect en directeur  van de waterleiding, de heer  J. A. 
v an d en Bou t. adviseur  van de gezondheids-commissie te Brielle. 

LU 
Vacant e Betrekkingen . 1 

— B o u w k u n d i g-O p  i c h t e r, bij  de gemeente-werken te Nijmegen 
tegen  Juni  aanvangsjaarwedde f  na 4,  en  dienstjaren 
telkens met f  verhoogd. Gegadigden, niet ouder  dan  jaar, behooren 
hun op zegel geschreven aan Burgemeester  en Wethouders gericht verzoek-
schrift vóór i  in te zenden bij  den Burgemeester.

— B o u w k u n d i g - O p z i c h t e r , tegen , goed kunnende detail-
leeren,  gld. p. m. Aanb. onder  letter . bij  J. , Opz. b. h. Bouw-
en Woningtoez. . (i) 

— , ervaren in waterpassen en opmeten. Aan-
vankelijk salaris f  a f  der  maand. Brieven te adresseeren : -
baan Utrecht. j  tot Bouw en Exploitati e van Gemeentebedrijven. 
Afdeeling Water. (i) 

— , bij  het bouwen en installeeren eener  gasfa-
briek te Wemeldinge. Sollicitaties bij  Burgemeester  en Wethouders vóór 

i a.s. 

— O n d e r b a a s, voor  bruggen en gebouwen, in , bekend 
met het maken van begrootingen. Brieven motto «Onderbaas»,-aan het 
bureau van «de Aannemer» te Amsterdam. (i) 

— B o u w k u n d i g , goed ingevoerd bij  Architecten. Aan-
nemers, Fabrikanten enz. Aanbiedingen onder  No.  bureau van het 
Algem. Nederlandsch Advertentieblad te 's-Gravenhage.

— B o u w k u n d i g , bij  de gemeente-werken te o 
(O.) voor  enkele maanden. Salaris f — per  maand. g zoo 
spoedig mogelijk. Aanmelding schriftelij k bij  den Opzichter  der  gemeente-
werken J. , vóór den  Apri l a.s.

— T e c h n i s ch A m b t e n a a r , bij  de Gezondheids-commissie, te 
Brielle. van  Juni tot r  voor  woningonderzoek en het toezicht 
op de naleving der  bouwverordeningen. e belooning f
benevens f  voor  reis- en verblijfkosten. Aanbiedingen tot i a.s. 
bij  de Gezondheids-commissie te Brielle. (l) 

— B o uw k.-T e e k e n a a r-O p z i c h t e r , bij  den bouw van Villa' s en 
Woonhuizen. Salaris f  per  maand. Br. lett. T . P.  (N. v. d. ) 

(O 
— Tijdel . Bouwkundig Opzichter, bii de Gemeente Nijmegen, een ver-

goeding van f  per  week. Aanbiedingen vóór  Apri l  aan den 
directeur  van Gemeente-werken. (i) 

— B o uw k.-T e e k e n a a r. voor  belangr. werk te Utrecht. Br. onder 
letter  A  aan A . Fisscher. Boekh., Utrecht.

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r, zelfstandig kunnende detailleeren. 
Salaris f  per  maand. e indiensttreding gewenscht. Brieven No. , 

. J. den Boer's Adv.-Bur. . Baarn.

— , bij  de aanleg der  Waterleiding Semarang aan-
vangssalaris f  per  maand met vrijen overtocht (eventueel met wettig 
gezin) en f  vergoeding voor  uitrusting . Bij  gebleken geschiktheid zal 
deze r  in aanmerking komen voor  beheerder  van het bedrijf , 
salaris f  tot f  per  maand. Sollicitatièn. tot i  bij  de 
ingenieurs J. van t en e g te Nijmegen.

 T i j d e l i j k e O p z i c h t e r s, bij  de i Spoorweg . 
Aanvangssalaris f — per  maand, vrij e overtocht, geneeskundige be-
handeling, woning en gratificati e gedurende den aanleg, vooruitzicht op 
aanstelling in den vasten dienst. Aanbiedingen per  brief. Amsterdam. 

t

— A a n k o m e nd B o u w k u n d i g-T e e k e n a a r. bij  een architect 
te , hetzij  voor  geheele of halve dagen. Br. lett. P. . W., Nijgh 
&  Van s Alg. Adv.-Bur. , .

— T e e k e n aa r-C o n s t r u c t e u r . aan een groote k en 
, bekend met w en drijfwerk . Brieven lett. A G S , 

Nijgh &  Van . Amsterdam.
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Opgaven van advertentien moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

Het laatst e bedrij f van de Vlissingsch e Torenquaestie . 

Er is in den laatsten tij d zeker  geen reden geweest 
tot klagen over  gebrek aan belangrijke vraagstukken op 
bouwkunstgebied. e publieke belangstelling daarin schijnt 
inderdaad wat grooter  te zijn geworden dan voorheen en 
dit schijnt de architecten te hebben aangemoedigd meer 
clan voorheen hun meening te uiten, die zij  anders dikwijl s 
voor  zich hielden of slechts in eigen krin g deden gelden. 
Er is thans wat meer  kans, dat hun stem ook buiten dien 
krin g gehoord wordt en "zelfs dat er  eenige notitie van 
hun meening wordt genomen. Weinig dingen evenwel zijn, 
misschien alleen met uitzondering van de koersen van som-
mige fondsen, zoozeer  aan wisseling onderhevig als de pu-
blieke belangstelling en menig belangrijk vraagstuk is he-
den nog het onderwerp van geanimeerde discussies, par-
mante adresbewegingen en drukk e wisseling van dagblad-
artikelen en ingezonden stukken, om morgen op het doode 
punt te geraken en overmorgen verdrongen te zijn door 
een extra-groote scheepsramp of een extra-brutaal boeven-
stuk, waarop zich dan weder  de algemeene belangstelling 
concentreert. 

e waarheid van het spreekwoord: ,.zooveel hoofden, zoo-
veel zinnen", komt nooit beter  uit, dan wanneer  een moei-
lij k vraagstuk, waarover  de geleerden het nog niet eens 
zijn geworden, aan de publieke opinie ter  oplossing wordt 
voorgeworpen. 

l heeft dit geen ander  gevolg dan grooter  begrips-
verwarring , dan alreeds bestond, hoogst zelden doen zich 
nieuwe gezichtspunten voor  cn wanneer  het vraagstuk dan, 

zooals men het noemt, van alle kanten bekeken is en door 
iedereen beduimeld, is men van de oplossing natuurlij k nog 
evenver  verwijderd, als te voren. n en bewerin-
gen zijn tegenover  elkander  gesteld, zonder  dat men elkan-

 overtuigd heeft; men weet, hoe meneer  en zijn 
vrienden er  over  denken en van de heeren  en C weet 
men dat ook, maar  zij  denken geen van drieën hetzelfde 
en waarom de een zoo en de ander  andersom denkt komt 
men zelden te weten, niet zoozeer, omdat zij  verzuimen 
hun meening „met redenen te omkleeden", daarin laat de 
uitvoerigheid gewoonlijk niet te wenschen over, maar  om-
dat zij  bewust of onbewust, die beweegredenen voor  een 
groot deel voor  zich houden. 

Zoo verkrijg t men dan gewoonlijk drie verschillende soor-
ten van uitspraken, de weldoordachte en op degelijke "ron -
den berustende, die evenwel meestal slechts een kleine min-
derheid vormen; de ondoordachte en oppervlakkige, die 
het overvloedigst zijn en dc weldoordachte maar  onbetrouw-
bare, waaraan bedoelingen ten grondslag liggen, die met 
het wezen der  zaak niets hebben uit te staan. 

e verschijnselen, waarvan hier  gesproken wordt, vcr-
 zich duidelijk bij  een vraagstuk, reeds zoo gerui-

men tij d aan de orde, dat het ons verwonderen moet, dat 
het doode punt daarbij  niet reeds lang bereikt is. Wij  be-
doelen de Vlissingsche torenquaestie, die blijkbaar  nog 
steeds voortgaat de gemoederen te verontrusten, dank zij 
de activiteit dergencn, die er  belang in stellen cn belang 
bij  hebben. 

N Z & Vit A  S T  l> A , 



Alweder  is een nieuwe lijst van uitspraken verschenen* 
thans uitgelokt door  B. en W- in zake den herbouw van 
het monument in gewapend beton. Zij  vormt met het resul-
taat der  enquête, destijds ingesteld door  den heer  Staver-
man een curieuze verzameling gegevens, waaraan verschil-
lende beschouwingen zouden zijn vast te knoopen, en waar-
van wij  in de eerste plaats nieuwsgierig zijn, wat men er 
mede zal aanvangen. 

n de laatste vergadering van den gemeenteraad van 
Vlissingen, op  Apri l j . l gehouden is, gelijk men in een 
hierachter  staand bericht kan lezen aangenomen het voor-
stel van B. en W-, strekkende om . P. J. . Cuypers 
uit te noodigen, in overleg met den gemeente-bouwmeester 
de verschillende plannen tot herbouw van den St. Jacobs-
toren te beoordeelen, of eventueel een nieuw ontwerp toe 
tc voegen met begrooting der  kosten. 

Behalve alle gemaakte ontwerpen en een collectie afbeel-
dingen van alle torens op Walcheren, zal aan . Cuypers 
ook worden in handen gesteld het dossier  der  inlichtin -
gen omtrent gewapend beton, ontvangen door  het raads-
lid Staverman en nu laatstelijk door  B. en W-

t komt ons echter  zeer  waarschijnlij k voor, dat 
. Cuypers zich bepalen zal tot het indienen van een 

ontwerp, hetzij  tot herbouw in Gothischen stijl , hetzij  tot 
herstel van de spits in hare vroegere gedaante. Jhr. . 
Victor  de Stuers noemde herbouw in gewapend beton een 
monstruositeit en wij  zouden ons zeer  moeten vergissen, 
indien . Cuypers er  niet evenzoo over  dacht als zijn 
vriend en geestverwant. 

. Cuypers zal dus waarschijnlij k de paperassen, die 
op de gewapend-beton-quaestie betrekking hebben naast zich 
neerleggen en zich in zijn aldvies met eenige volzinnen van 
deze quaestie afmaken. 

e papieren gaan dan in het archief der  gemeente Vlis-
singen, en uit is de zaak, die zooveel pennen in beweging 
bracht en waarin bijna alle bekende en minder  bekendjej 
architecten van ons land gemoeid werden, zonder  dat al 
die drukt e ons nader  gebracht heeft tot de oplossing van 
het vraagstuk, dat tengevolge van het voorstel van B. en 
W., tot herbouw i n den v r o e g e r en vorm , in ge-
w a p e nd beton, plotseling op den voorgrond is getreden. 

t is tegen dit voorstel, dat door  het Genootschap 
Architectur a et Amiciti a een beweging begonnen is, die 
de geheele bouwkundige wereld op sleeptouw heeft ge-
nomen, met dit gevolg, dat daarbij  alleen gebleken is, 
hoe hopeloos verdeeld in die wereld de meeningen zijn 
over  de vraag, waar  het hier  om gaat, zoozeer, dat het 
raadslid s in de door  hem gestelde vragen meen-
de te moeten doen uitkomen, dat men thans te Vlissingen 
nog niet eens weet, wat men wil bouwen en waarvan men 
wil bouwen. . Cuypers zal den knoop, die inmiddels veel 
te ingewikkeld geworden is, om hem te ontwarren, wel 
doorhakken en Vlissingen wel aan een nieuwe torenspits 
helpen op een wijze, die geen twijfel overlaat omtrent zijn 
mcening en waarbij  zijn reputatie als bouwmeester  geen 
gevaar  loopt, maar  wij  vreezen voor  de kansen van het ge-
wapend beton, als materiaal voor  het restaureeren van mo-
numenten. Zoolang er  nog gerestaureerd wordt in de oor-
spronkelijke vormen, zal men dit ook bij  voorkeur  doen 
in de oorspronkelijke materialen en er  zal op deze wijze 
gerestaureerd worden, zoolang er  nog wat te restaureeren 
is en er  nog architecten zijn, die deze opvatting van res-
taureeren huldigen. e zullen zich van die opvatting niet 
laten terugbrengen door  hen, die beweren, dat alle res-
taureeren in oude vormen onzin, leugen is. 

t doet er  hier  weinig toe of hier  strik t genomen wel 
van restauratie kan worden gesproken, daar  de spits ge-
heel verdwenen is, immers de voorhanden gegevens zijn 
voldoende, om dezen herbouw met een restauratie gelijk 
te kunnen stellen. 

Gaat men nu over  tot het toepassen van modern mate-
riaal , dan tast men de bovenbedoelde opvatting van res-
taureeren in een harer  beginselen aan en zijn de voor-
standers van restauratie op hun beurt gerechtigd, een der-
gelijke handelwijze onzin, leugen te noemen. s het 
is zeer  goed mogelijk het oude silhouet van den toren, 
waaraan men zoozeer  gehecht is, te bewaren bij  constructie 
in gewapend beton, maar  een serieus restaurator  zal op-
merken, dat het silhouet, de uiterlijk e vorm alleen toch 
het karakter  van het monument niet bepaalt, maar  ook 
de constructie en het materiaal daartoe in niet geringe 
mate bijdragen. 

Behoudt dus te Vlissingen het terugverlangen der  oude 
vormen de overhand, men moge dit beoordeelen zooals 
men wil, dan is de vraag, welk materiaal gebezigd zal 
worden o.i. zeer  spoedig beantwoord. 

s anders wordt het, wanneer  men van de oude vor-
men wil afwijken. n is de vrijhei d in de keuze zoowel 
van de vormen als van het materiaal zoo groot, dat hier 
het uitschrijven van een prijsvraag in vele opzichten aan-
bevelenswaardig zou mogen heeten. Aan de oplossingen* 
die daardoor  wellicht verkregen zouden worden, zou men 
meer  hebben dan aan de meerendeels oppervlakkige ad-
viezen, waarover  men thans beschikt. 

Vraagstukken van bouwkunst laten zich beter  oplossen 
door  middel van de teekenstift, dan door  alleen gebruik 
te maken van de schrijfpen en nog beter  door  uitvoering 
in werkelijkheid . 

Een torenspits in gewapend beton te maken is zonder 
twijfe l zeer  goed mogelijk; laat ons, wat de duurzaamheid 
betreft, aannemen, dat die grooter  is dan bij  eikenhout, 
laat ons de brandvrijhei d naar  waarde schatten en ons 
over  het bliksemgevaar  niqt al te bezorgd maken, laat 
ons desnoods de overtuiging uitspreken, dat het gewapend 
beton eenmaal blijken zal, onze stoutste verwachtingen te 
overtreffen, dan nog staan wij  hier  voor  een moeilijkheid, 
de proefneming op groote schaal, want wij  hebben geen 
voldoende voorbeelden, waarop wij  wijzen kunnen, dan en-
kele watertorens, vuurbaken, schoorsteenen en dergelijke 
werken, meestal weinige jaren geleden uitgevoerd en zoo 
zij  ouder  zijn ook al minder  oordeelkundig geconstrueerd 
dan men dit heden vermag. 

r  er  bestaat een eenvoudig hulpmiddel, dat in vroe-
ger  eeuwen veelvuldig werd toegepast inzonderheid, wan-
neer  men een torenspits ging bouwen. Wie heeft niet wel 
hier  en daar  de oude modellen van torenspitsen gezien* 
somtijds meesterstukjes van timmerwerk op kleine schaal, 
die nog uit vroeger  eeuwen bewaard zijn gebleven en die 
men tiiet vergeten mag te inventariseeren bij  de monu-
menten van geschiedenis en kunst, waartoe zij  behooren. 

Wat zou er  tegen zijn om voor  den Vlissingschen toren-
spits modellen te laten maken, een prijsvaag uit te schrij-
ven, waarbij  tevens modellen gevraagd werden? t vraag-
stuk leent er  zich bij  uitstek toe en wij  zouden haast 
zeggen, bij  onze geringe ervaring in zake torenspitsen van 
gewapend beton, kunnen, voor  een goede beoordeeling der 
ontwerpen, modellen niet gemist worden. 

Wi j  stellen ons wel niet voor, dat men veel notitie zal 
nemen van onze meening, dat een prijsvraag thans het 
eenige middel geacht moet worden, om tot een oplossing 
te geraken, omdat de meeningen ook op dit punt hopeloos 
verdeeld zijn. n zou ons ook kunnen toevoegen, dat 
wij  te laat komen met dit voorstel, nu aan . Cuypers een 
opdracht is gegeven, maar deze opdracht zou te wijzigen 
zijn in dien zin, dat men den zoo hoog gewaardeerden 
adviseur  wellicht ook zou kunnen bewegen, als voorzitter 
in een jur y zitting te nemen. 

e men ook over  een prijsvraag denken moge, het is 
niet tegen te spreken, dat zij, mits goed in elkander  gezet, 

den loop der  zaak in een richtiger  spoor  zou kunnen lei-
den, dan waarin zij  zich tot heden bewogen heeft. 

Wi j  willen elke gedachte aan onzuivere bedoelingen bij 
de in de zaak betrokken personen ter  zijde stellen en gaar-
ne zonder  eenig voorbehoud aannemen, dat men zich uit-
sluitend heeft laten leiden door  de gedachte aan het be-
lang der  gemeente en door  piëteit ten opzichte van een 
harer  monumenten, maar  dan is toch ook niet tegen te 
spreken, dat het beleid bij  de behandeling dezer  aange-
legenheid gefaald heeft. 

e uitkomst heeft dit o.i. bewezen. 
s bij  de eerste aanbesteding is men in een impasse 

geraakt, waaruit men gered werd door  het krachtig pro-
test, dat uit de bouwkunstkringen opging en een meer 
rationeele behandeling der  zaak gewenscht deed blijken. 

j  bleek allereerst behoefte te bestaan aan betere 
gegevens ter  beoordeeling van het vraagstuk, dan waarop 
men tot dusver  was afgegaan en de heer  Staverman maakte 

zich verdienstelijk door, in zijn qualiteit als raadslid, te 
trachten die gegevens te verzamelen. 

e stelling van de oppositie tegen de voorstellen van 
B. en W. werd daardoor  niet onbelangrijk versterkt; geen 
wonder, dat het dagelijksch bestuur  hetzelfde middel, mis-
schien nog op wat grooter  schaal, in toepassing bracht, 
om hulptroepen te doen aanrukken. n heeft nu advie-
zen te over, voor  en tegen, in een verscheidenheid jzoo 
groot, dat men er  blijkbaar geen raad mede weet, en ten 
einde raad zendt men de heele boel aan . Cuypers, 
die nu maar zeggen moet, hoe men heeft te handelen. 

Zelfs de wethouder, die zoo heftjg voor  het voorstel van 
B. en W- in de bres gesprongen is, zal zich neerleggen 
bij  de uitspraak, die van . Cuypers wordt tegemoet ge-
zien. 

t is dan het te verwachten slot van het vermoedelijk 
laatste bedrij f van de Vlissingsche torenquaestie. 

J P r i j s v r a g e n . J 

G VOO  E E N , -

N E J T 

E "  T E -
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A r t i k e l

e . t Nederlandsche Sportpark"  schrijf t uit een 
prijsvraa g voor  een Stadion, te bouwen op het, op bij -
gaande situatie aangegeven terrein te Amsterdam.*) e deel-
name is opengesteld voor  architetcen en ingenieurs van Ne-
derlandsche nationaliteit. 

A r t i k e l
e ontwerpen worden ter  beoordeeling gesteld in han-

den eener  Jury bestaande uit de heeren: 
. P. E Nzn., architect, Voorzitter . 

C. B- S , architect. 
J. . W. , architect, . 
F. W- Baron V A N  VA N , 

Voorzitter  van het Ned. Olympisch Comité-
J. , Voorzitter  van den Nederlandschen Voet-

bal Bond. 
e . voornoemd behoudt zich het recht voor  even-

tueele vacatures in de Jury aan te vullen of bij  langdurigs 
verhindering van een der  Juryloden een plaatsvervanger 
aan te wijzen. Een en ander  in overleg met de overige 
Juryleden. 

A r t i k e l
Ter beschikking van de Jury staat een som van

voor  het uitkeeren van drie premies van door  haar  te 
bepalen bedrag. r  het Bestuur  der . t Neder-
landsche Sportpark"  zal in overleg met de Jury aan den 
inzender  van een der  gepremieerde ontwerpen worden op-
gedragen het uitwerken der  plannen en de hoofdleiding 
van den bouw tegen de voorwaarden van de -
tabel der . tot Bev. der  Bouwk. Zoo de bedoelde inzien-
der naar  het oordeel der  Jury niet de noodige waarbor-
gen van ervaring en praktische kennis mocht bieden om 
zelfstandig den bouw te leiden, heeft hij  zich, onder  goed-
keuring der j t Ned. Sportpark" , een mode-
verantwoordelijk medewerker  toe te voegen. 

J e bedoelde situatie werd ons niet toegezonden, maai is met af-
drukken van dit programma verkrijgbaar  bij  de Uitgevers- en -

j  van F. van , t  Amsterdam. 

t bedrag der  premie wordt niet in mindering gebracht 
van het honorarium. 

A r t i k e l
Voor  den bouw met uitzondering van honoraria, dage-

lijksch toezicht, administratic-onkosten, is beschikbaar  een 
bedrag van hoogstens  Bij  overschrijding de-
ler  bouwsom volgens het oordeel der  Jury wordt een ont-
werp terzijde gelegd. 

c aanleg en verlichting van het terrein, de inrichtin g 
van het grasveld en de afscheiding van het voorplein met 
de toegangen zijn niet begrepen in het genoemde bedrag 
der bouwsom. Wel zijn daaronder  begrepen de centrale 
verwarming der  na te noemen vertrekken, de inrichtin g 
der bad- en douchekamers, de waterleiding en de elec-
trische verlichting van de ruimten in de gebouwen. 

A r t i k e l
Gevraagd worden: 
a. situatieplan, waarop aangegeven zijn het Stadion, als-

mede het voorplein en de toegangswegen  a 5 0 0; 
b) voor  het Stadion: 
de plattegronden  a
de gevels
de noodige doorsneden, waaruit de samenstelling van het 

gebouw volledig blijken kan,  a
een gedetailleerde travee met doorsneden aangevende de 

architectonische opvatting en de constructieve samenstel-
ling met name der  tribunes

travee der  groote recreatiezaal  a
c) Voor het voorplein met de toegangen: plattegrond 

en aanzicht
d) e begrooting. e behoeft niet te worden gedetail-

leerd. Bij  globale begrooting met gebruik van eenheids-
prijzen, moeten deze echter  worden toegelicht. e Jury 
heeft het recht nadere toelichting te vragen. 

e) e van toelichting met name betreffende de 
constructie der  tribunes. 

A r t i k e l 6. 
e teekeningen moeten zijn uitgevoerd in potloodlijnen; 

zonder  opwerking of schaduwaanduiding. As- en hulplijnen 
mogen niet voorkomen. - en deuropeningen, evenals 
de muurdoorsneden op de plattegrond-teekeningen in vlakke 
tinten aan te geven. 

t schrift op de teekeningen uit te voeren in eenvou-
dige blokletter. t schrift op de stukken, adressen etc- bij 
voorkeur  in machineschrift, in geen geval echter  schrift van 
de hand des inzenders. 

e teekeningen moeten worden opgezet op karton. Zij 
mogen niet worden geëncadreerd in houten lijsten of achter 
glas. 



A r t i k e l
e ontwerpen moeten op de gebruikelijk e wijze worden 

ingezonden onder  een motto (waaronder  niet wordt verstaan 
een geteekend kenteeken). Zij  moeten vergezeld gaan van 
een behoorlijk gesloten (d.w-z. niet met letters, wapen of 
óp andere wijze herkenbaar  'zegel gelakten) naambrief, op 
welks omslag een correspondentie-adres is aangegeven. 

n den naambrief moet gesloten zijn eene onderteekende 
en gedateerde verklarin g van den navolgenden inhoud: 

e ondergeteekende , inzender  van het ontwerp 
m o t t o v o o r  een Stadion voor  de . het Neder-
landsche Sportpark te Amsterdam, verklaart dat dit 
ontwerp door  hem persoonlijk is ontworpen, en door 
hem of onder  zijne persoonlijke leiding is geteekend 
en uitgewerkt. 

(naamteekening) 

A r t i k e l 8. 
e inzenders zijn op straffe van uitsluitin g gehouden de 

meest, strikt e anonymitcit te bewaren tot na de beslissing. 
e zijn uitgesloten ontwerpen die niet voldoen aan de 

bepalingen van het programma. 
A r t i k e l
Vragen betreffende dit programma kunnen schriftelijk , 

maar  anoniem, worden gericht tot den rapporteur  der  Jury, 
J. - W. , Amsterdam, tot uiterlij k  Juni

e vragen worden in de bouwkundige vakbladen wekelijks 
gepubliceerd en beantwoord. 

Uitsluitend de aldus verstrekte inlichtingen worden be-
schouwd deel uit te maken van het programma. 

A r t i k e l
e ontwerpen worden uiterlij k Zaterdag  Juli '

franco ingewacht aan het navolgend adres: Jury Ned. Sport-
park, t  Amsterdam. 

Ontwerpen, die na dien datum zijn ingekomen, worden 
ter  zijde gelegd, tenzij  de inzender  ten genoege der  Jury 
kan aantoonen, dat zulks niet aan verzuim zijnerzijd s is 
toe te schrijven. 

e motto's der  ingekomen ontwerpen worden gepubliceerd. 
e Jury doet uitspraak uiterlij k  Augustus t 

rapport wordt aan dag- en vakbladen ter  publicatie aan-
geboden. 

A r t i k e l
t voor  uitvoering aangewezen ontwerp wordt eigendom 

der . voornoemd, met dien verstande, dat de ontwerper 
het geestelijk eigendom behoudt. Alleen de naambrief van 
dit ontwerp wordt door  de Jury geopend. 

e overige ontwerpen worden aan de correspondentie-
adressen franco teruggezonden, na afloop eener  tentoon-
stelling gedurende 14 dagen te houden te Amsterdam in 
het gebouw der . tot Bev- der  Bouwkunst. 

A r t i k e l
e ontwerpen worden door  de . t Ned. Sportpark 

gedurende den tij d van ontvangst tot terugzending tegen 
alle schade verzekerd voor  een bedrag van f  per  stuk. 

e j t Ned. Sportpark, hoewel zorg dragend tegen 
beschadiging en verloren raken der  ontwerpen, neemt dien-
aangaande geene aansprakelijkheid op zich. 

A r t i k e l
e gebouwen en tribunes zullen niet van hout mogen 

worden geconstrueerd. e te stichten gebouwen moeten aan 
de volgende eischen voldoen: 

. T . 

t Stadion moet gelegen zijn op het Zuid-Westelijk deel 
van het terrein en rondom omgeven zijn door  breede wegen. 

t Stadion moet plaats bieden voor  toeschouwers, 
aldus verdeeld: 

overdekte tribun e ic rang  zitplaatsen; 
overdekte tribun e  rang (grenzend aan beide zijden 

van de tribun e ie rang)  zitplaatsen; 

onoverdekte tribun e  rang  zitplaatsen; 
onoverdekt amphitheater  staanplaatsen. 
Bij  de beoordeeling zal het grootste gewicht worden ge-

hecht aan eene doelmatige en overzichtelijke indeeling, waar-
bij  het vraagstuk van de circulatie der  bezoekers en van 
een geleidelijke en gemakkelijke verzameling en verwijde-
rin g van het publiek nauwgezet is overwogen. 

e rangen zullen bovendien zoodanig moeten worden 
onderverdeeld, dat plotselinge opeenhooping en samenstroo-
ming van het publiek naar  enkele punten, bijv . naar  de 
voorzijde der  tribunes, wordt belet. 

Vóór de tribun e ie en  rang mogen geene staan-
plaatsen worden ontworpen. 

Voor  de ie rangstribune moet worden ontworpen een 
promenoir  ter  breedte van circa . 

e tribunes moeten zoodanig worden gesitueerd, dat al-
thans op de ie en  rangstribune de bezoekers bij  mid-
dagwedstrijden niet de zon in het aangezicht hebben. 

Bij  elk der  rangen moeten worden ontworpen eenige 
ruim e bars ten gerieve van het publiek, alsmede de noo-
dige toiletkamers en gemakken voor n en . 
Een en ander  onder  de tribunes. 

t door  de tribunes omgeven grasveld is groot
, bestaande uit een voetbalveld groot -

dat door  een baan van . breedte rondom omgeven is. 
t veld moet toegankelijk zijn behalve van uit de na te 

noemen vertrekken voor  de spelers, bovendien door  een 
breeden doorgang voor  rijtuigen , wagens en paarden, die 
dienst moeten doen bij  Concours . Overigens mag 
geene verbinding tusschen de tribunes en het veld ont-
worpen worden. 

t veld is gelegen . onder  den vloer  van de voor-
ste ri j  der  ie en  rangs tribunes. e promenoir  ligt op 
het niveau van het middenveld; zij  moet daarvan door 
ijzeren afsluitingen zijn gescheiden. e  rangs tribun e 
en het amphitheater  der  staanplaatsen beginnen eveneens 
op het niveau van het middenveld. 

Onder  de tribunes moeten verder  de navolgende loca-
liteiten voor  den dienst van het stadion worden ontworpen: 

t van het S t a d i o n: 
een kleedkamer voor  elk der  beide spelende elftallen 

groot ; 
met bijbehoorende groote badkamer, waarin een badbas-

sin van ; 
benevens drie douchebaden. 
 kleinere kleedkamers . 

e kamers aan een vestibule in directe verbinding 
met het veld. 

Twee kantoren voor  het Comité ieder  f  6 . 
Vergaderzaal . 

r  4̂ . 
Perskamer f 6 . 
Telegraaf- en Postkantoor  f  8 . 

l met  telefooncellen (in de nabijheid der  perska-
mer). 

Brandweerpost . 
Politiepost  6 . 
Bureau restaurateur  ^ . 
Centrale buffetruimt e f 8 , 

e spoelkeukens en bergplaatsen. (Bepaalde kook-
keukens zijn niet noodig.) 

e kelder  voor  berging van provisies en dranken. 
e bovengenoemde ruimten worden centraal verwarmd, 

waarvoor  te rekenen op verwarmingskelder  en brandstof-
fenbergplaats.) 

n de nabijheid van den voor  rijtuige n bestemden ingang 
tot het grasveld (en niet in de nabijheid der  ie rangsl-
tribune) te ontwerpen eene ruimt e voor  tijdelijk e stalling 
van  paarden. (Nevenruimten hierbij  worden niet ver-
langd.) 

Voorts moeten onder  de tribunes of het amphitheater 
w urden ontworpen de navolgende ruimten ten gerieve van 
de bezoekers van het naast het Stadion gelegen Sportpark. 

e ruimten moeten dus gelegen zijn aan de naar  dit 
park gekeerde zijde van het Stadion en vanaf het Sport-
park toegankelijk zijn. 

s b e z o e k e rs S p o r t p a r k : 
io kleine clublokalen groot f  6 ; 

 groote clublokalen groot 4j ; 
deze  lokalen elk voorzien van een twaalftal kastjes, 

van een W. C met voorportaal en een waschkamertje. 
6 algemeene kleedkamers groot f 6 . 
 douchekamers. 

Voorts portierskamer, ruime fietsbergplaatsen, bergruim-
ten, toiletten en W. C's voor n en . 

n b e z o e k e rs S p o r t p a r k : 
Voor  de bezoekers van het Sportpark moet verder  wor-

den ontworpen eene recreatiezaal welke ook mag worden 
ontworpen onder  de tribun e of amphitheater, mits zij  ge-
legen is aan eene naar  het Sportpark gekeerde zijde van 
het Stadion. 

Bij  deze zaal welke bestemd is voor  een -tal per-
sonen, te ontwerpen ruime veranda en terras, benevens 
de noodige neven- en dienstvertrekken als: ruime buffet-
kamer, provisiebergplaats, kantoor  van den restaurateur, 
kleedkamers voor  het personeel, toiletkamers en W.C' s 
voor  publiek en personeel, bergplaatsen, enz. 

Verder  moeten worden ontworpen woningen van den res-
taurateur  en den concierge, elk bestaande uit  woonka-
mers,  slaapkamers, keuken en verdere gemakken. 

. T . 

Aansluitend bij  de, op de situatie aangegeven toegangs-
wegen die van Gemeentewege worden aangelegd ter  ver-
binding van het Sportpark met den Amstelveenschen weg, 
moet op het terrein worden ontworpen een ruim voorplein 
met hoofdingang alsmede een aantal kleine ingangen met 
tourniquets, overeenkomende met de afdeelingen waarin elke 
der verschillende rangen gesplitst is, ten einde het publiek 
te verdeelen en in groepen op de meest geregelde wijze 
te leiden naar  de voor  ieder  bestemde afdeelingen. e 
door  den ontwerper  gedachte oplossing van dit vraagstuk 
moet uit de teekeningen, eventueel met toelichting, duide-
lij k blijken. 

t Bestuur  der j 

t Nederlandsche Sportpark" , 

C. J. . V A N , Voorzitter . 

W. A- , Secretaris. 

Amsterdam, Apri l

N  V A N 

A E T . 

e Jury kende de volgende bekroningen toe: 

. Ontwerp van eene Ambtswoning met -
len voor  den Burgemeester  eener  groote gemeente. 
Eerste prijs : motto „ | / ~^ " . 

Tweede prijs : motto „A . W "  (monogram). 
e ontwerpers zijn respectievelijk de heeren s 
e en Th. Philippi , beide te Amsterdam. 
. Ontwerp van een ontvanggebouw voor  eene Bloe-

 ntentoonstelling. 
Eerste prijs : motto „Zonnebloem" , waarvan de ontwer-

per is de hfeer  N. p te Amsterdam-
Tweede prijs : motto ; waarvan de ontwerper  niet 

b'kend is wegens het ontbreken van den naambrief. j 
melde zich bij  de administratie. 

. Ontwerp van een g met aansluitende 
détails voor  een deftig heerenhuis. 

Eerste prijs : motto ,,Aquarius"  van den heer  C. J. Blaauw, 
tweede prijs : motto „Poging"  van den heer  C. A- C. -
gans, te Amsterdam. 

. Ontwerp van een Glas-in lood-Venster  voor  een Trap-
penhuis. Geen bekroningen toegekend-

V. Ontwerp van een patroon voor  behangselpapier. 
Eerste prijs : motto „Zigzag" , tweede prij s motto -

der"  beide van den heer  W. Bogtman te - t 
volledig Juryrappor t verschijnt in het volgend nummer van 
„Architectura" . 

Voor  de Jury, . A- J. . 

G B. 

N . 

t van de Ju r y . 

e prijsvraag, waarvoor  antwoorden inkwamen, is 
zeker  wat de hoeveelheid verrichten arbeid betreft geslaagd 
en het was de jur y een vreugde aan een der  ontwerpen, 
waarvan de vele zeer  verdienstelijke hoedanigheden tot ver-
gevingsgezindheid stemden tegenover  enkele minder  goede, 
de volle bekroning met den eersten prij s eenstemmig te kun-
nen toekennen. e zag zij  ook haren arbeid bekroond-

En waar  de Jury zich geplaatst zag tegenover  ontwerpen 
die in onomwonden taal vertelden van de onmacht van 
den vervaardiger  om het gegeven te beheerschen, daar 
heeft zij  toch, al was het wel eens met een weemoedigen 
glimlach, den moed bewonderd en de volharding van hem 
die den strijd , eenmaal aangebonden, volhield tot het eind. 

Bij  een eerste keuring werden eenige ontwerpen ter  zijde 
gesteld waarin de jur y met den besten wil van de wereld 
geen andere eigenschappen kon ontdekken dan dezulke; 
welke te releveeren, pijnlij k zou zijn. En beter  is 't te zwij-
gen dan kwaad te spreken na den dood. 

Na deze — toch altij d droeve — bezigheid bleven de 
hieronder, met eenige opmerkingen der  jury , volgende in-
zendingen over. 

A r t i et . 
e ontvangzaal maakt niet een geheel uit met de vestibule 

en heeft aan het eind van de entree geen zin. Zij  is daar-
door  een los aanhangsel. geworden. e gang aan de ach-
terzijde ter  verbinding van de beide vleugels is ongemo-
tiveerd en onpraktisch. e ligging van de trappen en de 
wijze waarop zij  boven uitkomen is niet gelukkig. e 
toegang tot de hoofdzalen is gebrekkig. e architectuur 
is zwak, hetgeen blijk t uit de groepeering en uit de door-
snede. t teekenwerk heeft de zelf''  eigenschap. 

E b by. 
e algemeene opvatting van den plattegrond is eenvou-

dig en goed, maar  gelegenheid voor  expositie van kamer-
inrichtingen in kleine zaaltjes aan een gang, die meer 
het karakter  van boxen dan van kamers hebben, is slecht. 

e entree van pl.m- . diepte is te klein. e hoofdtrap 
is niet gelukkig geprojecteerd. 

e architectuur, zonder  bijzondere qualiteiten. is vri j  rus-
tig, maar  het is de vraag of deze rust wel gekomen is 
over  een geest die wilder  jaren heeft gekend, en nu tot 
inkeer  is gekomen en bezonnenheid. e verhouding van 
de hoogte van het dak tot die van het gebouw, doet 
vreezen dat de geest wat bedrukt was. 

e binnenarchitectuur, zonder  pretentie, en zonder  ent-
housiasme. 

. 
Een slechte plattegrond. Gangen zijn in een museum 

niet op hun plaats, omdat men door  en niet langs de zalen 
loopt. e ontvangzaal, achteraf gelegen, staat niet in lo-
gisch verband met de vestibule. e achtertrappen die in 



kleine ruimten uitkomen en verder  tot niets toegang ge-
ven hebben geen reden van bestaan. 

e architectuur  is, om het niet te sterk uit te drukken, 
zwak. e vier  torens op de hoeken — waarom die torens ? — 
zijn niet goed van compositie en dooden de rest, die ook 
niet goed van compositie is. g is er  niet, 
ten minste geen goede. 

A r s , 
Ook lankmoedig is de kunst. r  zij  wil met eerbied 

bejegend worden. Wie haar  prententieus naderen als goede 
bekenden, terwij l nauwelijks een oppervlakkig woord van 
eerste kennismaking gefluisterd is, dien draait zij  den rug 
toe, hooghartig. En dan is 't voor  goed uit. 

e gekleurde doorsnede toont duidelij k aan, dat het in-
terieur  niet fraai van kleur  is. e compositie van den platte-
grond is gebrekkig, de ontvangzaal met het smalle boven-
licht is onvoldoende verlicht. Toiletten zijn van te weinig 
aesthetisch belang dan dat men ze aan den hoofddoorgang 
geprojecteerd zou wenschen. En die gangen rondom de 
binnenplaats! Wend U, Ar s , tot , en vraag 
hem waarom die gangen veroordeeld worden. 

j  kan 't nu weten. 

P e r s e u s. 
e algemeene distributi e is goed begrepen maar  er  is 

gebrek aan wandvlakte, en de ontvangzaal op den bega-
nen grond is onvoldoende verlicht. e driehoekige vorm 
der liften is origineel maar  onpraktisch. Voor  het plaat-
sen van afgietsels zal men liefst niet een der  gewone mu-
seumzalen gebruiken, maar  daarvoor  een of meer  ruim-
ten kiezen die niet het verband der  expositiezalen voor 
de eigenlijke kunstvoorwerpen verbreken. e architectuur 
ging Perseus boven zijn macht, en schijnt massaler  dan 
zij  als gevolg van den plattegrond is. Zit deze schijn Per-
seus in 't bloed ? Zij n vader  Zeus bezondigde zich er  ook 
wel eens aan als hij  incognito zich te buiten ging. 

t silhouet is nuchter  en slecht, de aansluiting van den 
koepel aan de daken der  zijvleugels ongelukkig; en als 
voorbeelden van onjuiste verhoudingen worde gewezen op 
die van de kroonlijs t tot het geheel en die van de onder-
verdieping tot de beide bovenverdiepingen. 

T h e o r i e en P rak t i j k . 
t project zou noch theoretisch noch praktisch blijken 

een gelukkige greep te zijn. e plattegrond is te gecom-
pliceerd van conceptie en te verbrokkeld. e ingang tot 
het museum ligt daar  waar  men hem nooit zoeken zou, 
aan een zijgevel op den hoek. e entree, nb. met boven-
licht , leidt naar  een ontvangzaal die niet in maar  naast 
het museum ligt, en die voert naar  een zaal voor  meube-
len en tapijten die als een los aanhangsel geprojecteerd 
is. En de toegang tot overige hoofdzalen ligt-.... alweer 
op zij, in een hoek van de ontvangzaal. e averechtsche 
hoekverrassingen schijnen bij  voorkeur  door  dezen ontwer-
per gekweekt te worden. Voor  de gangen — die op de 
verdieping, tusschen twee rijen vertrekken, is daarenboven 
donker  — raadplege men y en Ar s . Aan de 
architectuur  is zekere verdienste niet te ontzeggen al is 
zij  wat heterogeen, noodlottig gevolg van de gebreken van 
het plan. ,,Alle schuld".... enz. Tapijten en meubelen wre-
ken hun isolement, de massagroepeering offert zich op,, 
de koepels smeeken om een betere oplossing. 

E v o l u t i e . 
e plattegrond is veel te wijdloopig. e ontvangzaal die 

ter  zijde ligt en nergens heen leidt mist haar  doel. e 
vier  uitloopers aan het plan belemmeren het aangenaam 
f lanceren door  de zalen, dat zoo stemmingsvol kan zijn; 
maken het bezoeken vermoeiend, dwingen telkenmale tot 
terugkeer  op afgelegde schreden. Wie, die daartoe gedwon-
gen wordt, voelt geen verzet ? e voorzalen ter  weerszijden 
van dc hal zijn niet gevraagd en maken het plan onnoodig 

groot. t werk is wel van een die het ernstig meent, 
maar  de architectuur  is te veel een combinatie van goede 
en Zwakke hoedanigheden. t nuchtere dak geeft het ge-
heel een armoedig effect. e torens die niet goed van 
vorm zijn, zijn slecht van verhouding. 

k (geteekend). 
e plattegrond is uiterst zwak. n zie de ontvangzaal 

met garderobe, achter  de vestibule en daarvan met een 
deur  gescheiden. Veel verloren en versnipperde ruimte, aan 
sluitend aan de vestibule die niet verlicht is. 

n de architectuur  eenvoud en rust. Een niet te misken 
nen begrip van groepeering. n de details staan naast 
goede ook zwakke vormen. 

. 
e garderobe in 't midden van het gebouw tusschen een 

ingang en uitgang te leggen is uit aesthetische overwe-
gingen onverdedigbaar. t gemak dat deze ligging voor 
de suppoosten zou opleveren mag aan zoo een gebouw 
zijn monumentalen ingang in het midden, waarop 't recht 
heeft, niet ontnemen. e ruimt e van de vestibule niet mooi 
verdeeld, is zonder  illusie, de trap, niet breed genoeg, zon-
der monumentaliteit. e binnenplaats die te klein is, zal 
van licht, licht als een heerlijke, opwekkende uitbundig 
heid, verstoken blijven. e ontvangzaal in een uithoek 
treur t om het verlies van haar  beteekenis. e groote zalen 
liggen goed, maar  zullen, in verband met haar  breedte, 
niet voldoende verlicht zijn. 

e architectuur  heeft goede kwaliteiten, de hoofdver-
deeling is goed, de opzet is eenvoudig. n de details ech-
ter  zijn verschillende vormen. 

t teekenwerk is zeer  smaakvol. n lette eens op de 
perspectiefteekening in potlood, met den aardigen aanleg 
van het terrein. 

. 
e plattegrond is eenvoudig maar  de toegang tot de 

groote expositiezalen door  de kleine kamers is niet geluk-
kig. k zijn de steunpunten in het midden van de 
groote zalen. e buitenarchitectuur  is rustig en in som-
mige gedeelten goed van verhouding, maar  ongemotiveerd 
en storend voor  den totaalindruk is dat moedwillig ver 
breken van de groote lijn , door  het verspringen der  kroon-
lijsten bij  sommige partijen en avant-corps. Bij  het midden-
gedeelte van den voorgevel treedt dit gebrek sterk naar 
voren. 

e binnenarchitectuur  is zwak; de vormen zouden gaarne 
aanmerkelijk verbeterd willen worden. 

(Slot volgt .) 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  V e r s l a g betreffende de exa-

mens in  voor  Bouwkundig-Opzichter, voor  Bouwkundig-Teekenaai 
en voor  Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door  de -
schappij  t. b. d. Bouwkunst. 

V e r g a d e r i n g van den d der  Afdeelingen van  Apri l
k X X X V door  J. Gratama. Ergerlij k Vandalisme. 

O u d en N i e uw uit Oost-Friesland, door  Jb. Faber, met afbeeldingen. 
E en N e d e r l a n d s ch O p e n l u c h t m u s e u m, door  F. A. . 
V e r s l a g der g van  Apri l
V e r s l a g van de vergadering van het r  met den d der 

Afdeelingen van  Apri l

A No. n betreffende het Genoot-
schap. 

G e n o o t s c h a p s p r i j s v r a g en
V e r s l a g van  Gewone g van  Apri l
A d r e s van het Verbond van Nederlandsche kunstenaarsverenigingen, 

in zake bebouwing van de tuinen van het m te Amsterdam. 

E  No.  E c h o ' s V. . 

W i n k e l - en d aan den Coolsingelte , 
p. G. Buskens met afbeeldingen en losse plaat. 

E e n i ge a a n t e e k e n i n g en over  Stedenbouw der  Oudheid, door J. 
. W. n b. i. (vervolg). 

e e Tentoonstelling van het Bouw- en Woning-
vrezen g 9 3. met afbeelding. 

E  No.  S y s t e m a t i s c he geologische opname en 
kaarteering van ë door E . g m. i. 

l i e t o n ij  z e r e n k a p in het schoolbadhuis te 's-Gravenhage, door  E. 
Jacobs c. i., met afbeeldingen. 

( i o l f v o r m i g e afslijtin g van spoorstaven, door  A. J. Boland c. i., 
met afbeelding. 

T i t a a n ij  z e r z a nd door P. . van Bosse m. i. 
l Technisch Congres voor  de voorkoming van bedrijfs-

ongevallen en voor e , n
n s t u k k e n. Stationsinrichtingen te , door . 

. G. N. Bouricius. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — Jaarverslagen. — e bereiding van lood-
wit (slot). — Vragenbus. — Correspondentie. 

E  No.  W i j z i g i n g der  Woningwet  (slot). 
U i t de P e r s. e «vrije *  Bouwvakstaking. 

E E E No e bediening van 
den ringoven. — n in Twenthe. — Vereeniging tot bevorde-
ring van rookvri j  stoken. — t tarief-ontwerp en onze nijverheid. 

E G No. r  engere W e 11 b e wer  b zur 
g von Entwurfen fur  den Neubau des königlichen O p e r n h a u-

s e s z u Berlin (Slot) met afbeeldingen. — „  e  o n t St. " 
(Slot) met afbeeldingen. — e B e h e i z u ng der  Wohn- und Geschafts-
riium e mittels s und elektrischer  Energie, met e 
plaat: s é in Bremen, arch. f Jacobs. 

No. s neue é in Bremen, arch. f Jacobs, met af-
beeldingen en losse plaat. — e B e h e i z u ng der  Wohn- und Geschafts-
raume mittels s und elektrischen Energie (Slot). — Zur  Erhaltun g 
des E i n f a m i l i e n h a u s es in Bremen. 

No. s neue é in Bremen (Vervolg) met afbeeldingen en 
losse plaat. 

E N No. t April-numme r van het maand-
schrift van Julius n te Stuttgart wordt in hoofdzaak in beslag ge-
nomen door  nieuwe werken van Prof. Wilhelm s te f waar-
van in de eerste plaats genoemd moet worden het Administratiegebouw der 
«Emscher GenossenschafU te Essen a/d. , een goed modern voorbeeld 
voor  een gebouw van deze bestemming, met details op het barok geïnspi-
reerd, maar  toch vooral inwendig met een eigen, passend karakter . r 
aan klassieke voorbeelden herinneren een paar  grafmonumenten, terwij l de 
Vill a Oppenheim te d weder  van een vrijer e opvatting getuigt in 
vroeg negentiend-eeuwschen trant . Een eenigszins somberen indruk maakt 
de afbeelding van een model voor  het Provinciaal-Saksisch m te , 
dat sedert  in aanbouw is, maar  misschien in werkelijkheid een beter 
effect zal maken. 

r  oorspronkelijk , maar  zeer  aantrekkelij k is een vill a in het -
zogpark te n van Carl Jaeger. t is ons niet bekend of Jaeger 
een leerling van von Seidl is, maar  zijn werk kan beslist tot de school 
van Seidl gerekend worden en doet den meester  eer  aan. 

Een drietal fraaie teekeningen van y Wilson te Borough-Green zijn 
in dit nummer gereproduceerd. 

E T UN N No. n de April-afleverin g 
van Alexander s maandschrift is als naar  gewoonte het eerst de schil-
derkunst aan de orde thans met een monographie van den r schil-
der d x Eichler, wiens «Selbstbildnis» bij  de afgebeelde stukken 
niet ontbreekt. t is niet mogelijk over e schilderkunst te spreken, 
zonder  telkens te vervallen in herhaling van dezelfde opmerkingen, vooral 
wanneer  maandelijks geheele reeksen van afbeeldingen van nieuw geprodu-
ceerd werk aan het oog voorbijgaan. Groote werkkracht en veelzijdigheid 
kunnen aan vele e schilders van onzen tij d ongetwijfeld niet ontzegd 
worden, maar  de meesten vertoonen in hun werk ook de «défauts de leurs 
qualités» en dat dit telkens opvalt ligt aan de gewoonte, om vooral veel 
te laten zien. s is er  dan een en ander  bij , dat als te veel, beter 
ware achtergehouden. 

e beeldhouwkunst is uit haren aard minder  productief, de arbeid van 
den beeldhouwer eischt meer  tij d en dit is bepaaldelijk ook niet zonder 
invloed op de qualiteit van het werk. 

Zoo zijn hier  van den beeldhouwer Benno Elkan te Alsbach i. . enkele 
werken afgebeeld, waarvan de qualiteit als kunstwerken hooger  staat, dan 
die van Eichlers penseelwerk. 

" e bouwkunst is in dit nummer ook ruim vertegenwoordigd, eerstens 
door  de fantastische, maar  niet zeer  smaakvolle binnendecoratie van het 

l Atlanti c te , een mengelmoes van , Barok, 

, Chippendale en , dat misschien door  de Amerikanen, die 
in dit  komen logeeren heel mooi gevonden zal woiden; wij  prefe-
reeren echter  verre de meer  sobere interieurs ingericht door  Pössenbachers 
werkplaatsen te , al zijn zij  wat minder  origineel in de 
toegepaste motieven. 

Op het gebied der  tuinkunst geeft dit nummer voorts nog eenige kleine 
ontwerpen van Fr . Gildemeisler  te Bremen. 

No. 8. n het r  vinden wij  werk afgebeeld van Prof. s 
Unger  te , verdienstelijk schilder van de vrouwenfiguur. n 
volgt een en ander  van de voorjaars-tentoonstelling der r Secession 
en vervolgens plastiek van n r een b beeldhouwer, die 
te Parij s woont en ook in e gewerkt heeft. n zou men veel 
verwachten, doch ondanks de philosophische toelichting, die bij  de afbeel-
dingen gegeven is door . Ewald Bender, is de bekoring, die van dit 
werk uitgaat o. i. zeer  gering. 

e architectuur  neemt hier  slechts een bescheiden plaatsje in met het 
« d. w. z. het huis voorde directie van een bergbouwonderneming 

te Oelsnitz, gebouwd door  Em. von Seidl. Voorts treffen wij  nog aan eenig 
modern smeedwerk en metaalwerk en ten slotte trekken de aandacht de 
meubelen voor  een arbeiderswoning, ontworpen door  Peter t 
zou zeker  gewenscht zijn, dat de arbeiderswoning er  kon uitzien zooals 
Prof. Behrens zich dit voorstelt. Of dit practisch mogelijk zal blijken is 
een andere vraag, maar  hiervan afgezien is deze woninginrichtin g o. i. het 
mooiste en beste, wat in deze aflevering gegeven wordt. 

 bi j  het T h e o r e t i s ch G e d e e l te van E 
G , doorj .  o f f m a n, , 

Boekhandel en j  voorheen E. J. B r i 11. 
Toen ongeveer  een jaar  geleden de handleiding voor  de Boekhouding 

der Bouwbedrijven van den heer n verscheen, bleek het dadelijk, 
dat aan dit werk een gunstige beoordeeling ten deel moest vallen. e 
verklarin g toch, dat het voorzag in een lang gevoelde behoefte, was hier 
zeker  geen gemeenplaats te noemen. Thans is met het hier  aangekondigd 
Oefenmateriaal een aan velen zeker  welkome aanvulling van des schrijvers 
arbeid verschenen. 

Blijken s den titel behooren de hier  opgegeven vraagstukken bij  het The-
oretisch Gedeelte van de genoemde handleiding. Er  zal ook nog een tweede 
stukje oefenmateriaal volgen, betrekking hebbend op het Practisch Gedeelte. 

Wi j  hopen gaarne, dat van een en ander  ijveri g gebruik zal worden ge-
maakt en dit zal mogen leiden tot een algemeene verbetering in de admi-
nistrati e der  bouwbedrijven, die thans, zooals meermalen gebleken is. maar 
al te veel te wenschen overlaat. 

EL* Gemeng d Nieuws . 1 
—J 

e St. J a c o b s t o r en te V l i s s i n g e n. 
n de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraadkwam de kwestie 

van den herbouw van den St. Jacobstoren aan de orde, waarbij  de heer 
Staverman zich er  met kracht tegen verzette om nu nog, zooals B. en W. 
voorstelden, aan . P. J. . Cuypers op te dragen te /amen met den ge-
meente-bouwmeester  de verschillende plannen te bestudeeren en advies uit 
te brengen of daaraan een nieuw plan toe te voegen; hij  meende, dat de 
tij d rij p is om eene beslissing te nemen, ieder  heeft zich een meening 
kunnen vormen. 

e heer  Tichelman was het hier  vrijwe l mee eens; ook hij  wilde althans 
beslissen aan welk materieel, eikenhout of gewapend beton, men de voor-
keur  geeft. 

e heer s zeide, dat men twee vragen moet stellen; wat wil men 
bouwen en waarvan wil men bouwen. e eerste vraag dient, volgens spreker, 
voor  alles gesteld te worden en hij  stelde daarom voor  herbouw in den 
vorm van vóór den brand. 

e heer r  verklaarde zich voor  het voorstel, dat schriftelij k is in-
gediend door de heeren Staverman en , in welk voorstel wordt aan-
geraden den herbouw in overeenstemming met den onderbouw van de aan-
grenzende kerk te doen plaats hebben. 

e heer , wethouder  van financiën, verdedigde het voorstel 
van B. en W. Waar de deskundigen zoo verdeeld zijn over  de vraag hout 
of beton, is de opdracht aan een man als . Cuypers van groot belang. 

e heer  Tichelman hield vol, dat de leden voldoende hun opinie hebben 
kunnen vestigen, en dat de heele zaak is opgehouden, doordat B. en W. 
een voorstel tot herbouw in gewapend beton hebben ingediend. 

e heer  Van Niftrik , wethouder  van fabricage, wees er  op, dat . Cuy-
pers zijn meening nog niet heeft uitgesproken, en deze is een man van 
wereldreputatie. Verder  zeide spr., dat . Cuypers geheel vri j  zal zijn welk 
advies hij  wil geven. s hij  voor  hout, dan is het spr. ook goed. 

Nadat nog enkele leden het woord hadden gevoerd, werd het voorstel-
s verworpen en dat van B. en W., om . Cuypers het geven van 

advies op te dragen, aangenomen met  tegen  stemmen. 
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. G e wij  z ! gd e s p o o r w e g p l a n n e n. Ten stadhuize zijn 
thans ingekomen de gewijzigde plannen voor  de spoorwegverbindingen om 
Amsterdam. 

n weet, dal de voor  deze zaak benoemde Staatscommissie aanvankelijk 
een ontwerp had ingediend, dat ongeveer  millioen gulden tov kosten 
en waarbij , in breede cirkelbogen, gaande om het Zuiden der  stad. een 
tweetal viaduct-spoorbanen waren gedacht, één voor  het goederen- en éér 
voor  het personenverkeer, welke banen gedeeltelijk ook het uitbreidingsplan-
Berlage doorsneden. r  zou dan de bestaande verbindingslij n Cen-
traal-Station—Weesperpooitstation die het geheele Oosterparkkwartier  om-
sluit, komen te vervallen. 

n kent het gesukkel met de bestaande gelijkstraatsch e overwegen in 
die lijn , op punten als de Van Swindenstraat. , Oosterpark-
straat. e Overamstelstraat, enz., waardoor  het verkeer  in zoo hooge 
mate belemmerd wordt en deze uitgebreide stadswijk feitelij k den geheelen 
dag van het overige Amsterdam is afgesloten. 

e oorspronkelijke oplossing, gesteld al dat de hooge uitgaven de uit-
voering hadden mogelijk gemaakt, zou dezen toestand nog tal van jaren 
bestendigd hebben. r  de nu aangebrachte wijzigingen is hierin een groote 
verbetering gebracht. 

e g en de spoorwegmaatschappijen zijn 't eens geworden over 
een .inkrimpin g van het plan, waardoor  niet alleen de kosten zijn terugge-
bracht tot ongeveer  millioen, maar  het benarde Oostelijk deel der  stad 
ook veel vroeger  geholpen zal worden. 

n het nieuwe plan zijn — naar  het N. v. d. . weet mede te deelen — 
de zuidelijke ringbanen op den achtergrond gekomen en wordt voorgesteld 
om de verbindingslij n Censtraal-Station—YVeesperpoort (met verplaatsing van 
dat laatste meer  Oostwaarts) in de hoogte te brengen, dus overeen viaduct 
te leiden, evenals dit het geval is met de n over  het 
viaduct achter  de r . 

n heeft dan ook in dat stadsgedeelte geen last meer  van de telkens 
gesloten straatoverwegen, maar  wandelt en rijd t onbelemmerd onder  de via-
duct-opening door. 

Natuurlij k is hiervoor  de medewerking van de gemeente noodig. n is 
echter  ten stadhuize zoodanig overtuigd van de noodzakelijkheid,om de zoo 
uiterst hinderlijk e verkeersbelemmeringen op te heffen. — men heeft 't be-
proefd met hier  en daar  een luchtbruggetje of een tunnel, wat toch altij d 
maar  lapwerk blijf t — dat van die zijde ongetwijfeld steun mag worden 
verwacht ook om in de financieele bezwaren te overwinnen. 

. Thans is men begonnen met het instellen van een onderzoek 
naar  de crypt in de St. Walburgskerk alhier. 

s in Augustns  heeft men daarnaar  een onderzoek ingesteld, 
doch dit niet voleindigd. t gewelf der  crypt, dat ongeveer  een meter  bo-
ven den kerkvloer  uitstak, heeft men  afgebroken; de crypt zelf werd 
toen met puin en zand volgesmeten. 

n is nu bezig het noordelijk gedeelte dei crypt te ontgraven. 

Z o r g v l i e t V i l l a p a r k . 

Naar  wij  vernemen hebben de onderhandelingen tusschen B. en W. en de 
architecten k en Wouters, gevoerd op grond van de bepalingen door 
den raad vastgesteld in zijn vergadering van r  een gun-
stig resultaat gehad, zoodat binnenkort de definitieve voorwaarden van be-
bouwing van het Park Zorgvliet ter  goedkeuring aan den raad zullen worden 
aangeboden. 

Neemt de raad ze aan, dan zal op verschillende plaatsen dadelijk met 
bouwen begonnen worden. Voor  enkele en  dubbele villa' s is reeds 
grond verkocht voor  een bedrag, ver  over  het half millioen. Van een twin-
tigtal zijn de bouwplannen gereed en heeft de voorloopige aanbesteding 
reeds plaats gehad. 

e plannen om op den hoek tegenover  Promenade een hotel te doen 
verijzen, ziju opgegeven : op die plek zullen een paar  groote villa' s komen. 

. e gemeenteraad heeft een voorstel van B. en W. om voor 
 f  toe te staan ter  tijdelijk e versterking van het personeel voor 

bouw- en woningtoezicht, na een langdurige discussie aangenomen. 

. e gemeente-waterleiding. Van tij d tot tij d komt omtrent 
de gemeente-waterleiding een gerucht in de wereld, dat voor  dezen nieuwen 
tak van dienst weinig goeds voorspelt. t laatste gerucht van dien aard 
is, dat de watertoren aan het . die nog niet geheel voltooid is, in 
verzakking zou zijn. 

l wij  ons allerminst geroepen achten, de waarde van geruchten in 
't algemeen te toetsen, hebben wij  in dit geval gemeend, inlichtingen te 
moeten vragen, omdat naar  't scheen dit gerucht bij  onpartijdig e menschen 
geloof had gevonden. En nu zijn wij  in staat niet alleen dit gerucht ten 
stelligste tegen te spreken als geheel onjuist, maar  ook de vermoedelijke 
herkomst aan te duiden. 

e zaak is dat de gemeente moeilijkheden heeft gekregen met aannemers 
van de waterleidingswerken te . t moet gebleken zijn, dat de fun-
damenten van die werken niet waterdicht zijn en nu is de gemeente bezig 
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A S per  jaar  (i Jan.— ) voor  A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
het binnenland . — vooruitbetaling: met plaat

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee > i d e m '  z o n d e r P l a a t  » S 
termijnen, elk groot /  wanrover  op 
 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . » — 

( l Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
\ \z? te - Voor  eiken regel meer

Voor belgie . . 1 .=  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 
Voor de overige landen der  Post-Unie, f j  j j  plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en  J | Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Afrik a ƒ J | »  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

Het model-Hui s van de Ideal-Home-Tentoonstellin g te Londen . 

r  dagen heeft men in de dagbladen kunnen lezen, 
hoe op de l e Exhibition" , door  de y l 
in Olympia te n georganiseerd, vooral het

p met bollenvelden, knotwilgen, decoratieve windmo-
lens, tentoonstellings-boerinnetjcs en verdere stoffage, een 
groote attractie, men kan gerust zeggen ,,dc clou"  vormt 
en bijzondere luister  is aan al dit moois bijgezet door  het 
bezoek onlangs door  Z. . . den Prins der  Nederlanden 
aan de tentoonstelling gebracht. Bij  die gelegenheid is me-
nig gelegenheidswoord gesproken cn, zeker  terecht, 

 opgegeven van het door  Nederland behatilde succes. 
Wij zijn niet achtergebleven in  kunst van bouwen van 
die lieve dorpjes en stadjes van papierstuc en onze cacao-
en likeurfabrikanten , weten uitnemend parti j  te trekken van 
het décor, dat zij  aanbieden.  wetenschap, dat in het 
groote , waar  men  te zien krijgt , waar  elk 
jaar  wat anders te zien is, het kleine Nederland bogen kan 
op zoo groote belangstelling, legt alle kritie k het zwijgen 
op. t zou trouwens ook den schijn hebben of wij  eigen 
landgenooten het succes niet gunden, wanneer  nu gin-
gen vragen, wat dit alles eigenlijk met het idee van het 

l "  te maken heeft. Staat het h p 
daar  als voorbeeld van de ideale woonplaats bij  uitnemend-
heid ? Niemand zal dit willen volhouden. r  wat betee-

 dan die uitdrukkin g l ? Zij  is niet meer 
 een leus, een reclame-woord en in Engeland zelf, waar 

 haar  uitgevonden heeft, begint men er  langzamerhand 
genoeg van dc krijgen en de noodzakelijkheid in te zien 

een beter  adjectief dan ,.ideal"  te bedenken. t ideale 
huis toch vindt men niet op de tentoonstelling in Olympia. 
men moet het veeleer  zoeken in Utopia. t is  werke-
lijkhei d nog nimmer gebouwd, noch zelfs door  een ar-
chitect in lijnen op het papier  gezet, en er  bestaat nergens 
een huis, dat met recht het ideale genoemd zou kunnen 
worden. e kunst van den bouwmeester  komt dan ook 
meer  uit in de oplossing van speciale vraagstukken, dan 
 het scheppen van een model-huis. e behoeften der 

bewoners zijn zeer  verschillend, wat de een beslist noodig 
heeft is overdaad voor  den andere  waar  de een mede 
dweept, dat verfoeit de andere. Een vrijgezel stelt andere 
eischen aan zijn woning dan de huisvader, die met een 
troepje kleine kinderen gezegend is. e handelsman, de 
kunstenaar, de geleerde, de sportsman, zij  hebben allen 
hun bijzondere behoeften. Bovendien zijn plaatselijke toe-
standen van grooten invloed op distributie , constructie
materiaal. Tegen een heuvelhelling zal men anders bouwen 
dan in de vlakte, in een polder  anders dan in een duin-
vallei; baksteenbouw zal men zelden toepassen, waar  berg-
steen voor  de hand ligt  men zal rekening houden met 
in vroeger  eeuwen toegepaste en voor  de plaats karakte-
ristieke bouwwijzen, waarmede men niet in schreeuwend 
contrast mag komen. 

 zooveel factoren voor  verscheidenheid is een enkel 
ideaal huis onbestaanbaar  en het i> gelukkig voor  onze 
bouwkunst, dat die verscheidenheid  is. 

r  wat bedoelt dan het ideale huis, waaraan de ten-

N B B N N E VV 1 T Z dr  CO A  S T E ) A , 



toonstelling in Olympia gewijd is en dat er  ook werke-
lij k staat? Wij  geven toe, dat de naam die men er  nu 
eenmaal aan gegeven heeft tot begripsverwarring voert, 
maar  laten wij  dien naam voor  hetgeen hij  is, een naam, 
dan verdient toch het modelhuis, dat hier  tentoongesteld 
is onze volle aandacht. 

t is niet anders dan een landhuis van middelbare 
grootte, berekend, om te voldoen aan de eischen, zooals 
zij  door  een groot aantal families worden gesteld. t 
heeft zijn ontstaan te danken aan een prijsvraag. e y 

l loofde  pond st. uit voor  het beste ontwerp van 
een huis, dat  tot  pond st. zou mogen kosten. 
Niet minder  dan  plannen werden ingezonden. e be-
oordeeling was niet naar  dc in Engeland gebruikelijk e re-
gelen ingericht, want in de jur y hadden slechts twee ar-
chitecten zitting en hierop is in vakkringen aanmerking 
gemaakt. Evenwel heeft de jur y zich op bevredigende wijze 
van hare exceptioneel moeilijke taak gekweten. Zij  was sa-
mengesteld uit de heeren E. C. P. n , Ed-
win Sadgrove , de dames F. S. Stoop en Foster 
en den heer  W. G. Tarrant . e beide eerstgenoemde wer-
den aangewezen door  de Society of Architects, de beide 
dames en de heer  Tarran t werden benoemd door  de di-
rectie van de y . c heer  Tarran t is een bouw-
ondernemer van Byfleet; welke overwegingen tot de keus 
der beide dames hebben geleid weet men niet, maar  als 
voor  de hand liggend kan wel de reden worden aange-
nomen, dat gewenscht werd, dat het huis „ideaal"  zou 
zijn met het oog op practische eischen van besparing van 
werk, en andere dingen met de bewoning in verband staan-
de die alleen of ten minste grootendeels tot het gebied 
van de huisvrouw behooren. e overweging zou over-
bodig geacht kunnen worden, maar  schaden kon het niet 
en het publiek zou er  mede ingenomen zijn. 

Al s winner  is uit het strijdper k getreden d C. Fry 
met zijn voornaamsten assistent . Clarke en het huis 
is in Olympia uitgevoerd door  de heeren . en G. Taylor 
aannemers te Beckenham, . 

t gebouw, eooals het in Olympia is opgericht, is ge-
heel uitgevoerd volgens de teekeningen en het bestek van 
den architect, alleen is de constructie berekend op een 
kortstondig bestaan, zij  bestaat namelijk uit een houten 
raamwerk, zooals voor  een blijvend gebouw nooit zou wor-
den toegestaan, ook heeft men het overbodig geacht om 
een rioleering aan te leggen. e binnenbetimmering is hier 
en daar  wat duurder, dan de in de prijsvraag gestelde 
bouwsom, strik t genomen, toelaat. t huis kan evenwel 
beschouwd worden als een model op ware grootte, in zijn 
inrichtin g en uiterlij k aanzien datgene vertoonend, wat de 
bouwondernemers bereid zijn te leveren voor  p. st. 

overal binnen  mijlen van , op elk geschikt ter-
rein, niet verder  dan twee mijlen van een spoorwegstation. 

e bouw van dit modelhuis is in zijn uitvoering nog 
in ander  opzicht merkwaardig te noemen. Om het in de 
tien dagen, die beschikbaar  waren tusschen de sluiting van 
een vorige tentoonstelling en de opening van die van de 

y , gereed te krijgen , moesten zeer  bijzondere maat-
regelen worden genomen. Een uitgezocht keurcorps van ge-
oefende werklieden werkte volgens een vastgesteld tijdplan , 
in twee ploegen, dag en nacht door. 

Wat de indeeling van het huis betreft, ofschoon dc af-
metingen der  vertrekken niet buitengewoon zijn en nergens 

. overschrijden en de grootste verdiepinghoogte be-
neden — . blijft , er  is zoodanig van dc ruimt e parti j 
getrokken, dat een gemakkelijke woning ontstaan is en 
alle vertrekken een aangenamen indruk maken. e midden-
hal is als woonvertrek behandeld en de aangrenzende log-
gia draagt bij  tot het behaaglijk karakter . c dienstboden 
kunnen de voordeur  bereiken zonder  door  dc hal te gaan 
en de bediening van de eetkamer geschiedt door  een por-
taal, dat zoo geventileerd wordt, dat geen keukenlucht zich 
door  het huis verspreiden kan. Een diensttrap, een nuttig 
onderdeel, dat in den regel niet gevonden wordt in hui-
zen van deze soort, voert naar  de slaapkamer der  dienst-
boden. Garderobe en waschgelegenheid zijn gemakkelijk ge-
plaatst, rechts van de vestibule, maar  de plaatsing van 
de provisiekamer aan de andere zijde van de vestibule 
is een der  weinige punten van de inrichting , die aan be-
denking onderhevig zijn. Op de verdieping zijn badkamer, 
W. C. en linnenbergplaats bij  elkander  gegroepeerd in een 
afzonderlijke ruimte. Ook de dienstbodenkamer is van de 
overige vertrekken afgescheiden en zou daardoor, in geval 
van nood, ook als geïsoleerde ziekenkamer gebruikt kunnen 
worden. Ofschoon eenvoudig, ziet het huis er  van buiten 
aantrekkelij k uit. e muren zijn van baksteen en grooten-
deels gepleisterd, maar gedeelten van de verdieping met 
pannetjes bekleed, terwij l ook enkele gedeelten in vakwerk 
zijn uitgevoerd. t plint en de schoorsteenen zijn als 
schoon werk gemetseld en het op een gedeelte der  gevels 
aangebrachte latwerk en de vensterblinden zijn groen ge-
verfd. t ondergedeelte van den voorgevel bij  de entree 
is in eiken vakwerk op het plint opgebouwd; het vakwerk 
is ingevuld met donkerroode baksteen in vischgraatverband 
en de kleurcombinatie van vakwerk, vulling, pannenbeklee-
ding en dakbedekking maakt een aangenamen indruk . Aan 
den achtergevel zijn de moerbalken van de hal naar  buiten 
gebracht cn daar  door  stijlen ondersteund. t gedeelte 
gevel boven de loggia, ook ten deele in vakwerk uitge-
voerd rust op een onderslagbalk over  de uitstekende moer-
balken gelegd. (Slot vo lg t .) 

N BEGANE . 

International e Tentoonstellin g voo r het bouwweze n te Leipzi g 1913. 

Aan een mededeeling ontvangen van het literarisch bu-
reau van bovengenoemde tentoonstelling, ontleenen wij  de 
volgende bijzonderheden. 

t zal inzonderheid het streven zijn, aan de wetenschap-
pelijke (afdeeling der  tentoonstelling groote zorg te besteden 
en men bedoelt daarmede, een duidelijk beeld van het ge-
heele Bouw- cn Woningwezen te geven in zijn wetenschap-
pelijk-artistieke , zoowel als zijn sociale en volkshuishoud-
kundige beteekenis. c grootsch opgezette onderneming zal 
den reusachtigen invloed doen zien van dc vruchtdragende 
samenwerking van theorie en practijk , van wetenschap, tech-
niek en industrie voor  de ontwikkeling van het bouwwe-
zen, die den grondslag vormt voor  alle maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Evenals bij  de g te n in den 

vorigen zomer het veelbewonderd paviljoen e , 
aan het groote publiek op populaire wijze de vorderingen 
van wetenschap en techniek toonde, zal dit ook op deze 
tentoonstelling van het bouwwezen het geval zijn, die daar-
door  ook voor  den vakman niet minder  instructief zal we-
zen. t is, om een der  te behandelen speciale onderdeelen 
te noemen, voor  deze tentoonstelling een plicht, om ook 
de bouwkunst van den ingenieur, zoodanig te laten zien, 
dat niet slechts vakmannen, daarin eenige belangstelling 
toonen, maar  het groote publiek wat meer  leert begrijpen 
van hetgeen door  het vernuft tot stand gebracht is in de 
constructie b.v. van een groote ijzeren brug, een gewelfbouw 
in gewapend beton, enz. e weinig leeken toch hebben 
eenig begrip van hetgeen er  vereischt wordt, om deze con-
structies uit te denken en uit te voeren, vooral wanneer 
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men, zooals tegenwoordig meer  en meer  het geval is, daar-
aan ook eischen van schoonheid gaat stellen. 

e leiding van de wetenschappelijke afdeeling der  ten-
toonstelling is toevertrouwd aan den regeeringsbouwmeester 

k te Berlijn . Op een domineerend punt  het ter-
rein zal daarvoor  een statig paleis worden opgericht en 
wat daar  tentoongesteld zal worden zal, gelijk het
loopig programma in groote trekken aangeeft, worden in-
gedeeld in de volgende afdeelingen. Ten eerste de weten-
s'happelijk e bestudeering van bouwwerken, wat betreft de 
.-rondslagen van het ontwerp, het winnen, de bewerking 
en de beproeving der  bouwstoffen, de uitvoering van

 en de samenstelling der  ontwerpen in het algemeen 

en in bijzonderheden. e tweede hoof daf deeling zal om-
vatten de artistieke behandeling van bouwwerken en hun 
omgeving en de derde zal gewijd zijn aan de technische 
en artistieke behandeling van stedenbouw en stadsuitbrei-
ding, terwij l in een vierde afdeeling de bouwhygiëne en 
de sociale bemoeiing in zake het bouwwezen tot hun recht 
zullen komen. 

t spreekt vanzelf, dat ook buiten deze afdeeling. be-
paaldelijk aan de wetenschap der  bouwkunst gewijd, zoo in 
de hallen voor  de bouwindustrie bestemd, zaken van we-
tenschappelijk belang tentoongesteld zullen worden. Zoo zul-
len de paviljoens van den Saksischen staat en van de 
stad g in dit opzicht voorzeker k veel belangrijks 
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aanbieden. t buitenland zal evenmin achterblijven met 
eigen paviljoens. Blijkbaar  evenwel wil men aan deze ten-
toonstelling, door  een eigen afdeeling in het bijzonder  laten 
uitkomen, dat de groote ontwikkeling van onzen tij d op 
velerlei gebied niet mogelijk zou zijn geweest zonder  onze 
groote vorderingen in de techniek der  bouwkunst en vooral 
het groote publiek een denkbeeld geven van het innig 
verband tusschen die techniek en onze hedendaagsche be-
schaving. 

^  P r i j s v r a g e n . ^ 

E . 

G S . 

Aan de Constitueerende Vereenigingen. 

. 

e Permanente Prijsvraag-commissie heeft bij  dezen de 
eer  U omtrent de voor  den n w 
uitgeschreven besloten prijsvraag het navolgende te rap-
portccren. 

e opzet van de prijsvraag is royaal te noemen en in 
't algemeen is zij  niet in strij d met den geest der  algemeene 
regelen, al komt zij  hier  en daar  in botsing met den letter-
lijken zin van enkele der  bepalingen daarvan, en al zal 
het wenschelijk zijn dat eenige, nader  aan te geven arti -
kelen een aanvulling verkrijgen. 

e vorm, waarin deze prijsvraag werd gegoten en de 
voorbereiding ervan wijken af van den gewoonlijk gevolg-
den weg doch de buitengewone belangrijkheid van het on-
derwerp in aanmerking genomen kan de gekozen weg ge-
billijk t worden terwij l er  geen reden is om aan te nemen, 
dat bij  dezen weg de belangen van prijsvraaguitschrijve r 
en mededinger  beiden niet voldoende gewaarborgd zijn. 

Bij  de bestudeering van het programma vonden wij  enkele 
punten die ons aanleiding gaven tot de navolgende be-
schouwingen. 

ie. Art .  bepaalt dat de ingezonden ontwerpen, die 
allen met een gelijken som van f — gehonoreerd wor-
den, het eigendom blijven van de gemeente. 

t is in strij d met wat in het slot van art.  en in 
art.  der  A. . is bepaald. 

e P.P.C. acht het echter  begrijpelijk , dat het gemeente-
bestuur  het voor  haar  archief van belang acht de oor-
spronkelijke ontwerpen der  prijsvraag te bezitten en meent, 
dat daartegen ook geen bezwaar bestaat indien de inzen-
ders zelve daarin berusten en indien er  geen aanleiding is 
om te veronderstellen dat hun geestelijk eigendom op de 
ontwerpen geschonden zal worden. 

Waar uit het programma niet blijk t dat dit laatste het 
doel van het bezit is en waar  mag worden aangenomen 
dat de architect die eenmaal zal aangewezen worden het 
raadhuis te bouwen zeker  dat geestelijk eigendom van zijn 
collega's zal eerbiedigen en zich niet zal leenen tot het 
plegen van plagiaat, daar  meent de P.P.C. dat er  geen 
termen zijn om in dit geval bedoelde programmabepaling 
te maken. 

e meent de P.P.C. van toepassing te zijn op de 
laatste alinea van art.

n alinea  van art.  wordt bepaald, dat de ge-
meenteraad beslist of een en zoo ja welk plan zal wor-
den uitgevoerd, waaruit dan zou voortvloeien dat de ge-
meenteraad in afwijkin g van het oordeel der  jur y een ander 

dan het door  haar  als het best aangewezen plan zou kun 
ncn doen uitvoeren. 

t is in strij d met het bepaalde van alinea  van art. 
 der . waarbij  als beginsel wordt gesteld dat het 

werk van den door  de jur y eerst bekroonde onder  diens 
leiding worde uitgevoerd enz. 

Waar het echter  eenerzijds een onafwijsbaar  recht van 
den gemeenteraad moet geacht worden aan zich de beslis-
sing tc houden omtrent wat door  en voor  de gemeente ge 
bouwd zal worden, en hij  zich niet verantwoord kan ach-
ten door  zich vooruit aan de beslissing van een niet ver-
antwoordelijke jur y te binden, en het anderzijds niet denk-
baar  is dat de gemeenteraad willekeurig van de jur y uit-
spraak zal afwijken, gegeven het daaromtrent in de -
zittin g van  October  door  den voorzitter  te berde 
gebrachte (in een der  bijlagen van het programma opge 
nomen) meent de P.P.C. dat met deze bepaling wel ge-
noegen zal moeten worden genomen. 

 Aan art.  zou behooren te worden toegevoegd de 
bepaling, dat niet gevraagde stukken bij  de beoordeeling 
der  ontwerpen buiten beschouwing blijven, dat om te voor-
komen, dat aan de ontwerpen zullen worden toegevoegd 
fraaie opgewerkte perspectivische teekeningen, die op zich-
zelve van hooge kunstwaarde kunnen zijn doch niet als 
maatstaf voor  de architectonische waarde der  ontwerpen 
kunnen dienen. 

 Wegens de anonimiteit waaronder  de ontwerpen 
worden ingezonden is het noodzakelijk dat bij  de ontwer-
pen een correspondentie-adres worde gevoegd om met den 
ontwerper  desgewenscht tc kunnen correspondeeren, zonder 
diens naambrief te openen. Eene desbetreffende aanvulling 
kan in art.  bewerkstelligd worden. 

n art. 8 ware het wenschelijk de bepaling op te 
nemen, dat ontwerpen die belangrijk van het programma 
afwijken, ter  zijde worden gelegd. 

 Aan art.  dient de bepaling te worden toege-
voegd, dat bij  de tentoonstelling der  ontwerpen ook het 
juryrappor t ter  lezing worde gelegd. 

 Ten slotte dient een enkel woord gewijd aan de 
uitnoodiging van Prof. Evers tot mededinging in deze prijs-
vraag ook al behoort dit niet rechtstreeks tot de taak der 
P. P. C. 

n is indertij d door  de P. P. C. geprotesteerd 
op grond van diens uitgebreide medewerking aan de voor-
bereiding tot de prijsvraag. 

Uit art.  van het programma blijk t echter  dat het plan 
Evers niet verbindend is en in veel opzichten van het 
programma afwijkt , zoodat de auteur  daarvan bij  mede-
dinging eveneens een nieuw plan zal moeten maken, naar 
een programma, waaraan hij  niet heeft medegewerkt, en 
dus veel van de vroeger  aangevoerde bezwaren als ver-
vallen zijn te beschouwen. 

e P. P. C. meent dus, dat er  geen termen bestaan in 
haar  protest tegen deze uitnoodiging te volharden. 

Al s resultaat van haar  onderzoek, meent de P. P. C. 
te kunnen constateeren, dat de prijsvraag in veel opzichten 
stof tot tevredenheid kan geven, en dat zij  geen aanleiding 
vindt den uitgenoodigden de deelneming daaraan te ont-
raden in het vertrouwen dat het gemeentebestuur  van -
terdam bereid zal bevonden worden de aanvullingen in 
het programma waarover  sub.  en  wordt gespro 
ken, aan te brengen. 

e Permanente Prijsvraag Commissie: 

A .  G.Bzn., Voorzitter . 

C. N. V A N , Secretaris. 

P. J. E , Penningmeester. 

 April ,

G B. 

N J . 

(Slot.) Zie bladz.

t van de Ju ry . 

A r b e i d A d e l t . 
m kan ernstige arbeid nog veel goed maken. e 

wildeman, had, alvorens aan zijn brandend verlangen te 
voldoen, rijpelij k zijn grondplan moeten overwegen, dat on-
gaarne wordt het woord, en dan nog fluisterend, uitge-
sproken, slecht is. , ook door  anderen zoo zeer  mis-
bruikt e en voor  het gebruik onnutte gangen om de bin-
nenplaatsen maken het plan onnoodig groot. e pijler s 
voor  den toren in de ontvangzaal konden niet ongelukki-
ger  geplaatst zijn. e ganschelijk overbodige pijler s in 
de zalen voor  diverse technieken zien uit naar  een nuttiger 
bestaan. 

e architectuur  is onrij p en onrustig. t is de onrijp -
heid van een talent, dat zijn visie nog niet tot klaarheid 
bracht; de onrust van een die zijn architectonisch gewe-
ten nog niet heeft gezuiverd. Ook fantastisch is de ar-
chitectuur, maar  de bekoring dezer  fantasie is niet blij -
vend. t is een bravourstuk, wel van een virtuoos, maar 
waarover  de dichterlijk e adem niet ging die over  het kunst-
volle gaat. Een drichoekenspel op papier  treedt in de 
plaats van de architectonische vormgeving. e koepel kan 
telescopisch worden ingeschoven. 

Sans peur  et sans r e p r o c h e. 
Zonder  vrees, ja, anders had deze plattegrond, zonder 

de door  de jur y als wenschelijk gedefinieerde binnenplaats, 
zich niet durven presenteeren. Zonder  blaam? Enfin hier 
en daar  zal de juny dit ongerepte toch voorzichtiglij k moe-
ten aanraken. e plattegrond is een gedachte, is een mooie 
gedachte. j  is het uitvloeisel van een geest die zuiver 
en klaar  moet kunnen denken. t plan ligt voor  U open 
als het gemoed van een openhartige. t laat duidelijk zien 
de goede ligging der  groote zalen, en het verbergt zijn 
gebreken niet. t wijst U dadelijk op het niet wensche-
lijk e bovenlicht in de zaal voor  meubelen, op het onvoldoende 
licht in de ruimten voor  kamerinrichtingen en in de bo-
venvestibule, op de onbelangrijke vertrekken die aan de 
voorzijde een hoofdplaats innemen. e architectuur  is wel 
uit één stuk als wijlen Bayard*) en van een volgehouden 
karakter . r  het karakter  is armoedig. e functie van 
een museum is niet alleen die van utiliteit . t symboli-
seert ook de weelde, de welvaart van een volk, dat al het 
schoons voortbracht, dat daar  geborgen is. 

e middenpartij  wordt povertjes geaccentueerd door  de 
twee onbeduidende beeldengroepen, en wordt niet mooi 
door  het fronton bekroond. e groepeering der  zijgevels 
is niet gelukkig. Tusschen plattegrond en opstand is geen 
overeenstemming wat massawerking betreft; de hoekzalen 
die juist in het plan steun geven, blijven lager  liggen, 
waar  zij  krachti g geprononceerd in den gevel een dank-
baar  motief hadden kunnen zijn. t detail toont des ont-
werpers zwakke zijden. 

W a j a n g . 
Een verdienstelijke, monumentale plattegrond, waarin de 

hal met de beide hoofdtrappen zeer  gelukkig geprojec-
teerd is, en met een goede ligging der  zalen. e ontvang-
zaal die, achter  de hal gelegen, niet veel reden van be-
staan meer heeft is niet goed verlicht, een gebrek dat 
vergroot wordt door  de pijler s die tegenover  de vamen 
staan. Ware die middenbouw in de zaal achterwege ge-
hleven dan had deze in alle opzichten wel daarbij  gevaren. 

e architectuur  heeft een voorname rust. Blijkbaar heeft 
de maker, al werkende, zijn ontwerp gecorrigeerd, wat lof-
waardig is, want sommige hoogtematen in doorsnede en 

) Bayard, geb.  „Chevalier  sans peur  et sans reproche". ) 

gevels komen onderling niet overeen. Van dit ontwerp in 
zijn weloverwogen eenvoud gaat iets uit dat bekoort. r 
heel het werk voelt men de aanraking van een beschaafde 
hand, die smaakvol teekent. t interieur  van de , 
weergegeven in een kunstvolle teekening die mooi van kleur 
is, geeft een stuk architectuur  te zien van uitstekend ge-
slaagde verhoudingen. 

Gb. Ge. 
Een nuchtere plattegrond. t verband tusschen vesti-

bule en ontvangzaal is niet mooi opgelost. e vleugels met 
kamerinrichtingen, waartuss«hen een gang, (die gangen wor-
den een obsessie) zijn losse aanhangsels. Bij  het binnen-
komen in de vestibule loopt men, als men niet tijdi g zij-
waarts uitwijkt , tegen den dichten achterwand. e ligging 
van de trappen is niet monumentaal. e architectuur  der 
niet geslaagde gevels, met mislukte dakgroepeering en slech-
te massaverdeeling is onbevredigend. e binnenarchitec-
tuur  is hiermede in harmonie. 

s
e ligging van de hoofdtrap direct tegenover  den ingang 

is het gevolg van een zwak oogenblik bij  het concipieeren 
van het plan, dat niet kwaad is, behoudens enkele onder-
deelen, zooals de toegangen onderling van de verschillen-
de zalen. r  de architectuur  is van een braafheid.. .. 
een braafheid die bijna slecht is. t teekenwerk is accu-
raat maar  karakterloos. 

A . S m a ll i. 
Een binnenhof die te klein is en daaromheen een galerij 

die ongelukkig van verhouding is. e beteekenis van de 
ontvangzaal is niet begrepen. t zoo noodige verband 
met de vestibule is er  niet. 

e architectuur  is ongevoelig en zwak. t manifesteert 
zich vooral in het detail. En ook in de verhouding van 
parterr e en ie verdieping. 

. 
n het midden een vertrek voor  foto's en aan weerszijden 

daarvan entrees! Een verbrokkelde, stelselmatig, tot ver-
velens toe, in vierkanten verdeelde plattegrond zonder  il -
lusie. e zaal voor  meubelen en tapijten heeft geen vol-
doende wandvlakte en die voor  fayence geen voldoende 
licht. e architectuur  die ook verbrokkeld is, is zeer  zwak. 

e gebogen kap doet denken aan een palmenkas. 
Schets. 
Weer  die overbodige rondgaande gangen die het plan 

onbruikbaar  maken. e ontvangzaal met garderobe achter 
de vestibule is onpractisch gelegen. e hoofdtrap heeft 
dc monumentale breedte van ongeveer . , 
toiletten en bergplaatsen aan de gangen, — zou dit einde-
lij k het geheim der  gangen ontsluieren ? — zijn ongelukkig 
gelegen. e architectuur  is zonder  architectonische gedach-
te, en waar  de gedachte ontbreekt zijn motieven als de 
uitgebouwde erkertjes en topgeveltjes ijdele woorden. 

t teekenwerk is onduidelijk dus onpractisch. e wijze 
van voordracht werkt irritecrend . 

t en N ij  v e r h e i d. 
Zou de toegang tot dit museum door  drie poorten als 

voor  een begraafplaats, de wel eens gemaakte opmerking 
bedoelen te symboliseercn, dat de kunstvoorwerpen in een 
museum begraven worden ? Als zoodanig zou dc toeleg gelukt 
zijn. r  deze opvatting is nog niet zoo algemeen als de 
ware erkend, dat men haar  gaarne in museum bouw ver-
kondigd ziet. t ware verkieselijker  geweest de monu-
mentaliteit in ontvangzaal en trap uittcdrukken , en gele-
genheid te geven de begraven voorwerpen goed te verlich-
ten. Nu zijn de hoofdzalen óf niet voldoende, óf waar  ze 
het wel zijn, slecht verlicht door  de aan dri e zijden ge-
plaatste ramen. 

e architectuur, een combinatie van goede en slechte 
gedeelten vormt geen geheel. e achtergevel is goed ge-
groepeerd, voor- en zijgevels zijn mislukt. 



Na bovenstaande overwegingen besloot de jur y eenstem-
mig den eersten prij s toe te kennen aan het ontwerp 
motto ,,W a j a n g"  en daar  geen der  overige ontwerpen 
voor  den tweeden prij s in aanmerking kwam, dezen gelijke-
lij k te verdeelen onder  de inzenders van de s „ S a n s 
peur  et sans r e p r o e he'*, "  en , ,Ebby" . 

t  de Jury, 
w.g. W. T Czn., Voorzitter . 

A. E , - E , JAN STUYT . 

ƒ. , . 

Ontwerpers van het met den eersten prij s bekroonde 
ontwerp ..Wajang-'  zijn de heeren z cn ; van 
de andere met premies bedachte ontwerpen respectievelijk 
de heeren , J. C. e en Schmidt, en Van 
de Wall . 

G VOO  E E N N . 

T E ' 

T E . 

(Programma's zijn verkrijgbaar  bij  de Uitgevers- en -
. van F. van , Amsterdam, t

Vraag n de gebouwen, recreatie-gebouwen, club-
gebouwen, woningen van restaurateur  en concierge gepro-
jecteerd worden binnen het terrein van 4j . . 
cn is de rest gereserveerd voor  sportpark. 

Antw. Ja. 
Vraag s 't voorplein bedoeld te liggen tusschen de 

twee toegangswegen of op 't in vraag  genoemd terrein ? 
Antw. Op het in vraag  genoemd terrein (het terrein 

tusschen de beide toegangswegen staat niet ter  beschik-
king van de . t Ned. Sportpark") . 

Vraag e gebouwen en tribunes zullen niet van hout 
worden geconstrueerd. s hier  mee bedoeld, dat b.v. over-
kapping van gebouwen en tribunes, en zitplaatsen op de 
tribunes ook niet van hout mogen worden geconstrueerd? 

Antw. e hoofdconstructie der  tribunes mag niet van 
hout zijn. Overkapping en banken daarentegen wel. 

Namens de Jury, 

J. . W. . 

L 
L e e s t a f e l . i 

G  No.  O f f i c i e e l g e d e e l t e. Af -
deeling Amsterdam, Vergadering van  Apri l  — Afdeeling Arnhem, 
Vergadering van  Apri l

P r i x de . t door  J. Gratama, met losse plaat. 

g van het brandscherm in schouwburgen door  J. . Schaad, 
met afbeeldingen. 

E en N e d e r l a n d s ch Openlucht-museum, door  F. A. r  (slot). 
n s t u k k e n. s e » te , door  J. 

k met een naschrift van J. Gratama. — t s te Poeldijk, door 
Jac. v. Gils. 

A No.  V e r s l a g van de  Gewone -
vergadering, met de Afd . Amsterdam der j  t. b. d. Bouwkunst, 
van i

e n i e u we E f f e c t e n b e u rs aan het k door  Joseph Cuypers, 

B. N. A. 
P e r m a n e n te 1'rijsvraagcommissie. Piijsvraag s . 

t v e r s l ag van de tweede Algemeene Vergadering van het Verbond 
van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen van t 1

 ar  ia-S ch O O  aan de . arch. A. J. Joling, met afbeel-
dingen. 

e kunstenaars in d door  Joh. Gerben. 
t W o n i n g-v r a a g s t u k. 

n s t u k k e n. Torenzicht te Poeldijk, door a Wz. 

E  No.  E e n i ge a a n t e e k e n i n g en over 
Stedenbouw der  Oudheid, door  J. . W. n b.i. (vervolg), met afbeel-
ding. 

s te Amersfoort, door  J. C. v. Epen. 
e O u d e l van het klooster  der  Bogarden (sedert  Waalse lie 

kerk) te , door  B. van Brücken Fock, met afbeelding. 
e Tentoonstelling van het Bouw- en Woningwezen, 

g  (Slot). 

E  No. g omtrent een door  A . E . . 
toilette en . W. . r  gebracht bezoek aan , in 
opdracht van den r  van . Voordracht gehouden in de Ver-
gadering van . v. . van t  door  A. . . Collette. c.i. 

W a a i e r d e ur  te Scheveningen, door  F. C. J. van den Steen van 
Ommeren, c.i., met afbeeldingen. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van Vergaderingen. — . — e liggers, gra-
phostatisch berekend. — n voor  scheepsgebruik. - - Gemengd. 
— Vragenbus. 

E  No.  N e d. A a n n e m e r s b o n d. Officiëele 
mededeelingen. 

U i t d en G e m e e n t e r a ad van Wormerveer. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. Amsterdam  Apri l

E E E No.  Een interessante 
fabricatie-fout op steengoed met zoutglazuur. — t drogerij  vraagstuk in 
de baksteenindustrie. — n in verband met het in werking 
treden van de Octrooiwet. 

 No. n het eerste r  van dit tijdschrif t treffen wij 
aan een beschrijving met afbeeldingen van het nieuwe s te Zappot 
en vervolgens een verhandeling van Prof. . Chr . Nussbaum over  Schoor-
steenen. n het slot van het artikel getiteld : «Uit vervlogen tijden» is 
afgedrukt een reglement van het steenbakkersgild van , door 

n der  stad n in  uitgevaardigd, een uit historisch 
oogpunt belangrijk document. n kan er  uit zien, op welke wijze onze 
voorvaderen meenden de industri e te moeten beschermen; of men thans 
nog wel onder  zulke voorwaarden zou willen en kunnen werken, is een 
vraag, die niet beantwoord behoeft te worden. 

Behalve eenige verscheidenheden, vindt men verder  in dit nummer het 
slot van de mededeelingen uit het Proefstation g &  Bienfait» over 
Verhardin g van Cementmortels bij  vorst. 

T N VA N . 

e proeven sinds eenige jaren te 's-Gravenhage geno-
men op verschillende straten met stofbindende middelen 
hebben tot resultaat gehad, dat het sproeien met chloor 
calcium als vaste maatregel zal worden ingevoerd op de 
klinkerstraten , die daarvoor  in aanmerking komen. 

Werden in  alleen t en l stof-
vri j  gemaakt, verleden jaar  strekte de proefneming zich 
uit ook over  Waldeck-Pyrmontkade, Sweelinckplein en Swee-
linckstraat, Bezuidenhout, Stadhouderslaan van Statenplein 
tot den Scheveningschen weg, de ,

 weg voor  Promenade, i'arklaa n en Badhuisweg om 
hotel de Wittebru g en over  eenige kleine gedeelten straat. 
Een . chloor-calcium werd toen verbruikt . t 
jaar  is reeds de Oude Scheveningsche weg met een laagj.' 
chloor-calcium bedekt en komen verschillende hoofdstr.i 
ten en buitenwijken aan de beurt. 

Wist men aanvankelijk niet hoelang het stof gebonden 
zou blijven, de ondervinding heeft geleerd, dat de drukste 
wegen slechts driemalen per  seizoen besproeid behoeven 
te worden met  pct's oplossing; waar  minder  druk ver-
keer  is, kon twee malen met een  pct.'s oplossing vol-
staan worden. 

Ook wat het geldelijke betreft hebben de proefnemingen 
een gunstig resultaat gehad; de kosten aan arbeid en ma-
teriaal zijn bij  het sproeien van water  of van het bindend 
middel volkomen gelijk en het stofvrij  maken van wegen. 

die dan niet meer  met water  besproeid behoeven te wor-
den, brengt hierdoor  een betrekkelijk niet onaanzienlijke 
besparing — de aanschaffing van chloor-calcium meegere-
kend — vooral in een drogen zomer, zooals het vorige jaar 
het geval was. 

e donkerbruine tint , die de straten na de besproeiing 
aanneemt, mag niet hinderlij k genoemd worden en het 
plaveisel heeft er  geenerlei nadeel van ondervonden. 

. 

n het e tijdschrif t „Cicerone"  komt een artikel 
voor  waarin een en ander  wordt medegedeeld over  de 
belangrijke uitgravingen, die men in de laatste jaren te 

i verricht heeft. 
.'Bi j  de laatste, onder  leiding van Prof. V. Spinazzola van 
i  tot heden verrichte opgravingen te Pompeji zijn 

belangrijke ontdekkingen gedaan, ontdekkingen die het se-
dert een eeuw of langer  schijnbaar  onveranderde stads-
gezicht van de antieke stad niet onwezenlijk hebben doen 
veranderen. r  de lava- en aschmassa de stad slechts 
ongeveer  meter  hoog — dus zoo ongeveer  tot de hoogte 
van de eerste verdieping — begroef, staken de bovenver-
diepingen, voor  zooverre zij  niet door  dc aardbeving, die 
de uitbarsting van den Vesuvius begeleidde, vernield wa-
ren, boven het nieuwe niveau nit en genoten dus niet de 
bescherming, waardoor  de oude stad voor  ons bewaard 
bleef, zijn verdwenen dus in den loop van den tijd . Zoo 
was deze speciale vorm van den, in den n tij d 
door  gebrek aan ruimt e zoo ontwikkelden, verdiepingbouw, 
tevens een belangrijk element in het uiterlij k der  steden, 
tot heden weinig duidelijk . e met pijnlijk e zorgvuldigheid 
voorbereide laatste uitgravingen, gepaard aan nauwkeurig 
onderzoek van al het in den grond gevonden materiaal, heb-
ben hieromtrent een nieuw licht verspreid. Bij  de werk-
zaamheden aan de Vi a dell'  Abondanza, die de Pompejanen 
naar  het Amfitheater  leidde, is men erin geslaagd bijna 
alle bovenverdiepingen van de huizenrijen uit de gevonden 
fragmenten te reconstruecren. e vertooncn nu — en 
zullen het spoedig in werkelijkheid doen — een geheel 
nieuw en verrassend aanzien: het eene huis voor, het andere 
na heeft een tamelijk ver  vooruitsprinkend balkon, som-
mige daarvan zijn vri j  lang. Een er  van bevindt zich over 
een lengte van verscheidene meters nog bijna onbescha-
digd op zijn oude plaats en biedt ook in zijn architecto-
nische versiering (als loggia met zuiltjes, halfzuiltjes en 
pilasters) een geheel nieuw, in de antieke stad nog niet 
aanschouwd, beeld. Er  waren tot nu slechts enkele bal-
kons gevonden, een aan het z.g. ,,huis met het balkon" 
en een (gereconstrueerd) aan het . e kunst-
historische beteekenis van deze ontdekking ligt voor  de 
hand. t antieke huis, met zijn naar -

e gewoonte om het atrium of naar  Grieksch-
Oostersche wijze om dc binnenplaats gegroepeerde woon-
vertrekken, in beide gevallen geheel naar  binnen gericht, 
wendt nu plotseling het gezicht naar  buiten, naar  de straat, 
gelijk het moderne huis dit doet. e straat met dc winkels 
heneden en de balkons boven, wordt levendig voor  ons 

 Napels, de stad met de luchtige balkons, blijk t 
antieke voorouders te bezitten." 

Gemeng d Nieuws . 1 
O pen t . 

n s Sacrum te Arnhem is voor  verleden week een vergadering gehouden 
van belangstellenden in de oprichtin g van een open-lucht-museum, onder 
v"orzitterschap van den heer  F. A. r  uit . e oproeping tot 
deze vergadering was verder  onderteekend door  een nantal bekende per-

sonen. Ter  vergadering werden geëxposeerd een aantal foto's, platen en 
boeken, betrekking hebbende op een stichting, als bedoeld wordt, en uit 
Nederland, d en de Noorsche landenafbeeldingen van woningen, 
kleederdracht en openlucht-musea gevende. Tegenwoordig waren personen 
uit verschillende plaatsen, vertegenwoordigende vele vereenigingen. 

n zijn openingswoord maakte de voorzitter  melding van tal van bewijzen 
van instemming, welke ingekomen zijn, zooveel, dat men wel zou kunnen 
zeggen, dat de tot stand koming van het opën-lucht-museum verzekerd is. 

t een enkel woord wijst hij  op het belang van een dergelijk museum, 
waarvan hij  de voordeelen breeder  heeft uiteengezet in een brochure, ver-
zonden tegelijk met de oproeping tot deze vergadering. Verder betoogt hij . 
dat men samenwerken moet om te krijgen het open-lucht-museum. n 
moet niet hebben een open-lucht-museum in het Noorden en in het Oosten 
enz., neen er  moet komen een. het N e d e r l a n d s c he o p e n - l u c h t-
m u s e u m, en dat museum moet komen in Arnhem, wat spreker  nader 
aantoont. 

e minister  van landbouw heeft zijn sympathie met het plan betuigd en 
het gemeentebestuur  van Arnhem heeft zijn ondubbelzinnige instemming 
bewezen door  o.a. een terrein beschikbaar  te stellen- Wat de financiën 
betreft, naar  spr.'s oordeel behoeft men zich daarvoor  niet bevreesd te 
maken : er  zal een vereeniging dienen opgericht te worden, dus zullen er 
contributië n inkomen, verder  subsidies en de ontvangsten van bezoekers. 

n de eerste plaats stelt hij  nu de vraag, of men zal overgaan tot de 
oprichtin g van die vereeniging t Nedeilandschc Openluchtmuseum». 

Uit het applaus leidt de voorzitter  af. dat zijn vraag toestemmend be-
antwoord wordt. 

a werd de vraag gesteld of het te Arnhem zal opgericht worden 
welke vraag eveneens bevestigend werd beantwoord, indien de gemeente 
een daarvoor  geschikt terrein zal willen afstaan. 

Voor het ontwerpen van statuten en voor  het nemen der  verdere voorbe-
reidende maatregelen werd als commissie aangewezen het comité, dat den 
oproep onderteekende en dat bestaat uit de heeren jhr . f. Beelaerts van 
Blokland te Oosterbeek, li . F. S. von Brücken k te . [os-
Th . J. Cuypers, te Amsterdam, J. J. van e te Enschedé, V. . Y. Cioe 
sen te 's-Gravenhage, A . van Erven s te Zandvooit, jhr . mr. , A 
Feith te Groningen, F. A. r  te . G. J. r  Jr . te Assen,. 
J. n te Utrecht, . P. J. Tutein Nolthenius te t mr.J.Nan-
ninga Uitterdij k te , E. A . von Saher  te , W. F. G. Schaap, 
en . J. S. van Veen te Arnhem. 

e commissie zal bevoegd zijn zich andere leden te assumeeren. 
e heer  Blink brengt daarna hulde aan de commissie en speciaal aan 

den heer , die het initiatie f nam, waarna de burgemeester  van Arn -
hem, die met eenige wethouders de vergadering bijwoonde, de verzekering 
gaf, dat de gemeente Arnhem het oprichten van een openluchtmuseum op 
hoogen prij s stelt. 

Eenige heeren. de voorzitter  van den Oudheidkundigen Bond en een af-
gevaardigde van de l te Wageningen, gaven daarop nog-
eenige practische wenken, waarna de voorzitter  mededeelde, dat het terrein, 
dat men op het oog heeft, gelegen is op den Waterberg en dat hetgemeen-
tebestuur  van Arnhem de aanwezigen uitnoodigde er  dezen middag per  rij -
tuig een kijkj e te gaan nemen, een aanbod dat door  nagenoeg alle aanwe-
zigen aangenomen werd. 

e vergadering werd daarna gesloten. 

O p e n i n g v an de A m b a c h t s s c h o ol te . 

r  dagen heeft, in tegenwoordigheid van vele genoodigden, minister 
k de Ambachtsschool voor t en omstreken geopend. 

e heer . voorzitter  van het bestuur  der  school, heette den -
ter  welkom en schetste de moeilijkheden, welke er  te overwinnen waren ge-
weest, voordat de school tot stand kon komen. 

r k betuigde zijn dank voor  de uitnoodiging om de 
school te openen. Ze was hem een welkome gelegenheid voor  een bezoek 
aan . 

Er was veel en gaarne strij d gevoerd in ons land over  scholen, maar 
gelukkig niet over  de ambachtsscholen, waarvoor  door  personen van allerlei 
gezindte word saamgewerkt. e minister  wees vervolgens op het feit. dat 
de meeste dier  scholen er  door  particulier  initiatie f gekomen zijn. al wor-
den ze dan ook voor  het grootste gedeelte bekostigd door  rijk , provincies 
en gemeenten. r  al is de geldelijke steun van particulieren niet groot, er 
blijf t toch belangstelling van die zijde. 

n kan van deze school te t niet zeggen, dat ze te snel als 
een wonderboom is opgegroeid. n maakt wel eens verschil tusschen de 
Zuidelijk e s met hun warm bloed en de flegmatieke . 
Toch kon men hier  niet zeggen, dat er  niet lang en breed geredeneerd is. 

Na nog op de taak van directeuren en leeraren te hebben gewezen ver-
klaarde de minister  de school geopend, welke naar  hij  hoopte zou strekken 
tot groot nut en heil voor . 

. . pastoor-deken van de stad en voorzitter  van de jongenspa-
tronaten, sprak vervolgens een woord over  het werken van die patronaten, 
die de jongens van den verderfelijken invloed van de straat verwijderd hou-
den en hen als 't ware door  de teekenlessen voorbereiden voor  de ambachts-
school. 
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a werd er  een rondgang gemaakt door  het gebouw. 
a heeft de minister  met den commissaris der n in g 

en den burgemeester  van t per  auto een gezoek gebracht aan de 
, het stadhuis en de voornaamste kerken. 

— n de Gemeenteraadsvergadering te m heeft de burgemeester 
medegedeeld, dat de heeren J . A. G. van der  Steur, architect te 's-Graven-
hage : prof. J. F. , hoogleeraar  te , en C. N. van Goor, 
architect te , bedankt hebben voor  de uitnoodiging tot het in-
zenden van een ontwerp voor  den bouw van een nieuw . 

e burgemeester  voegde aan deze mededeeling nog toe. dat, aangezien 
de heer  Van Goor in combinatie met den heer  W. F. Overeynder  gevraagd 
was, B. en YV. thans den heer  Albert Otten in de plaats van den heer 
Van Goor hebben uitgenoodigd. e heer  Otten heeft die uitgenoodiging 
aangenomen. 

e heer  Spiekman vroeg, of de heeren. die voor  de uitnoodiging bedankt 
hebben, daarvoor  redenen hebben opgegeven. 

e burgemeester  antwoordde, dat dit wel het geval was. doch dat het 
hem niet bekend was, of de heeren wenschten, dat die redenen in open-
bare g werden medegedeeld. 

e «N. . Ct.» voegt daarbij , dat het passeeren van Berlage onder 
bouwkundigen ontstemming gewekt heeft. 

B e s t r a t i n g met g e b a k k en k e i e n. 
Na het in de raadvergadering te n van  Apri l 1.1. gevallen 

besluit ten aanzien van 'n onderhandsche opdracht aan de e 
steenfabrieken te h tot levering van  en  gebakken keien, 
welke beslissing was gegrond op de overweging, dat de in de Slotmakers-
straat daarmede genomen proef niet had aangetoond, dat zij  als bestratings-
materiaal deugdelijker  dan klinker s zijn. ontvingen B. en W. van den 
directeur  der  gemeentewerken een schrijven, waarin deze uiteenzet, om 
welke redenen de bovenbedoelde proef voor  de al of niet bruikbaar - en 
deugdelijkheid der  gebakken keien naar  zijne meening niet geheel beslis-
send mag zijn. j  geeft B. en W. daarom in overweging, te bevorderen, 
dat hem de gelegenheid wordt geopend, door  aankoop van een kleiner 
aantal dan bij  het verworpen voorstel was aanbevolen, die proef voort te 
zetten. j  zal dan rekening gehouden kunnen worden met de ervaring, 
welke ten vorigen jare bij  bet leggen dier  bestrating is opgedaan, zoodat 
daarna een juister  oordeel over  gebezigde materiaal zal geveld kunnen 
worden. 

Waar  '1 raads votum, meenen B. en W.. niet de bedoeling heeft gehad 
ook een herhaling van de eens genomen proef bepaald onmogelijk te maken, 
zijn zij  van oordeel, dat den directeur  de door  hem gevraagde gelegenheid 
niet moet worden onthouden. 

m stellen zij  voor  te besluiten, aan de e steen-
fabjieken te h onderhands op te dragen de levering van  ge-
bakken keien, groot  X  X , en  gebakken keien, groot
X  X . ongeveer  tegen den prij s van f  per

. e raad dezer  gemeente heeft met  stem.uen besloten, over 
te gaan tot den bouw van een nieuw gemeentehuis 

. t perceel aan de Zij l alhier, waarvan in den nacht van den 
tweeden l'aaschdag het meest antieke gedeelte is ingestort, behoort tot het 
huizencomplex, welks gevels om hunne bijzondere bouworde een eigenaar-
dig geheel vormen en (hardoor  bij  vreemdelingen steeds de aandacht trek-
ken. e gevels hebben alle het jaartal  en vormden oorspronkelijk het 
blokhuis van . Zij  herinneren zoowel uit als inwendig duidelij k aan 
den tijd , toen de macht van de stinsen en roofsloten voorbij  was, toen de 
bewoners zich binnen de versterkte steden veiliger  waanden en ook hunne 
gevangenen zekerder  geborgen oordeelden. Tal van historische personen zijn 
in die dagen voor  korteren of langeren tij d op het blokhuis te m v n 
hunne vrijhei d beroofd geweest. Nu de zin voor  hun behoud van het oude 
langzamerhand meer  ontwaakt, hopen we ten zeerste, dat ook dit antiek 
bouwwerk, in een om zijne geschiedenis zoo algemeen bekende plaats als 

, in zijn oorspronkelijken stijl hersteld zal worden. 

\ P e r s o n a l i a . | 

— e heer  E. p 111 a, directeur  der  Ambachtsschool te Groningen her-
dacht onlangs den dag. waarop hij  jaar  geleden als zoodanig werd aangesteld. 

t liefst zou hij . in overeenstemming met zijn bescheiden aard, dezen dag on-
opgemerkt hebben zien voorbijgaan. h dat heeft het bestuur  der  Ver-
eeniging, die de school exploiteert, dat heeft het onderwijzend personeel 
der ambachtsschool en annexe inrichtingen van onderwijs, dat heeft ook de 
de Bond van n van Ambachtsscholen niet gewild. , 
men heeft volgaarne deze gelegenheid aangegrepen om den heer a 
op onderscheidene, maar steeds hartelijk e en verrassende wijze te doen zien. 
hoezeer  zijn werk gewaardeerd, zijne persoonlijkheid geacht en gezien is-
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Opgaven van advertentiën moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 

uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

Het model-Hui s van de Ideal-Home-Tentoonstellin g te Londen . 

e inwendige betimmering en inrichtin g van het huis is 
 maar verdient toch de aandacht. e hall is 

a tot de volle hoogte der  wanden betimmerd met 
eikenhouten paneelwerk. e betimmering schijnt wel wat 
n j k voor  een huis, dat niet meer  dan hoogstens

gulden zou mogen kosten, maar het valt niet te ontkennen, 
dat het oud-Engelsch cachet, daardoor  verkregen, zijn ef-
fect niet mist in dit vertrek, dat men passeeren moet om 
de andere kamers te bereiken. e woonkamer, die ramen op 
eht Noorden. Zuiden en Westen heeft is zeer  eenvoudig 



gedecoreerd. Op de gepleisterde wanden is een paneelver-
deeling aangebracht door  middel van geprofileerde stroo-

ken en het geheel is in zeerlichtekleur, nagenoeg wit geverfd. 
e eetkamer heeft een uitgebouwd hoekje van den haard, 

voorzien van vaste zitbanken en venstertjes, met glas in 
lood bezet, de stookplaats is van donkerroode baksteen 
gemetseld; het buffet is in een nis tegenover  het raam 
geplaatst. 

Aan de inrichtin g van keuken en bijkeuken met de bij-
behoorende ruimten is groote zorg besteed. e Engelschen 
zijn niet gewoon de keuken als een lokaal van onderge-
schikt belang te beschouwen en men vindt haar  hier  dan 
ook van alle gemakken voorzien. n treft men, 
behalve in de tot de keuken behoorende ruimten, op de 
beganc-grond-verdieping nergens aan, maar  wel vindt men 
in elke slaapkamer op de verdieping een muurkast. 

e kamers der  bovenverdieping zijn voor  een klein ge-
deelte ingebouwd in de kap, evenwel niet zooveel dat men 
spreken kan van dakkamers. 

Een eigenlijke zolder  heeft het huis echter  niet, maar  toch 
is van de overblijvende kapruimt e gedeeltelijk parti j  ge-
trokken voor  een bergplaats. 

e architect heeft een vernuftige inrichtin g bedacht om 
dit zoldertje te bereiken, zonder  daarvoor  een vaste trap 

te maken. r  middel van een trekkoord kan men name 
lij k een luik in het plafond openen en een ladder  doen 
nederdalen en door  aan een ander  koord te trekken haalt 
men de ladder  weder  op en sluit zich het luik . 

t huis is geheel gemeubileerd en aangekleed, niet in 
een bepaalden stijl , maar, zooals men zou kunnen zeg 
gen, naar  den smaak des tijds. n kan zien, dat dit 
gedaan is, door  iemand, die het meer  gedaan heeft, want 
het ziet er  werkelijk gezellig uit en dit is zeker  wel een 
eerste eisch, dien men aan een ideaal huis mag stellen 

r  laat ons deze benaming liever  niet meer  bezigen, 
waar  wij  eenvoudig met een model-huis te doen hebben, 
en laat ons ook in dit model-huis, al is het uit ruim
ontwerpen uitgekozen, niet het allerhoogste zien wat be 
reikbaar  is met de gestelde gegevens. 

n moet er  geen oplossing in zien van een deel van 
het woningvraagstuk, maar  veel meer  een suggestie, een 
wenk, en als zoodanig kan de oprichting op een tentoon 
stelling doel treffen. 

t is niet bestemd om nagebouwd te worden, maar  als 
resultaat van ernstige studie verdient het bestudeerd te 
worden, zoowel door  den leek als door  den vakman. Beiden 
kunnen er  veel uit leeren en in de eerste plaats wel dit: 
elkander  beter  te begrijpen. 

Brieve n van Piet van Diever . 

 ., A

Vale, 



Internationaa l woningcongres . 

* P r i j s v r a g e n .

t der  ingekomen Ontwerpen betreffende de Prijsvraag 
E , 

uitgeschreven door  de Vereeniging van Nederlandsche Bak-
steenfabrikanten. Binnen den gestelden termij n van i i 
waren ingekomen de volgende ontwerpen: 

No. o bladen. 
i . Baksteen 

i 
Eenvoud 

d k 
Binnen k 
B in N (geteekend) 
Buiten 

i 
n de Campagne 

. Beatus Vi r 
1. Baksteen 

Voorui t 
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Anj e 
T . 

a 
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. 
W . 
C. W. 
Eenvoud 
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. (in cirkel) 
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e 
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Aan 't Water 
Willen is n 
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k 
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Ons s 
Paraphe 

e 
Abi f m 
Parel 
Economie 
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C. . 
Eenvoud 

s dwars door  cirkels 
Andina 
Thuys 

Baksteen Boven A l 4 
n h 

Eerst Baksteen 4. 
i 

Voil a Tous 4-
Buiten 6. 

 in dubb. Cirkel 
Puzzel 4. 
F. 4-
Geteekende p 

d 4. 
n 4. 

Baksteen 
C. 6. 
Begin 

i 
Geteekend s 

e Cirkel s 
Amsterdam 
„Oefening' ' in. dubb. Cirkel 
n Extremis 4 

e 
Eenvoud 

i 6 
T . in dubb. Cirkel 
Studie 

n e 
Ons g l 

i 
Eenvoud 

e Proef 
Anny 

k met Cirkel 
n o 

Geef, s in de , . 
Wie 't mag, die mag 't en wie 
't niet mag, die moge *t niet meugen 

r  Omnia Vincit 
e

Bruutsteen 
 in een G 

Studie 4-
Buiten 
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k 
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i n .  x
1 kwadraat 

Chi lo ca ? 4. 
C. 4. 
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e Woning 
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L e e s t a f e l . 

G  No- 19. O f f i c i e e l G e d e e l t e. Per-
manente Prijsvraag-Commissie Prijsvraag Stadion. Afdeeling Amsterdam 
Vergadering van 1 i 1912. 

W o o n h u i s te , arch. . de Bazel, met af beeldingen, 
losse plaat. 
e A u t e u r s w e t. 

J a a r v e r s l ag van de j  t. b. d. Bouwkunst i 1911 — 
1 i 1912. 

A No. e C o l l e c t i e  r u c k er  Een nationale 
weldaad, een nationaal gevaar, door  G. J. . 

e kunstenaars in , door  Joh. Gerber  (slot). 
P r i j s v r a g e n , door  Candidus. 

e P r i j s v r a a g r e g e l en in het algemeen en die van het s 
te m in het bijzonder, door  J. J. . 

e b e s c h r i j v i n g van het Stadion te Stockholm. 

E  No-  E c h o ' s . Eene tentoonstelling van 
bouwkunst te Amsterdam in

e g e s c h i e d e n is van den Sky-scraper. 
E e n i ge a a n t e e k e n i n g en over  stedenbouw der  oudheid, door 

J. . W. n b. i. (vervolg). 

E  No. n over  Amerikaansche archi-
tectuur. Voordracht gehouden in de vergadering van t  door 

. P. Berlage Nz. met afbeeldingen. 
S t a t i s c he berekening van gewapend beton-regenbakken, door  W. . 

, ie , met afbeeldingen. 
n S t u k k e n. e Twickelzaak, door Jhr. A . . Op ten 

Noort. — Stationsinrichtingen te , door  A. Plate c. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — 'Commissie voor  de statistiek. — -
zonden. — Bliksembeveiliging van het Vredespaleis te 's-Gravenhage — 
Vragenbus. — Gemengd. — Correspondentie. 

E  No.  W a t i s een s t a k i n g? 
O v e r m a c ht en Opzeggingstermijn. 

E E E No. t drogerij -
vraagstuk in de baksteenindustrie. — n in verband met het 
in werking treden der  Octrooiwet. — . 

T S OU  EN W No. e April-atleverin g van Eduard 
Cuypers' maandschrift bevat het vervolg van het artikel «Oud Zwolle» 
door  ¥. A. ; de afbeeldingen hierbij  zijn in hoofdzaak reproducties 
uit te Zwolle gedrukte incunabelen. Vervolgens treffen wij  twee artikelen 
aan, die op textiele kunst betrekking hebben. t eerste en belangrijkste 
is van de hand van den heer  J. Six, die blijkbaa r  zich, bij  zijne interes-
sante studiën betreffende oud servetgoed, niet bepaald heeft tot de rij k 
versierde producten van dien aard, maar  thans ook over  het veelal een-
voudig . , Pavy en Pellen ze>.r  wetenswaardige bijzon-
derheden weet mede te deelen, toegelicht door  vele afbeeldingen, die, 
ondanks de bezwaren der  reproductie, aan duidelijkhei d weinig te wenschen 
overlaten. 

t tweede artikel handelt over  kanten, onlangs tentoongesteld in de 
zalen van de firma p te 's-Gravenhage en is mede door eenige 
zeer  fraaie afbeeldingen geïllustreerd. 

e rubriek «Toelichting bij  de platen» geeft een beschrijving met afbeel-
dingen van de filiaa l der  Ned. j  te Weltevreden. 

T S T E . 

(Ontleend aan het Zondagsblad van de r  Courant.) 

,,Geen muren 
Verduren 

r  uren 
Geweld." 

t einde van het gebouwtje, dat ons nog aan Vigliu s 
van Aytt a herinnert, zijn naam nog op een steen in den 
gevel draagt, schijnt thans nabij. Ook hier  zijn dr. Schaep-
mans woorden van toepassing, die wij  lezen in zijn Aya Sofia: 

e scheppingen der  menschen 
Verrijze n en vergaan." 

Ongeveer  drie en een halve eeuw staat het daar  op 
de terp. bij  Swichums kerkje, als Gods- of gasthuis ge-
sticht en als zoodanig in stand gehouden, tot er  tengevolge 
van de tijdsomstandigheden een andere bestemming aan 
werd gegeven. Ouden van dagen uit vele geslachten was 
het een veilig verblijf , maar  hoe sterk het mocht wezen, 
ook zijn avond brak aan en, minder  goed onderhouden 
dan het kerkje, heeft het als particulier  eigendom nog 
eenige jaren lang een sobere huur  opgebracht, tot de over-
heid in naam der  Woningwet het eindoordeel uitsprak — 



de onbewoonbaarvcrklaring. t groote letters staat het 
op de reepen papier, die men op de deuren geplakt heeft. 

e laatste bewoners — één gezin, in het kamertje bij 
de poort, die maar  voor  de helft meer  in wezen is en 
waarvan de zware steenen ingeslepen zijn — moeten met 

i verhuizen en daarna wordt Aytta' s Godshuis afge-
broken, ten einde het gedeelte van de terp. waarin het 
gefundeerd is. te kunnen afgraven, want voor  dat doel 
heeft dc grond een goede warde. n blijf t de kerk op 
het overgebleven stukje terp — een groot gedeelte is vooi 
weinige jaren al weggegraven — alleen staan als getuige 
uit den tijd , toen Aytta' s geslacht bloeide en geleerde man-
nen voortbracht. 

Er is een warm gesteld pleidooi voor  het behoud van 
het Godshuis gfeschreven. in het najaar  van . door 
den heer  G. Veenstra, architect te , wiens ar-
tikel wij  destijds uit de „Bouwwereld"  overnamen. n de 
finesses heeft hij  dc bouwkundige waarde van het oude 
en zeer  vervallen overblijfsel van Viglius' stichting ge-
schetst. En hij  was niet de eerste, die daarvoor  een goed 
woord .deed. Bijna veertig jaar  geleden waren er  ook men-
schen, die vreesden, dat het gasthuis van den aardbodem 
zou verdwijnen. Een bekend , de heer  mr. Ver-
vver, nam toen de pen op en schreef in de r 
Courant"  van  Februari  het volgend artikel : 

„Te n jare  is te Swichum gesticht het Godshuis of 
, tot op dit oogenblik daar  nog bestaande. t 

Godshuis — gecontocomium — opgericht door  een der 
beste en geleerdste mannen, waarop Friesland in zijn ge-
schiedenis kan wijzen, door  Vigliu s ab Aytt a van Swichum. 
is zijn ontstaan verschuldigd aan de piëteit, waarmede 
Vigliu s de nagedachtenis in eere hield van Berent Bucho 
van Aytta, zijnen oom, aan wiens goede en vrome zorgen 
hij  zijn opvoeding en daardoor  voor  een goed deel ook 
de schoone loopbaan te danken had, waarop hij  ten jare 

 het geluk had, terug te kunnen blikken. 

t werd opgericht, zooals Vigliu s zegt .,omni meliore 
forma et modo nobis possibili" . met consent van den ko-
ning blijkens octrooij  van i  binnen het dorp Swi-
chum, in de e Buren, ter  plaatse waar  het nog te 
zien is, en was bestemd tot opneming van zeven oude men-
schen, drie of vier  mannen en de overige vrouwen, tc 
kiezen door  den tijdelijke n bezitter  van het stamhuis der 
Aytta' s te Swichum. uit de arme, doch onbesproken ouden 
van dagen van Swichum, de naastbijgelegen dorpen of van 

, terwij l de gekozen oude lieden hun leven lang 
in het Godshuis mochten blijven en daar  zouden worden 
onderhouden uit de goederen, door  den stichter  te dien einde 
aan het gasthuis verbonden. e oude lieden waren ver-
plicht, in de kerk te Swichum dc jaardiensten, ter  lafe-
nisse van 's stichters ziele te houden, bij  te wonen, evenals 
dagelijks de mis en andere goddelijke diensten — zoo die 
in de kerk van Swichum zullen gedaan worden." 

e loop. dien de geschiedenis in die dagen heeft geno-
men, maakte den ouden lieden de naleving dier  verplich-
ting onmogelijk ,,ct ad impossibile nemo tenetur" , zoodat 
het ontbreken dier  voorwaarde aan het wezen van het Gods-
huis niets kan hebben veranderd. 

Vigliu s had in  voor  het Godshuis geassigneerd de 
somma van  gulden — elke gulden van  stuivers 
Brabants — in renten op dc staten van d en de 
stad Amsterdam, welke assignatie de stichter  in  heeft 
ingetrokken en tot meerdere zekerheid gewijzigd in dc ma-
king eener  rente, ten bedrage van  'sjaars op zekere 
Bildtlanden in Friesland en wel te St. Jacobi-Parochie, in 
den . en een andere rente van 

 'sjaars op Zijner s domeinen in Friesland, 
met bepaling, dat. 7.00 die renten immer werden gelost, 
de principale penningen, daarvan verkregen, wederom in 

andere aan te koopen goederen of renten moesten worden 
belegd. 

Uit de opbrengsten moest jaarlijk s o. a. aan ieder  der 
bewoners van het Godshuis, behalve andere prestatiën in 
brood, turf , etc. worden uitgekeerd  goudguldens. 

t is schrijver  dezes nog niet mogelijk geweest na te 
sporen, hoe het in den loop der  tijden met de goederen 
van het Godshuis gegaan is. doch het schijnt, dat die renten 
afgelost en andere eigendommen aangekocht zijn, terwij l 
nog in het begin van deze eeuw. vermoedelijk tot
aan de bewoners van het Godshuis de bepaalde giften 
zijn uitgekeerd. 

Ook wil het gerucht, dat in de plaats door  zekeren 
Sijbren Jacobs Postma  pondematen land, te eeniger  tij d 
tot dit Godshuis behoord hebbende, zouden zijn begrepen, 
terwij l mede omtrent drie zoogenaamde zevens — de Speij 
aartszeven, te Swichum — hetzelfde vermoeden wel eens 
wordt geopperd. 

Ten aanzien van de laatstbedoelde stukken land werd 
in  de vroegere bezitter  als van ouds tot betaling van 
de slattingskosten naar  de daarop liggende floreenen ge-
sommeerd, doch van die betaling ontheven, toen hij  aan-
toonde, geen landerijen te Swichum in eigendom tc bezit 
ten; vermoedelijk stonden die landerijen vroeger  tot het 
Godshuis in betrekking. 

t hospitaal was met consent der  kerkvoogden gesticht 
op des pastoors land, tegen een zekere recognitie; dit land 
groot  pondematen is verkocht voor  f  denkelijk in de 
periode tusschen  cn  toen het. uit gemis van 
alle toezicht, met zoovele kerkelijk e goederen evenzoo is 
gegaan. 

Tot opzichters werden benoemd de eigenaar  van Aytta' s 
stamhuis te Swichum en de tijdelijk e pastoor  en praeben 
darius van die plaats; van dat stamhuis is bij  testament 
door  Vigliu s als erfgenaarh ingesteld zijn achterneef Vi -
glius, zoon van zijn neef dr. r  van Aytt a cn, bij  ont 
stentenis van dezen, zijne beide broeders, onder  dien ver-
stande, dat de gezamenlijke goederen te Swichum immer 
in de familie Aytt a moesten verblijven, terwij l verder  in 
dat testament van  voorkomt: 

„mijn e neven en hunne rechtverkrijgenden vraag en be-
zweer  ik. dat zij  mijne stichtingen in het dorp Swichum ge-
trouwelij k ten eeuwigen dage trachten in stand te houden 
en dat zij  nimmer ter  eigenen bate iets mogen aanwenden 
of nimmer iets daarvan zich zullen toeëigenen, terwij l ik 
hen, steunende op hunne trouw, ook het jus patronatus 
en de begeving daarvan nalaat." 

Zoo sprak Viglius, wiens eerlijkheid zoo algemeen erkend 
en zoo treffend was, dat ,,auf seine t der  Betrug 
rechnete"  (Schillers Geschichte des Abfall s der  Vereinigte 
Niederliinde). 

Of nu het vertrouwen van Vigliu s te groot was dan of 
aan tij d en omstandigheden de schuld is te wijten, kan 
althans vooralsnog niet beslist worden, doch vast staat het. 
dat die ,,nepotes"  aan de Cristiana Charitas, die mede het 
motief was van Viglius'  piëteit, niet meer  die renten, noch 
iets van wat in den loop der  tijden daarvoor  in de plaats 
kwam, kunnen verantwoorden. 

Wat evenwel tot heden nog aan het verderf is ontko-
men, dat is het Godshuis zelve; nog staat te Swichum het 
wel is waar  oud cn verwaarloosd, maar  door  de liefdadige 
hand der  stichters hecht gebouwde Godshuis, in welks 
gevel een steen aanduidt, dat het ..Aytta's Godshuis"  is. 

n de r Courant"  van Vrijda g  Febr. 1.1. 
komt voor  eene advertentie, waarin de openbare verkoop 
wordt aangekondigd van een huis met erf. liet zoogenaamde 
Aytt a Godshuis, door  onderscheidene huurders bewoond. 

d wordt het Godshuis ten deele bewoond, niet 
meer  door  ouden van dagen, voor  wien de avond van hun 
leven verhelderd wordt door  het licht der  liefde van den 

stichter, maar  door  h u u r d e r s , d i e aan den eige-
naar  van het G o d s h u is t w i n t i g g u l d en huur , 
beta len. 

e huur, ingevoerd onder  het voorwendsel, dat daarvan 
dan het treuri g overblijfsel van de schoone stichting zou 
worden onderhouden, schijnt evenwel daartoe niet te zijn 
aangewend en thans zijn de bewoners in  allen, als 
huu rde rs , bij  exploit gesommeerd, op i  het 
Codshuis te verlaten, dat dan blijkens de boven aangehaalde 
advertentie in het openbaar  — wellicht voor  afbraak — 
aan den meestbiedende verkocht zal worden. 

Er ontbreekt hier  te lande nog immer eene wet, die 
voorziet in het beheer  van stichtingen, niet vallende onder 
eene der  rubrieken, bij  de armenwet omschreven. 

Tijdens de souvereiniteit der  provinciën voorzag het hof 
door  arbitrair e sententiën in die behoefte, zooals b.v. is 
geschied ten opzichte der  Bolswarder  kamers te -
den; thans zal die zorg bij  de regeeringslichamen, althans 
niet meer  bij  de rechtelijke collegiën, berusten. 

Aan de stichting van Vigliu s waren echter  ook verbonden 
praebenden voor  een schoolmeester  met zes scholieren of 
clerken; het oppertoezicht in zake die praebenden — later 
in studiebeurzen vervormd — aan Gedeputeerde Staten op 
gedragen, zoude er  wellicht toe kunnen leiden, dat dit col-
legic, op grond van dat verband, aanleeiding mogt vinden, 
de zaken betreffende het Aytt a Godshuis, waarmede, naar 
het schijnt, al spoedig na de stichting de staten van Fries-
land zich wel eens geoccupeerd hebben, tot een punt van 
onderzoek te maken; bemoeiingen van die zijde zouden 
misschien tot gevolg kunnen hebben, dat althans de voor-
genomen verkoop werd gestaakt en daardoor  althans de 
laatste herinnering bewaard worde, die nog overig is van 
het vele, dat door  den stichter  voor  zijn edel doel bestemd 
werd." 

,  February

. . G. V . 

Of het den schrijver  van toen gelukt is, het lot. dat 
Aytta-gasthuis bedreigde, bijna een halve eeuw uit te stel-
len? e bewijzen daarvan hebben wij  niet gevonden. Zoo 
ja, dan heeft hij  althans iets verkregen. r  een trachten 
tot instandhouding ten eeuwigen dage, waarvan de stich-
ter  in zijn testament sprak, wie onzer  zou dat van men-
schen durven hopen? 

Gemeng d Nieuws . 
l 

. 

e k te 's-G r a v e n h a g e. 

()nrustbarende berichten hebben dezer  dagen de ronde gedaan in de pers 
over  den hoogstgevaarlijken toestand van de bekapping der , die 
aanleiding gaf, niet zooals gemeld werd op last van het bouwtoezicht, maar 
op last van n uit eigen beweging, tot sluiting van het gebouw. 

Nu willen wij  niet beweren, dat het zoo erg niet is met die bekapping, 
want inderdaaad moeten bij  eenige herstellingen aan de muren balkkoppen 
zijn blootgekomen in bedenkelijktn staat van vermolming, maar  wij  meenen 
er  toch wel op te mogen wijzen, dat er  in de sluiting niets anders te zien 
is dan een verstandigen veiligheidsmaatregel en volstrekt geen bewijs, dat 
het gebouw zoo verwaarloosd zou zijn, dat er  onmiddellij k gevaar  voor  al-
geheele instorting van kap en daktoren zou bestaan. 

Zoo wordt de zaak door  sommigen voorgesteld, zonder  dat er  daarbij  aan 
gedacht wordt, dat die voorstelling een plichtverzuim veronderstelt, dat 
hier  zeker  niet aanwezig is. 

e A c a d e m ie v an B e e l d e n de k u n s t en 
t e 's-G r a v e n h a g e. 

t bestuur  van de Academie van Beeldende n te 's-Gravenhage, 
heeft den gemeenteraad verzocht, het jaarlijksch e gemeentesubsidie van 
f  te willen verhoogen tot f n verband met een voorgenomen 

belangrijk e reorganisatie en uitbreidin g van het onderwijs (van het k is 
gevraagd f  van de provincie f  meer). 

Beoogd wordt: ie. den dagcursus voor  bouwkunde te veranderen in een 
twee-vojjarigen en den winteravond-cursus voor  bouwkundigen in een vier-
jarig e e Technische school; 

 den bouwkundigen in de avondcursus gelegenheid te geven om na 
een -jarigen cursus tot bovengenoemde r Technische school, 
hetzij  in den dagcursus of in den winteravondcursus te worden toegelaten; 

 voor  hen, die hunne studiën verder  willen voortzetten dan in het 
programma der r  Technische school is omschreven, daartoe in 
een één-voljarigen dagcursus of in een tweejarigen avondcursus de gelegen-
heid te geven : 

 voor  de studie voor  verschillende teekenakten een één- a twee-vol-
jarigen dagcursus te geven; voor  de studie voor  een viertal andere akten 
kan met betrekkelij k kleine uitbreidin g voor  het onderwijs, de bestaande 
vierjarig e cursus worden gevolgd. 

Voorts zal het noodig zijn onderwijs te geven in rekenen en Nederlandsche 
taal, stel- en meetkunde, natuur- en werktuigkunde: Fransch. h en 
Engelsch. 

t aandrang verzoekt het bestuur, de subsidie-verhooging te doen ingaan 
met  Januari  ten einde ten spoedigste de aangegeven uitbreiding , 
van het onderwijs tot stand te kunnen brengen, omtrent welke uitbreidin g 
in alle deelen overleg is gepleegd met den heer . J. de Groot, inspecteur 

. O. 

s A k a d e i n i e van B e e l d e n de . 

s sedert langen tij d werden onderhandelingen gevoerd tusschen de 
regeering en het gemeentebestuur  van Amsterdam over  den bouw van een 
nieuwe rijksakademie van Beeldende kunsten. Naar  men weet is het tegen-
woordig gebouw aan de Stadhouderskade geheel onvoldoende voor  de groei-
ende behoefte, en heeft men het denkbeeld om door  verbouwing de nood-
zakelijke vergrooting te verkrijgen moeten laten varen. 

Thans is, naar  wij  vernemen, tusschen het rij k en de gemeente voorloopig 
overeenstemming verkregen, op dezen grondslag dat Amsterdam, gezien het 
groote belang dat het bezit der  rijksacademie van beeldende kunsten voor 
de hoofdstad heett, zich verbindt tot het beschikbaar  stellen van een ter-
rein in de uitbreiding-zuid , en het betalen van de bouwsom, te zamen eene 
waarde van f  ooo vertegenwoordigend. n zou de jaarlijksch e 
rijksbijdrag e verhoogd worden. 

n dezen geest zou eerlang een voorstel den raad bereiken. 
t ligt in de bedoeling in de nieuwe akademie het onderwijs ook tot 

de bouwkunst uit te strekken. 

t . teekent hierbij  aan : 
Naar  ons ter  bevoegder  plaatse bleek, is de overeenstemming, welke 

tusschen de g en het gemeentebestuur  is getroffen omtrent den 
bouw van een nieuwe e van Beeldende n op een ge-
deelte van het terrein van de Uitbreiding-Zuid , nog zeer  voorloopig. Eerst 
wanneer  de onteigenings-procedures tot in hoogste instantie gevoerd zijn, 
zal er  een definitieve beslissing genomen kunnen worden. 

r  den dood van den heer  J. A . Sillem. die de onderhandelingen 
leidde, is er  bovendien stagnatie ontstaan. 

. B. en W. hebben den raad dezer  gemeente voorgesteld het 
personeel bij  den dienst der  gemeentewerken uit te breiden in verband met 
de voortdurende toeneming van werkzaamheden. Tn overeenstemming met 
het gevoelen van de commissie van bijstand voor  de publieke werken geven 
zij  in overweging over  te gaan tot de aanstelling van een civiel- of bouw-
kundig ingenieur  (diploma ) liefst met eenige jaren praktij k en niet 
ouder  dan  jaar  (dan wel van een bouwkundig gediplomeerd opzichter 
met practische ervaring) op een jaarwedde van f

Te Nijmegen worden pogingen gedaan voor  het aanrichten van een 
tentoonstelling aldaar  in  van e oudheden, inzonderheid van 
voorwerpen, welke in die gemeente en hare omgeving zijn opgegraven. 
Belangrijk e verzamelingen zijn in het gemeente-museum, het museum , 
het museum van het Canisius-College en te n in het m 
van oudheden. 

n wenscht de tentoonstelling te houden tijdens de elders in voorbe-

reiding zijnde tentoonstellingen. 
ü o o r w e r t h . 

r  dagen heeft te Arnhem de algemeene vergadering plaats gehad 
der  vereeniging de . 

e minister  van binnenl. zaken had indertij d voor  de verleening van 
rijkssubsidie de voorwaarde gesteld, dat het kasteel bij  de herstellings-
werken zou teruggebracht worden in den oorspronkelijken staat. Op de 
laatste algemeene vergadering der  vereeniging echter, na een krachti g plei-
dooi o. a. van . , en tegen het gevoelen van de heeren e Stuers 
en Cuypers in, is besloten een poging te doen om vrijhei d te verkrijgen ook 
enkele gedeelten te behouden, welke in den loop der  eeuwen aan het 
gebouw waren toegevoegd, die dus een beeld geven van de meerdere 
eisehen, welke de slotheeren geleidelijk aan hun verblij f gingen stellen. 

e minister  bleef evenwel bij  de eenmaal gestelde voorwaarde en zoo 
heeft het bestuur  in deze vergadering in behandeling gebracht zijn voorstel 
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om zich neer  te leggen bij  de beslissing van den minister, waarbij  deze 
de verwijderin g van de bedoelde gang blijf t vorderen, welk voorstel met 
algemeene stemmen is aangenomen. 

p volgden eenige mededeelingen, o. a.. dat het kasteel in het af-
geloopen jaar  door  omstreeks  betalende personen is bezocht; dat de 
herstelling nu zoo ver  is gevorderd, dat eenige vertrekken geschikt zijn tot 
opneming van voorwerpen, waarom weldra een begin zal worden gemaakt 
met het plaatsen daarvan, zoodat nu reeds het gebouw zal gaan beant-
woorden aan zijn bestemming als museum. Verder werd meegedeeld, dat 
in  in een der  vertrekken waarschijnlij k een genealogisch-heraldieke 
tentoonstelling zal worden gehouden. 

— e opgravingen naar  de Castra , op de Peutinger  kaart aan-
gegeven a's het Forum Adriani , op het weiland naast het buitengoed 
Arendsburg te Voorbur g zullen wederom aanvangen den i en tot 

 Juli duren. Ze zullen plaats hebben, evenals voorheen, onder  leiding 
van dr. J. . . Ook thans zullen toeschouwers zooveel mogelijk 
worden geweerd. 

. a rectificeerde dit bericht met de volgende opmerkingen: 
e oude meening dat wij  daar  het Forum i (van de Peutinger-

kaart) zouden ontgraven mag thans wel met zekerheid op grond der  resul-
taten van de vorige jaren worden tegengesproken. 

e bewering, dat ook thans toeschouwers zooveel mogelijk zullen worden 
geweerd is onjuist. l heeft het bestuur  der  Vereeniging Arents-
burg ook dit jaar  weer  besloten, het terrein eiken dag na drie uur  open 
te stellen voor  bezoekers, voorzien van een toegangskaart. e heer  Aug. 
Sassen in n , de secretaris der  Vereeniging, zal zeker  niemand 
afwijzen, die hem om zulk een kaart verzoekt. 

Vacant e Betrekkingen . 1 
— B o u w k u n d i g O p z i ch t e r-T ee k e na ar, zie adv. in dit No. (l) 

— O p z i c h t e r-T e e k e n a a r te Groningen, zie adv. in dit No. (1) 

— A a n k o m e nd T e e k e n a a r-O p z i c h t e r, zie adv. in dit No. (l) 

— r  voor  de burgerlijk e bouwkunde aan de e Tech-
nische school voor  Bouwkunde te Sueek. jaarwedde f  Tot aanbeve-
ling dienen de akte e en g  Juli n te 
bekomen bij  en stukken te zenden aan den directeur  der  school, Stations-
straat  vóór i  (i ) 

— Op z i c h t e r - T e e k e n a a r bij  de eers;e e Stoomtram-
, voor  aanleg van Tramlijne n en bruggen, tevens bekwaam in 

opmeten, uitzetten en waterpassen. Salaris f —. Brieven aan de 
e te .

— A r c h i t e c t of , als deelgenoot, 
voor  de oprichting van een bureau te . Brieven, No.
bureau der  N. . Courant.

— B o u w k u n d i g e in een tllink e Aannemerszaak in waterbouwkun-
dige werken als . Benoodigd kapitaal pl.m. zeven mille. Br. 
lett. B. A., Boekh. Claterbos, Almelo. (l ) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a a r, bekend met fa-

brieksbouw. Brieven onder  No.  aan het bureau der  N. . Courant. 

— O p z i c ht e r-T e e k e n aa r en ie kl . T e ek en aar. Brieven onder 
lett. . N.  N. v. d. . (I) 

— J o n g m e n s c h. bekend met bureauwerk en praktij k op Technisch 
Bureau. Brieven lett. X . Nijgh &  Van , Amsterdam.

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r, bekend met boerenhuizingen. Aan-
biedingen schriftelijk , onder  letter . in te zenden bij  den heer  Th. v. d. 

. ijzerhandel te Bolsward.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r-T e e k e n a a r s, zelfstand, kunnende 
detailleeren en directie voeren. Aanvangsalarls — tot f per maand, 
bij  de j  tot Bouw en Exploitati e van Gemeentebedrijven te 
Utrecht. n  Br. aan de e der  genoemde .

— r in ds Natuur- en Werktuigkund e aan de Avondschool 
voor n te , ten minste  uren per  week in de maan-
den October  tot en met , bezoldiging f  per  jaar. Stukken in te 
zenden ten Gemeentehuize van n te e Steeg voor i e.k.

— T e e k e n a a r s, op Apparatenfabriek. Brieven onder  no.
Nieuws van den . Amsterdam.

— W e r k t u i g k u n d i g e op een Technisch Bureau, goed Teekenaar 
en practische ervaring. Brieven lett. J N  Nieuws van den .

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a ar gezocht door  J. E . 
Van der  Pek, , Weteringschans  Amsterdam. Zich aan 
te melden . g en Woensdag van IO—
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Het Vredespaleis . 
t een plaat.) 

n  bracht de prijsvraag voor  het Vredespaleis ons 
land in rep en roer, in  werd de Bovenbouw aan-
besteed-en in  staat het er, nog wel niet voltooid 
in alle  maar  het staat er  toch, en de verdere 
voltooiing zal op het uiterlij k aanzien niet veel invloed 
meer  uitoefenen. 

Wel zal de naaste omgeving nog ingrijpende veranderin-
gen moeten ondergaan, zoo er  van de slecht gekozen situatie 
nog iets wil terechtkomen. 

t de terreinkeuze ongelukkig was hebben wij  van be-
 af aan gezegd en nu het gebouw cr  staat kan ieder-

een zich daarvan overtuigen. 
e landschapskunstenaar  zal nu moeten toonen wat hij 

vermag, maar  met de handigste kunstgrepen kan hij  toch 
 de situatie niets veranderen. j  kan den voorgrond 

wat opknappen, maar  achtergrond is er  niet veel over-
gebleven, want de achtergevel nadert vri j  dicht aan den 
vijver , die het Zorgvlietterrci n scheidt van de -
loginnelaan, zoo dicht, dat een park-aanleg van eenige be-
teekenis daar  niet gemaakt kan worden. 

Slechts aan de Westzijde, waar  Zorgvliet ligt, is dit nog 
mogelijk, wanneer  daar  niet te veel moet worden opge-
offerd aan het streven, om de aandeelhouders der  maat-
-<'happij  Zorgvliet een fatsoenlijk dividend te bezorgen. 

Wanneer  wij  nog eens drie jaren verder  zijn, zal men 
 wel kunnen  wat hiervan terecht 

n is. maar  de hinderlijk e misstand, die nu bestaat, 

en welken men had kunnen voorzien, veroorzaakt door  de 
onaanzienlijke huizen van Anna Paulownastraat en n 
van , die een zeer  leclijke begrenzing aan de 
Oostzijde van het voorplein vormen, zal, wie weet hoe lang 
nog, blijven bestaan. Een maskeerende beplanting zal hier 
moeilijk zijn aan te brengen. 

g gespannen is onze verwachting niet. maar  wij  wil-
len niet op de toekomst vooruitloopen en hopen, dat het 
den tuinarchitect gelukken moge, trots alle moeilijkheden, 
een meesterstuk te leveren. Eervol is voorzeker  dc op-
dracht, die hem ten deel viel, of zij  ook dankbaar  zal zijn, 
zal nog moeten blijken en het zou ons niet verwonderen, 
als hij  bij  een zijner  bezoeken aan de , waar 
zooveel ruimer  en mooier  gelegen terrein beschikbaar  was, 
verbaasd heeft gestaan over  de keuze van het hoekje waar 
men het monument der  vredesbeweging heeft neergeplakt. 

, daar  zie je het torentje van het Vredespaleis," 
zegt de r  tot zijn kennis van buiten, die een dagje 
over  is. En inderdaad in allerlei onaanzienlijke straten ziet 
men het onverwachts boven de pannendaken uitsteken. 

t is gelukkig, dat Cordonnier n g maar  zelden 
bezoekt en waarschijnlij k maar  weinig ) verstaat, 
anders zou hij  zich dagelijks kunnen ergeren aan dat 
„torentje" . 

Wi j  hebben het bekroonde prijsvraag-ontwerp nog eens 
voor  den dag gehaald. Wanneer  men dit voor  zich heeft, 
dan is er  niet veel scherpzinnigheid noodig,  te ont-
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waren, dat hier  geen t o r e n t j e s bedoeld zijn, .maar 
torens, die als machtige pylonen den voorgevel flankee-
ren, van verre zichtbaar, domineerend het silhouet der  stad, 
als de torens van een kathedraal, en de plaats aanwijzend, 
waar  het monument staat, ieder, die er  heen wil, den weg 
wijzend langs ruime hoofdwegen, in stijgende lij n voerend 
van het niveau der  gewone straten naar  de hoogte, waarop 
zich de tempel des vredes verheft. 

n zou zoo meenen, dat dit er  bij  behoorde, dat een 
tempel op een berg behoorde te staan, of zoo men geen 
berg heeft, dan op een heuvel, desnoods op een heuveltje, 
maar  wat heeft men hier  alweder  gedaan? e twee meters 
grond, die op het gekozen terrein boven het straat-nivsaui 
aanwezig waren, heeft men eerst zorgvuldig weggegraven, 
opdat het gebouw toch vooral niet te hoog uit den grond 
zou oprijzen en dit oogmerk is volkomen bereikt. Van den 
Scheveningschen weg gezien, komt het nu reeds voor, alsof 
het gebouw te laag staat, yooral wanneer  men het ziet 
van den zoogenaamden hoogen weg, het wandelpad, dat 
bij  de e begraafplaats begint. e sterk spre-
kende horizontale lijnen van onderbouw en kroonlijs t beheer-
schen dermate de hoofdverhouding van den gevel, dat deze 
lager  schijnt dan hij  is. e hooge borstwering, het hooge 
dakvlak, met drie horizontale rijen dakkapellen, maken de 
overheersching van het horizontalisme volkomen, en de toren 
staat er  met zijn verticale lijnen bij , alsof hij  er  niets 
aan doen kan en hij  kan er  ook niets aan doen. j  kan 
het niet helpen, dat hij  niet in staat is het evenwicht in 
den gevel te bewaren, nu men zijn tweelingbroeder  heeft 
weggelaten en in diens plaats een topgeveltje heeft gemaakt. 

j  heeft er  niets aan kunnen doen, dat hij  het zwierig 
kleed niet gekregen heeft, dat Cordonnier  aan zijn torens 
had toegedacht. Zij n kleine broer, de dakruiter , heeft ook 
al al zijn élégance moeten inboeten en de gevel zelf, de 
rijk e lucarnes, die in het bekroonde ontwerp op gelukkigs 
wijze de eentonigheid van het groote dakvlak verbraken. 

t is jammer, dat vooral de voorgevel zoozeer  heeft moe-
ten lijden onder  de aangebrachte bezuinigingen, bij  de zij-
en achtergevels valt dit veel minder  in het oog. Zoo die 
bezuinigingen niet noodig waren geweest, zouden wij  heel 
wat anders gezien hebben, een Fransch gebouw, zal men 

zeggen, een bravoure-stuk. „ A la bonne heure"  antwoorden 
wij  met een Fransch spreekwoord, in elk geval een kunst-
werk uit één stuk. 

Wanneer  men een internationale prijsvraag uitschrijft , 
krijg t men internationale ontwerpen. Bekroont men een s 
of een Spanjaard, dan krijg t men e of Spaansche 
architectuur. r  wat verkrijg t men, wanneer  men in een 
typisch h of Spaansch ontwerp aan het bezuinigen 
en wijzigen gaat? 

Wi j  zullen het aan anderen overlaten, die vraag te be-
antwoorden, die puzzle op te lossen. e stijlgeleefden, die 
na ons komen, moeten die quaestie maar  uitmaken. Er  is 
nog menig ander  raadselachtig en duister  punt in de bouw-
geschiedenis van het Vredespaleis op te helderen; ook dat 
kunnen wij  aan een volgend geslacht overlaten. 

Feitelijk in drie jaren tijd s is de Bovenbouw verrezen, 
een bouwmeester  der  middeleeuwen zou het niet gelooven 
en zelfs voor  onzen tij d is het een praestatie van beteekenis, 
uit een technisch oogpunt wellicht een prachtig resultaat 
te noemen. 

r  de vraag dringt zich aan ons op, of ook het 
artistieke resultaat prachtig mag worden genoemd en of 
wij  een monument verkregen hebben, dat onzen tij d tot 
eer  zal strekken in het oog van den lateren kunsthistoricus. 

Onder  de middelen, die dienstig kunnen zijn een gezonde 
ontwikkelin g onzer  bouwkunst te bevorderen, wordt ook 
vaak aangeprezen de toepassing van het beginsel, te trachten 
te werken in den geest der  meesters van het voorgeslacht. 
Een uitstekend beginsel, al is het dan ook moeilijk te om-
schrijven, wat eigenlijk met dien geest bedoeld wordt. 
Zonder  daarop nader  in te gaan, meenen wij , dat de methode, 
gevolgd bij  de stichting van het Vredespaleis, al zeer  wei-
nig gemeen heeft met die der  oude meesters, aan de tech-
nische uitvoering, aan de snelle totstandkoming, is dit ten 
goede gekomen, maar  de kunstwaarde van het monument 
moest er  belangrijk onder  lijden en wanneer  men denkt 
aan andere monumenten, algemeen als meesterstukken van 
bouwkunst bekend, dan gaat men er  aan twijfelen, of aan 
het Vredespaleis wel een plaats op den eersten rang zal 
kunnen worden aangewezen. 

De Koninklijk e Opera te Berlijn . 

t de grootste belangstelling blijf t men in d 
het oog gevestigd houden op het vraagstuk van het Ber-
lijnsche Operagebouw. 

Op initiatie f van de afdeelingen Berlijn , , , 
, z en Essen van den Bond van 

e Architecten, had op  Apri l j.1. te Berlij n een 
buitengewone algemeene vergadering plaats, ten einde de 
houding te bepalen, door  den Bond in deze aangelegenheid 
aan te nemen. Er  waren ongeveer  personen aanwezig, 
waaronder  vele leden van den Bond uit alle deelen van 
het , leden van andere vereenigingen, van het Pruisi-
sche s van Afgevaardigden, alsmede een vertegenwoor-
diger  van het e van Openbare Werken. Als voor-
zitter  fungeerde Prof. Frentzen uit Aken en allereerst hield 
de architect Albert n een voordracht over  de ont-
wikkelin g van den schouwburgbouw. Aan de discussie, die 
zich aan deze voordracht vastknoopte, werd door  vele be-
kende bouwmeesters deelgenomen; ook werd het vraagstuk 
van de veiligheid bij  brand uitvoerig ter  sprake gebracht 
door  den oud-brandmeester r  Nickel. e wenschelijk-
heid van een algemeene prijsvraag werd van vele zijden 
bepleit en de voorzitter  verklaarde, dat aan dien wensch 
gedacht was bij  het formuleeren van een besluit, dat door 

hem aan de goedkeuring der  vergadering werd onderwor-
pen en als volgt luidde: 

 buitengewone Algemeene Vergadering van den Bond 
van e Architecten besluit, aan het hooge s van 
Afgevaardigden en de betrokken , dank te be-
tuigen, dat zij  aan de kunstkringen gelegenheid hebben 
gegeven: kennis te nemen van de voorbereidende werk-
zaamheden voor  den bouw van het nieuwe Operagebouw 
en daarover  hun meening kenbaar  te maken. Onder 
volle waardeering van de hoeveelheid artistieken en tech-
nischen arbeid, aan de tot heden gemaakte ontwerpen be-
steed, gelooft de Bond toch, dat het in hooge mate aan 
een verdere gunstige ontwikkeling der, voor  het geheeld 

e kunstleven beteekenisvolle, bouwaangelegenheid 
bevorderlij k zou zijn, wanneer  aan de e architecten-
wereld gelegenheid werd gegeven, ook nog andere denk-
beelden en voorstellen over  de architectonische behandeling 
van het nieuwe Operagebouw ter  kennis der  betrokken bc 
stuurslichamen te brengen. j  biedt mitsdien zijne vrijwillig e 
medewerking aan de oplossing van het vraagstuk aan in 
dien zin, dat hij  den wensch uitspreekt, dat het zijnen leden 
en den overigen n architecten vergund moge wor-
den, op grond van een verbeterd bouwprogramma en mc; 
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beschikking over  de verder  noodige gegevens, ideeënschetsen 
in te dienen, waarvoor  de te leveren arbeid op doelmatige 
v.ijze te beperken zou zijn. e Bond spreekt het verzoek 
uit, dat, bij  een beoordeeling van de waarde dezer  nieuwe 
ontwerpen, ook bevoegde vertegenwoordigers van den vrijen 
architectenstand gehoord zullen mogen worden. Gelijktijdi g 
druk t hij  de hoop uit, dat bij  de beslissende ontwerpen 
en bij  de uitwerkin g van het groote bouwprogramma in 
onderdeelen, naar  mogelijkheid ook bevoegde krachten uit 
de kringen der  particulier e architecten in aanmerking zullen 
komen en gelegenheid tot medewerking zullen mogen 
vinden." 

Eenstemmig werd dit besluit door  de vergadering aan-

genomen. 
s heeft ook het s van Afgevaardigden niet 

stilgezeten, langdurige onderhandelingen tusschen de ver-
schillende partijen hebben plaats gehad over  de zaak; het 
heeft veel moeite gekost de politiek er  buiten te houden, 
maar  ten slotte is het toch gelukt tot overeenstemming te 
geraken over  de volgende punten: 

i° . dat de e Staatsregeering het ontwerp voor 
den bouw van een k Operagebouw te Berlij n zal 
vaststellen, met gebruikmaking van de tót heden verkregen 

gegevens, zoomede onder  toevoeging van wijdere kringen 
der e kunstenaars en daarbij  ook het a a n b od 
van den B o nd van e A r c h i t e c t e n van 

 A p r i l d. j . i n a a n m e r k i n g komt ; 
 dat daarbij  de officiëele programmaschets als grond-

slag zal dienen, doch het den kunstenaars vri j  zal staan 
van deze schets af te wijken, voor  zoover  het hun doelmatig 
of op aesthetische gronden noodig schijnt; 

3°. dat de schetsontwerpen door  de e Academie 
voor  het Bouwwezen beoordeeld zullen worden. 

e punten zijn eveneens met algemeene stemmen door 
het s aangenomen, niet zonder  dat hoogdravende rede-
voeringen, waarin de bouwkunst ruimschoots haar  deel 
kreeg, daaraan voorafgingen. h wie zal het de afge-
vaardigden kwalij k nemen, dat zij  zich, nu zich een zoo 
prachtige gelegenheid voordeed, ook eens te buiten gingen 
in geestdriftige ovaties. 

Wi j  zouden dat gaarne ook aan onze n ver-
geven, indien zij  maar  wat meer  notitie namen van het-
geen uit de bouwkunstkringen ter  hunner  kennis wordt 
gebracht. Gewoonlijk leggen zij  het naast zich neer. 

r  mag het door  den n Architecten-
bond tot heden in de Opera-zaak bereikte een schitterend 
succes worden genoemd. 

De Paleis-Raadhuis-kwestie . 

Prof. dr. . Brugmans, de bekende historicus, wien is 
opgedragen te onderzoeken in hoeverre het paleis aan den 

m te Amsterdam al of niet eigendom is van het rijk , 
zal nog eenige weken aan dit onderzoek moeten wijden, 
schrijf t de „Tel." . e groote hoeveelheid der  bescheiden, 
die betrekking hebben op het oude raadhuis en het latere 
paleis, maakte het hem onmogelijk eerder  met zijn arbeid 
gereed te komen. n zijn er  vele aardige bijzonder-
heden aan het licht gekomen. 

Uit n g ontving dr. Brugmans eenige documen-
ten, afkomstig van het archief van 't ministerie van Binnen-
landsche Zaken. r  kon zeer  duidelij k uit worden op-
gemaakt, welke verbouwingen eertijds hadden plaats gehad, 
toen k Napoleon het gebouw als paleis in gebruik 
nam. Ook is het mogelijk daaruit op te maken, dat alle 
meubelen, die zich thans in het paleis bevinden, uit dien 
tij d dateeren. l de inventaris is eigendom van het rijk , 
terwij l de verbouwing ook op 's rijk s kosten geschiedde. 
Eigenaardig is intusschen, dat de reparaties aan het dak 
steeds door  de gemeente betaald werden. Wel werden die 
rekeningen steeds door  het rij k terugbetaald, doch het feit, 
dat uitwendige herstellingen aan het gebouw op rekening 
van de stad stonden, is waard gememoreerd te worden. 

Er is nog een typische geschiedenis door  prof. Brug-
mans in de e archief-stukken gevonden. n
was aan het raadhuis een oude, blinde klokkenist verbon-
den, die door  de stad betaald werd. Onwetend van de 
groote hervormingen, gezeten vóór zijn carillon, hoog boven 
de partijen, zich niets aantrekkend van het aardsche gedoe, 
was de goede man rustig voortgegaan met zijn taak en 
bespeelde hij  tweemaal 's weeks het beroemde klokkenspel. 
Aan het einde der  maand, waarin k Napoleon het 
raadhuis als paleis betrokken had, diende hij  zijn „preten-
tie"  als van ouds bij  de stad in, doch deze weigerde de 
rekening te voldoen. s veel omwegen werd de „pre -
tentie"  ten slotte den g voorgelegd, die last gaf, 
ze te betalen. Van dien tij d af werd de klokkenist door 
het rij k betaald. e tegenwoordige carillonnist, de heer 
Vincent, staat, naar  wij  vernemen, in dienst van . . 
de . 

t archief der  stad Amsterdam moet door  prof. Brug-

mans nog onderzocht worden in verband met de paleis-
raadhuis-kwestie. r  dit onderzoek zullen nog wel meer 
belangwekkende bijzonderheden aan het licht komen. h 

 besliste overdracht van het gebouw aan 't rij k werd 
tot dusver  niet gevonden. En prof. Brugmans meent, dat 
deze ook wel niet zal bestaan. 

Bij  het bestuur  van de Vereeniging „Amstelodamum" 
bestaat, zoo verneemt het , het voornomen, om, zoo-
dra prof. dr. . Brugmans met zijn onderzoek naar  de docu-
menten, die betrekking hebben op het in gebruik nemen 
van het raadhuis aan den m tot k paleis, ge-
reed is, de bescheiden te vereenigen in een publicatie, 
vergezeld van een toelichtende inleiding. 

 Vereenigingen . 

BON . 

(Ontleend aan het weekblad „Architectura". ) 

Op i jl . hield bovenstaande Bond zijn algemeene 
vergadering. Bij  ontstentenis van den voorzitter, . W. B. 
Buma, werd de vergadering geleid door  den penningmeester, 
den heer  G. A. Pos, terwij l van  aangesloten vereenigin-
gen de vertegenwoordigers aanwezig waren. 

n de openingsrede van den voorzitter  werd medege-
deeld, dat van t eene krachtige actie in het af-
geloopen jaar  is uitgegaan en het ledental vooruitgaande is. 
Zoo was juist het bericht ontvangen, dat de vereeniging 
van Oudheidkunde voor n en Omstreken als lid was 
toegetreden. 

t jaarverslag werd vervolgens door  den heer  A . W. 
Weissman. secretaris, uitgebracht. t doen wij  het vol-
gende afdrukken: 

. 
e Bond t bleef in geregeld verkeer  met den 

n Bund . e Secretaris van dat li-
chaam, . Frit z h te , was zoo vriendelijk 
ter e eenige mededeelingen omtrent 

"  in d te doen. 



t tweede e Congres voor t zal 
van  tot  Juni  te Stuttgart worden gehouden. 

e Bond zal daar  door  den ien Secretaris vertegenwoor-
digd worden. Verschillende belangrijke onderwerpen staan 
op het programma vermeld. Over  heemschut en vreem-
delingenverkeer  zal . l Giannoni, Secretaris der  Ver-
eeniging "  in .Oostenrijk, spreken. Professor 

. Bovet, Ondervoorzitter  der  Vereeniging " 
in Zwitserland, behandelt het onderwerp „Spoorwegen en 

. Over ' zal de heer l de 
Clermont, bestuurslid der  ^Société pour  la Protection des 
Paysages de France", een voordracht houden. Omtrent wat 
reeds in Nederland bereikt werd hoopt dc ie Secretaris 
van t enkele mededeelingen te doen. 

. 
t groote voldoening kan worden vermeld, dat, dank 

zij  den ijver  van correspondenten en belangstellenden, -
schut in het eerste jaar  van zijn bestaan vele malen in het 
belang der  schoonheid van Nederland kon werkzaam zijn. 

s in het vorig verslag werd melding gemaakt van 
een adres, gezonden aan Zijn e Excellentie den r  van 
Justitie, in zake de voorgenomen stichting van een gebouw 
voor  het k Archief te Zwo l l e, waardoor  ontsie-
rin g te vrcezen was. Een antwoord op dit adres werd tot 
dusver  niet ontvangen. 

Omtrent de bosschen van G a a s t e r land, die bedreigd 
werden, kan worden medegedeeld, dat het gelukt is, althans 
het belangrijkste deel daarvan tc behouden. Van het ge-
meentebestuur  van l kwam bericht in, dat 
de toren te \Y i e r u m niet zal worden afgebroken. 

e strij d tegen ontsierende reclames werd met kracht 
voortgezet. t gelukte in enkele gevallen toezegging te 
verkrijgen , dat met het plaatsen van reclameborden niet 
zou worden doorgegaan, of dat reeds aangebrachte reclames 
weder  zouden worden verwijderd. t een wettelijk verbod 
is natuurlij k meer  te bereiken. n de politic-verordening van 
N ij  megen werd onlangs zulk een verbodsbepaling op-
genomen. . f , lid van de Provinciale 
Staten van , heeft bij  dit college een ont-
werp-verordening tot beteugeling der  reclame ingediend. 

r  een adres-beweging heeft t van zijn instem-
ming met dit voorstel doen blijken. e het praeadvies, 
dat Gedeputeerde Staten over  deze verordening zullen uit-
brengen, gunstig zijn, opdat althans in d aan 
de ergernis, die de steeds meer  veld winnende reclame 
wekt, een einde worde gemaakt

Omtrent de kazernes, die aan den Vuchtschen Straatweg 
bij  's-  e r toge n b o s ch zullen worden gebouwd, en waar-
van gevreesd werd, dat zij  de schoone wandeling zouden 
bederven, kan worden medegedeeld, dat alles gedaan zal 
worden, om het uiterlij k der  gebouwen zoo goed mogelijk 
met de omgeving in overeenstemming te brengen. 

Ter vergadering van i  werd door  een der 
aanwezigen de aandacht gevestigd op een te A s s e n drei-
gende ontsiering, daar  men den te maken tramlij n naar  (Fries-
land door  het Stadsbosch en over  den Brin k had ontworpen, 
waardoor  veel fraai geboomte zou moeten vallen. t Be-
stuur  heeft zich toen met adressen tot de autoriteiten ge-
wend, om er  op te wijzen, dat, wanneer  de tramlij n langs de 
Noord-Willems-vaart werd geleid, de schoonheid van Assen 
niet geschaad zou worden. Gelukkig is deze laatste richtin g 
ten slotte gekozen. Getracht zal nu nog moeten worden, 
de fraaie boomen van den Parallelweg te behouden. *) 

Over  het algemeen zijn onze Gemeentebesturen nog tc 
weinig overtuigd van de groote waarde, die hoogopgaand 
geboomte voor  de schoonheid van een stadsgezicht of een 
landschap heeft. Zelfs vele zoogenaamde deskundigen be-

' ) Volgens ontvangen bericht zullen deze boomen gespaard blijven. ) 

seffen niet, dat men hoogopgaand geboomte met de meeste 
zorg in stand houden en slechts die boomen door  jongt 
moet vervangen, welke gevaar  opleveren. 

e wijze, waarop door  de Commissie van toezicht op 
het Provinciaal Gesticht g te S a n t p o o rt een 
gedeelte der  Schapenduinen, tegenover  het gesticht, door  het 
vellen van geboomte en het afgraven der  duinen tot een 
vlak en kaal terrein was gemaakt, waarop ambtswoningen 
aan smalle straten werden gebouwd, gaf t aan 
leiding tot het zenden van een adres aan de Provinciale 
Staten van . Op dit adres werd  Juli
als antwoord ontvangen: „dat in opdracht van de Provin 
ciale Staten bij  het ontwerpen der  verdere plannen met de 
aesthetische eischen van terrein en omgeving rekening zal 
worden gehouden". 

n 6 Juli  werd een adres gezonden aan Burge-
meester  en Wethouders van . n werd er 
op gewezen, dat opgaand geboomte een der  elementen is 
van dc schoonheid der  Nederlandsche steden en betoogd, dat 
dit geboomte zooveel mogelijk dient te worden gespaard. 

t adres werd verzonden naar  aanleiding van een inge-
komen bericht, dat de boomen in de Parklaan geveld zou-
den worden. Nu alle boomen te m geleidelijk dreigden 
te verdwijnen, meende t dat aan dit noodeloos 
opofferen van schoonheid een einde diende te komen. 

t adres had een correspondentie ten gevolge met den 
heer d A. Springer, Architect van den t en 
Plantsoenen der  gemeente , die den raad tot het 
vellen der  boomen had gegeven. t gelukte niet, dien 
heer  tot andere gedachten te brengen. Van Burgemeester 
en Wethouders kwam onder  dagteekening van  Septem-
ber  dc mededeeling, „da t zij  aan den inhoud van het 
verzoekschrift aandacht hadden geschonken, en wat de boo-
men aan den Parklaan betreft, vooralsnog geen wijzigin-
gen in den plantsoenaanleg aan genoemden weg zullen 
plaats vinden". 

Ook uit k en n kwam bericht 
omtrent het voorgenomen vellen van fraaie boomen; -
schut heeft gepoogd, dit omhakken te voorkomen. En toen 
in November  Burgemeester  en Wethouders van -
1 e m den d voorstelden, een honderdtal boomen te doen 
vellen, werd aanstonds een adres gezonden, om het ge-
boomte te redden. t adres heeft niet mogen baten. e 
geringe meerderheid, waarmede het besluit tot het vellen 
der boomen werd genomen, geeft ons echter  hoop, dat er 
te m een kentering zal komen. 

Toen uit Z a a n d am bericht kwam, dat eenige honder-
den opgaande boomen aan de Westzijde zouden vallen, 
heeft , doch te vergeefs, getracht het vellen te 
voorkomen. 

t Gemeentebestuur  van G o u da zond t
een brief, waarin werd gemeld, dat bij  den hevigen storm 
van  September  een aantal boomen langs de -
dijken waren omgewaaid of gebroken, zoodat ruim drie 
honderd boomen langs drie dijken door  andere moesten 
worden vervangen. t vervangen werd, aan de stadszijde 
van den , door f en n van -
land toegestaan. f en n van den -
-penerwaard weigerden echter, vergunning tot het weder-
beplanten van den Gouderakschen dijk , aan de overzijde 
der rivier , te geven. Aan dit polderbestuur  werd door -
schut een verzoekschrift gezonden, om, in het belang der 
schoonheid, de vergunning tot planten alsnog aan het Ge-
meentebestuur  van Gouda te geven. 

Toen, in den zomer van  het Garnizoens-kleeding-
magazijn aan het e Spaarne te m ontdaan 
werd van de cement-laag, kwam een gevel in gebakken 
steen uit  voor  den dag. r  bleek, dat weder  een 
nieuwe cementlaag zou worden aangebracht, waardoor  de 

gevel en het stadsgezicht zouden worden ontsierd, wendde 
t zich door  tusschenkomst van den r  van 

Binnenlandsche Zaken tot den r  van Oorlog, met 
 het pleisteren achterwege te doen blijven. Aan 

dit verzoek is voldaan. 
e aandacht van t werd gevestigd op de voor-

genomen stichting eener  nieuwe e kerk 
te  u i k, waardoor  het fraaie gezicht, dat men nu van 
de overzijde der s op het dorp heeft, zou worden be-
dorven. r  bovendien de merkwaardige oude kerk uit 
de veertiende eeuw zou worden gesloopt, achtte het Be-
stuur  het gewenscht, te dezer  zake gemeenschappelijk met 
den Oudheidkundigen Bond op te treden. Bestuurderen van 
1 eide lichamen vroegen en verkregen een audiëntie bij 
Z. . . den Bisschop van . r  echter 
de Bestuurderen van den Oudheidkundigen Bond verhin-
derd waren, aan de audiëntie deel te nemen, heeft zij  tot 
dusverre nog niet plaats gehad. 

e Provinciale e Archeologische Commis-
mie verzocht , haar  te willen steunen bij  hare 
pogingen tot behoud van den fraaien toren te S c h o o n-
hoven. Aan dit verzoek werd voldaan, en verwacht mag 
worden, dat dit gedenktceken, hetwelk zooveel bijdraagt 
tot de schoonheid der  stad, zal worden gespaard. 

t Arnhemsen Genootschap van Oudheidkunde richtt e 
een schrijven tot het Bestuur, met het verzoek, de pogingen 
van dat Genootschap om te verkrijgen, dat een nieuw ge-
bouw voor  het m van Oudheden te A r n h e m zou 
worden gesticht, te willen steunen. r  het Bestuur  van 
oordeel was. dat deze zaak buiten de bemoeiing van -
schut lag, kon aan het verzoek niet worden voldaan. 

Aan den r  van Waterstaat werd door t 
verzocht, de reclameborden, welke de Electrische Spoorweg-
maatschappij  tegen de palen op den weg tusschen A m -
s t e r d am en  a a r l em had laten aanbrengen, tc doen 
verwijderen. Bij  schrijven van den Commissaris der n 
in d werd, den r  aan het 
Bestuur  van t in antwoord op zijn adres bericht, 
dat de r  de Electrische Spoorwegmaatschappij  had 
gelast, de reeds aangebrachte borden ten spoedigste te ver-
wijderen. 

t ingenomenheid werd het totstandkomen der  Ver-
eeniging Nehalennia te , welke zich ten 
doel stelt het behoud der  schoonheid van het eiland Wal-
cheren, door t begroet. e vereeniging wendde 
zich tot ons Bestuur  om steun bij  haar  pogingen, om te 
voorkomen, dat het gebouw der  voormalige Beurs te 
V l i s s i n g e n, thans eigendom der  Vereeniging „Eigen 

, van zijn dak en toren zouden worden beroofd. e 
steun werd gaarne verleend. Verwacht mag worden, dat 
het gebouw in zijn tegenwoordigen staat zal blijven. 

Aan den d der  gemeente A l k m a a r werd een adres 
gericht, om te verzoeken, aan het Waagplein geen muren 
van stadsgebouwen voor  reclame te verhuren. Bij  schrijven 
van  November  kreeg t bericht van Bur-
gemeester  en Wethouders, dat de d had besloten, geen 
muren aan dat plein voor  reclame-doeleinden beschikbaar 
te stellen. 

Naar  aanleiding van een bericht uit E d am omtrent de 
ontsierende reclames, geschilderd op een gevel naast het 

m aldaar, wendde het Bestuur  zich tot den eigenaar 
van dien gevel, en verkreeg van hem de toezegging, dat de 
reclames zullen verwijderd worden. 

Toen werd gemeld, dat . . l te V e e re zou 
worden afgebroken en door  een weinig in de omgeving 
passend gebouw zou worden vervangen, heeft t 
met de Vereeniging Nehalennia samengewerkt, om dit tc 
voorkomen. 

Aan den d der  gemeente m werd een 

adres gericht, tot ondersteuning van een verzoekschrift, door 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap gezonden, waar-
in de wenschelijkheid betoogd werd, om bij  het verkoopen 
van aan de gemeente behoorende gronden, eischen betref-
fende den welstand der  gebouwen, die daar  gesticht zullen 
worden, te stellen. 

Aan den d der  gemeente i d.d el b u r g werd per 
adres verzocht, Art .  der  bouwverordening, dat ver-
biedt geheel of gedeeltelijk te vernieuwen alle uitstekken, 
pothuizen, uithangborden, luifels, stoepen, banken en kelder-
ingangen, öf te doen vervallen, óf slechts toepasselijk te 
verklaren op enkele met name in de verordening te noe-
men straten waar  dc drukt e van het verkeer  het doen 
verdwijnen der  schilderachtigheid wettigt. 

Te A l k m a a r eischte een1 ijzeren draaibrug aan het 
Waagplein vernieuwing. n wilde deze brug door  een 
ijzeren vervangen. t richtt e zich per  adres tot den 

, om in overweging te geven, de brug in hout te 
doen uitvoeren, daar  een ijzeren brug de omgeving zou ont-
sieren. Op uitnoodiging van het h Bestuur  van 
Alkmaar verscheen de Secretaris van t in een 
vergadering van Burgemeester  en Wethouders, welke ook 
door  verschillende leden van den d werd bijgewoond, 

t bleek mogelijk, de brug van hout, door  ijzer  ver-
sterkt, tc maken, zoodat aan den wensch van t 
zal worden voldaan. t Gemeentebestuur  van Alkmaar 
verdient onzen dank voor  de welwillendheid, waarvan het 
blij k gaf. 

e t te A m e r s f o o r t werd met af-
braak bedreigd. r  dit gedenkteeken veel tot de schilder-
achtigheid der  stad bijdraagt , werd een adres aan den 

d gezonden, om het afbreken te ontraden. Ons mede-
bestuurslid, . Jan , wendde krachtige pogingen aan, 
om de poort te behouden, welke pogingen aanvankelijk met 
goeden uitslag werden bekroond. 

n het najaar  van  werden twee plannen tot ver-
betering van het verkeer  bij  Amsterdamsche Poort te 

m openbaar  gemaakt. r  een dier  plannen be-
doelde het maken van een nieuwe brug in de onmiddellijk e 
nabijheid der  oude, wat voor  de schoonheid ongunstig zou 
zijn, werd den d van m verzocht het tweede, 
waarbij  een breedere brug in de plaats der  bestaande zou 
komen, te doen uitvoeren. Sedert echter  zijn door  drie 
bij t aangesloten lichamen, als de j 
tot bevordering der  Bouwkunst, de Bond van Nederland-
sche Architecten cn de Vereeniging tot verfraaiing te -
lem, verschillende andere plannen ingediend, welke, door  aan 
het verkeer  een andere richtin g te geven, de poort geheel 
in haar  tegenwoordigen toestand laten bestaan, en dus de 
voorkeur  verdienen. 

Van de j  tot bevordering der  Bouwkunst 
werd een verzoek ontvangen, om haar  pogen tot het ver-
krijge n eener  betere bebouwing van het n te Zaan-
dam te willen steunen. Aan den d der  Gemeente werd 
een adres gericht, doch als antwoord daarop kwam  Apri l 

 de mededeeling, _,,dat redenen van financiëelen aard, 
voor  Zaandam van zeer  overwegend belang", den d 
hadden doen besluiten, een meer aesthetisch bebouwings-
plan niet te aanvaarden. 

Uit W i j k - a a n - Z e e ontvingen wij  de mededeeling, dat 
het Gasthuis of Oude - en Vrouwenhuis zou worden 
gesloopt. Aan den d der  Gemeente Wijk-aan-Zee ver-
zochten wij  te willen bevorderen, dat het nieuw te bouwen 
gesticht aan zekere eischen van schoonheid zou voldoen, 
en dat de gevelsteen van  bewaard zou blijven. Wij 
mochten van den d de mededeeling ontvangen, dat ons 
verzoek aan het bestuur  van het gesticht was overgebracht. 

Pogingen, gedaan om de ontsiering door  reclames van 
de om het sportterrein te Z w o l l e r k e r s p el geplaatste 
omheiningen te voorkomen, hadden niet dc gewenschte uit-
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komst. e Burgemeester  toch berichtte, dat hij  krachtens 
geen voorschrift het bestuur  van de Naamlooze Vennoot-
schap „Sportterrei n Zwolle"  kon beletten, die reclames aan 
te brengen. Echter  zou er  op gelet, dat bij  het beschil-
deren zooveel mogelijk met de omgeving rekening zou wor-
den gehouden. 

Van het Gemeentebestuur  van Z a n d  kwam een 
verzoek in, om advies te willen geven omtrent het uiterlij k 
van een in die gemeente te bouwen watertoren. Aan dit 
verzoek zal worden voldaan. 

e ontwerpen voor  huizen, die te m 
en te B r o e k - i n - W a t e r l a n d gebouwd zouden worden, 
werden aan t ter  beoordeeling gezonden. Ofschoon 
het niet gelukt is, de eigenaars van de gegrondheid van 
alle bemerkingen te overtuigen, werd toch bereikt, dat al-
thans enkele tegen de ontwerpen geopperde bezwaren wer-
den opgeheven. 

t doortrekken der  tramlij n e ovel 
e en e tot den B u r g , gaf aan 
t aanleiding, den r  van Waterstaat te ver-

zoeken, aan de j  de verplichting op 
te leggen, bij  het aanleggen der  lij n zooveel mogelijk het 
houtgewas te sparen en, op plaatsen, die zich daartoe ke-
nen, als afscheiding begroeide dijkje s te maken, gelijk zij 
van oudsher  op het eiland Schouwen worden toegepast. 
Bovendien werd de j  er  op gewezen, dat wes-
telij k Schouwen juist om zijn landschapsschoon bezocht 
wordt, zoodat het in het belang van het verkeer  zal zijn, te 
zorgen, dat geen ontsiering plaats vindt en dat vooral de 
wachthuisjes in het landschap passen. 

Omtrent de plaats, waar  de te maken brug over  de Waal 
te N ij  m e g e n met het oog op stads- en landschapsschoon 
het best zal gelegen zijn, werd de meening van t 
gevraagd. Zoodra alle gegevens omtrent dit vraagstuk zul-
len zijn ontvangen zal het in studie worden genomen. 

Van de e Nederlandsche g 
werd een verzoek ontvangen, om deel te nemen aan de 
Nationale en e , te 
' s -Gravenhage in  te houden, en wel door  het 
inzenden van modellen van gebouwen voor  den landbouw. 

t is er  van overtuigd, dat een dergelijke inzending, 
waarbij  goede en slechte voorbeelden tegenover  elkander 
zullen moeten worden gesteld, van zeer  groot nut zal kun-
nen zijn, en hoopt, dat het zal gelukken, het betrekkelijk 
groot bedrag, voor  het vervaardigen der  modellen noodig, 
bijeen te brengen. t is de bedoeling, de verschillende 
typen van boerenwoningen, die in Nederland bestaan, te 
laten zien, en om tevens aanschouwelijk voor  te stellen, 
hoe die typen, door  wat de negentiende eeuw er  aan toe-
voegde, bedorven zijn. 

Van wege den Bond werden voordrachten met lichtbeel-
den te , N u n s p e et en A p e l d o o r n ge-
houden. Ten slotte mag nog worden herinnerd aan de 

e door  onzen Bond met de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst, het Genootschap 
Architectur a et Amicitia , de Vereeniging Bouwkunst en 
Vriendschap en de Bond van Nederlandsche Architecten 
georganiseerd en op  en r  te Am -
s t e r d am gehouden. e talrijkhei d der  deelnemers en de 
belangrijkheid der  voordrachten hebben de verwachtingen 
overtroffen. t groote voldoening mogen de organisee-
rende lichamen op deze zoo geslaagde Conferentie terugzien. 

Een opstel over  ontsiering, door  den Secretaris ter  jaar-
vergadering van  voorgelezen, werd gedrukt en in rui -
men krin g verspreid. 

e hoogleeraar . . t te n had de 
vriendelijkheid , in het „Nieuw s van den "  een zeer 
sympathiek artikel over t te plaatsen. t ver-
gunning der e van dit blad zal dit artikel , door  den 

schrijver  welwillend afgestaan, van wege den Bond in druk 
worden verspreid. n r  komt onzen hartelijken 
dank toe voor  wat hij  ten bate van t deed. 

t leedwezen werd vernomen, dat de eigenaars van 
het onder  den naam van „Torenzicht "  bekende kasteeltje 
te P o e 1 d ij  k, dit gebouw, een der  weinige overblijfselen 
van oude kunst in het Westland, hebben afgebroken, omdat 
zij  behoefte hadden aan uitbreidin g van hun groententuin. 

n t bijtijd s was gewaarschuwd, zou het zeker 
een poging tot behoud hebben gedaan. 

Na lezing van het jaarverslag werden enkele kwesties, 
daarin genoemd, nader  besproken. e heer  Berlage vroeg 
inlichtingen omtrent de wipbrug te Alkmaar en hoe het 
advies van t luidde, daar  spreker  een ijzeren wip-
brug aesthetischer  achtte dan een z.g. houten brug met 
ijzeren kern. 

e heer  Weissman deed mededeeling van zijn besprekin-
gen te Alkmaar , doch wist niet hoe men de nieuwe brug 
had uitgevoerd. r  zou alsnog onderzoek worden ge 
daan. 

e heer  Van Boven besprak de slooping van het kasteel 
„Poelwijk "  en vroeg waarom t niet geargeerd 
had. 

e Voorzitter  vraagt vooral tijdig e inlichtingen omtrent 
dergelijke gevallen aan den Bond te doen toekomen. s 
vroeger  heeft Z.E. de r  van Binnenl. Zaken de 
burgemeesters aangeschreven hem in kennis te doen stellen 
met eventueele sloopingen van monumenten enz. Op ver 
zoek van de vergadering zal met den Oudheidkundigen 
Bond overleg gepleegd worden hoe aan het ministerieelc 
besluit meer  kracht kan worden gegeven. 

Gevraagd werd hoe gehandeld werd met het advies be 
treffende den watertoren te Zandvoort; uit het antwoord 
van den Voorz. bleek, dat men het advies had gevraagd 
van de drie architecten, die in het bestuur  van t 
zittin g hebben. (A. W. Weissman, . P. C. de Bazel en 
J. . W. . 

Tijdens de vergadering werd de rekening en verantwoor-
ding over  nagezien en goedgekeurd, terwij l ook in 
de begrooting geen wijzigingen werden aangebracht. 

a werd overgegaan tot het kiezen van twee nieuwe 
bestuursleden, de candidaten van A. et A. werden door 
het Bestuur  ondersteund en vervolgens gekozen, zijnde de 
heeren Prof. . . Brugmans en . F. Tersteeg. Uit 
het voltalli g bestuur  werd tot Voorzitter  herkozen . W. 
B. Buma te . 

a kwam in behandeling het voorstel van de . tot 
Bev. der  Bouwkunst, A . et A., Bouwkunst en Vriendschap, 
de B. N. A. en den Ned. Outh. Bond, om in de statuten 
op te nemen de volgende bepaling: n beginsel treedt 
het Bestuur  en het h Bestuur  betreffende vraag 
stukken van behoud of bevordering van de Schoonheid in 
Nederland niet op naar  buiten, alvorens het advies is in 
geroepen van die leden (Vereenigingen) die op het des 
betreffende gebied werkzaam zijn." 

t voorstel was vergezeld van eene uitvoerige toelich 
ting, waarin o. m. gewezen werd op de kwestie der  Am 
sterdamsche Poort te , waarbij  tegenstrijdige adre-
sen aian den n d werden verzonden. Wil 
men gunstige resultaten, dan dient vooral samenwerking 
der bij t aangesloten vereenigingen gezocht tc 
worden, waartoe het benoemen van commissies van advies 
wenschelijk verklaard werd. 

e Voorzitter  verklaart , dat eene statutenwijziging
dit oogenblik niet mogelijk is, doch niettemin in de werk 
wijze van den Bond kan worden ingevoerd. 

Na toelichting van het voorstel door  de heeren S. d< 
Clercq en J. Gratama wordt besloten voorloopig slecht 
een bouwkundige advies-commissie te benoemen, blijk t eei 

dergelijke commissie practisch goed te werken, dan kun-
nen later  ook voor  een ander  gebied commissies worden 
ingesteld. 

t zal nu de vier  bouwkundige vereenigingen 
verzoeken een afgevaardigde te benoemen, verder  zullen 
behalve deze  leden nog de bouwkundige leden van het 
bestuur  uit t in die advies-commissie zitting 
hebben. J- . 

* P r i j s v r a g e n . ^ 

G . 
Op de Eere-Prijsvraag „Godefroy" , uitgeschreven door 

de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, zijn een 
-tal antwoorden ingekomen onder  de navolgende motto's: 

 Bij  Geboomte met  stuks teekeningen 
 Piet die tnaekt 't, 

Jan die laek 't »
t in dubb. cirkel . > 

 Tempel der n » 

e » 
 Ouke » 

n » 
 Twee A in cirkel » 
 E . P G. in cirkel » 
 P. » 

n liefde bloeiend » 
 Sic » 
 N » 
 Architectenhuis » 
 C » 
 Onder Eén k 
 Pied a Terr e » 

8 

> 

» 

* 
» 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

» 

> 

» 

» 

» 

 B. in twee kwadraten . . . > 
 A s » 
 A » 
n aansluiting aan het bovenstaande kan het navolgende 

alreeds worden medegedeeld: 
e Jury heeft hare meening gevormd en stelt het -

bestuur  voor  geen prijzen en medailles toe te kennen, maar 
aan den inzender  van het ontwerp motto "  te 
geven een belooning groot — en aan den ontwerper 
van het project-motto „Sic"  een belooning groot f

e tentoonstelling der  ingekomen ontwerpen wordt ge-
houden in het Gebouw der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst, t  Amsterdam. Zij  wordt 
geopend Zondag , ten  ure v.m.; om  uur  wordt 
zij  gesloten, waarna zij  weer  geopend is van g

i tot en met Woensdag , van  uur  v.m. tot 
 uur  n.m. Zondags van  uur  v.m. tot  uur  n.m. Toe-

gang vrij . 
e Afdeelingen der j  en andere bouwkun-

dige Vereenigingen worden na  Juni in de gelegenheid 
gesteld de ontwerpen, ingekomen op deze prijsvraag, ge-
durende eenigen tij d ter  expositie te verkrijgen. e projec-
ten moeten vóór  Januari  teruggezonden worden aan 
de eigenaars. e verzoeken te richten tot den 
Algemeenen Secretaris, t  Amsterdam. 

G voor  een Stadion der . t Neder-
landsche Sportpark"  te Amsterdam. 

Programma's zijn verkrijgbaar  bij  de Uitgevers en -
. van F. van , Amsterdam, t

Vraag n 't programma staat: 

Overigens mag geen verbinding tusschen tribun e en veld 
ontwerpen worden, wil dit zeggen, dat men geen menschen 
wil op de strook van  meter  rond het terrein van  X
bij  het bezetten en het verlaten der  tribunes? 

Antw. t veld en de bedoelde strook blijven voor  be-
zoekers der  tribun e gesloten ook bij  het bezetten en ver-
laten der  tribunes. 

Vraag  Wat is het verschil tusschen onoverdekte tri -
bune en amphitheater? 

Antw. n dit programma hebben beide woorden dezelfde 
beteekenis. 

Vraag 6. n het programma wordt niet gesproken over 
fietsenstallen, moeten deze ook niet onder  tribunes geplaatst 
worden of wordt hier  op andere wijze in voorzien en hoe 
dient men te handelen met rijtuigen , auto's enz. ? 

Antw. n hebben de ontwerpers niet te voorzien. 
Vraag g een overkapping weer  als tribun e ge-

bruik t worden? 
Antw. Neen. 
Vraag t voor  elk elftal een groote badkamer 

met bassin en drie douchebaden gemaakt worden, of is het 
gevraagde ten dienste der  beide elftallen? 

Antw. Voor  elk elftal een afzonderlijke badkamer met 
bassin en douches. 

Vraag n de breede wegen, die het Stadion 
zullen omgeven, allen worden afgenomen van het terrein 
dat . breed is, of kan de noordelijke zijde van het 
Stadion op den grens van het daarvoor  bestemde terrein 
staan ? 

Antw. e noordelijke zijde van het Stadion kan op den 
grond van het terrein staan. 

Vraag n de tribunes direct aansluiten aan den 
rechthoekigen vorm van het grasveld, of kan men dit veld 
vergrooten, door  de korte zijden een anderen vorm te geven? 

Antw. t laatste is geoorloofd. 
Vraag . n op de daken der  overdekte tribunes 

staanplaatsen ontworpen worden? 
Antw. Neen. 
Vraag s het de bedoeling, dat de tweede rang 

. bij  de eerste rang vooruit springt? r  alleen 
vóór de eerste rang een promenoir  ontworpen moet wor-
den, wordt hierdoor, omdat beide rangen twee . boven 
het veld beginnen, aan de eerste rangs-bezoekers het ge-
zicht over  het veld door  de tweede rangs-bezoekers gedeel-
telij k ontnomen. 

Antw. t uitzicht van de eerste rang mag niet be-
lemmerd worden. 

Vraag  Wordt het voorplein openbare weg, of moet 
dit plein reeds bij  de toegangswegen worden afgesloten? 

Antw. t voorplein wordt geen openbare weg. Of het 
reeds bij  de toegangswegen wordt afgesloten moet ieder 
ontwerper r  zich weten. 

Vraag s de hoofdingang bedoeld voor  het sport-
park of voor  het stadion, of voor  beide? 

Antw. Voor  het stadion. 
Vraag t het publiek der  verschillende rangen 

geheel afzonderlijk naar  de voor  ieder  bestemde afdeeling 
zijn weg vinden? s de ingangen met tourniquets leiden 
direct naar  de verschillende rangen. 

Antw. Zie programma. 
Vraag  Waar wordt concours hippique gehouden, op 

het voetbalveld? 
Antw. Zie programma. 
Vraag t de vloer  van de  rangtribun e en 

van het amphitheater  ook  meter  boven het veld, gelijk 
de eerste en tweede rang? 

Antw. Zie programma. 
Vraag t de promenoir  eersten rang gelijkvloers 

met het veld? 
Antw. Zie programma. 



U i t v o e r i n g van werken in E &  V A N N
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 
Vraag  Wordt  cen van de toegangswegen uitsluitend 

t voor  rijtuigen , paarden, enz.? 
Antw. Neen. 

Namens de Jury, 

J. . W. . 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. Adres-

sen. . Eereprijsvraag »Godefroy«, Jaarverslagen der  afdeelingen Am-
sterdam. Arnhem. 's-Oraveiihage, Groningen. , Utrecht en van de 
Commissie van Arbitrag e inzake de . 

E . van den B o s s c he  met arbeeldingen. 

e A u t e u r s w et (Slot) met afbeeldingen. 

E e r e p o o r t en te Arnhem, door  G. Versteeg, met afbeeldingen. 

A No. g van . P. J. . Cuijpers met 

portret. . 

t s te Amsterdam door n . 

B o n d . Verslag der  algemeene vergadering op i

n s t u k k e n. Over de verhoudingen van trappen door 

Jozef Cuijpers. 

n voor  bliksembeveiliging op het Vredespaleis, met afbeel-

dingen. 

E  No. e ï u i n s t a d-b e w eg i ng in -
land. boekbeschouwing. 

V r ij  s t a a n de B u i t e n w o n i n g te g arch.  J. , 
met afbeeldingen. 

E e n i ge a a n t e e k e n i n g en over  Stedenbouw der  Oudheid door J. 
. W. n (Slot) met afbeeldingen. 

E  No. t O c l r o o i g e m a c h t i g de n-re g  e-
ment  (Staatsblad No.  door . A . v. Sandick c. i. 

t b e r e k e n en van drijfriemen , door  Prof. J. C. n w. i. 
(met afbeeldingen). 

A a n t e e k e n i n g en betreffende den aanleg der  koloniale Spoorwegen 

in Suriname, lij n ,  door . A . C. Baron 

u Tour . 

 (B. v. T.) No.
Officieel gedeelte — . — Jaarverslagen — n voor 

scheepsgebruik (vervolg). — Gemengd - Boekbespreking — Uittechnische 

bladen en tijdschriften . 

E  No.  N e d e r l a n d s c he A a n n e m e r s b o nd 

Offieieele mededeeelingen. 

e l C o n g r es vcor de Bouwbedrijven te 

. 

W i j z i g i n g e n in het Ontwerp-Ziekte- en . 

A f d e e 1 i n f s v e r s 1 a g c n. Bussun. 

E E E No. e ontwikkelin g 

van het droogpersen in Engeland. — e nadeelen van gebrekkig metsel-

werk. — t stofvrij  maken van straten. — Bedrijfsverz ekering. — -

denstandsvoorlichting. — . 

 No. t tweede r van het Orgaan der  Vereeniging 
van Nederlandsche Baksteenfabrikanten is geheel gewijd aan de huldiging 
van . P. J. . Cuijpers, bij  gelegenheid \an zijn  geboortedag. 
Cuijper s werk en verdiensten zijn zoo algemeen bekend, dat het overbodig 
geacht kan worden er  hier  bij  stil te staan, te meer  daar zij  vij f jaar  gele-
den op schitterende wijze in het licht zijn. 

t spreekt vanzelf, dat hier  vooral de aandacht wordt gevestigd op den 

indirecten invloed, die Cuijpers optreden gehad heeft op de ontwikkelin g 

der  baksteen-industrie. Naast vele, reeds van vroeger  bekende, afbeeldingen 

vinden wij  hier  een zeer  goed portret van den nestor  der  Nederlandsche 

bouwmeesters. 

E  No. s neue  a t s-C a f é i n B r e m e n, 
arch. f Jacobs (slot) met afbeeldingen. — m o 
door  A. Böhl, . lng. met afbeeldingen. — e Benutzung der -

n den Geschiifts vierteln Berlins. — Ausgrabungen 
a u f d e r  a i s e r b u r g i n E g e r. — e plaat. Gartenanlagen des Schlos-
ses C r a n b o r n e, t England. 

No.  Eine deutsche . — B e b a u u n g s p l an für 
das Gelande des alten s und für  den Festplatz in , 
met afbeeldingen. — s «Wettbewerbes G r o s s-B e r  i n 

 — e plaat. r  Friedliof-Wettbevverb von Pforrheim. 

f
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Fusieplannen . 

e j  tot bevordering der  Bouwkunst heeft 
met de dezer  dagen gehouden Algemeene g 
haar  zeventigsten verjaardag gevierd. Smakelijke schotels 
waren op het menu vermeld en al bleek ook de groote 
feesttaart in den vorm van een Architectenhuis niet geheel 
gaar te zijn, naar het oordeel dergenen, die dit hadden 
onderzocht, de Stadion-prijsvraag, die als hors d'oeuvre ter 
tafel werd gebracht, liet men zich goed smaken. 

Er waren ook een paar  gerechten, die uitsluitend voor 
cle Architect-leden waren klaargemaakt, namelijk de quaestie 
van de toetreding der j  tot het Verbond van 
Xederlandsche n en het t der 
1' usic-Commissie. e Commissie is onlangs ingesteld, om 
te onderzoeken, welke de meest gewenschte verhouding tus-
schen j  en Bond van Nederlandsche Architecten 
/al zijn en na te gaan op welke wijze deze eventueel na-
der  zouden kunnen samengaan of meer in het algemeen 
eenheid tc bereiken zou zijn in het vakverecnigingsleven 
der  architecten. 

n de buitenwereld heeft men zich, o.a. blijkens cen ver-
zuchting in de ,,Nieuwe e Courant' '  geslaakt, 
naar het schijnt voorgesteld, dat dc fusie van j 
en Bond nu op deze algemeene vergadering haar  beslag 
/ou krijgen. 

t was wel wat veel verlangd en wanneer men nagaat 
welke opdracht de fusie-commissie had, dan kan men daar-
uit zien, dat de bedoeling van die opdracht wel is. om 
op een samensmelting aan te sturen, maar de fusie tot 

stand brengen kon zij  niet; dat kon ook dc vergadering 
van Architect-leden der j  niet, dat kan. dunkt 
ons, alleen gebeuren in een gecombineerde vergadering van 

j  en Bond. 
ü p de vergadering van Woensdagmorgen i is alge-

meene i n s t e m m i ng b e t u i gd met het r a p p o r t 
van de f u s i e-,c o m m i s i e en deze gemachtigd statu-
ten, huishoudelijk reglement enz. uit te werken voor de 
nieuwe Vakvereeniging. Een verder  strekkend besluit kon 
niet genomen worden, want eerst moet ook nog de Bond 
van Ned. Architecten zich vereenigen met het rapport van 
de fusie-commissie. 

Waarschijnlij k zal de zaak in Juni in den Bond ter  sprake 
komen, maar wij  zouden er  geenszins voor  durven instaan, 
dat zij  dan beklonken zal worden, en ook al wordt daar 
in den Bond ook algemeene instemming betuigd met het 
rapport der  fusie-commissie, dat behoeft nog niet te bc-
tcekenen, dat dc beide vereenigingen tot de gewenschte 
ineensmelting zullen geraken. Xog zeer  kort geleden is 
in Engeland een fusie tusschen cle twee toongevende ar-
chitecten-vereenigingen mislukt. n d schijnt men 
ook eerder  geneigd tot afscheiding dan tot samensmelting en 
wie herinnert zich niet nog de mislukking van tie fusie 
tusschen de j en Architectur a ? 

Was het dan niet wat voorbarig, met deze voorbeelden 
voor  oogen, de fusiecommissie reeds opdracht te geven 
tot het uitwerken van statuten, enz.? 

Wanneer de commissie zich daarvoor cle moeite wil "even. 

N l T /  A- CO A A . 



geenszins, meenen wij, want daarbij  eerst zullen alle moei-
lijkheden en bezwaren ter  dege onder  de oogen moeten 
worden gezien. n een rapport kan men nog volstaan met 
het neerschrijven van wenschen, met het in overweging 
geven van maatregelen, met het aanwijzen van een weg, 
maar  statuten zijn wetsbepalingen, bindend voor  hen, die 
ze onderschrijven. n een rapport kan men nog weifelen, 
een slag om den arm houden, maar  in statuten moet men 
zeggen, waar  het op staat; zij  mogen niet voor  tweeledige 
uitlegging vatbaar  zijn. 

n wij  ons dus verheugen over  den geest van sa-
menwerking, die blijkbaar  vaardig is onder  de architecten, 
laten wij  ons vooral niet voorstellen, dat wij  reeds zoo goed 
als bereikt hebben, wat wij  zoo gaarne wenschen. 

Van den Bond zal geëischt worden, dat zij  heel wat 
water  in den wijn doet, van de j  dat zij  een 
flink e scheut wijn in de grog schenkt, eer  men een drank 
verkrijgt , die met evenveel smaak door  de leden van beide 

'ereenigingen zal worden gedronken en laat ons denken 
aan het Fransche spreekwoord: Entre la coupe et les 
lêvres.; wij  zullen het niet verder  uitspreken om niet 
van overdreven pessimisme te worden verdacht. 

Wij  voegen ons liever  aan de zijde dergenen, die thans 
met de beste verwachtingen ten opzichte van de fusie ver-
vuld zijn. Onmogelijk is zij  o.i. ook niet, wanneer  men zich 
maar  niet v(x>rstelt in een vloek en een zucht een Archi -
tecten-Vak vereeniging te kunnen stichten, die voldoet aan 
alle eisehen en waarin niet leemten of gebreken blijven 
bestaan. Zulk een vereeniging kon er  misschien al lang 
geweest zijn. voor  dat de Architectenbond werd opgericht, 
indien niet onze Nederlandsche toestanden daaraan -aller-
lei bezwaren hadden in den weg gelegd. 

Toestanden kan men niet veranderen door  statuten en 
reglementen alleen. n d is dit wel een veel 
toegepaste methode, maar  de Nederlandsche wetgever  weet 
bij  ervaring, dat hij  onmogelijk iets bereiken kan zonder  de 
noodige overgangs- cn uitzonderingsbepalingen te aan-
vaarden. 

e Nationale Prijsvraagregelen hebben het klaarste bewijs 
geleverd hoe moeilijk het is, een weloverwogen en goed 
uitgewerkte regeling, die in het algemeen de goedkeuring 
van bevoegde deskundigen wegdraagt te handhaven. e 
talrijk e opeenvolgende reorganisaties der j  t. b. 
d. Bouwkunst hebben bewezen, hoe moeilijk het is, hoeveel 
tij d en geduld het vordert in een vereenigingsorganisatie in 
een bepaalde richtin g iets te bereiken en zoo het nu komt 
tot een fusie in optima forma, wij  zullen ons aanvankelijk 
daarmede tevreden moeten stellen, dat zij  grootendeels op 
het papier  bestaat en eerst later  worden kan, wat sommi-
gen er  zich misschien nu reeds van voorstellen. 

Zal de Architectenbond zich oplossen in de j 
of zal de j  toetreden tot den Bond? Geen van 
beiden, maar  beiden zullen tot een vakvereeniging moeten 
samensmelten. 

Wi j  zullen niet op de toekomst vooruitloopen en hoezeer 
wij  meerder  eenheid en beter  samenwerking op prij s zou-
den stellen, ook niet aandringen op spoed, die hier  weinig 
baten kan, maar  toch, wanneer  wij  ons de fusie als tot 

stand gekomen voorstellen, wat zal er  dan worden van 
de j  en wel meer  in het bijzonder  van dat 
deel der , dat niet thuisbehoort in een Archi 
tecten-Vakvereeniging ? t deel vormt thans de weliswaar 
onmondig verklaarde meerderheid der  leden, maar  toch de 
meerderheid. 

Zal het mogelijk zijn na de fusie deze leden voor  de 
j  te behouden, zullen zij  op den duur  zich de 

curateele van de Architect-leden laten welgevallen, of zal 
de samensmelting tevens de afscheiding tengevolge hebben 
van die leden, wier  vakbelangen niet meer  met die der 
architecten samengaan ? 

e en dergelijke vragen zullen wel door  de fusie-com-
missie overwogen zijn en wij  zijn benieuwd, hoe zij  in de 
statuten der  vakvereeniging deze aangelegenheid /al rege-
len. n laat zij  het aan de j  over  er 
een oplossing voor  te zoeken maar deze is, dunkt ons, niet 
te vinden, tenzij  men het tweeslachtig systeem blijf t volhou-
den, waarop thans nog de inrichtin g der j  be-
rust, maar  dat toch bij  dc oprichting eener  Architectcn-Vak-
vereeniging zal moeten worden prijsgegeven. 

n een Architecten-Vakvereeniging behoort feitelijk slechts 
één soort leden en wel architecten. t klink t vri j  eenvou 
dig, maar  wij  bezitten minstens drie soorten van architec-
ten, particulier e architecten, architecten-ambtenaren en ar-
chitecten-bedrijfsleiders. Vergissen wij  ons niet dan zijn alle 
dri e soorten vertegenwoordigd onder  de architect-leden der 

, terwij l het door  den Bond aangenomen cri-
terium slechts eene soort toelaat. 

r  schuilt een moeilijkheid, die bij  alle fusie-plannen 
moet leiden tot het overwegen van uitzonderings- en over-
gangsbepalingen, die van kracht zullen moeten blijven, zoo-
lang er  geen officieel of officieus architecten-radicaal be-
staat. 

Na de instelling der  diploma's voor  Opzichters, Teekenaars 
cn s door  de j  zullen nu ook 
eerlang voorstellen, omtrent een diploma voor  den archi 
tect, de leden bereiken. s opent zich ook het 
uitzicht op een reorganisatie der e van Beel-
dende , die er  misschien toe leidt, dat die instelling 
mettertij d dergelijke diploma's zal gaan uitreiken. t het 
diploma van bouwkundig ingenieur  zal men er  dan drie 
hebben waarvan het bezit aanspraak zal geven op den ti-
tel van architect, en als wij  zoover  zijn, zal misschien de 
regeering te bewegen zijn, een verbod uit te vaardigen 
tegen het ijdelij k misbruiken van dezen titel door  onbe 
voegden, d. w. z. ongediplomeerdcn. 

n hebben deze gediplomeerden zich slechts te ver-
staan over  bijzaken, om een Vakvereeniging van Architec-
ten te vormen, maar  zoover  zijn wij  nog niet en wie weet 
in hoe lang nog niet. t zal de fusie-commissie ervaren 
en ook wel reeds gevoeld hebben. 

Zij  laten zich evenwel niet ontmoedigen, door  het voor-
uitzicht, dat thans slechts ten deele bereikt zal kunnen 
worden, wat zij  zich voorstelt. Er  zal reeds iets bereikt 
zijn, wanneer  in het algemeen meer  eenheid in het vak 
vercenigingslcven der  architecten het gevolg is van haren 
moeitevollen arbeid. 

Berlag e uitgeslote n en gehuldigd . 
t volgend adres is d.d. i verzonden aan den terdam, gaarne hulde brengen voor  den brecden opzet, 

hooge mate verwonderd zijn, dat een der  bekwaamste bouw-
kunstenaars van deze richting , . P. B e r l a ge Nzn., door 
genoemd College niet is uitgenoodigd; 

dat, waar  B e r l a ge door  meerdere zijner  werken het 
bewiis heeft gegeven juist voor  het ontwerpen van monu-
mentale bouwwerken een groot talent te bezitten, hij  tot 
de eersten behoort, die in staat is een belangrijk project 
voof het monumentale e s te maken; 

dat het niet-uitnoodigen van dezen bouwkunstenaar  een, 
voor  ons geheel onverklaarbare miskenning van zijne ta-
lenten in zich sluit; 

dat door  het mededingen van een der  beste krachten 
natuurlij k het succes der  prijsvraag meer  verzekerd ware 
geweest. 

, waarom ondergeteekenden het ten zeerste be-
treuren, dat B e r l a ge niet is uitgenoodigd, overtuigd dat 
hierdoor  het belang der  Nederlandsche Bouwkunst niet is 
gebaat." 

t adres is ondertcekend door  de volgende architecten: 
. A. J. Paanders te Amsterdam; J. van den Ban te 

; . van den Berg te Vlaardingen; Wouter  Bet-
tink te Scheveningen; B. van Bilderbeek te ; 

. Bonda te Amsterdam; G. C. Bremer, B. . te Arnhem; 
G. B. Broekema tc ; A. Broesc van Groenou, B. . 
te 's-Gravenhage; P. J. W. J. van den Burgh, B. . te 

; S. de Clercq te 's-Gravenhage; . J. -
man te Scheveningen; J. C. van Epen te Baarn; W. Fon-
tein te ; A . . Freem te Arnhem; J. . Gantvoort 

te ; J. J. Gort te 's-Gravenhage; J. Gratama, B. 
. te Sloten ; W. r  te Amsterdam; J. W. 

h te ; Joseph n te Amsterdam; G. 
W . van m te ; Jon. l te Am-
sterdam; . J. Jesse te Oegstgeest; A. J. Joling tc Am-
sterdam; . v. d. t g te Voorburg; G. 

l Jr., B. . te Groningen; . J. P. n te Eind-
hoven; . . r  te ; A. J. r 
te Amsterdam; T. s te Tilburg ; Foeke s te 
's-Gravenhage; C. J. g te Bussum; J. B. van . 
B. . te ; . A. N. t te Amsterdam; 

. C. e te Scheveningen; G. k te ; 
Jan de r  te Amsterdam; Adr . n te Amsterdam: 
Nic. r  te 's-Gravenhage; J. . van der j  te 
Amsterdam; W. C. r  te ; |. s Jr. te 
's-Gravenhage; F. Nieuwerkerk te Scheveningen; J. J. van 
Noppen te ; . v. Oort . te Amsterdam; B. 
J. Ouëndag te Amsterdam; s Plate te Amsterdam; 

s A. Poel te ; . A. s te ; 
Joh. G. , B. . te 's-Gravenhage; W. F. C. Schaap, 
C. B. . te Arnhem; J. A. van der  Sluys Veer  te Amster 
dam; J. F. Staal Jr. te Amsterdam; G. Stapensea te Sneek; 
A . . Thierens, luit . ter  genie te Utrecht; Jos.  Ton-
naer  te 's-Gravenhage; P. Verhagen . B. . te Utrecht; 
J. Verheul . te ; E. Verschuil te : 
G. Versteeg te Arnhem; . J. . Walenkamp te Amster-
dam; J. G. Wattjes, B. . te Amsterdam; A. W. Weiss-
man te ; J. J. Weve, C. B. . te Nijmegen; W. . 
de Wijs, B. . te Enschede; . Zwiers te Amsterdam. 

Drinkwaterleidingen . 
n het Pharmaceutisch Weekblad is gepubliceerd het rap-

port van dr. . W. Woudstra en C. J. Snuif, op de a.s. 
alg. verg. van de Nederlandsche . ter  bev. der  Pharma-
cie, in m te houden, uit te brengen over  het lood-
oplossend vermogen van drinkwater . 

Na een overzicht te hebben gegeven van proeven door 
hen en anderen genomen en na de quaestie van theoretisch 
standpunt te hebben beschouwd, memoreeren de heeren 
Woudstra en Snuif de conclusies, in  geformuleerd door 
een commissie uit den Centralen Gezondheidsraad, die het 
vraagstuk van de loodopname door  leidingwater  had onder-
zocht. 

t rapport zelf is niet publiek geworden, doch de con-
clusies waren de volgende: 

 Verandering te brengen in de samenstelling van het 
water  ten einde daardoor  het opnemen van lood uit de 
leiding te verhinderen, verdient geen aanbeveling. 

 Bij  de keuze van het leidingmateriaal moet rekening 
gehouden worden met de samenstelling van het water. 

 Alleen daar, waar  bij  onderzoek is gebleken, dat het 
water  lood niet aantast, kan gebruik gemaakt worden van 
z.g. compositiebuizen. *) 

 Blijk t echter, dat het water  lood opneemt, dan be-
hoort te worden gebruik gemaakt van leidingen, die zoo-
danig zijn samengesteld, dat de aanraking van het water 
met lood wordt vermeden. 

e praktij k heeft geleerd, dat aan dezen eisch voldoen: 
a. tinvoeringbuizen, waarvan de voering  pet. tin bevat 
en ten minste £ . dik is, b. de buizen van Van -
fel, c. met email gevoerde buizen. 

d der  Gemeente . 
..Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de onder 

geteekenden, dat zij, kennis genomen hebbend van de uit-
noodigingen, door  het College van Burgemeester  en Wet-
houders tot enkele architecten gericht ter  verkrijgin g van 
projecten voor  den bouw van een nieuw s te -

die uit deze uitnoodigingen blijkt ; 
dat door  genoemd College terecht ook architecten zijn 

uitgenoodigd, die een voorname plaats innemen onder  hen. 
welke de moderne richtin g in de Nederlandsche Bouwkunst 
vertegenwoordigen; 

dat ondergeteekenden echter, in verband hiermede in 

*) n dezen vorm gesteld zou men tot de conclusie komen, dat de 
werking van water  op lood en op compositie identisch waren. t is geens-
zins het geval. 

e conclusie moet o. i. luiden: Water  dat met lood of compositie in 
contact geen lood opneemt, kan door  buizen van deze materialen geleid 
worden. W. en Sn. 

e huisleidingen moeten worden aangelegd door  be-
kwame fitters. 

6. Na voltooiing of na herstelling van de huisleiding 
moet het water, alvorens te worden gebruikt, scheikundig 
worden onderzocht. 

7. t leidingwater  behoort te zijn onderworpen aan 
stelselmatige deskundige controle. 

Aan hun inleidende beschouwingen en de conclusies der 
commissie voegen de heeren Woudstra en Snuif nog het 
volgende t oe: 

t vraagstuk der  loodvergiftiging door  het gebruik van 
drinkwater  is vooral in de laatste jaren van meer

 geworden nu de centrale waterverzorging meer  en me?r 
toeneemt en het gebruik van loodhoudend materiaal daar-
mede hand in hand gaat. Vroeger  betrof het alleen het 
opnemen van lood door  atmospherisch water  uit dakgoten, 
vergaarbakken, enz. eenerzijds, anderzijds het opnemen van 
lood uit de leidingen en pompbakken der  pompen. t 
laatste kon men nog onderscheiden in twee groepen al 
naar  gelang regen- of welwater  werd opgepompt. 

Waar lood zooals we aantoonden steeds in luchthoudend 
water  zal oplossen en alleen de hoeveelheid verandering-
zal vertoonen al naar  gelang van de samenstelling van het 
water, de tij d van aanraking enz. zijn buizen wier  binnen-
wand uit lood bestaat beslist af te keuren. Wenscht men 
geen lood in zijn water  dan dient alle lood te worden bui-

n stelle zich niet tevreden met de conclusie, dat het 
bewuste water  geen lood aantast. t toch is slechts quan-
titatic f het geval. Bij  verandering van prise d'eau, bij  wij-
ziging in de methoden van zuivering of van ontijzering, bij 
de verandering, die het afpompen van het veld reeds mee-
brengt, kunnen looden buizen beslist onbruikbaar  worden. 

n houde hiermee rekening bij  het kiezen van materiaal 
voor  binnenleidingen, deze later  te vervangen kost onein-
dig veel meer  dan ze direct goed te maken en bruikbaar 
voor  alle soort van water. 



173 

^ Vereenigingen . | 

J TOT G  BOUW-

, E . 

n het k gebouw in de t werd 
op i j.1. de  alg. vergadering, die i voort-
gezet werd, geopend door  den voorzitter, den heer  A. Salm 
G.Bzn., die na een hartelij k woord van welkom tot de 
leden en afgevaardigden der  afdeelingen er  aan herinner-
de, dat de j  nu zeventig jaar  bestaat. 

Aan de orde werd allereerst het jaarverslag gesteld, uit-
gebracht door  den alg. secretaris, den heer  J. Gratama. 

Wij  ontleenen er  het volgende aan: 
n in het voorafgaande verslag geconstateerd worden, 

dat de j  in bloei toenam en dat het vereni-
gingsleven opgewekt was, ook van het afgeloopen jaar  kan 
dit gezegd worden. 

t aantal leden bedroeg op i van dit jaar
tegen  in  Van dezen zijn  eerelid.  architect-
lid .  buitengewoon lid en  donateur. 

e j  betreurt het verlies ten gevolge van 
overlijden van haar  eere-lid . , van hare architect-
leden V. G. A. Bosch, Emiel Thielens en P. A. Weel-
denburg. en van haar  gewoon lid J. F. Staal. 

Tot de handelingen, die verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben en van veel invloed kunnen zijn op de behartiging 
van de vakbelangen van den architect en op de -
schappij, behoort de instelling der  z.g. fusie-commissie, 
waartoe het hoofdbestuur, op voorstel van den heer  Alb . 
Otten en overeenkomstig den algemeen gevoelden wensch, 
het initiatie f heeft genomen. e commissie heeft tot taak 
te onderzoeken welke de meest gewenschte verhouding tus-
schen j  en Bond van Ned. Architecten zal zijn 
en na te gaan op welke wijze deze eventueel nader  zou-
den kunnen samengaan of meer  in het algemeen eenheid te 
bereiken zou zijn in het vakverenigingsleven der  archi-
tecten. 

e Bond verklaarde zich genegen tot medewerking; voor 
de j  hebben in deze commissie zitting de heeren: 
J. . W. . J. A. G. van der  Steur  en A. Versteeg; 
voor  den Bond de heeren: C. N. van Goor, A. J. Joling en 
J. P. Stok Wzn. e commissie heeft haar  rapport uitge-
bracht, dat nader  is toegelicht op de vergadering der  fusie-
commissie met de beide besturen op  Apri l

e zeer  gewaardeerde e gaf, evenals verle-
den jaar, den examens voor  bouwkundig-opzichter, bouwk.-
teekenaar  en uitvoerder  van bouwwerken, een belangrijken 
financiëelen steun, waardoor  gedeeltelijk in de behoeften 
van deze zich steeds meer  uitbreidende examens kon wor-
den voorzien. Uit den grooten toevoer  van candidaten en 
de vraag naar  gediplomeerden blijk t ten duidelijkste, hoe-
zeer  deze diploma's naar  waarde worden geschat. -
baar  wordt hier  de medewerking van allen herdacht, die 
ook dit jaar  de examens met goed resultaat hebben voor-
bereid cn afgenomen, inzonderheid de voorzitter  der
commissie, de heer  ,B. J. Ouëndag; de examen - commissie 
bestond uit de heeren: B. J. Ouëndag, voorzitter; . Bletz1, 
vice-voorzitter; . B. N. 'Bolderman, . van , J. -
lenschot, J. A. v. d. Sluijs Veer, mr. E. . P. -
boom, . A. Timmers, . J. s en . j  man, 
allen te Amsterdam; G. Versteeg, te Arnhem; J. . Gant-
voort, te ; . J. v. d. t , te 

; . Vrijenhoek en W. de Vrin d Jr., te 's-Gra-
venhage, J. J. van Noppen, te ; W. F. Overeijnder, 
J. van Wijngaarden, te ; F. de , te Zwolle; 

G. Stapensea, te Sneek, en W. de Jong, te Utrecht, terwij ] 
secretaris was de heer  J. Gratama. 

t verslag bevat voorts een overzicht van de adressen, 
verzonden in zake bouwkundige quaesties van publiek be-
lang. 

e leden van het hoofdbestuur  werden herkozen. t 
staat nu uit de heeren: A. Salm G.Bzn., J. . W. -
man, S. de Clercq, J. , B. J. Ouëndag, Alb . Otten, 
W. F. C. Schaap en Jan Stuyt. e heer . C. t 
heeft t jl . voor  het lidmaatschap bedankt. 

n de t is voorloopig niet voorzien, in 
verband met de hangende besprekingen in zake fusie tus-
schen j  en Bond v. Ned. Architecten. 

e heer  A. Salm G.Bzn. werd bij  acclamatie tot alge-
meen voorzitter  herkozen. 

. verslagen en de rekening en verantwoording (opge-
nomen in het .Bouwkundig Weekblad met het rapport der 
financiëele commissie) werden goedgekeurd. 

e ontvangsten bedroegen in t na-
deelig saldo is f

Voor  werd de begrooting in ontvangsten en uitga-
ven vastgesteld op

Benoemd werden tot eereleden de heer  Giovenale. voor-
zitter  van het  Architectencongres, te e in  tc 
houden, en de heer . E. Cannizzaro,  uitvoerend 
comité van het congres; tot eere-correspondent de heer 

i Biso, algemeen secretaris van dat uitvoerend comité. 
Bij  de mededeelingen van wege het hoofdbestuur  om-

trent het standpunt, dat de maatschappij  inneemt ten op-
zichte van actueele vraagstukken, betrekking hebbende op 
het beroep van den architect en de bouwkunst, deelde de 
voorzitter  eenige punten mede. e punten stonden 
op het werkprogram: i°. de rechtspositie van den archi-
tect tegenover  zijn cliënten;  het diploma van architect; 

 een nieuwe Academie van Beeldende . 
Wat aangaat het eerste punt, herinnerde spr. eraan, dat 

dit behandeld is door  den afgevaardigde der  maatschappij 
in het Comité-Permanent l des Architectes. n 
Nederland heeft de Bond van Nederlandsche Architecten 
de code van Guadet, spr. meent met eenige wijzigingen, 
overgenomen. e maatschappij  heeft dit onderwerp nader 
ter  hand genomen, en stelde eene commissie (de heeren 

e Groot, n en Ouëndag) in, ter  bepaling van de 
rechtspositie van den architect tegenover  opdrachtgever, aam 
nemer en personeel, een belangrijk rapport is daarvoor 
in bewerking, hetwelk binnenkort verschijnen zal. 

Wat betreft punt  wees spr. erop, dat het door  dc 
commissie van onderwijs goedgekeurde en door  het hoofd-
bestuur  overgenomen programma nader  nog op eene ver-
gadering moet worden vastgesteld. Aangezien er  omstandig-
heden zijn, dat dergelijke examens nog niet kunnen wor-
den afgenomen, is dit punt niet op de agenda van deze 
vergadering geplaatst, en zullen ook omtrent het diploma 
van architect nadere voorstellen worden gedaan. 

Omtrent punt  deelde spr. mede, dat tusschen de re-
geering en het gemeentebestuur  van Amsterdam eene over-
eenkomst is getroffen omtrent den bouw van een nieuwe 

e van Beeldende n in de uitbreiding-
Zuid . 

Voor  de volgende campagne blijf t o.m. over  eene nadere 
regeling voor  het uitvoeren van particulier  werk door  amb-
tenaren en omgekeerd het uitvoeren van werk voor  ge-
meente of staat door  particulier e architecten. 

Voorts heeft de maatschappij  mede geijverd voor  de toe-
treding van Nederland tot de Berner-conventie en is op het 
programma geplaatst de nadere bepaling en dc beharti-
ging van de belangen der  maatschappij  als vakvereeniging. 
Onder deze belangen wordt ook gerekend de reorganisatie 
van de bibliotheek der  maatschappij. Verder bestaat, met 

het oog op de meer  en meer gevoelde behoefte aan be-
kwame adviseurs voor  nieuwbouw en herbouw, het plan, 
niet alleen om bij  gemeenten aan te dringen op het instellen 
van schoonheidscommissies, maar  ook voorstellen te doen 
omtrent het oprichten van zoogenaamde B a u b e r a t h-
ui igss t e l l e n. 

Eene langdurige gedachtenwisseling werd gevoerd naar 
aanleiding van het door  den heer  Versteeg gesignaleerde 
feit, dat de jur y voor  de prijsvraag voor  een stadion, uit-
geschreven door  de maatschappij t Nederlandsche Sport-
park te Amsterdam is afgeweken van de algemeene regelen 
voor  nationale, bouwkundige prijsvragen (vastgesteld door 
Bouwkunst, Architectura , Bouwkunst en Vriendschap en den 
Bond van Ned. Architecten). 

n art.  dier  regelen wordt namelijk bepaald: Als be-
ginsel moet worden aangenomen, dat het werk van den 
door  de jur y eerstbekroonde onder  diens leiding worde 
uitgevoerd, onder  de bepalingen van de hier  te lande gel-
dende honorarium-regeling voor  architecten. 

Voor  het geval de prijsvraag-uitschrijve r  zich het recht 
wil voorbehouden om een ander  dan het eerstbekroonde 
werk te doen uitvoeren, moet het programma de voorwaar-
den van schadeloosstelling aan den eerst-bekroonde bevat-
ten. e voorwaarden nu komen niet voor  in bedoeld 
programma. 

e heer  Posthumus s (die met de heeren n 
en Berlage dc jur y vormde), betoogde, dat de jur y wel de-
gelijk getracht heeft deze voorwaarden in het programma 
voor  de stadion-prijsvraag te doen opnemen, maar  dat de 
verwezenlijking daarvan was afgestuit op den tegenstand 
der opdrachtgevers, in casu de heeren Van Aalst c.s. Zelfs 
opperden deze heeren de waarschijnlijkheid , dat het werk 
aan een buitenlandschcn architect zou worden gegund, bij-
aldien de jur y aan deze bepaling zou willen blijven vast-
houden. 

e jur y achtte het daarop, gezien de belangrijkheid van 
hel werk, in het belang van de Nederlandsche architec-
ten om in ieder  geval het werk hier  te houden, en zwichtte 
voor  den aandrang. 

t deze houding verklaarden zich verschillende leden 
van de vergadering ingenomen, o.a. de heeren e Groot 
en Poggenbeek. 

Anderen echter, o. a. de voorzitter  (de heer  Salm) en 
de secretaris (de heer  Gratama) achtten deze houding on-
juist. Zij  meenden, dat de jur y geene vrijhei d had om af 
te wijken van de algemeene regelen, maar  zich had moeten 
wenden tot de Permanente Prijsvraag-commissie, daar  aan 
haar  alleen de beslissing toekomt. 

Toen daarop de heer  Posthumus s als zijne mee-
ning uitsprak, dat de algemeene regelen, zooals ze daar 
liggen, onuitvoerbaar  zijn, (de heer  Poggenbeek merkte op, 
dat bij  de samenstelling te veel en te uitsluitend het belang 
der architecten in het oog is gevat) werd van de bestuurs-
tafel geantwoord, dat men gaarne te zijner  tij d tot wijzigin-
gen zal medewerken, maar  dat de regelen moeten worden 
opgevolgd zoo als ze daar  thans liggen. 

Waarop de heer  Posthumus s repliceerde, dat de 
voorzitter  dan ook had moeten bedanken voor  het lid-
maatschap van de jur y voor  de e prijsvraag, 
die ook niet den toets der  critiek kan doorstaan. 

e heer e Groot voegde hieraan toe, dat volgens hen 
die het standpunt-Versteeg declen, ook geen der  voor  die 
prijsvraag uitgenoodigde architecten had mogen meedoen, 
lot eene conclusie kwam men uit den aard der  zaak niet. 
Na nog eenige besprekingen werd de vergadering geschorst. 

Ue algemeene vergadering werd des namiddags voortge-
2 c t en was drukker  bezocht dan tevoren. Onder  de aan-
wi 'zigen bevonden zich eenige e hoogleeraren. 

^aar aanleiding van het -jari g bestaan der -

pij  wierp de voorzitter  een terugblik in het verleden. t 
-jari g cn ook het -jari g bestaan werden feestelijk ge-

vierd. Nu meende men het jubileum ook niet onopgemerkt 
tc mogen laten voorbijgaan en daarom werd ter  gelegen-
heid er  van de eere-prijsvraag ,,Godefroy"  uitgeschreven. 

Over  de ingekomen ontwerpen was de jur y teleurge-
steld. Ze voldeden niet aan de verwachtingen. e oorzaak 
hiervan kan in de eerste plaats onvastheid in architectuur 
zijn en tevens de heerschende bedrijvigheid in de bouw-
vakken, waardoor  velen 't te druk hebben om aan prijs-
vragen deel te nemen. 

e jur y kon niet besluiten de uitgeloofde medailles uit 
te reiken. t ontwerp van den heer  Streefkerk werd even-
wel geacht toch voor  eene belooning in aanmerking te 
moeten komen en verwierf daarom een prij s van f

Sinds het laatste herdenkingsfeest, dus in de afgeloopen 
tien jaren, heeft de j  het verlies te betreuren 
van verdienstelijke mannen. e voorzitter  herdacht o.m. 
mannen als , Willem Springer, Bleys, (ïosschalk. 
Bos en s . 

e bracht hij  aan den nestor  van de bouwkundigen 
dr. Cuypers. terwij l spr. tevens nog in het licht stelde op 
welke wijze de heeren W. J. de Groot, Ouëndag en de 
algemeen-secretaris, de heer  J. Gratama, in het afgeloopen 

-jari g tijdper k vele belangrijke diensten aan de p 
pij  bewezen hebben. 

Nadat de heer  Salm verschillende belangrijke momenten 
uit den arbeid van de laatste jaren gememoreerd had, gaf 
hij  het woord aan den n hoogleeraar i Evers, 
die eein feestrede hield, waarin deze een beschouwing gaf 
van de huidige architectuur. e rede werd verduidelijk t door 
fraaie lichtbeelden. 

S EN . 

Onder  voorzitterschap van den heer  C. J. W. de Jongh, 
uit n , heeft de Algemeene Nederlandsche Opzich-
ters- en Teekenaarsbond dezer  dagen te Utrecht zijn
algemeene vergadering gehouden. All e afdeelingen. op -
versum na, waren vertegenwoordigd. 

e begrooting voor  werd vastgesteld tot een be-
drag van f  aan ontvangsten en uitgaven. 

Besloten werd een onderzoek in te stellen naar  de hygiëni-
sche toestanden op de teekenbureaux en een actie tot ver-
betering daarvan te voeren. 

l zal worden verzameld voor  het zenden van 
een adres aan de regeering om de technici in de Onge-
vallenwet op te nemen. 

Gepoogd zal worden in de gemeenteraden een pleidooi 
geleverd te krijgen voor  het toekennen van  dagen vacan-
tia Aan gemeentebesturen, directies van rijksinrichtinge n 
en particulier e instellingen zal het verzoek gedaan wordenj 
aan alle technische ambtenaren bij  indiensttreding de regle-
menten of verordeningen, waaronder  zij  werken, ter  hand 
te stellen. 

e heer . Vrijenhoek hield een inleiding over  de vraagj 
welke houding dc Bond zal aannemen ten opzichte van het 
oprichten van middelbare technische scholen. 

Naar  aanleiding van een betoog van den heer . Vrijen -
hoek over  de wenschelijkheid. zooveel mogelijk ongewenschte 
krachten uit het vak te weren, werd besloten, in de af-
deelingen deze kwestie ter  sprake te brengen en als eisch 
te stellen aan het diploma voor  bouwkundig opzichter  van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, dat de 
candidaat bouwkundig-opzichter  ten minste  jaren als ad-
junct- of opzichter  moet werkzaam geweest zijn. 

t  tegen  stemmen werd besloten, een bezoldigd 
bestuurder  aan te stellen voor  een half jaar. ingaande  Tuli , 
met machtiging aan het bondsbestuur, zoo mogelijk de aan-



stelling te verlengen tot de volgende algemeene vergadering. 
t salaris zal f  per  jaar  bedragen. 
Tot voorzitter  werd herkozen de heer  C. J. W. de Jongh 

en tot penningmeester  de heer . Vrijenhoek. beiden uit 
n ; tot bestuursleden werden gekozen de heeren 

C. . Wassenburg Jr., uit Amsterdam, en J. van Gelder  Jr., 
uit . 

Tot redacteur  van het bondsorgaan werd herbenoemd 
de heer  J. B. . , uit n . 

Na uitvoerige besprekingen werd met  tegen
stemmen besloten tot deelneming aan de betooging voor 
algemeen kiesrecht. 

t bondsbestuur  zal een commissie benoemen om de 
mogelijkheid te onderzoeken het fondswezen te /eorgani-
seeren, opdat de afdeelingen van de gemeentelijke werkloo-
zenfondsen zullen kunnen profiteeren. 

Ter gelegenheid van het -jarig e bestaan van den Bond 
zal er  een feestuitgave in boekformaat verschijnen. 

T VA N E Y in zake Prijsvraag voor  een 
Affich e voor  de e Gastentoonstelling te 
Amsterdam. 

Amsterdam, i

e Jury, bestaande uit de heeren . P. C. de Bazel, Jos. 
Cuypers. C. \V. Nijhoff , . N. d t cn J. van 

m  Chattel, directeur  der
wenscht haar  rapport over  de ingekomen ontwerpen door 
de volgende algemeene opmerking te doen voorafgaan. 

t zij  het betreurt, dat — ondanks het principieel zui-
vere programma en ondanks de ruime belooning — klaar-
blijkelij k verscheidene der  beste decoratieve kunstenaars zich 
van mededinging hebben onthouden, hetgeen de meening 
kan versterken, dat zelfs onder  zeer  gunstige omstandig-
heden door  een prijsvraag zelden het groote resultaat ver-
kregen wordt, dat er  vaak maar  al te zeer  van wordt ver-
wacht. 

Bij  een eerste schifting door  de Jury vielen  ont-
werpen, onder  de volgende motto's ingezonden, reeds dade-
lij k af: 

Adspirant , 

Avondspin, 
e . 
e Vooruitgang, 

r , 
Energie, 
Fiat x (1), 
Fiat x , 
Fossile Varen, 
G. A. S.. 
Gasilliminatie, 
Gasketel, 
Geel en Blauw, 
Glück Auf , 

 Auf , 
. , 
 armen, 
.  T., 

l  ontwerpen), 
, 
, 
, 

t en , 
t en Warmte, 
, Warmte en Beweegkracht, 

N. 15. Onder de totaal  ontwerpen waren er  enkele met gelijkluidende 
motto's ; dergelijke zijn in dit rapport onderscheiden door  toevoeging van 

) en . 

. 
Omnia, 
Palm, 
P. . . 
Schets in bruin , geel en indigo, 
Simboliek, 
Spoed, 
Steeds beter . 
Toeval en gevolg, 
Trio , 
Vulcan, 
Wereldlicht , 
xxxxx. 
Sommige der  inzenders hadden niet aan het programma 

voldaan, verreweg de meeste ontwerpen, vallend onder  deze 
eerste schifting, toonden echter  volgens het oordeel dei-
Jury een volkomen gemis aan die kunstvaardige eigen 
schappen, welke in de allereerste plaats door  de Jury ge 
eischt werden, wilde een ontwerp ooit voor  bekroning in 
aanmerking komen. 

Bij  een tweede schifting vielen als te mager  van vinding 
de ontwerpen, ingezonden onder  de motto's , 
„Janni "  en , af. Te meer  daar  deze ontwerpen ook 
te zeer  iedere wel overwogen decoratieve vormgeving mis-
ten. Verder viel ook het ontwerp „Gas" , hoewel niet 
onverdienstelijk, af. 

Ook de  onder  de motto's: " , 
, e Gastentoonstelling"  en s 

triae"  werden door  de jur y ongeschikt geacht. Wel toon 
den deze ontwerpen een zeker  vermogen tot naturalistisch 
uitbeelden, maar  van eenig waarlij k decoratief oplossen van 
het gegeven was geen sprake. 

Na deze schiftingen bleven behalve de bekroonde ont-
werpen, nog de volgende over: „Begin" . ,,Beter  getracht 
en verloren, dan nimmer getracht", „Gas" , e 

. „Nelly" , „Publicatie" . . „Vincent "  cn e 
Vlam" . 

Ten slotte liet de jur y echter  deze ontwerpen één voor  één 
vervallen en wel om de volgende redenen: 

„Publicatie " l handig, tc verwaaid en zonder 
veel zin voor  het doel. 

e Vlam"  — Niet sterk van expressie ondanks de ge-
zochte hevigheid. Echter  niet zonder  levendigheid, durf en 
talent. 

„Nelly "  — t waardeerbare qualiteiten, maar  wat zin 
loos, ornamentale hoekoplossingen rond den cirkel veel te 
groot. 

,,Beter  getracht en verloren, dan nimmer getracht"  — 
Wat stijf , koud en niet fraai van kleur. 

„Gas" ) — t waardeerbare eigenschappen, maar 
wat rammelend, zonder  eenheid tusschen het realistisch fi-

 en de ornementaties. 
"  — Niet zonder  eenige deugden, maar  saai. 

„Vincent "  — Grof, schijnbaar  moderne techniek, maar 
inderdaad zéér ouderwetsch van geest. 

"  — Braaf, maar  oninteressant. 
„Begin "  — Zoo men wil, nog braver, nog oninteressan 

ter, maar  niet zonder  goeden wil, te veel geïnspireerd op 
techniek voor  houtsnede. 

Ten slotte bleven er  vij f ontwerpen over, die door  de 
jur y geacht werden de besten te zijn en wel die, onder  d ' 
motto's , t en Warmte" . „Triplex" . „Eurytl i 
mie" , „Gasbedrijf "  en "  ingezonden. 

, t en Warmte" . 

h van opvatting en aardig idee. t ontwei;» 
zou echter  naar  de meening van de jur y door  de
op ware grootte niet winnen. n valt noch uit d. 
bijgaande lithografische proef, noch uit de behandeling van 
het ontwerp zelf op te maken, dat de vervaardiger  de rijk e 

mogelijkheden van het lithografisch procédé in drie kleu-
ren genoegzaam zou kunnen benutten. Naar  de meening 
van de jur y zou het ontwerp zich zeer  goed leenen om 
mechanisch gereproduceerd en verkleind te worden en in 
dien vorm als reclamemiddel dienst te doen. 

„Triplex" . 
l zwak, ja bijna kinderachtig van ornamentale in-

deeling, vormgeving en letterverdeeling. toonen de figuren 
onmiskenbare verdiensten en het ontwerp zou zich voor 
affiche desnoods wel leenen, ware het niet, dat dc voor-
stelling de beteekenis der  gasindustrie te klein-huiselijk 
slechts had verbeeld. e bijgevoegde lithografi e is boven-
dien een werkstuk, dat allerminst blij k geeft van het ver-
mogen om het lithografisch procédé als decoratieve tech-
niek te benutten. 

..Eurythmie" . 
Ofschoon rij k van vinding en bewerking en met niet 

te onderschatten fraaie decoratieve qualiteiten, is het ge-
heel eenigszins verward, het figuratieve deel daarenboven 
zwak van teekening, en ook wordt te zeer  de eenheid 
gemist tusschen de ornamentaal doorgevoerde omlijsting en 
het te weinig ornamentaal verwerkte middenstuk. 

..Gasbedrijf" . 
t ontwerp, hoewel te nuchter  en droog van vinding, 

heeft door  de geserreerde vormgeving, aangename verdeeling 
en kleur  en de decoratieve opvatting onmiskenbaar  goede 
eigenschappen, maar  het geheel is toch te patroonachtig 
en mist te zeer  een levendige decoratieve uitbeelding. 

. 
Ofschoon dit ontwerp niet vri j  van zwakheden is, zoowel 

in het figuratieve deel als in de niet klaar  genoeg ver-
werkte ornamentiek, besloot de Jury nochtans met alge-
meene stemmen aan dit ontwerp den eersten prij s toe te 
kennen en aan den ontwerper  de uitvoering op te dragen, 
overtuigd als zij  was, dat, waar  zoovele prijzenswaardige 
eigenschappen van opvatting, kleur  en bewerking vereenigd 
werden aangetroffen en de ontwerper  tevens blij k gaf het 
lithografisch procédé te kennen en in zijn aard le be-
grijpen, hij  — naar  te verwachten is — in staat zal blijken 
na wijziging van enkele onderdeelen het ontwerp tot ten 
goed affiche te kunnen verwerken. 

e vervaardiger  hiervan bleek te zijn de heer  Jac. Jon-
gen Jzn., te Purmerend. 

Verder  besloot de Jury den tweeden prij s te verdeelen 
tusschen de ontwerpen, ingezonden onder  de motto's: 

„Triplex" , „Eurythmie "  en „Gasbedrijf" . 
e vervaardiger  van het ontwerp „Eurythmie "  wenschte 

echter  zijn naam niet openbaar  gemaakt te zien en wei-
gerde eveneens de belooning te ontvangen, zoodat ten slotte 
de tweede prij s verdeeld werd tusschen „Triplex "  en ,,Gas-
bedrijf" . 

Bij  opening der  enveloppen bleek de vervaardiger  van 
het ontwerp „Triplex "  te zijn de heer . J. Wolter  te 

n (Gooi) en die van het ontwerp „Gasbedrijf "  de heer 
Tj . Tjeerde te Amsterdam. 

e Jury, 

. E . 

JOSEP . J. . 

C. W. . 

. N. . 

J. VA N U . 

a.s. alhier, zijn door  de jury , bestaande uit de heeren 
W . , b s en Jan Wolff , bekroond met 
den ien prij s ad f  het ontwerp , vervaardi-
ger . J. Eshuijs, , en met den  prij s ad 
f  het ontwerp n den Werker" , vervaardiger  G. Wes-
terhout te Utrecht. 

L e e s t a f e l . 1 
G . No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. Jury-

. Eereprijsvraag Godefroy. — Afdeeling 's-Gravenhage. Voordracht 
van . A. Aldridg e op  Apri l en i

m W o o n s t a d !, met afbeeldingen. 
e P r i j s v r a a g voor  het c . 

e p l a a t . Afbeeldingen overgedrukt uit e Bauformen". 

, No. t  O - j a r i g b e s t a an v. d. -
pij  tot bevordering der  Bouwkunst. 

B o e k b e s p r e k i n g. Vormharmonie, door  J. . de Groot. 
. ()ver  de verhoudingen van trappen, door  C. N. van Goor. 

A m e r i k a a n s c he beroepsprincipiën. 

E , No. t . o g i s c h e in de ontwikkelin g 
der Bouwkunst, fragment van . A . Pit uit Utrechtsche bijdragen voor 

e en Geschiedenis. 

W o n i n g - v e r e e n i g i n g en met . door  J. van der  Breg-

gen. c. i. 

e p l a a t . s in de n te , arch. 

Jac. v. Gils. 
E , No.  E e n i ge m e d e d e e l i n g en over  den aan-

leg van Staatsspoorwegen in Ned. ë en over  het spoorwegplan in 
Zuid-Sumatra. Voordracht gehouden in de vergadering der  Afdeeling voor 
Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie van t  door . P. O. . 
Wijnmalen c. i., met afbeeldingen. 

e b a s i s m e t i ng te Sampoen met Jaderin's basistoestel, door  J. . 

G. Schepers c. i. met afbeeldingen. 

n s t u k k e n. Stationsinrichtingen te , door . 

. G. N. Bouricius. 
 (B. v. T.), No.  Officieel gedeelte. — 

Commissie voor  de Statistiek. — u van den B. v T . — 
Berichten. — Aankondiging van Tergaderingen.  Verslagen van vergade-
ringen. — . — n voor  scheepsgebruik (slot). — 
Gemengd. — Boekbespreking. — 

E , No. e l Congres voor 
de Bouwbedrijven te . 

E en e r n s t i ge waarschuwing. 
E en f l i n k besluit. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. m i

E E . No. t snel-stoken. 

— Verhardin g van Cement-mortels bij  vorst. 

E , uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat in All .
On ze B r a nds to f fen: . Stavorinus. — s o v er  E v o l u t i e : . 

Scheringa. — S t o o m k e t e l s: Jan Gaillard , w. i. — s o v er  „ W e r-
v e i s " : . Z. P. Eouman. — J e an J a c q u es u a ls bo ta-
n i s t (slot): J. C. C. — e i n v l o ed van e l e c t r i s c he s t r o o m en 
op G e w a p e nd Be t O n : J. . E. . — W i n d w er  k i n g e n : 
G. J. A . . — E en f o t o van de z o n s v e r d u i s t e r i n g: . 
Geevers. — S t e r r e n k u n d i g e n v o or  den zo-
mer van . V. — E e n v o u d i ge P r o e v e n: e 
a a n t r e k k i n g en a fs too t i n g : . A. J. C. Snijders. — e 

. — B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s p o n d e n-
t ie. —  a a n d e 1 ij  k s c h W e e r b e r i c h t : C. . de Veer. 

Gemeng d Nieuws . 

. S . 
Bij  de prijsvraag, uitgeschreven door  den Nederlandschen 

Stukadoors-Patroonsbond, voor  een rcclamebiljet voor  de 
door  dien Bond te houden vaktentoonstelling in October 

. 

G e m e e n t el ij  k Bouw- en W o n i n g t o e z i c ht te A m s t e r d am 
e werkzaamheden bij  den dienst van het gemeentelijk bouw- en wo. 

ningtoezicht zijn in de laatste jaren ten gevolge van de bijzonder  krachtige 
verlevendiging in het bouwbedrijf en van de toenemende bemoeiingen bij  de 



[ E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken in 
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toepassing der  Woningwet, zoozeer  toegenomen, dat deze door  het thans 
aan dien tak van dienst verbonden personeel, hetwelk in  en
tijdens de groote slapte in het bouwbedrijf , was ingekrompen, niet langer 
kunnen worden beheerscht. r  B. en W. is dan ook een voordracht in-
gediend om tot uitbreidin g van het personeel over  te gaan. e uitbrei -
ding zal in de eerste plaats bestaan in de aanstelling van twee adjunct-
inspecteurs bij  de afdeeling woningtoezicht en twee woningopnemers. 

Tevens wordt voorgesteld liet bureau-personeel, belast met het verrichten 
van schrijf - en teekenwerk. te vermeerderen. 

Van deze gelegenheid maken B. en W. tevens gebruik om een voorstel 
te doen met betrekking tot de financieele regeling der  uitgaven ten gevolge 
van de aanstelling van twee ambtenaren bij  den dienst, op welke aanstel-
ling bij  het opmaken der  begrooting voor  dit jaar  niet was gerekend. 

e kosten aan vorenbedoelde uitbreidin g verbonden, worden over  een 
vol jaar  gerekend, geraamd op f .1. 

T o r e n b r a n d e n en l o o d g i e t e r s. 

e heer  Brouwer, gemeente-bouwmeester  te , heeft een mid-
del bedacht om het soldeeren op daken, dat bij  de minste onvoorzichtigheid 
zoo gemakkelijk tot ongelukken leidt, minder  gevaarlijk te maken. 

e . Ct."  beschrijft de eenvoudige, maar  doelmatige vinding aldus : 
.;Op den Abdijtoren , ter  hoogte van ruim vijlti g meter, is men bezig 

scheuren te soldeeren in een vloerbedekking. e wijze waarop 't werk 
wordt verricht is de volgende. 

e bout wordt beneden verhit. j  wordt in een bus gedaan en dan 
opgelieschen. e constructie dezer  bus is 't juist, die waarborgt dat de 
bout niet afgekoeld boven aankomt. e bus is gemaakt met dubbele wan-
den en bodem en voorzien van eenzelfden deksel. e tusschenruimte is 
gevuld met asbest. Zoodra de bout er  in is gedaan, wordt de bus afgesloten 
en langs den buitenkant van den toren opgehaald. Wanneer  deze boven 
aankomt, na een reis door  het luchtrui m van ruim anderhalve minuut, is 
de bout uitstekend voor  het werk geschikt. Op de plaatsen die gesoldeerd 
moeten worden, ligt het soldeersel in smalle en dunne reepjes opgestapeld 
en 't opdrukken van den bout doet onmiddellij k het metaal smelten." 

B a e r 1 o. 

t kasteel Baerlo. te Baarlo , een van de oudste riddersloten in ons 
land, dagteekenend van de regeering van Wille m van luliers, hertog van 
Celder, vóór  zal zeer  waarschijnlij k in den ouden stijl gerestaureerd 
worden. 

t kasteel ligt in de onmiddellijk e nabijheid van de kom van het dorp. 
t is. daar  het geregeld bewoond is. in goeden staat bewaard gebleven. 

n den loop der  eeuwen hebben verbouwingen plaats gehad en is o.a. de 
vroegere ingang met een ophaalbrug aan den westelijken vleugel vervallen 
en vervangen door  een toegang in den zuidelijken gevel, dien men kan 
bereiken over  het erf van de naastliggende boerenwoning. Vooral kort na 

 is er  gemoderniseerd door  het dunner  maken van de muren op enkele 
plaatsen en het dempen van een gedeelte der  grachten. r  overigens 
bleef het gebouw intact en vertoont het met zijn talrijk e kleinere en grootere 
vertrekken, biunenpleintjes, kelders en torens, nog het type van een dier 
ridderkasteelen. die in de  en  eeuw wel de belegering door 
een paar  duizend voetknechten durfden weerstaan. 

Sedert  behoort het goed in eigendom aan de familie d'Er p . 
e tegenwoordige eigenaar  is . B.on d'Er p de Baerlo et , Belgisch 

gezant aan het Vaticaan. s zoon, Walram d'Erp , onlangs in het huwelijk 
getreden, heeft het plan tot restauratie opgevat. Gedurende eenigen tij d is 
het kasteel bewoond geweest door  den kunstschilder  Alb . Neuhuys. 

e m u u r s c h i l d e r i n g e n v an . 

n meldt ons uit Amsterdam : 

Xaar wij  vernemen is na langdurige onderhandelingen tusschen het ge-
meentebestuur  van Amsterdam, vertegenwoordigd door den stadsadvokaat 

. , en den kunstschilder  l'rof . , wiens belangen door 

. Giltay Veth worden waargenomen, een schikking tot stand g-;komen, 
waardoor  aan een jarenlang voortgeduurd hebben conflict een einde is ge-
komen. n zal zich herinneren, dat tijdens den Beursbouw door  den ar-
chitect Berlage uit naam van het gemeentebestuur  aan den heer n 
de tweeledige opdracht is verstrekt om voor  de zaal der r  van -
handel in het Beursgebouw een geschilderd en een gebrand glasraam te 
vervaardigen en om den wand en het plafond der  zaal te beschilderen met 
figurale versieringen. t glasraam was bij  de voltooiing van de Beurs ge-
reed, doch bij  de uitvoering van het tweede deel van de opdracht rezen 
allerlei moeilijkheden; met name werden al spoedig klachten overdeacous-
tiek in de zaal vernomen. 

Proeven door  de commissie van advies voor  den beursbouw genomen 
deden constateeren, dat slechts door  bekleeding der  wanden verbetering zou 
zijn te krijgen , waardoor  echter  het architectonisch karakter  der  zaal geheel 
zou worden gewijzigd en de opdracht voor  de muurschilderingen onuitge-
gevoerd zou moeten blijven. s waren door  verloop van tij d de be-
talingstermijnen van het contractueel aan den heer n verschul-
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De geminacht e Negentiend e Eeuw. 

n de „Bouwwereld"  van i j.1. troffen wij  een 
artikeltj e aan getiteld: t op een geva.irlijken 
weg?"  een ,titel. die men lezen kan als een waarschuwende 
vraag of als een vragende waarschuwing, maar  die in elk 
geval een waarschuwend betoog doet verwachten. 

Aanleiding daartoe  de schrijver  in een zinsnede uit 
het jaarverslag ,van den Bond t over  het afge-
loopen jaar, luidende: 

„To t het laatst der  achttiende eeuw is te schoonheid van 
Nederland vrijwel ongerept gebleven. Steeds kwam tot dien 
tijd . als .veranderingen gemaakt werden, nieuwe schoonheid 
in de plaats van de oude die verdween. r  de negentien-
de eeuw zwaaide zonder  mededoogen den moker, dempte 
wateren, deed ,gedenkteekenen verdwijnen, zonder iets te 
kunnen voortbrengen, ,dat met het oude op één lij n mocht 
worden gesteld." 

t oordeel over  de negentiende eeuw acht de schrijver 
in de eerste plaats ongemotiveerd, maar  het groote gevaar 
schuilt z. i. daarin, dat t de neiging schijnt te 
hebben zich te stellen voor  alles op behoudend, d.w.z. ar-
cheologisch standpunt. 

, wanneer  men het verslag leest, dan valt het 
op. dat de actie van den bond voor  een groot deel betrek-
king had op het behoud van monumenten, een zaak waar-
mede zich tegenwoordig meerdere vereenigingen bczighou-
den. Aan een nieuwe, in hoofdzaak, archeologische vereeni-
ging bestaat voorzeker  geen behoefte, maar  men moet niet 
V|rgeten. dat het doel van t is. het behoud van 

de schoonheid van Nederland en dat met dit doel voor 
oogen, de bond wel niet anders kan dan zich het lot 
der monumenten aantrekken. Veronachtzaamde hij  dit deel 
van zijn taak. dan zou daarop zeker  gegronde aanmerking 
te maken zijn. Thans wordt hij  verdacht van te veel ijver 
in deze richting , wordt die richtin g gevaarlijk geacht en 
verondersteld, dat zeer  velen t niet op dien weg 
zullen willen volgen. Te veel ijver  leidt tot overdrijvin g 
en is dus niet aan te bevelen, maar  of het gevaar  nu 
wel zoo groot is, als de schrijver  in de „Bouwwereld" 
meent, dat gelooven wij  niet. t is een jonge 
vereeniging. die met groote voortvarendheid haar  taak heeft 
aanvaard; zij  zal een volgend jaar  misschien in haar  actie 
nog wel eens critiek te verduren hebben, maar  al doende 
zal zij  toch den rechten weg wel vinden, om haar  veelom-
vattend programma af te werken. e taak van t 
moet o. i. in hoofdzaak zijn medewerken, bevorderen, steu-
nen, initiatie f nemen en de zaken op gang brengen. Ziet 
men daarvan effect, ziet men dat er  gang in komt. dan 
zal in vele gevallen de bond zich weder  kunnen terugtrek 
ken en verderen arbeid aan tinderen overlaten. Zot) moet 
het, dunkt ons. ook met de bescherming der  monumenten 
gaan. t heeft zich b.v. nu aangesloten bij  de be-
weging, door  den Xederlandschen Oudheidkundigen Bond 
begonnen, om tot een bescherming door  de wet te geraken. 
Uitstekend! Wanneer  zulk een wettelijke regeling eenmaal 
verkregen zal zijn. zal. naar  men hopen mag, een particu-
liere politie, ter  handhaving daarvan, niet noodig zijn. 

N Z &  CC) A  S T U A . 
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t zal dan wellicht op ander  gebied weder  werk 
vinden, net zoo lang tot de schoonheid van Nederland 
waarop zich nu, naar  men verwacht, de moderne schoon-
verzekerd is. zoolang Nederland bestaat. 

e waarschuwende vraag: t op een gevaar-
lijken weg?"  behoeft ons niet zoo erg te verontrusten, maar 
bij  de zinsnede uit het jaarverslag, die wij  boven aanhaal-
den, moeten wij  toch nog even stilstaan. t spreken 
niet zoozeer  conservatieve of archaeologische neigingen, dan 
wel een oppervlakkigheid in het beschouwen van eigen 
tijd . die ons doet veronderstellen, dat de secretaris, die 
het jaarverslag samenstelde, aan het einde van zijn arbeid 
genaderd, de dupe is geworden van een .,slip of the pen". 

„To t het laatst der  achttiende eeuw is de schoonheid van 
Nederland vrijwel ongerept gebleven". e kan men dit 
weten ? t zou een uitgebreid historisch onderzoek ver-
eischen. om deze stelling te bewijzen. Ten allen tijd e zoo 
voor  als in de achttiende eeuw zijn er  menschen geweest, die 
voor  de schoonheid van Nederland weinig gevoelden. Oor-
logsgeweld in de middeleeuwen, beeldstormers, watergeu-
zen, Spaansche troepen, hebben heel wat schoonheid ver-
nield, waarvoor  op vele plaatsen later  nieuwe schoonheid 
in plaats kwam. maar  in vele gevallen ook niets. , 
kloosters, kerken, stadspoorten, adellijke woningen zijn voor 
dc zeventiende eeuw verdwenen in zoo grooten getale, dat 
het overgeblevene haast uitzondering werd. n onze gou-
den eeuw treurde men daar  niet om. maar  thans bejammert 
men het. En wat deed de achttiende eeuw? Zij  brak weer 
af wat de zestiende en zeventiende gebouwd hadden en zette 
er  niet altij d iets gelijkwaardigs voor  in plaats, maar  erger, zij 
liet ontzachlijk veel ten prooi aan verval en scWep daardoor 
wel hier  en daar  een schilderachtige ruïne, maar  leverde ook 
menig gebouw aan het nageslacht over  in een toestand, zoo-
danig, dat aan behoud of herstel niet meer  gedacht kon 
worden. 

Toen kwam de Fransche tijd . die het land uitputt e en daar-
na cle negentiende eeuw. Toen werd al wat van de Schoon-
heid van Nederland overgebleven was bij  de Schoonheid 
van Frankrij k ingelijfd . e glorie van onze zeventiende eeuw 
moest dienst doen. om den luister  van het Fransche keizerrij k 
te verhoogen. 

n van bouwkunst had Frankrij k genoeg, die 
werden ons gelaten, maar  wie zag er  naar  om ? En wie kon 
er  zich in de eerste jaren van het k der  Neder-
landen voor  interesseeren ? 

e , wien men niets teruggegeven had van de goe-
deren die zijn voorvaderen bezeten hadden, maar  die de 
revolutie had verbeurd verklaard ? e . die han-
den vol werks had met de organisatie van den nieuwen staat 
van zaken, die eigenlijk eerst na  vastere vormen ver-
kreeg ? Neen. en ook particulieren, die blijd e waren een 
deel van hun fortui n gered te hebben uit den bajert. hadden 
wat anders te doen. dan het instandhouden van de schoon-
heid van Nederland. t volk had allereerst brood noodig 
op tafel, aan bloemen kon voorloopig niet worden gedacht. 
Was het wonder, dat in verschillende steden de huizen wer-
den afgebroken, om groentetuinen te maken op de vrijko -
mende terreinen, kan het ons nog verbazen, dat men in 
Friesland de Stinsen afbrak, om steenen te krijgen voor  dc 
straatwegen. Wij  mogen den toestand zoo treuri g vinden als 
wij  verkiezen, maar  het was eenvoudig een gevolg van de 
tijdsomstandigheden, dat er  met sloopen meer  te verdienen 
viel dan met bouwen. Wij  zijn onbillijk , wanneer  wij  onze 
voorgeslachten der  negentiende eeuw beoordeelen. zonder 
de tijdsomstandigheden in aanmerking te nemen, wij  zijn 
ondankbaar.'  wanneer  wij  beweren, dat zij  niets voortbrachten, 
dat met het oude op één lij n mocht worden gesteld. 

t hetgeen de negentiende eeuw voortbracht, men moge 
daarover  oordeelen, zooals men wil. is de bodem bereid, 

waarop zich nu naar  men verwacht de moderne schoon-
heid zal gaan ontwikkelen. 

Ons nationaal bewustzijn is in  wel ontwaakt, dit 
feit zal het volgende jaar  met vele vermakelijkheden wor-
den herdacht, maar  wij  zijn toch eigenlijk in de tweede 
helft der  negentiende eeuw goed wakker  geworden. Nog 
lang hebben de Fransche invloeden nagewerkt, in onze 
taal en gebruiken waren wij  half verfranscht. in onze bouw-
kunst waren wij . van het eind der  zeventiende eeuw af, 
zoo gewoon geraakt de Franschen na te volgen, dat wij 
aanvankelijk daarmede bleven voortgaan. e Belgische op-
stand bracht ons wat verder  van Frankrij k af, daarna onder-
vonden wij  den invloed van het ontwaken van het volks-
bewustzijn in d cn in onze bouwkunst werd die 
invloed vooral na  overheerschend, al bleven ook som-
migen getrouw aan de Fransche tradities, waaraan een 
verbazingwekkend taai leven niet kan worden ontzegd. En 
toen eindelijk, in het laatste vierdedeel der  negentiende 
eeuw, begon het nationaal bewustzijn zich te uiten in dc 
herleefde belangstelling voor  de e ; 
en de dikwijl s onbeholpen navolging daarvan. Van beter 
gehalte was de gothiek. die daarnevens ontstond, in den 
bouw van vele kerken en gestichten, maar  die men niet 
als nationaal wilde erkennen, omdat zij. al was het ook 
uit de verte, aan de middeleeuwen herinnerde. 

Toch zou het wel eens kunnen blijken , dat wij  aan die 
gothiek meer  tc danken hebben, dan aan al de andere min-
der  rationeele navolgingen. Wanneer  men verband gaat 
zoeken tusschen de werken onzer  meest gevierde bouw-
meesters van heden met die hunner  voorgangers, dan komt 
men op een enkele uitzondering na veel eerder  terecht 
bij  de school van Cuypers, dan bij  eenige andere richting . 

t het noemen van dezen naam is reeds de bewering 
ontzenuwd, dat de negentiende eeuw niets heeft kunnen 
voortbrengen, dat met het oude op één lij n mocht wor-
den gesteld en er  zouden heel wat meer  namen genoemd 
kunnen worden, namen van mannen, die hun leven lang 
met volle toewijding van al hun gaven de bouwkunst heb-
ben gediend en wier  werk niet verdient, tot het minder-
waardige te worden gerekend. 

t opkomend geslacht van bouwmeesters gaat zich in 
den regel niet te buiten aan waardeering voor  het oudere 
voorafgaande, trouwens de onderlinge waardeering van el-
kanders arbeid laat nog steeds in kunstkringen veel te 
wenschen over. 

t is waarschijnlij k altij d zoo geweest en zal misschien 
altij d zoo blijven. n ons vrij e land staat het ieder  kun-
stenaar  vri j  zijn kunstbroeders allen voor  prullen te hou-
den, het staat een besloten kunstkrin g vrij , zich op een 
bepaald standpunt te stellen en alle andere opvattingen 
te negeeren, al wat niet uit zijn boezem voortkomt ge-
rin g te schatten, maar  een bond als t mag zich 
niet laten influënceeren door  de exclusieve meeningen van 
bepaalde kringen. 

t moet zich op een standpunt stellen, verhe-
ven boven alle exclusivisme, vanwaar  met onbevangen blik 
het verleden en het heden kan worden overzien, immers: 

n 't verleden ligt het heden, 
n 'tgeen is, wat komen zal." 

Wi j  willen geen oogenblik trachten te beweren, dat de 
negentiende eeuw geen schuld heeft aan de misstanden 
van heden. Wij  erkennen grifweg, dat zij  heel veel leelijks 
op haar  geweten heeft, maar  wanneer  wij  nu aannemen, 
dat wij  beslist den beteren weg hebben gevonden, wat 
nog bewezen zal moeten worden, dan mogen wij  zeker  niet 
vergeten, dat die weg is aangewezen en gedeeltelijk ge-
ëffend, door  de negentiende eeuw, waarin toch ook 
nog wel menschen geleefd hebben, die oog hadden voor 
de schoonheid van Nederland. 

De Rotterdamsch e Raadhuisbouw . 
t het niet van een leien dakje zou gaan met den 

n . werd al door  velen ver-
ondersteld, toen er  een en ander  bekend begon tc worden 
omtrent de wijze, waarop men deze zaak zou behandelen. 

r  wie had kunnen veronderstellen, dat een der  eerste 
maatregelen, die genomen werden, de uitnoodiging van 
eenige architecten tot deelneming aan een besloten prijs-
vraag, reeds een storm in den lande zou verwekken zooals 
wij  er  in lang geen gekend hebben; een storm van ver-
ontwaardiging opgestoken in de kringen der  architecten 
zelf en overgeslagen in de dagbladpers. 

e de architecten over  het geval denken deelden wij 
reeds mede: thans volge hier. wat het ,,Vaderland"  er 
dezer  dagen over  schreef, onder  het opschrift: 

N G E E N G E V A E 

t is weer  een heele reeks voorbeelden van wanb.grip 
en parti-pris . die officieel m te aanschouwen geeft, 
nu het plannen beraamt tot het bouwen van een nieuw 
stadhuis, 't t waarlij k wel alsof er  tegenwoordig een 
noodlot rust op de gemeentebesturen, dat zij  zich in hun 
vingers moeten snijden zoodra zij  er  over  denken te gaan 
bouwen. 

n kent de, overigens nog maar  korte, historie van 
dat e stadhuisplan : m wil een nieuw 
stadhuis bouwen. n wenschte daarvoor  een besloten prijs-
vraag uit te schrijven en benoemde een commissie die zou 
hebben vast te stellen wie tot deelname aan die prijsvraag 
zou worden uitgenoodigd en aan wien van die deelnemers 
ten slotte den bouw behoorde te worden opgedragen. Wij 
zouden kunnen vragen waarom geen open prijsvraag werd 
uitgeschreven, maar  zullen dat nu niet doen en maar  aanne-
men, dat tot zoover  alles in orde is. r  nu komt de eerste 
dwaasheid. e commissie wordt samengesteld uit archi-
tecten. Natuurlijk . r  toch niet zóó natuurlij k of men 
zet er  óók in een aantal menschen die wellicht een voor-
trefflijk e figuur  zouden maken als beheerders van stoom-
vaartmaatschappijen of veemen. maar  die geen architecten 
hebben in hun naaste of verste familie of ooit daarin heb-
ben gehad en die óók nooit blij k hebben gegeven van 
architectuur  ook maar  't minste spoor  van begrip te heb-
ben. Zoodat ieder  vooraf op zijn vingers kan natellen, dat 
de beslissingen van die commissie, waarschijnlij k geheel 
maar  .althans voor  een goed deel. er  naast zullen zijn. 

En jawel, 't eerste wat die commissie doet is dan ook 
een domheid. Zij  sluit n.1. van deelname aan die prijsvraag 
uit den man. die ieder  verstandig mensch dacht dat daar-
toe in de eerste plaats zou worden uitgenoodigd, omdat 
hij  de meest vooraanstaande is van de tegenwoordige Ne-
derlandsche architecten. Een zóó groote en onwaarschijn-
lijk e domheid is dit. dat. ik meen drie en zestig menschen 
die er  wèl verstand van hebben, stuk voor  stuk een hoe-
is-'t mogelijk-gezicht zetten en te hoop loopen om eens daar 
in m te gaan vragen hoe dat nu toch eigenlijk zit. 

— . zoo zeggen die drie en zestig heeren. als wij 
goed hebben gelezen, dan zou Berlage niet uitgenoodigd 
zijn om mee te doen. 't s niet om 'teen of 'tander, maar 
weet u wel, e commissie, of gemeentebestuur, 
— of bij  wie moeten wij  eigenlijk wezen ? — dat u daarmee 
een heele richtin g uitsluit , een richtin g die sommigen van 
ons toch heusch zoo gek nog niet vinden? 

Nu, dat vond men in m niet netjes. . w. z. 
niet vond men het niet netjes, dat Berlage niet was uit-

 maar  dat die drie en zestig heeren kwamen 
ragen waaróm Berlage niet was uitgenoodigd, daar  had 

"ien bezwaar  tegen. En dat bezwaar  was nog niet eens 
l cricht tegen die drie en zestig heeren. — wat maar  goed 

is ook, want zelfs van een bezwaar  van h ge-
wicht blijf t niet veel over  wanneer  't door  63 gedeeld 
moet —. maar  men vond 't niet-netjes van Berlage. 
die had moeten zorgen, dat die drie-en-zestig heeren zich 
niet bemoeiden met zaken die hun. naar  gemeentebestuur-
ders-inzicht, niet aangaan. 

Natuurlij k is die heele niet-netjes-vinderij  een dwaasheid 
en gevolg van wanbegrip, dat wij  echter  een gemeentebe-
stuur  als het e niet. al te zeer'kwalijk mogen 
nemen. m is een stad van kooplieden en men be-
schouwt daar  de zaken van koopmansstandpunt en met 
koopmansoverwegingen. Ware Berlage een koopman, dan 
zou 't ..niet-netjes"  van hem zijn, want niet kaufmannisch. 
dat hij  de verwondering van die drie en zestig heeren niet 
heeft weten te bedwingen, want een koopman moet zorgen, 
dat hij  niet in opspraak komt. Ware Berlage een koopman, 
dan zou hij  terstond zijn gaan zorgen voor  meer  invloed-
rijk e ..connecties"  dan die drie-en-zestig heeren, die zoo 
weinig kaufmannisch waren om te zeggen wat zij  op hun 
hart hadden. 

r  Berlage is géén koopman. j  is. integendeel, 
iemand, die zijn heele leven gezocht heeft naar  beginselen, 
die voor  de beginselen, welke hij  vond, gevochten heeft 
tegen wanbegrip, vooroordeel, traagheid, betweterij, spot, nijd , 
enfin, tegen alles waartegen iemand met beginselen maar 
te vechten heeft, die getracht heeft die beginselen zoo 
goed en zuiver  mogelijk in toepassing te brengen, die zich 
op die beginselen heeft gebouwd een overtuiging, die weet, 
dat hij  voor  deze overtuiging moet opkomen telkens weer 
en overal, wil hij  voorkomen, dat 't zware en vaak zoo 
moeilijke werk van zijn heele leven zal verloren gaan zon-
der  resultaat. 

t spreekt immers van zelf. dat zijn standpunt niet 
hetzelfde is als dat van een koopman. En van dat stand-
punt zou 't laf en, ja waarlijk , zeer  niet-netjes zijn geweest 
zoo hij  tot die drie-en-zestig heeren had gezegd: — hee-
ren, 't spijt mij  evenzeer  als u. (ik ben echter  niet zoo 
verwonderd als u, want ik ken 't klappen van de zweep 
al lang) maar  doe me een pleizier  en houdt uw mond, 
want anders kom ik maar  weer  op de spraak. 

Ziehier  nu een aantal misvattingen, die echter  niet al 
te zeer  kwalij k genomen mogen worden zoolang „nie t beter 
weten"  nog altij d een, zij  't dan ook zwak, excuus is. -
wel 't lichtelij k zwaar  valt dat ..niet beter  weten"  te doen 
gelden voor  menschen die de beoordeeling van een zaak 
opdragen aan lieden, van wie van te voren vast staat, dat 
zij  er  geen verstand van hebben). 

r  erger  wordt het geval indien waar  zijn de ge-
ruchten die gaan, dat 't hier  niet is een quaestie van niet-
beter-weten maar  van parti-pris . Een parti-pri s waaraan zij 
die wél beter  wisten, gedwongen werden hun eerlijk oor-
deel op te offeren. r  toch is 't excuus van niet-beter 
weten vervallen en krijgen we dus te doen met lieden 
die wél beter  weten en tegen dat beter  weten in hande-
len. Voor  hen is minder  licht een ecuus te vinden. Trou-
wens ook niet voor  hen die. terwij l zij  zich toch bewust 
moeten zijn, dat ze „niet-beter-vveten" , hun op niets steu-
nend bezwaar, d. i. hun parti-pris . opdringen aan die wél 
beter  weten met het laconieke decreet: „i n geen geval 
Berlage". 

Zou 't wel mogelijk zijn zulk doen te qualificecren zonder 
„niet-netjes"  te worden ? 

Wi j  willen liever  vermijden niet-netjes te zijn en laten 
dus een qualificatie achterwege. Trouwens, wat geeft 't, al 
qualificecren wij  tegen de klippen op! Aardiger  lijk t 't 
die parti-pri s eens wat nader  te bekijken. e oorzaak ? 

e is er  niet. anders was 't ook geen parti-pris . 
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r  wat kan dan zijn de reden van dat minachtend 
een gansche belangrijke beweging negeerende: ,,in geen 
geval Berlage"  ? 

Gebrek aan begrip, niets anders. 
, die wel eens gedacht heeft over  de beteekenis 

van dc bouwkunst in het algemeen en over  doel en strek-
king van de bouwkunst in onzen tijd , zou. wanneer  hem 
gevraagd werd: wie moet in , in 1 er  dam, 
een stadhuis bouwen? geantwoord hebben: Berlage. En 
waarom ? 

e taak van den architect in onzen tij d is juist daarom 
een zoo hoogst belangwekkende, omdat zij  bestaat in het 
zoeken van een totaal nieuwe vormenspraak. waarin wordt 
uitgedrukt de nieuwe cultuur  die begint zich te ontwikke-
len. e bodem waarop de komende cultuur  zich ontwik-
kelt bevat tal van nieuwe, d. w. z. nog nimmer gekende ele-
menten en nu heeft de bouwkunst, wier  aard het immers 
altij d is geweest, dat zij  een duidelijk e en scherpe verbeel-
ding was van de cultuur , waarvan zij  integreerend deel 
was, — nu heeft zij  tot taak om. wil zij  inderdaad kunst 
zijn. een cultuurbeeld tc ontwerpen op die nieuwe elemen-
ten voor  zoover  die reeds waarneembaar  zijn. t is juist 
en in de eerste plaats de taak van de architectuur, omdat 
de bodem waarop een cultuur  groeit, is het menschelijke 
bedrijfsleven, dat wat in zijn meest primitieven vorm 'gedaan 
wordt uit behoefte aan voeding, kleeding en woning. En dat 
zijn toch immers ook juist de elementen, waarop de ar-
chitectuur  is gebaseerd. 

Nu spreekt 't wel bijna van zelf, dat wanneer  een archi-
tect die een kunstenaar  is. serieus kunstwerk gaat doen 
in een tij d als de onze, waarin nog maar  de voorteeke-
nen zijn te constateeren van een nieuwe cultuur , waarin 
hij  echter, uit hoofde van zijn kunstenaarsschap, dieper  en 
verder  ziet dan wij, dan zullen wij, die geen kunstenaars 
zijn, dat doen niet kunnen waardeeren omdat wij  de mo-
tieven er  van niet zien. omdat wij  't niet begrijpen en vreemd 
vinden. En wij  zijn nu eenmaal zoo. dat wat ons vreemd 
is, dat vinden wij  leelijk. r  dat bewijst niet. dat wat 
die kunstenaar  maakt, ook inderdaad leelijk i s. Wanneer 
'wij  maar  heel erg ons best doen en stilletjes en oplettend, 
zonder  betweterij, luisteren naar  wat die kunstenaar  ons te 
vertellen heeft en daarbij  aandachtig kijken naar  wat hij 
doet, dan zullen wij  misschien, als wij  maar  niet al te bot 
zijn en onze parti-pri s op zij  willen zetten, toch eindelijk 
't geluk beleven van een klein beetje te gaan beseffen van 
't mooie dat die man bezig is te doen. 

Juist in ons bedrijfsleven, in de wijze, waarop wij  ons 
voeding, kleeding en woning verschaffen, is een totale re-
volutie bezig en er  is in ons land wel geen tweede bouw-
meester  die zoozeer  als Berlage zich bewust is geworden 
die revolutie en de beteekenis daarvan. Er  is dan ook 
geen wiens werk zóó karakteristiek aan de algemeene ont-
wikkelin g beantwoordt, dat uit een cultuur-oogpunt zoo zui-
ver is als 't zijne. (En dit juist is de beteekenis en de 
waarde en de schoonheid van den „eenvoud"  en de 
„nuchterheid "  in Berlage's werk). 

t zal niet onjuist zijn te zeggen, dat m de 
stad is in ons land waar  zich het bedrijfsleven, de zorg 
voor  voeding, kleeding en woning, het sterkst en in den 
meest gerevolutionneerden vorm concentreert. Welnu, dan 
is toch Berlage wel de aangewezene om te maken het ge-
bouw, dat zal zijn het hoofdgebouw, de kern, waarom zich 
dat moderne. ,,nuchtere"  leven beweegt, het hart, dat dit 
leven regelt, waarvan het uitgaat en waartoe het terugkeert. 

m is de laatste tijden nog al eens geroemd, omdat 
het verder  ziet dan binnen de grenzen van eigen tij d en 
rekening houdt met de behoeften van komende geslachten. 

t het dien roem ook thans handhaven. t het beden-
ken, dat de komende geslachten over  ons vreemd — en 

daarom leelijk — vinden heen zullen zijn. t het bedenken, 
dat de komende geslachten spot niet alleen, maar  ook 
spijt zullen hebben van het dom, bevooroordeeld en hautain 
„i n geen geval Berlage"  van hun vaders en grootvaders. 

j Vereenigingen . 5 

BON  V A N . 

Te n is, onder  voorzitterschap van den heer  W. Ga-
brielse, de zestiende algemeene vergadering gehouden, welke 
werd bijgewoond door  afgevaardigden, vertegenwoordi 
gende  stemmen. 

Nadat eenige huishoudelijke zaken waren afgedaan, werd 
door-den secretaris, den heer  J. van Essen, het jaarverslag 
gelezen, vermeldende o. a. dat het ledental is geklommen 
van  tot  het getal adspirant-leden van  tot
doch daarentegen het getal donateurs van  tot  ge-
daald is. 

Eene afdeeling Nijmegen werd opgericht. 
Van het rechtskundig bureau werd veel gebruik gemaakt, 

alsmede van het informatiebureau. e bibliotheek werd 
met een aantal werken verrijkt . 

Wegens het bedanken van den heer  Pino als redacteur-
administrateur  van het „Technisch Weekblad"  werd in diens 
plaats benoemd de heer  W. Posthuma, te . 

e met de maatschappij  „Fatum "  gesloten ongevallen-
verzekering was een succes voor  den bond. 

Uit de verschillende comissieverslagen bleek, dat de bond 
een krachtig leven leidt. 

e vergadering van g werd bijgewoond door
personen. 

Uit de rekening van den penningmeester, den heer  J. 
Goossen, bleek, dat de ontvangsten hebben bedragen 

 met een kassaldo van  Aan contributies 
werd ontvangen e bond in in  met
vooruitgegaan, waardoor  de schuld tot ongeveer  f  is 
gedaald. 

t verslag over  de financiëele uitkomsten van het „Tech-
nisch Weekblad"  liep over  twee jaren en sloot met een 
tekort van f e ontvangsten bedroegen f

Bij  de bespreking van het program van actie wenschte 
de heer r  het ijveren voor  staatspensionneering daaruit 
te verwijderen, omdat anders de bond zijn neutraal stand-
punt zou verlaten ; dit laatste werd door  den heer  Posthuma 
ontkend. 

e groote meerderheid der  aanwezigen bleek van ge-
voelen te zijn, dat het punt op het program kon blijven, 
indien men daaronder  verstond een algemeen streven naar 
een pensioen voor  ouden van dagen, zonder  al de conse-
quenties van den Bond voor  Staatspensionneering te aan-
vaarden. n dien zin werd het dan ook gehandhaafd. 

Op voorstel van het bondsbestuur, werd besloten de fond-
sen van den bond, welke thans belegd zijn op de -
postspaarbank, te beleggen in solide effecten, teneinde meer 
rente te verkrijgen. 

Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over  het voor-
stel van het bondsbestuur, om den bondsraad te machti-
gen, indien daartegen geen overwegende financiëele bezwa-
ren bestaan, over  te gaan tot benoeming van een bezoldigd 
ambtenaar  van den bond, als ie secretaris en tevens re-
dacteur-administrateur  van het „Technisch Weekblad". 

e voorzitter  deelde mede, dat het financieel bezwaar 
thans niet overwegend behoeft te zijn. Ofschoon verschil-
lende bezwaren werden geopperd, werd het voorstel toch 
ten slotte bij  acclamatie aangenomen. 

e begrooting voor  werd in ontvangst en uitgaven 

I P r i j s v r a g e n . ^ 

gesteld op f n verband daarmede werd de jaar-
wedde van den te benoemen bezoldigden ambtenaar  be-
paald op ten hoogste f

Besloten werd, op een nader  door  het bestuur  te be-
palen wijze, een vertegenwoordigend lichaam in ë 
a a i i te stellen. 

t voorstel der  afdeeling , om in November 
van elk jaar  een bonds-maandkalender  uit te geven, werd 
zonder  hoofdelijke stemming aangenomen. 

Eveneens werd bij  acclamatie een voorstel van dezelfde 
afdeeling aangenomen, beoogende een prijsvraag uit tc schrij-
ven voor  het schema van dergelijke kalenderbladen. 

e overige punten der  agenda, ook die betreffende sta-
tutenwijziging, werden aangehouden tot eene binnen drie 
maanden te houden buitengewone algemeene vergadering 
te Utrecht. 

Jury-rappor t 

. bij  gelegenheid 
van het -jari g bestaan van de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst. 

e Jury is eenigszins teleurgesteld wat betreft het gehalte 
van de inzendingen op de Eereprijsvraag Godefroy. 

Wel is waar  zijn de directe voordcelen aan eene prijsvraag 
als deze niet groot, omdat geen uitvoering daaruit voortvloeit, 
maar  het is een „ E e r e p r ij  s v r a a g"  en als zoodanig 
is een dergelijke prijsvraag in vroegere jaren opgevat en 
werd toen zeer  hoogstaand werk daarop ingezonden. 

t dit niet bepaald het geval is. kan worden toegeschre-
ven aan twee oorzaken. 

e onvastheid in zake architectuur  eenerzij  ds en ander-
zijds ,de groote bedrijvigheid, die in het bouwvak heerscht. 

e illusie onwillekeurig door  de Jury gevoed, als vrucht 
van deze prijsvraag ontwerpen te zien van een artistiek 
gebouw, met het cachet door  en voor  den architect te 
zijn gemaakt, hetgeen het onverschillige publiek zou kun-
nen interesseeren. bleek bij  de eerste kennismaking met 
de ingekomen ontwerpen vervlogen. 

Evenals bij  alle prijsvragen bleek er  zelfs bepaald min-
derwaardig werk bij  te zijn. Zonder  dit werk in het rapport 
uitvoerig te bespreken wordt de wensch uitgesproken, dat 
de makers daarvan mogen leeren uit de zooveel betere 
ingezonden oplossingen. Want gelukkig is er  ook veel bij 
dat serieus werk te zien geeft, al is het niet steeds in alle 
deelen geslaagd. 

Na dien indruk , die het voorloopig overzicht gaf, heeft 
de Jury nauwkeurig alle  ontwerpen onderzocht en kwam 
tot d,e overtuiging dat de indruk van de eerste kennisma-
king werd bevestigd, zoodat zij  geen vrijhei d vond de be-
schikbaar gestelde prijzen in haar  geheel toe te kennen. 

En daar  er  geen ontwerp was dat in allen deele voldeed 
aan de eischen en de verwachtingen, bij  deze Eereprijsvraag 
gesteld, hetgeen door  de Jury wordt betreurd, meende zij 
daarom de medailles, waaraan Uw j  zulk een 
groote waarde hecht, niet te kunnen uitreiken, maar  voor 
te stellen de toegezegde bedragen in geld wèl uit te 
keeren. 

t U dit voorstel goedkeuren, dan stelt zij  U voor  : 
aan het ontwerp o e f  toe te ken-

nen, en het ontwerp met het o S i ef
t is niet onze bedoeling verder  van alle plannen uit-

voerige beschouwingen te geven, doch wij  bepalen ons tot 
een afschrift van de voornaamste opmerkingen van de Jury 
bij  de bestudeering der  plannen genoteerd. 

Wat de s i t u a t i e van het gebouw betreft, zoo blijk t 
uit den overzichtstaat op blz.

 dat de bebouwde oppervlakken zeer  uiteenloopen. en 
 dat het meerendeel van de inzenders gebouwd heeft 

aan beide straten ; anderen bebouwen de geheele lengte, 
of nagenoeg de geheele lengte van het terrein aan den 
hoofdverkeersweg ; weer  andere plaatsen het gebouw meer 
in het midden of op andere wijze. 

t gevolg van een en ander  is, dat een ontwerp dat 
geen onnoodig groot oppervlak beslaat, oeconomischer  zal 
zijn bij  uitvoering en daarom de voorkeur  zoü verdienen ; 
bovendien ook omdat het overblijvende terrein n.1., de ex-
positie- en Café-restaurant-tuinen, zooveel grooter  is. 

l het voor  de hand ligt, dat elk ontwerper  zich 
van te voren op dit standpunt d te plaatsen (en het niet 
noodig is dat het programma daar  speciaal de aandacht op 
vestigt) is, dat blijkbaar  niet het geval geweest en hebben 
de vóór of nadeelen van deze situatie verder  geen punt 
van bespreking uitgemaakt bij  de beoordeeling. 

t verwondert de Jury voorts, dat slechts door  enkele 
inzenders (getracht is den tuinaanleg architectonisch op te 
lossen. e aanleg had een prijsvraag op zich zelf kunnen 
zijn, en welke interessante ontwerpen zouden daarvoor  ge-
geven hebben kunnen worden ?! 

: . 

Een plan dat principieel „goed in elkander  zit" , door-
gevoerd van af den kelder  tot het dak. zoowel architec-
tonisch als constructief; bovendien is de ontwerper  oeco-
nomisch in zijn opvatting, wat zeker  een deugd is. Wat 
dit betreft is het de beste van alle inzendingen. 

Begane Grond, het hoofdmotief de Permanente Tentoon-
stelling, in het centrum, de showroom aan straat met vele 
flink e vensters, zoodat de aandacht der  voorbijgangers op 
de permanente expositie wordt gevestigd, is goed gezien, 
doch met het oog op de diepe lokalen ook zeer  noodig. 

n de vergaderzalen, bestuur  en administratie, 
en daarboven weer  de  gelijkwaardige architecten-bureaux 
met goed verlichte ateliers. All e andere vertrekken zijn 
eveneens goed gelegen. 

Niettemin zijn er  bemerkingen. 
Uitzicht van het Café op den hoofdverkeersweg is er 

niet; daarentegen wordt dit belangrijke gedeelte van den 
gevel daar  ter  plaatse op beide verdiepingen door  de 
W.C.'s. urinoir s en toieltten ingenomen. 

t terras aan de dwarsstraat komt niet tot zijn recht, 
evenmin als de tuin van het Café; ook ontbreekt de terras-
trap. 

e de antwoorden op vraag  is de ingang van 
de woning van den concierge niet volgens programma en 
niet op haar  plaats. e portier  en spreekkamer behoo-
ren ook achter  de tochtdeur  te zijn; zonder  veranderingen 
van eenigen ingrijpenden aard is daaraan evenwel tege-
moet te komen. 

t de hoofdtrap, die op de eerste verdieping zou ein-
digen, doorgetrokken is tot de volgende étage, werd niet 
als een overwegend bezwaar  — omdat die niet monumen-
taal is opgevat — aangemerkt. 

e gevel geeft getrouw de indeeling van het plan weer 
en vormt een goed geheel. 

e aanmerking moet worden gemaakt, dat de erkers 
op een boog rusten, hetgeen bijzonder  hinderlij k moet wor-
den geacht. 

e zijmuur  van het Café staat op een te dun hoekpe-
nant. t de hoofdentree terugspringt achter  de rooilijn , 
werd ook niet algemeen goed gevonden, daar  de eerste 
daardoor  te weinig in het oog valt. 

: S ic. 

Ook de planindeeling van dit ontwerp heeft verdienste. 
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e middenpartij  is zeer  goed gedistribueerd. 
Tentoonstellingszaal één geheel. 
Café met tuin ruim opgevat. Alleen is het jammer, dat 

de laatste niet vanaf den publieren weg zichtbaar  is. 
e woning van den concierge op het entre-sol is goed 

geplaatst; een bezwaar  is echter, dat daardoor  de ingang 
te gedrukt is. 

e travee van den gevel op groote schaal geeft goed 
weer. dat ontwerper  zijn plan in het door  hem gekozen 
type kon uitwerken. 

e bibliotheek in het midden te plaatsen is een goed 
denkbeeld; een kamer voor  den bibliothecaris is niet ge-
vraagd. 

e vergaderzalen wat ver  van de trap-vestibule, doch 
daardoor  erg veel onnoodige gangruimte. e niet onder-
steunde gangmuur  bij  de eerstgenoemde vertrekken, is een 
fout. 

e indeeling van de  verdieping is zeer  voldoende, 
al ziet deze op het eerste gezicht er  niet eenvoudig uit. 

t gevraagde is ondergebracht en de gemiddelde maat 
van de ateliers is volgens program. e gangen hebben 
echter  meestal slechts bovenlicht. 

e opvatting van dc gevels en de behandeling van het 
teekenwerk maken een aangenamen indruk ; de gevels heb-
ben echter  een geprononceerd h en. wat de midden-
parti j  betreft, een te landelijk karakter . 

: Bij  geboomte. 

Ontwerper  maakte zich blijkbaar  los van alle conventie 
en wenschte origineel te zijn. 

t is hem ook gelukt. e eigenaardige ligging en op-
vatting van de hoofdtrap is daar  al aanstonds het bewijs 
voor. 

Jammer is het, dat deze (volgens het Programma) niet 
eindigde bij  de ie verdieping met een balustrade om het 
trapgat, doch nu monumentaal door  gaat naar  de onder-
geschikte lokalen. n de doorsnede vooral is dit goed waar-
neembaar. 

n de nabijheid zou nog wel gelegenheid zijn geweest 
een ondergeschikte trap naar  de  verdieping te plaatsen. 

Beneden en boven-vestibule zijn nu duister. e ingang 
Conciërgewoning is aan den achtergevel door  den tuin van 
het café, in strij d met het programma. 

Evenals bij e is, in een zelfden vleugel, goed door-
gevoerd de permanente expositiezalen, de vergaderzalen 
(waarvan de vorm te smal en te lang is) met administra-
tie en bibliotheek en daarboven de practische indeeling 
der  gelijke architect en-bureaux. n den gevel van dezen 
vleugel, welk gedeelte het meest geslaagd is. komt dit 
goed uit. 

Jammer is, dat de indeeling van het plan eenigszins ver-
ward is. waardoor  plaatsing van zuilen in de groote expo-
sitiezaal noodig werd. 

t Café-restaurant aan de Zijstraat , ook evenals bij 
e met de toiletten en W.C. aan den voorgevel, is 

niet gelukkig. e bovenverdiepingen zijn goed gedistribueerd. 
e logeerkamers, grenzende aan de pachterswoning met het 

oog op de bediening daarvan, practisch. 
Uiterlij k is ook dit deel van het gebouw niet zoo ge-

slaagd als de hoofdvleugel. e uitbouwingen op (beton?) 
plaat op de plankerige consoles, welke weinig steunpunt 
vinden tusschen de kleine raamdammetjes. kunnen niet wor-
den goedgekeurd. 

Origineel van plan en gevelopvatting, moet nog worden 
vermeld, dat de geveltravée bijzonder  goed gedetailleerd is. 

(Slot vo lg t .) 

G voor  een Stadion der . t Neder-
landsche Sportpark"  te Amsterdam. 

(Programma's zijn verkrijgbaar  bij  de Uitgevers- en -
. van F. van . Amsterdam, t

Vraag  Bevindt er  zich een weg aan den Zuidkant 
van het terrein die voor  het Stadion zou te benutten zijn : 

Antw. Neen. 
Vraag g het grasveld ronde hoeken hebben? 
Antw. Zie vraag
Vraag  Welke maten worden verlangd als minimum 

maten voor  zit en staanplaatsen? 
Antw. e moet elk ontwerper  voor  zich nagaan. 
Vraag t op het door  een stippellijn aangege-

ven deel van het terrein op de situatieteekening groot 4-
.  i . ondergebracht worden, a) breede 

wegen om het Stadion, b) de drie tribunes en het amphi-
theater, c) het grasveld groot . d) stalling 
voor  paarden en e) het ruime voorplein. 

f) Zoo ja, hoe moet dan dit voorplein in verbinding 
gebracht worden met de beide toegangswegen daar  de stip 
pellij n 4j . van de Noordelijke toegangsweg afligi. 

g) Zoo neen. wat betcekent dan die stippellijn en de 
ingeschreven maten 4j . en . op de situ 
atieteekening, waarover  toch in het programma der  pri j  > 
vraag met geen woord wordt gesproken? 

Antw. a) zie vraag  cn vraag
b), c). d), e) ja. 
f) dat op te lossen is zaak van den ontwerpei. 
g) zie de situatieteekening. 

Vraag n de omtreklijnen van het veld en daar 
mee ook van de baan flauw gebogen zijn, en dit ten koste-
van het veld. mits behoud des asmaten? 

Antw. Zie vraag e korte zijde wèl. de lange niet. 
Niet ten koste van het veld. 

Vraag n of moeten de hoeken van het veld 
afgerond zijn? Zoo ja. binnen welke grenzen? 

Antw. t veld mag niet door  afronding worden ver 
kleind. 

Vraag n het programma wordt herhaaldelijk ge-
sproken — en ook alzoo op de situatieteekening aangege-
ven — van „toegangswegen". e is dit te vereenigen 
met het antwoord op vraag  1.1. gepubliceerd, waaruit 
o. i. volgt, dat men slechts over  één toegangsweg beschikt. 
n.1. diegene, die ongeveer  in de as van het terrein ligt? 

Antw. n beschikt over  beide toegangswegen, maar 
niet over  het tusschen deze beide in gelegen terrein (zie 
vraag  vallende buiten de op de situatieteekening aan 
gegeven ophooging. 

Vraag  Op de situatieteekening staat het bouwterrein 
aangegeven als zijnde ongeveer  X . l 
mag het terrein als maximum breeder  aangenomen wor 
den? 

Antw. t  teeken op de situatie heeft betrekking 
op ondergeschikte spelingen; 4̂  of ongeveer  is toch wel 
zelf te bepalen. 

Vraag n de „breede wegen"  waarvan het Sta-
on. blijkens artikel  omgeven moet zijn, buiten het terrein 
van . vallen? 

Antw. Zie vraag  en vraag
Vraag g de baan als uitgangsweg en (met uil 

zondering van aan de ie en  rang grenzende gedeelten 
voor  staanplaatsen gebruikt worden? 

Antw. Zie vraag
Vraag n het programma staat, dat er  een prm-

cipiëele scheiding moet zijn tusschen het publiek en het 
terrein (voetbal). g er  ook geen verbinding zijn met 
het verdere sportterrein ? 

Antw. Van het verdere sportterrein is het Stadion ge-
scheiden door  den voorgeschreven weg. 

Vraag t niet op het stallen van  fietsen 
ekend worden ? 

Antw. Zie vraag
Vraag  Voor de ie rangs tribun e moet een prome-

noir  ontworpen worden ter  breedte van 4̂ ; voor  de 
2e rangs tribunes worden geen promenoirs gevraagd. Noch-
tans is het niet mogelijk de eerste van deze tribunes uit 
te bouwen ten opzichte van de eerste ri j  der  ie rangs 
tribune, omdat beide rijen op hetzelfde niveau moeten 
liggen. 

s dit nu wel de bedoeling en verdient het niet den 
voorkeur  de ie ri j  der  rangs tribunes lager  te doen 
aanvangen dan . boven het niveau van het speelveld? 

Antw. e ontwerpers gelieve zich aan het programma 
te houden. 

Vraag  Schrijver  dezes neemt de vrijhei d U te wij-
zen op eene zekere tegenstrijdigheid tusschen de situatie 
van het Stadion en den eisch, dat de ie en  rangs 
tribunes in den namiddag niet van voren door  de zon 
mogen worden beschenen. 

 verband met de vastgestelde beschikbare ruimt e voor 
het Stadion moet het speelveld ontworpen worden in de 
richtin g Oost-West. Aangezien het spel het best te over-
zien is langs de lengterichting van het veld, zoo moeten 
de overdekte tribunes ontworpen worden langs dc lengte-
zijden en met het oog op den zonnestand is dan de Zuid-
zijde te  Echter  is men hier  niet geheel gevrij-
waard voor  de zon, hetgeen wel het geval zou zijn, indien 
genoemde tribunes langs den Westkant werden ontworpen. 

t zou echter  zeer  schadelijk zijn voor  het goede overzicht 
van het spel. 

e is dus de vraag: t het in de bedoe-
ling om zooveel mogelijk te gemoet te komen aan den 
hinder, dien de zon kan opleveren of moet deze geheel 
wc irden vermeden ? 

Antw. Art .  van het programma zegt. dat de bezoe-
kers der  ie en  rangs tribunes niet de zon in het aan-
gezicht mogen hebben. 

Vraag g bij  het uitgaan niet van de tweede ver-
bindingsweg van . gebruik gemaakt worden? 

Antw. Zie vraag
Vraag t door  de tribunes omsloten grasveld is 

omgeven door  een baan. Waarvoor  dient deze baan? Vol-
gens mijne lezing van het program is deze baan hoekig 
om het voetbalveld gelegen; is dit juist ? 

Antw. e baan dient bijv . voor  wedloopen en omgeeft 
het veld. 

Vraag g het sportpark ten N.-W. van het Sta-
dion benut worden voor  uitgangen of toegangen? 

Antw. t N.-W. is geen sportpark (zie situatie). 
Vraag t voorplein moet ontworpen worden in ver-

hand met beide toegangswegen. t volgt, dat men 
ook mag bouwen naast het terrein . Tot hoe-
vei strekt zich deze bevoegdheid uit ? 

Antw. e gebouwen mogen niet vallen buiten het aan-
gegeven terrein van 4j . (zie vraag t 
voorplein kan zich uitstrekken tot den noordelijken toe-
gangsweg. 

Vraag n de Jury ook eenige nadere inlichtingen 
geven over  het gebruik dat de . t Nederl. Sportpark 
denkt te maken van het overblijvende terrein, ten noorden 
van het Stadion, daar  dit waarschijnlij k van invloed is? 

Antw. t terrein ten N. en O. van het Stadion is 
bestemd voor  den aanleg van tennis-, voetbal- en hockey-
velden. 

Vraag g men het voorplein splitsen wat zijn voor-
deden kan hebben in verband met het feit. dat twee toe-
gangswegen bestaan? 

Antw. Zie programma. 

Vraag n de breede wegen rond het Stadion 
overbouwd zijn ? 

Antw. Neen. 
Vraag n de bars bij  elk der  rangen per  se 

onder  de tribun e zijn, mag men geen bovcn-tribune-bars 
maken die toch voor  exploitatie vri j  wat gunstiger  zijn? 

Antw. Zie programma. 
Vraag g het publiek op het geheele sportterrein 

komen ? 
Antw. t de afzetting van het sportterrein hebben de 

inzenders zich niet bezig te houden. 
Vraag  Een gevel wordt dubbel gevraagd. Onder 

sub b) „d e gevels"  cn onder  sub c) „plattegronden en 
aanzicht", het „aanzicht"  is een van de gevels. Een gevel 
 a  is reeds groot. 

Onder  sub a) verstaand: het „situatieplan "  van het Sta-
dion en hoe het publiek het Stadion door  de toegangen 
zal bereiken over  het voorplein. t is hetzelfde als sub c) 
waar  op  a  het voorplein met de toegangen wordt 
gevraagd. 

Zou het niet de gemakkelijkste oplossing zijn. indien op-
gegeven wordt dat het voorplein met de toegangen in de 
plattegronden en aanzichten moeten aangegeven worden} 
en dan sub c) geheel tc laten vervallen? 

Antw. Sub b) slaat op het Stadion-gebouw, sub c) op 
het voorplein met de ingangen, zoodat hiermede dus geen 
gevel van het Stadion bedoeld is. 

Vraag e gebouwen van het Sportpark moeten on-
der  de tribunes of amphitheater  ontworpen worden en het 
Stadion moet omgeven zijn door  breede wegen, moet er  dan 
een weg voor  de tribunes of amphitheater  (terrein Stadi-
on) of voor  de clublokalen (terrein Sportpark) geprojec-
teerd worden ? 

Antw. e vraag wordt door  de Jury niet begrepen. 
Vraag n cle b r e e de wegen (art. ) die 

het S t a d i on zullen omgeven, allen worden afgenomen 
van het terrein dat . breed is? (Zie eerste gedeelte van 
vraag  't welk m.i. niet beantwoord is.) 

Zoo ja. n dan een minimum-maat voor  de breedte 
dezer  wegen ook worden aangegeven, daar  het begrip 
„breed"  zeer  uiteenloopend is. en de maat van . 
verminderd met . ntr  juist niet ter  weerszijden zooveel 
vri j  laat. 

Antw. Zie vraag  en vraag e maat der  wegen 
zal door  elk ontwerper  moeten worden bepaald in ver-
band met de capaciteit welke in zijn ontwerp aan den weg 
gesteld is. 

Vraag  Uitdrukkelij k wordt verklaard, dat „d e pro-
menoir  van het middenveld door  ij  z e r e n afsluitingen moet 
zijn gescheiden." 

Over  de  rangs tribun e en het amphitheater  der  staan-
plaatsen, eveneens beginnend op het niveau van het mid-
denveld hierop onmiddellij k volgend, wordt niets gezegd. 

t dit ook worden afgescheiden? 
Zoo ja. ? of staat dit den ontwerper  vrij ? 
Antw. Uit het programma en het antwoord op de vra-

gen  en  volgt de noodzakelijkheid der  bedoelde af-
scheidingen welke niet van ijzer  behoeven te zijn. 

Vraag n worden aangenomen, dat het terrein, 
begrensd tusschen de beide, op de situatie, aangegeven 
toegangswegen van . Amstcrveensche weg en Sportter-

 wordt bebouwd ? 
Antw. Omtrent dit terrein kan niets worden medege-

deeld. 

Vraag t door  de tribunes omgeven grasveld moet 
zijn , het voetbalveld is een rechthoek van 

; moet nu de omliggende baan niet gebogen 
zijn met het oog op wedloopen e. d. of moet het geheel den 
rechthoekvorm behouden ? 
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Antw. Zie vraag
Vraag t het voorplein enkel voor  het Stadion 

ontworpen worden, of over  de geheele breedte van het 
terrein d.i. toegankelijk vanaf de beide toegangswegen zijn ? 

Antw. Zie vraag
Vraag  Worden eventueele concours hippique op iiet 

achtergelegen terrein georganiseerd ? 
Antw. Zie vraag
Vraag l percent van de totale breedte van 

. wordt verstaan met het teeken plus minus of m.a.w. 
hoeveel is de totale breedte van het terrein waarop het 
Stadion moet staan, dus met de omringende wegen in-
begrepen ? 

Antw. Zie vraag
Vraag g licht geschept worden van het terrein 

ten Zuiden ? 
Antw. Ja. 
Vraag n de kleedlokalen gedeeltelijk onder  de 

tribunes, gedeeltelijk vrijstaand, doch binnen het voor  het 
Stadion bestemde terrein geprojecteerd worden ? 

Antw. Zie programma. 

Namens de Jury, 

J. . W. . 

L L e e s t a f e l . 1 
G  No.  P ie ter  Post herleefd, voor-

dracht van den heer  Cohen Tervaart. 
G a m i e B y g n i n g er  paa , door . F. Slothouder. boekbe-

schouwing met afbeeldingen. 
s voor  een bestuurbaar  luchtschip, door  W. J . . van de Wijn -

persse, met afbeeldingen. 
t s te Amsterdam, door n . 

V e r s l a g van de Algemeene g van  en i

A No . P. J . . C u y p e r s, door  Victor  de Steurs. 
e B o u w v a k t e n t o o n s t e l l i ng te g in  met afbeel-

ding. 

t s van Nederland, door  G. J. , 
E e n i ge v r a g en betreffende de Gasprijsvraag en hare beoordee-

ling, ingezonden door  J. B. . 
O u d e bouwkunst. 

E  No. l en de e -
sance, door  J . . W. n b. i. 

C e n t r a l e Coöperatieve Boerenleenbank, Eindhoven, arch. Jan Stuyt, 
met afbeeldingen. 

t op een gevaarlijken weg. 

E  No.  G e s p i i t s te t e l e f o o n a a n s l u i t i n-
gen, door  Prof. C. . van der  Bil t c. i., met afbeeldingen. 

e b a s i s m e t i ng te Sam poen met Jaderin's basistoestel, door  J. 
. G. Schapers c. i. (slot) met afbeeldingen. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — s over  het gieten van ijzeren water-
leidingbuizen en nog iets. — s en middelbare technici. — Ge-
mengd. 

E  No. e l Congres voor 
de Bouwbedrijven te . 

U i t E i n d h o v e n. 

E E E No.  Excavateurs voor 
het graven van klei, met afbeeldingen. — e steenkolen voor  de baksteen-
industrie. 

E G No. b zur  Erlangung 
von Vorschlagen für  die Stadtebauliche Ausgestaltung der  F r a  k f u r-
t er  W i e s en in , im Anschlusz an die geplante -

g (Slot), met afbeeldingen en losse plaat. 

No.  V om Bau der  beiden ncuen n in n 
e n über Zenent, Beton und Eisenbetonbau» bevatten voort-

zetting van de beschrijving der  gewapend-betonwerken aan het nieuwe 
hoofdstation te g en een artikel van Prof. . Gary over  moderne 
mortels. 
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S per  jaar  Jau. '  voor  A l z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
het binnenland /  vooruitbetaling: met plaat /

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee '  i d e m '  z o n d e r P l a a t

termijnen, elk groot /  waarover  op 
 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . >

(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
N :=s ii Voor  eiken regel meer

Voor  Beigië 1 > .5  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 
Voor de overige landen der  Post-Unie, j  | plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en 1  -| Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Afrik a j £ |  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om zeker  te ziin van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S aan ons bureau zijn bezorgd. 

Het Huis van „he t Nederlandsch e Rood e Kruis "  te 's Gravenhage . 

Een paar  jaren geleden kon men in het e Voor-
hout te 's-Gravenhage, nabij  de k en wel tus-
schen de kosterij  van die kerk en het gebouw der  Alge-
meene r  een ouden trapgevel opmerken, over-
dekt met een dikke verflaag, die hier  en daar  afschilferde, 
zoodat de gebreken des ouderdoms. die men er  blijkbaar 
mede had willen bedekken op nieuw aan het daglicht kwa-
men. e verver, die destijds den gevel had opgeknapt, 
had er  netjes kruisverband op aangebracht. e frischheid 
dezer  decoratie was echter  met de jaren merkelijk getaand, 
het gevelvlak had een vaal aanzien gekregen en het eenige, 
wat nog de aandacht trok , was een zinken plaat, met een 
groot rood krui s op witten grond, daar  tegen aangebracht. 

, die goed op de hoogte waren, wisten te ver-
tellen, dat hier  het bureau van het e s gevestigd 
was. zij  wisten ook, dat het oude huis behoorde tot de 
particulier e eigendommen van . . de n en dat 
het vroeger  bekend was onder  den naam van Pageshuis. 
'V- pages waren jongelieden van aanzienlijke familie, die 
als kadetten aan de e Academie hun opleiding ont-
ingen, en als zij  naar  de e ontboden werden om 

hun functie aan het hof te vervullen, in het Pageshuis 
wanen gehuisvest, waarschijnlij k op een nogal primitiev e 
wijze, want van een deftige woning had het oude huis wei-
nig meer  en het ging nog meer  in aanzien achteruit, toen 
het, na de afschaffing van het instituut der  pages, een 
andere bestemming kreeg en ten slotte gedeeltelijk aan 
net e s in gebruik gegeven werd. 

 voormalig ,,Pageshuis"  te 's Gravenhage, 

voor  herstelling. 

e vereeniging gebruikte eigenlijk slechts een lokaal, 
de groote voorkamer op de eerste verdieping, die tege-
lijkertij d tot secretarie en tot vergaderzaal diende. e overige 
vertrekken op deze verdieping werden niet anders gebruikt, 
dan tot bergplaatsen en rommelkamers, daar  kwam zelden 
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iemand. Ook in de modelkamer, waar  een verzameling voor-
werpen opgeborgen was, betrekking hebbende op de ver-
pleging van gewonden, indertij d bijeengebracht door  den 
bekenden kolonel e , kon men gewaar  worden, dat 
de belangstelling in deze verzameling niet groot genoeg 
meer  was, om haar  in toonbaren staat te houden, een dikke 
laag stof bedekte de vitrines. Op de zolders boven deze 
verdieping kwam sinds jaren alleen de loodgieter, die de 
goten moest nazien, de schoorsteenveger, die op het dak 
moest wezen of dc man. die de vlag moest uitsteken op 
nationale feestdagen. 

e huisbewaarder, oudgediende van de hofhouding, een 
grijsaard met een schilderachtigen kop. sleet in de bene-
denvertrekken izijn laatste levensjaren met het rooken van 
pijpjes en het lezen van dc ..Avondpost'', terwij l een vrou-
welijk wezen zijn huishouding verzorgde en zijn potje kcokte 
in de groote holle keuken. Veel behoefte aan frissche lucht 
en een hcldcrjc omgeving hadden deze menschen blijkbaar 
niet. een muffe lucht hing in het geheele huis en ofschoon 
er  ramen genoeg waren en misschien slechts van enkele 
dc koorden gebroken, men zag ze maar  zelden openstaan. 

e hier  geschetste toestand zou misschien nog jaren ge-
duurd hebben, wanneer  niet de tij d rij p geweest ware voor 
een algehecle verandering van zaken, gevolg van een sa-
mentreffen van verschillende feiten. 

t is hier  de plaats niet. om de geschiedenis van het 
Xederlandsche e s van de laatste jaren te be-
schrijven, maar  het mag als bekend verondersteld worden, 
dat sedert Z. . . den Prins der  Nederlanden. g 
van . Voorzitter  van het é is, dit 
comité een groote activiteit heeft ontwikkeld en doof den 

s voor  Nederland, den gepensionneerden 
l J. de Waal. reeds veel gedaan is. om 

een zoo nuttige instelling als het ' s beter  aan 
haar  doel te doen beantwoorden, dan in de laatste ja 
ren het geval was. Oorspronkelijk opgeri ht met het hoofd-
doel, de wonden te heclen. door  den oorlog geslagen, is 
men langzamerhand tot het besef gekomen, dat een in-
stelling als het e , zonder  dit hoofddoel uit het 
oog te verliezen, ook in vredestijd een taak te vervullen 
heeft en haar  reden van bestaan zou behouden, ook wan-
neer  het vredesideaal werkelijkheid ware geworden. Vele 
gevaren bedreigen den mensch in de moderne samenleving, 
cok al trekt hij  nimmer ten oorlog. n de groote steden 
cischt het verkeer  dagelijks slachtoffers, hoevelen worden 
niet in de industrie de slachtoffers van hun plicht? -
ben deze. wanneer  men hulp wil verleenen. niet allereerst, 
of tenminste evenveel, aanspraak daarop als de gewonden 
in Tripoli ? En vooral de eerste hulp, waarbij  het van zoo-
veel belang is. of zij  met oordeel en eenige kennis van za-
ken verleend wordt. t is gemakkelijk in te zien. dat 
hier  voor  het e s een ruim veld voor  practischen 
arbeid open ligt en wanneer  men bedenkt, welk een om-
vang die arbeid kan verkrijgen bij  groote rampen, brand, 
spoorwegongeluk, overstrooming, epidemie en dergelijke, 
wanneer  men daarbij  bedenkt, dat zulke rampen overal en 
onverwacht kunnen voorkomen, dan springt dadelijk 
in het oog, dat een instelling, die zich daarop wil voorbe-
reiden, een organisatie vereischt naar  de eischen des tijds. 

Tot het doorvoeren dier  organisatie waren nieuwe men-
schen noodig en nieuwe localiteit. t oude huis. waar 
de vroegere secretaris zich met een kamer en een paar  hok-
ken tevreden stelde, bevatte ruimt e genoeg, maar  om daar-
van naar  behooren te kunnen profiteeren bleek een ingrij -
pende verbouwing noodzakelijk. Bij  het onderzoek naar  den 
toestand van het gebouw, kwam als gewoonlijk aan het 
licht, dat bij  de herhaalde veranderingen en vertimmerin-
gen somtijds ergerlijk geknoeid was. maar  de hechte con-
structie en de uitstekende materialen bij  den oorspronke-

lijken bouw gebezigd, hadden het voor  ondergang behoed, 
al waren er  ook hier  en daar  gebreken ontstaan. 

t is nog niet gelukt, omtrent den oorspronkelijken 
bouw in de archieven eenige historische gegevens te vin-
den maar  met groote waarschijnlijkhei d kan worden aan-
genomen, dat het huis. wat zijn voornaamste deelen betreft 
dateert uit het begin der  zeventiende eeuw. e gevel had 
zijn kruiskozijnen verloren, in de achttiende eeuw waren 
deze blijkbaar  door  grenenhouten schuifkozijnen vervangen. 
Alleen bij  het bovenste venstertje, dat op dc vliering uitkomt, 
had men zich bepaald tot het u'uagen van het krui s en het 
uitsteken en betimmeren van het oude kozijn, om den vorm 
in overeenstemming te brengen met dien der  nieuwe ko-
zijnen. e kap, van het echte e type, was nog 
nagenoeg geheel in den oorspronkelijken toestand en zoo 
gaaf, dat daaraan bijna niets hersteld behoefde te wor-
den. Zij  wordt geschraagd door  zes eikenhouten spanten, 
waarover  gordingen van hetzelfde materiaal liggen; daarop 
rusten'de daksparren van geschild dennen rondhout, slechts 
beslagen voor  zoo ver  dit noodig was. 

e spanten verdeelen het gebouw in de lengte in zeven 
gelijke vakken en correspondeeren met zes zware mocrbal-
ken in de balklagen boven elke verdieping. Ook deze moer-
balken en de daartusschen gelegde kinderbalkjes bleken 
bij  onderzoek overal gezond en gaaf, zelfs waar  zij  in de 
muren waren opgesloten, alleen was hier  en daar  op on-
beholpen wijze een gat gezaagd, om een schoorsteen door 
te laten of een trapt e kunnen plaatsen, zoodat de balklagen 
plaatselijk onbetrouwbaar  geworden en de vloeren op en-
kele plaatsen verzakt waren. 

Oorspronkelij k moet het huis slechts drie ramen breed 
zijn geweest en zal het op den beganen grond verdeeld zijn 
geweest in een voorhuis en twee ruime vertrekken daar-
achter. Veel betrouwbare gogevens omtrent die indeeling 
zijn evenwel niet gevonden. t kan ook wel zijn dat het 
gebouw geen ingang  den voorgevel gehad heeft, want 
de grond waarop het staat in de onmiddellijk e nabijheid van 
de k heeft behoord tot de terreinen van het 
St. Vincentius. Predikheeren- of Jacobijnenklooster  en wel-
licht heeft in de middeleeuwen hier  een der  tot dat kloos-
ter  behoorende gebouwen gestaan, dat niet van de straat 
toegankelijk was. 

s in den Spaanschen tij d werd de k tot 
stalling van paarden en arsenaal gebruikt en het koor  tot 
geschutgieterij  ingericht. e gieterij  had een poort aan het 
Voorhout ter  plaatse ongeveer  waar  die zich nu nog bevindt, 
doch het kan wel zijn. dat die poort vroeger  meer  naar 
rechts geplaatst was. Zeker  is het althans, dat de vierde 
travee van den gevel later  aangebouwd is en wel eerst 
niet hooger  dan tot de eerste verdieping, terwij l dit stuk 
later  hooger  is opgetrokken. n de achttiende eeuw werd de 
poort overbouwd, van een nieuw front voorzien en bij  de 
kosterswoning getrokken, maar  daarna heeft men weder  de 
kamer boven de poort aan de kosterswoning ontnomen en 
met het Pageshuis in verbinding gebracht. 

Oorspronkelij k dus, was de zijmuur  van het gebouw ach-
ter  het tweede penant van den gevel, de gevelsteen met den 
mannenkop duidt nog aan. dat de gevel daar  destijds eindig-
de. Om de beneden voorkamer te vergrooten had men een-
voudig dien zijmuur  daar  weggebroken en den daarinschie-
tenden moerbalk opgehangen aan twee balken ter  weerszij-
den daarvan gelegd. Boven had men den zijmuur  laten be-
staan, doch deze rustte nu grootendeels op den opgehangen 
moerbalk en op het penant van den voorgevel. e balklaag 
vertoonde wel eenige doorbuiging, maar  het daartegen aan-
gebrachte plafond verborg de oorzaak daarvan. t penant 
van den voorgevel had echter  een bedenkelijke uitbuiging 
naar  buiten, die reeds lang de aandacht had getrokken, maar 

waarvan de verklarin g eerst nu bij  het onderzoek was ge-
vonden, i 

Buiten verband met de verbouwingsplannen, was de gevel 
reeds gedeeltelijk van de verflaag ontdaan en opnieuw ge-
\oegd. j  waren slechts gebreken van ondergeschikt 
belang aan het licht gekomen. 

Toen het oude metselwerk in zijn fraaie kleur  en typisch 
verband voor  den dag gekomen was, gaf dit alleen reeds 
aan den gevel een geheel ander  cachet en het lag voor 
de hand, dat men, nu er  in elk geval verbouwd zou worden, 
begon te gevoelen voor  het reeds in een schetsontwerp 
bestaande denkbeeld, om weder  kruiskozijnen aan te bren-
gen, den bestaanden karaterloozen ingang te vervangen door 
een meer  bij  den gevel passende en verder  te herstellen wat 
herstel noodig had. e afmetingen der  kruiskozijnen en de 

 in

plaats, waar  zij  gestaan hadden konden zonder  moeite uit 
de voorhanden aanwijzingen worden vastgesteld. Voor  den 

nieuw tc maken ingang waren voorbeelden genoeg te vinden 
aan bekende gebouwen uit denzelfdcn tijd , maar  hierbij 
deed zich de vraag voor  welk type daarvoor  gekozen moest 
worden. Er  zijn plaatsen in ons land, waar  nog verscheidene 
tamelijk ongeschonden ingangspoortjes gevonden worden en 
zoo kan men spreken van een Amsterdamsch, een l 
burgsch, een n type, maar. de e is niet 
rij k genoeg aan overblijfsels van zeventiendeeuwschen woon-
huisbouw, om ook van een of meer e typen te 
kunnen spreken. 

Evenwel kan niet gezegd worden, dat de' gegevens ten 
eenenmale ontbreken, want aan het zoogenaamd -
Geesthuis of e aan de Paviljoensgracht, gesticht in 
6 6, is nog een vri j  goed bewaard poortje te zien. terwij l 

een tweede exemplaar, dat daarmede zeer  veel overeen 
komst heeft en blijkbaar  uit denzelfden tij d dagtcekent. 
gevonden wordt in de . een steeg, die het 
Noordeinde verbindt met den . Ook dit tweede 
voorbeeld is vri j  goed bewaard, ofschoon het zijn boven 
stuk mist, gelijk te zien is uit de hierbij  gegeven afbeel-
ding. 

m en profileering van den nieuw gemaakten in-
gang zijn aan dit voorbeeld ontleend en wat de overige 
profileerin g van den gevel betrof, aan de nog aanwezige 
banden en afdekkingen, die waar  het maar eenigszins kon 
bewaard zijn gebleven, vond men die. na het afloogen van 
de zandsteen, dikwijl s geheel ongeschonden terug. Alleen 
de bovenste afdekstukken waren zoo verweerd, dat zij  ver-
nieuwd moesten worden en van een bekronend beeldje, 
dat eenmaal aanwezig moet zijn geweest, was geen spoor 
meer  te vinden. Er  is heel wat moeite gedaan, om oude 
stadsgezichten op te sporen, waaruit iets zou kunnen blij -
ken, omtrent het oorspronkelijk of het vroeger  aanzien van 
den gevel. Van gedeelten van het Voorhout en van de 

k bestaan oude prenten en teekeningen genoeg, 
maar  juist van dezen gevel in de onmiddellijk e nabijheid 
der  kerk, was niets van eenig belang te vinden. n den 
antiquiteiten handel is echter  tegenwoordig alles te koop 
en het kostte dan ook niet heel veel moeite, om ergens 
een ouden zandsteenen leeuw te vinden van passenden vorm 
en afmetingen, om tot bekroning van den gevel te kunnen 
dienen. 

(Word t ve rvo lgd .) 

De Baksteententoonstelling . 

Op Zaterdag 8 Juni j.1. werd te Amsterdam in het ge-
bouw der j  tot bevordering der  Bouwkunst de 
tentoonstelling geopend van Baksteen en andere -
ducten, ingericht door  de Vereeniging van Nederlandsche 
Baksteenfabrikanten. e heer . J. van Wijk , Voorzitter 
der  Vereeniging opende de tentoonstelling met eenige woor-
den van welkom aan allen, die door  hun aanwezigheid blij k 
gaven van hun belangstelling in deze nog bescheiden po-
ging, om aan de belangrijkheid der  Nederlandsche bak-
steenindustrie meer  bekendheid tc geven. n het bijzonder 
bracht hij  dank aan de heeren . Zwiers, architect te Am-
sterdam, C J. s te Woerden en J. . Janson, 
algemeen secretaris der  Vereeniging. voor  den krachtda-
digen steun, van allen ondervonden. 

Ter  toelichting van het doel der  tentoonstelling en van 
de daaraan verbonden prijsvraag, waarvan de resultaten, 
hier  geëxposeerd, niet weinig tot opluistering bijbrachten, 
zeide de voorzitter  o.a. het volgende. 

*  * 
e tentoonstelling heeft haar  ontstaan te danken aan de 

<W ons vakblad "  uitgeschreven prijsvraag voor  het 

ontwerpen van eene landelijke woning en rust op mij  de 
plicht de heeren n van de Jury onzen dank te bren-
gen voor  de moeilijke taak. die zij  hebben verricht . -
lij k daarom, omdat zij  zich hadden uit te spreken over 
niet minder  dan een -tal ontwerpen. 

En niet alleen had men tc beoordeelen de ontwerpen 
zelf. doch moest men vooral rekening houden met het feit. 
dat de ontworpen woning voor  de aangegeven bouwsom 
van f  gesticht kon worden. 

Wat de prijsvraag zelf betreft, kunnen wij  ons verheu-
gen in een volkomen succes. Zooals ik U mededeelde, zijn 

 ontwerpen ingekomen. Waar slechts drie prijzen kun-
nen worden toegekend, blijven er  teleurgestelden over. 
n de overtuiging echter, dat 't voor  ieder  bouwkundige 

zijn nut heeft eene vergelijkende studie te maken, gelooven 
wij  dat alle mededingers, al is het niet in geldelijken zin. 
dan toch op andere wijze vrucht van hun werk zullen heb-
ben. k verbind hieraan gaarne een gelukwensen voor  de 
bekroonden en hoop. dat dit succes voor  hen nog door 
meerdere gevolgd moge worden. 

En nu de tentoonstelling zelf. . . Zij  mo:t beschouwd 
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worden als eene Studie-tentoonstelling voor  Architecten, V 

gcnicurs. Opzichters en leerlingen in het bouwvak. Wij  heb-
ben daartoe getracht een zooveel mogelijk overzichtelijk ge-
heel te verkrijgen, door  de steenen in tamelijk groote kleu-
rige vlakken, naast elkander  gemetseld op de stellen. r 
deze rangschikking treden voornamelijk de kleuren, d.vv.z. 
de architectonische kwaliteiten van het materiaal, op den 
voorgrond en op deze wenschen wij  juist bijzondere aandacht 
te vestigen. 

Eene gelegenheid, waarbij  men van een groot aantal voor 
buiten architectuur  bestemde steensoorten een vergelijkende 
studie kan maken, werd nog niet geboden, doch wordt, 
naar  wij  meenen. thans in de tentoonstelling aangetroffen. 
Wi j  vinden hier  geëxposeerd de kleurige en miskleurige 
gevelsteencn van Waal. l en . appelbloesem, ver-
glaasde steenen. verblcndsteenen enz. in  verschillende 
nuances naast elkander. 

e dc prachtige kleuren van ons materiaal het tegen 
elkaar  doen moge aesthetici en deskundigen ter  bcoordce 
ling worden overgelaten. 

Tal van versieringsmiddelen zijn tevens uitgestald en vin-
den wij  in fraai Nedcrlandsch. Engelsch en h aar-
dewerk en terracotta, benevens a uit een der  eer-
ste e Fabrieken. 

n de beneden-zalen zijn tal van steensoorten in tassen 
opgesteld en vinden wij  daarenboven onze vermaarde straat-
klinker  goed vertegenwoordigd, benevens enkele soorten dak-
pannen, profiel- en andere steenen, radiaalsteenen voor 
schoorsteenbouw. ja zelfs eene navolging van de oudtijds 
door  de Assyriéers t oegepaste'diervormen in gebakken ma-
teriaal. 

t doel. dat wij  o. m. met deze tentoonstelling beoogen, 
is. naast het hierboven uiteengezette, wat meer  uit onzen 
tent te treden en onze natie eens op de hoogte te stellen 
van de beteekenis van deze zoo in vaderlandsche industrie. 

Om U eenige cijfers tc noemen, kan ik U mededeelen. 
dat het aantal werklieden werkzaam in dc industrie van 
uit ruwe klei gebakken producten, ongeveer CO  bedraagt. 

Gefabriceerd worden ongeveer  miljar d steenen en daar-
enboven een groot aantal dakpannen en andere kleiproduc-
ten; verzonden worden: per  schip  milliar d kilogr. . ter-
wij l de verzending per  spoor  het getal van  millioen 
kilogr . bereikt. 

n wordt aan brandstoffen, als steenkolen turf , 
turfbrikette n enz. jaarlijk s gebruikt voor  een bedrag van 

 tot  millioen gulden. 
j  dient in aanmerking genomen te worden, dat de 

binnenschipperij  voor  een groot gedeelte zijn bestaan te 
danken heeft aan het vervoer  van kleiproducten, den aan-
voer  van diverse materialen en het transport van de brand-
stoffen die bij  dc fabricatie noodig zijn. Voorwaar  een be-
lang, dat op zich zelf beschouwd, reeds als buitengewoon 
gewichtig moet worden beschouwd. 

n men daarenboven nog rekening houdt met het 
feit. dat de baksteen en pannenindustrie bijna uitsluitend 
ten plattenlande, op meestal overigens misdeelde plaatsen, 
wordt uitgeoefend en daardoor  aan die plaatsen een groote 
mate van anders niet te verkrijgen welvaart verschaft, dan 
komt men tot de conclusie, dat deze zoo belangrijke indus 
tri e den steun verdient van ieder, die het wél meent met 
zijn Vaderland. 

Wi j  rekenen ons tot degenen, die het wel meenen met ons 
 wij  hebben dan ook met groote belangstelling 

zoowel van de tentoongestelde kleiproducten. als van de 
ingekomen ontwerpen op de prijsvraag kennis genomen, 
en raden ieder, die in Amsterdam komt aan. er  een kijkj e 
te gaan nemen. n den catalogus der  tentoonstelling schreef 
de heer  J. . Janson een uitvoerige inleiding, die  bedoe-
ling der  onderneming nader  toelicht en  maakt, 

waarom er  hier  vooral naar  gestreefd is het gewone baksteen-
fabrikaat in zijn verschillende soorten goed tot zijn rechi 
te doen komen cn die soorten gemakkelijk met elkander 
te kunnen vergelijken. Van de „andere kleiproducten"  is 
ofschoon daarvan fraaie specimina aanwezig zijn. betrekkelijk 
weinig werk gemaakt, om te voorkomen, dat de gewone 
baksteen, waarom het hier  te doen is, op den achtergrond 
zou geraken, tengevolge van in het oog vallende inzendinger, 
van andere producten, waarom het hier  niet zoo zeer  te 
doen is. e vroegere tentoonstelling heeft geleerd, hoe 
moeilijk het is, de aandacht te vestigen juist op datgene 
wat dc hoofdzaak is voor  onze baksteenindustrie, het massa-
product. 

c prijsvraag mag welgeslaagd heeten en verdient ook 
daarom de aandacht, dat dc Jury hier  nu eens werkelijk 
rekening heeft gehouden met de beschikbare bouwsom. n 
neemt het daar  in den regel zoo nauw niet mede. vooral 
niet bij  een studieprijsvraag. t voorbeeld, hier  gegeven, 
verdient ter  navolging te worden aanbevolen. 

J P r i j s v r a g e n . ^ 

Jury-rappor t 

G , bij  gelegenheid 
van het -jari g bestaan van de j  lot 
Eevordering der  Bouwkunst. 

(Vervo lg .) 

: T e m p el der . 
t de entree van het Café en ingang kelder  gelijkwaar 

dig zijn. is een fout; de eerste is te klein, de laatste boven 
dien niet geslaagd. 

e hoofdtoegang tot de hoofdzalen met de cabinetten 
aanhang niet practisch gegroepeerd om een binnenplaats, 
die niet noodig en ook niet gevraagd is en die het tuin 
oppervlak onnoodig verkleint. 

t plan van het Café is erg onregelmatig, de dienst 
van het buffet te benauwd, en W.C. en toiletten royaal. 

e vergaderzalen op de ie verdieping zijn goed geplaatst. 
e lunchroom daarmede in gemeenschap goed en prac 

tisch (gedacht. 
e vestiaires niet doelmatig voor  de bediening. e hoofd-

trap moet op deze verdieping eindigen, doch is doorge 
voerd naar  de  verdieping. 

t de administraticvertrekken achter  zijn geplaatst, is 
rustig. 

e  verdieping is wat gecompliceerd. 
e Bergplaats-spoelinrichting  ..sta-in-de-weggen". 

s aan den ondergeschikten gevel (achter 
gevel) goed denkbeeld en practisch gelegen ten opzichte 
pachterswoning. 

e ruimt e in het Sousterrein voor  centrale verwarming 
is als doorloop benut, wat natuurlij k niet goed is. Schaft 
lokaal (vri j  onbruikbaar ) is niet gevraagd. e bergplaats 
van tuinstoelen, enz., tot den inventaris van den pachter 
behoorende, was beter  wanneer  die bij  het Café was ge-
plaatst. 

e gevel, een samenvoeging van de bekende motieven 
van de Amsterdamsche beurs en Verzekeringmaatschappij 

e Nederlanden", vertoont geen eigen denkbeelden. 
Waar het voorbeeld niet direct kon worden toegepast, 

bleek ontwerper  zwak. e zijgevel op  kolommen van het 
Café cn in den hoofdgevel op de  Caféramen, de rommc 
lige raamopeningetjes aan den zijgevel zijn daarvan een 
voorbeeld. t perspectivisch aanzicht is eenvoudig doel 
goed geteekend. 

t s van „het e e " te s . 

Toestand voor  de verbouwing. 

StczctctA-ic, 

téven*

Plan Verdieping. 

Pi.  Begane grond. 

Toestand na de verbouwing. 

Plan Verdieping. 

Pian Begane grond. 

Schaal  : 200. 
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: Twee d r i e h o e k en in c i r k e l (geteekend). 
e groepeering van het middendeel is goed; alleen zij 

opgemerkt, dat portiersloge, spreekkamer en telefoon niet 
achter  de tochtdeur  zijn geplaatst, omdat het eigenlijke 
tochtportaal niet aanwezig is. tenzij  men de ie vestibule 
als zoodanig beschouwt. 

e (dispositie der  expositiezalen is niet slecht, alleen zijn 
er  modelkamers bij  die onvoldoende verlicht zijn, hetgeen 
ook op te merken valt omtrent den corridor . 

t café is goed ingericht. 
e tuin schijnt met den expositie-tuin één geheel tc vor-

men; het ware beter  geweest, wanneer  vanaf den publis-
ken weg deze zichtbaar  was. 

e ie Verdieping, evenals bij  ,.Sic". met te lange gan-
gen, en ook hier  muren die niet ondersteund zijn (bo-
ven het Café\ 

Een zeer  overzichtelijke en niet slechte indceling voor 
de 2e Verdieping. e groote afstand tusschen pachters-
woning en logeerkamers is een bezwaar  voor  de bediening. 

e gevel met het hooge dak doet wat "  aan; 
de baksteen penanten zijn boven niet verbonden door  het 
zelfde materiaal zooals aan de basis wèl het geval is. 

: O n d er  een dak. 
t al dc kleine onderverdeelingen ziet het plan er  wat 

gecompliceerd uit, doch ontwerper  heeft zich wel van alles 
goed rekenschap gegeven, wat o. a. ook blijk t door  het in-
teekenen der  meubelen, enz. 

e  naar  de tentoonstellingszalen zelf iij n goed 
gelegen. 

e modelkamers in een afzonderlijken vleugel is een 
expositie op zich zelf. t Café bijzonder  goed gelegen 
met behoorlijken tuin. enz. 

e kan van de ie Verdieping gezegd wat betreft 
de rustig gelegen vergaderzalen en bibliotheek. e lunch-
rooms op den vroolijksten hoek met balkon en gezicht in 
den restauranttuin. 

e kamer van het Federatie-bestuur  in het centrum. 
Alleen is de plaats van de spreekkamer, waarvan de secre-
tari s wel het meest gebruik zal maken, niet gunstig gelegen. 

e  Verdieping is ook goed overdacht en geheel over-
eenkomstig het program en overeenkomstig een practischen 
gedachtengang. 

Eij  nadere beschouwing valt echter  veel tegen. e groote 
vestibule met monumentale trap is nagenoeg niet verlicht. 

e enkele smalle staande lichtraampjes zijn voor  voldoende 
verlichtin g absoluut ontoereikend. e langs- en dwarsmuren 
vallen niet in elkanders verlengde. e beide loggia's aan 
den gevel zijn zeer  bedenkelijke punten. Zij  hebben bij  de 
geveloplossing ook groote moeilijkheden gegeven; zij  rele-
veeren de entree van het Café en een toegang tot het 
sousterrein te veel en drukken de hoofdentree weg. 

e zijgevel, een combinatie van eenige symmetrie en 
onregelmatigheid, rommelig door  de vele ongelijksoortige 
openingen. 

: P. 
Op het eerste gezicht voldoet het ontwerp niet aan 't 

Programma wat betreft de ligging van de Conciërgewoning, 
doch bij  nadere beschouwing is deze toch door  gangen en 
gangetjes te bereiken vanuit het tocht- of vóór-portaal. 

e tentoonstellingsruimte is flink en vormt één geheel, 
maar  is in het midden slecht verlicht. 

t Café is ook bruikbaar , mist evenwel het terras, dat 
volgens de teekening niet meer  dan een „stoep"  kan wezen. 
Een communicatie-opening tusschen vestibule en gang van 
het Café zou noodig zijn. 

e groote vergaderzaal op de ie verdieping in het mid-
den met kleine zaal in directe verbinding, is goed. e lunch-
room is veel te groot en voldoet niet aan het programma. 

e kastvormige hokjes bij  de kleine zaal en andere zalen, 

zijn onnoodig en gezocht, omdat ontwerper  met de over 
tollige gangruimte geen weg wist. Overigens is in het plan 
wat gevraagd wordt, doch niet altij d redegevend; zoo is 
dc spreekkamer tegenover  Secretarie en Besturskamer veel 
te groot en niet in verhouding tot die vertrekken. 

e meeste vertrekken zijn te lang (aan het einde daar 
door  donker) en te smal, terwij l meestal de afmetingen 
van het Programma niet aangehouden zijn. 

e woning van den Pachter  op de  verdieping is bijna 
onvoldoende en, als hiervoren gezegd, andere vertrekken 
weer  veel te groot, met name de ateliers, logeerkamer, e.a. 

Enkele muren zijn slecht ondersteund. 
e gevels zijn beter  dan de plattegronden. 

: n l i e f d e b l o e i e n d. 
t geheel doet denken aan Fransch werk en is knap 

uitgevoerd. 
Eigenaardige plattegrond-opvatting door  een ontwerpei 

met veel fantasie. 
t de tentoonstellingszalen aan den Bcgancn Grond niet 

één geheel uitmaken, is minder  goed. 
e sierhof. waarin de openlucht expositie kan plaats heb 

ben, werkt decoratief met de rondgaande gaanderij, welk 
een kostbaar  accessoire is. 

t Café is erg klein, ruimt e voor  buffet, gemak- en 
waschkamers. enz., niet voldoende gereserveerd (al is daar 
in het sous-terrein gelegenheid voor. zooals wel meer  ge-
schiedt, zoo is dit niet gevraagd). 

Nog enkele kleinigheden opgemerkt. 
e toegang spreekkamer  dóór de loge van den portier , 

mag niet, dit mag hoogstens voor  een telefooncel. t bu 
reau Concierge is zelfs te klein voor  een portiersloge. 

e ruimt e voor  Centrale verwarming is te beknopt. 
e lunchroom op de ie verdieping boven het Café is 

practisch, doch wel wat ver  afgelegen van de bibliotheek 
en de vergaderzalen, voor  de bediening minder  practisch. 
voor  de bezoekers lastig. 

e woning Pachter  en logeerkamers op de  verdieping 
goed gelegen, de keuken wat te voorname plaats, doch 
waar  zijn de architecten-bureaux? Ontwerper  zegt in zijn 

e van Toelichting, in het dak. Behalve dat dit niet 
de bedoeling is van het Programma, zijn die op geen tee-
kening aangegeven, zoodat de inzending niet volledig is. 

t is een decoratief ontwerp, doch minder  geschikt voor 
een practische uitvoering. 

e gevelordonnantie doet wel aangenaam aan, maar  is 
te zwaar  van samenstelling. n de travee herkent men oni 
werper's hand niet meer. 

: P i ed a ter re . 
t middenmotief is flink , de inrichtin g der  tentoonstel 

n minder  goed en de verlichting van enkele ca 
binetten onvoldoende. 

t Café is gunstig gelegen en ingericht. 
t Entresol met woning concierge verbreekt het even-

wicht. 
e hoofdtoegang tot de Permanente Expositie is daardoor 

zeer  gedrukt en de toegang tot het portaal (zoomede het 
portaal zelf) voor  diensttrap, spreekkamer en caféj  onnoodij; 
hoog en royaal. Omgekeerd ware te verkiezen geweest. 

e groote en kleine zaal op de ie verdieping kunnen on 
mogelijk samen gebruikt worden, hetgeen niet de bedoe-
ling is van het Programma. 

Op de  verdieping is geen verbinding tusschen priv i 
kantoor  en atelier, bij  kantoren liggen de ateliers zelf-
iaan de andere zijde van den gang ; de logeerkamers ziji 
erg ver  van de bediening. 

e trap naar  de tweede verdieping is tamelijk stijl . 
e architectuur  van de gevels is minder  goed dan d> 

plattegronden. Wat het uiterlij k betreft zoo werd opgemerk; 
dat op het eerste gezicht het geheel meer  op een Engelscl 

l lijk t dan op een architectenhuis. Ook zijn er  wat te 
veel koepels. e architectuur  is ,,zwak". 

t teekenwerk is goed verzorgd cn vooral de travee 
v a i i den gevel is flink geteekend. 

: c. 
e distributi e aan den Beganen Grond van tentoonstel-

lingszalen verkeerd; te veel uiteen gelegen, niet te surveil-
lecren of te bewaken; modelvertrek i en  is bovendien niets 
dan een doorloop. 

e Café versnipperd, woning Concierge rommelig, 
zijn kantoor  geen direct licht en lucht. 

e ie verdieping is wel beter  dan de begane grond, doch 
heeft geen goed doordachte distributi e en veel verlies aan 
portalen. 

e  verdieping id. id. Een architectenbureau uitslui-
tend met bovenlicht kan niet aanvaard worden. 

Waar de woning voor  den Concierge wat te grootsch 
is opgevat, is de opvatting van die voor  den pachter  armelijk . 

e doorgetrokken achtergevel draagt slechts op de
kolommen van de kleine tentoonstellingszaal. 

e voorgevel maakt een niet onaardigen indruk , doch is 
bij  nadere beschouwing ,,zwak", zoo ook dc zijgevel. 

: Ao. 

e hoofdtoegang versperd door  een balustrade en op-
gelost in  kleine ingangen is ongemotiveerd en niet prac-
tisch bovendien. 

Een afzonderlijke toegang woning Concierge cn dienst-
toegang zijn bij  het Programma niet gevraagd. t is juist 
de bedoeling voor  dc controle geen extra achter- (in dit 
geval vóór) deurtjes tc hebben (zie antwoord op Vraag

t hoofddenkbeeld : Tochtportaal, Centrale l met bo-
venlicht, naar  dc tentoonstellingszaal, is zeer  goed. -
dclkamertjes daarvan zijn beslist onvoldoende verlicht. 

e toegang tot de liften is wat weggestopt en die voor 
transportlif t beslist ondoelmatig. Groote beschadigingen aan 
te richten bij  in- en uitladen zijn niet te voorkomen. 

r  waar  is de hoofdtrap ? n moet er  naar  zoeken, 
en daarvoor  het verdiepingplan er  bij  raadplegen. 

t Café is goed gedacht. e loggia maakt het echter 
di inker  en zij  is als ,,zitje"  wat smal. 

e vergaderzalen op de ie verdieping zijn eveneens goed 
gelegen en in directe verbinding met de lunchroom, die 
s'avonds zoowat als ,,foyer"  dienst kan doen. 

Bedenkelijk .zijn de loggia's van deze ruimten, aangezien 
die allen steun missen en niet redegevend uit het Begane-
grondplan voortkomen. 

Eén groote Vestiaire ware beter  dan de  afgescheiden 
kleine vestiaires en ook de bediening vordert daarvoor  te 
veel personeel. 

e administratievertrekken zijn goed gelegen, alleen ver-
hindert de telefooncel een gemakkelijke verbinding. 

e verhoudingen van de bibliotheek zijn niet gelukkig. 
t moet ook worden opgemerkt betreffende de privé-kan-

toren der  architecten, en van de kamers pachters woning, 
waarvan enkele vertrekken niet alleen bescheiden van af-
Jneting, als gevraagd, doch te klein zijn. 

e transportlift . welke toch ook ten grieve van den pach-
ter is, is moeilijk te bereiken voor  het keukenpersoneel. 

e logeerkamers liggen ook te ver  weg. 

e plattegronden zijn beduidend beter  dan de architectuur 
van de gevels. e menigte kleine raamopeningen geven 
het gebouw het aanzicht van een versterkte vesting vanwege 
de vele schietgaten. 

o : v i e r k a n t in twee c i r k e l s , (geteekend). 
e groote portiek ongemotiveerd, omdat achter  de

arcades, zich slechts één toegang bevindt ; overigens is het 
Plan zeer  royaal opgevat met de groote , welke meer 
geeft dan het program met „Vestibule"  bedoelt en die ten 

koste komt van de expositie en Café-tuin, waarvan jammer 
genoeg niets aangegeven is. 

e distributi e van alle ruimten is zeer  goed, alleen is de 
plattegrond van het Café wat eigenaardig met de diverse 
„zitjes" . 

e vraag doet zich voor, met alles wat op de verdieping 
nog moet worden ondergebracht, of steunpunten daarvoor 
in de tentoonstellingszaal gemist kunnen worden. t komt 
der  Jury voor  van niet, en zij  acht het verkeerd alles op 
moerbinten te plaatsen, die op de betrekkelijk dunne muren 
niet eens het noodige steunvlak opleveren. 

t gedeelte sous terrein is goed benut. 
Op de ie verdieping is het weder  duidelijk , dat de l 

tegenover  de andere ruimten te. grootsch van opvatting is, 
terwij l enkele ongeschikte ruimten, als een spreekkamer 
b.v., ook te groot zijn. 

Op dc  verdieping zijn de gezamenlijke gangen te 
breed tegenover  de lokalen. 

e donker» kamers bleken een welkome oplossing te 
zijn voor  den donkeren hoek in den grooten gang. 

t is jammer dat een der  architecten-bureaux niet bij 
de tentoonstellingzalen-vleugel is ondergebracht. 

Woning Pachter  en logeerkamers goed. zelfs veel ruimt e 
over, als hierboven gezegd, ten koste van het open terrein. 

Wat verder  dc facade betreft, zoo zijn behalve de por-
tiek ook de torens niet goed gemotiveerd in verband met 
de planindeeling. e eene rust op den Beganen Grond op 
één modclkamertje, de andere bevat daar  een paar  pri -
vaten. 

t kleine dakmotief in het middendak is gezocht en 
niet fraai. 

o : B. in twee q u a d r a t e n. (geteekend.) 
e tentoonstellingszalen geen goed geheel en niet overal 

voldoende verlicht. 
e tuin voor  de openlucht-tentoonstelling is ruim en goed 

gelegen, afgescheiden van den publieken weg en het
seerde is zoodoende tegen baldadigheid van de straatjeugd 
beschermd. 

Voorvestibulc te royaal en doet als „tochtportaal "  daar-
door  geen dienst en de daarin uitkomende spreekkamer is 
niet bruikbaar  —afgescheiden dat hij  slecht gelegen is. 

r  de te royale opvatting gaat veel practische ruimt e 
in verhouding verloren, zie o.a. het veel te groote portaal 
in de woning van den concierge ten opzichte der  woon-
ruimten, (het privaat is bovendien slecht gelegen) terwij l 
op andere plaatsen ruimt e te kort komt. als b.v. de gemak-
en waschkamer bij  het Café. 

t Café is ongezellig en het is onbegrijpelijk , waarom 
het uitzicht aan de zijstraat geheel is dicht getimmerd (ge-
metseld)? t tuintj e is klein en zal slechts weinig pu-
bliek kunnen plaatsen, hetgeen de bedoeling niet is. 

Op de ie Verdieping is ook alles te royaal  niet ro-
yaal genoeg. Als zoodanig zij  gewezen op het te groote 
en slecht verlichte, portaal bij  de administratie-vertrekken. 

t de trap naar  de architecten-ateliers, enz., gelijkwaar-
dig aangegeven is met de zeer  ondergeschikte diensttrap, 
is een fout. 

e vestiaires zijn veel te klein; het buffet bij  de lunch-
room is weer  veel te groot. 

 Verdieping als voren. e architecten-bureaux zijn ge-
scheiden door  de logeerkamers (aan welke de eereplaats 
in het plan is toegekend).  privé-kantoren in zoo'n mo-
numentaal gebouw met licht uit de  hand. is niet toe-
laatbaar, evenmin dat, gelijk ontwerper  — die dit ook 
voelt — voorstelt, desnoods nog een lantaarn wordt aan-
gebracht. 

Op het hoofdportaal zouden wel wat zuilen kunnen wor-
den gemist. 
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Het Huis van „he t Nederlandsch e Rood e Kruis "  te ' Gravenhage . 

V e r v o l g (zie bladz.  met een plaat. 

Terwij l er  bij  den gevel naar  gestreefd is. zooveel mo-
gelijk den ouden toestand te herstellen, waren bij  dc inwen-
dige verbouwing geheel andere beweegredenen voorhanden. 

e inwendige verbouwing was eigenlijk de hoofdzaak en 
een zaak van practisch belang, maar  waar  het hier  een 
oud gebouw gold, dat voor  een deel in zijn oorspronkelijken 
toestand bewaard gebleven was. was deze verbouwing iets 
anders dan het eenvoudig wegbreken van het bestaande 
en het daarvoor  in plaats stellen van nieuw werk. 

e de oorspronkelijke indeeling geweest moge zijn. het-
geen er  van geworden was door  herhaalde vertimmcrin g 
was ten eenenmale onbruikbaar , daar  het niet meer  aan 
matige eisehen van geschiktheid tot bewoning cn gebruik 
voldeed. n de plattegronden van den ouden toestand op 
bladz.  kan men opmerken privaten, die in de kamers 
uitkomen, aiooven in onfrissche hoeken, donkere gangen 
en portalen, benevens een dubbel stel trappen. t was niet 
uit te maken, waartoe dit laatste gediend heeft, tenzij  men 
aanneemt, dat het huis eenmaal in twee afzonderlijke wo-
ningen verdeeld geweest is, waarvan cr  een slechts van de 
plaats achter  de poort toegankelijk was. e drie kamers 
van de Beganegrondverdieping vormden een vri j  voldoende 
woning voor  den huisbewaarder, de keuken was echter  veel 

groot voor  zulk een woning. Op de Eerste Verdieping 
was de groote voorkamer het eenige bruikbar e en toonbare 
vertrek; de kamer boven dc poort, eigenlijk niet tot het 
huis behoorend, was ongebruikt. e deur  droeg het op-

schrift - 1 dat wees op een vroegere bestemm'ng; nu 
stond er  alleen een boekenrek, waarin tijdschrifte n cn ver 
slagen werden opgestapeld, waar  niemand naar  omkeek. 
Wanneer  men er  kwam maakte toch deze kamer in haar 
verwaarloosden verveloozen toestand door  hare verhoudin-
gen een aangenamen indruk , waartoe ook bijdroeg een een-
voudige maar  smaakvolle schoorsteenbetimmering in de be-
schaafde vormen van het laatst der  achttiende eeuw bene-
vens een plafond uit dcnzelfden tijd . waarvan het ornament 
dik onder  de witkalk zat. 

Op de tweede verdieping was nog een voorkamer, overi-
gens zolders, door  schotwerken verdeeld; ruimt e genoeg, 
maar evenals op dc andere verdiepingen op onpractische 
wijze versnipperd. Blijkbaa r  was ook bij  vroegere verande-
ringen te weinig gelet op het behoud van het verband in 
het gebouw, gevormd door  de oorspronkelijke indeeling in 
zeven vakken, zooals die nog door  de kapspantén en moer-
balkcn werd aangewezen. 

Allereerst is er  nu bij  de nieuwe indeeling naar  gestreefd 
dit verband zooveel mogelijk te herstellen een werk. dat 
niet medevicl en aangezien daarbij  in overleg met het Bouw-
en Woningtoezicht gehandeld moest worden, vri j  wat onvoor-

 uitgaven vereischte. Sommige eikenhouten moerbal-
ken bleken zoodanig mishandeld te zijn. dat men ze door 
nieuwe zou hebben moeten vervangen. t Bouwtoezicht 
eischte in die gevallen beslist de toepassing van ijzeren 
balken en de oplossing werd gevonden in het aanbrengen van 
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ijzeren balken met omkokering van eikenhout; want het 
lag in de bedoeling, in de voornaamste vertrekken, gangen 
en portalen de eikenhouten balklagen in eere te herstellen. 

n het programma der  verbouwing, door  de Bouwcom-
missie uit het é van het Nederlandsche e 
krui s opgemaakt, werd op den beganen grond, behalve de 
verbetering van de Concierge-vvoning een lokaal of ver-
bandkamcr gevraagd voor  het verleenen van eerste hulp 
bij  ongelukken, dat aan zekere hygiënische eischen moest 
voldoen. e oude keuken werd hiertoe bestemd en door 
door  het verplaatsen van een deur  toegankelijk gemaakt 
direct van de plaats achter  de poort. r  werd in een 
hoek van deze plaats nog een klein loodsje voor  de bran 
card aangebracht. t verleenen van eerste hulp bij  onge-
lukken was een nieuw nummer op het werkprogram van 
het e , het Gemeentebestuur  van 's Gravenhage 
had tegelijkertij d deze zaak aan de orde gesteld, zoodat 
het denkbeeld van samenwerking voor  de hand lag. 

e is thans een der  posten voor  eerste hulp 
gevestigd in dit lokaal, dat door  zijn ligging in het centrum 
der stad daarvoor  zeer  geschikt is. 

Wie wel eens met den bouw van Ziekenhuizen, barakken 
en dergelijke inrichtingen tc maken heeft gehad zal weten, 
dat wat betreft de hygiënische voorwaarden daaraan tc stel-
len, de medici nog al eens veeleischend zijn. 

Van hun standpunt hebben zij  hierin misschien gelijk, 
maar  men zal toch toegeven, dat men voor  het verleenen 
van eerste hulp niet beslist een inrichtin g noodig heeft, 
zooals men die aantreft in de operatie- en verbandkamers 
van een moderne chirurgische kliniek . 

Bovendien moest hier  een bestaand lokaal voor  het doel 
worden ingericht en moesten de aan te brengen verbeteringen 
zich bepalen tot het uitvoerbare, dat hier  in hoofdzaak' heeft 
bestaan in het aanbrengen van een nieuwen vloer, bepleis 
tering van wanden en plafond met holle hoeken, het inrich -
ten van een drietal kasten voor  benoodigdheden en het 
aanbrengen van een wit verglaasd aarden gootsteen met 
aanvoer  van koud en warm water. e vloer  werd met een 
sterke vloerverf cn het overige houtwerk met n geverfd 
terwij l het in de bedoeling ligt ook later  dc muren en het 
plafond te verven. Uitgerust met de verbandkamer-meube-
len, die voor  het verleenen van eerste hulp vereischt wor-
den, heeft de inrichtin g reeds herhaalde malen bewezen, 
aan het doel te beantwoorden. 

e verbandkamcr is ook van uit de gang te bereiken 
en bij  nacht kunnen ook patiënten door  het voorhuis wor-
den binnengelaten. t voorhuis en de aansluitende gang 
zijn echter  architectonisch in overeenstemming gebracht met 
de eerste en voornaamste verdieping van het gebouw. n 
het voorhuis ligt een vloer  van wit cn zwarte tegels, geheel 
naar  het patroon der  oude vloer, waarvan het materiaal, 
voorzoover  het nog bruikbaar  was. weder  in de gang is 
aangebracht. e wanden van het voorhuis zijn bezet met 
oude blauwe tegels, die in groote hoeveelheid in het huis 
waren aangetroffen, een eikenhouten tochtpui is geplaatst 
onder  den aanwezigen moerbalk en daarachter  werd een 
nieuwe eikenhouten trap geplaatst die voert naar  een por-
taal, waarop alle vertrekken van deze verdieping uitkomen. 

n is het voornaamste de groote vergaderzaal waar-
in een schouw werd aangebracht met zandsteenen pilasters, 

betegeling van oude blauwe tegels en eikenhouten lijst in 
verband met de . hooge eikenhouten wandbetimmc-
ring , waarboven de muren bespannen zijn met gobetinstof in 
een rustig verdure-patroon. Als vloerbedekking is een beu 
kenhouten parket in vischgraatverband aangebracht cn on-
der de moerbalken der  herstelde zoldering werden eenige 
nog aanwezige sleutelstukken herplaatst en de ontbrekende 
naar  het profiel der  oude bijgemaakt. n profileering en 
versiering is eenvoud betracht, maar  gestreefd naar  over-
eenstemming met het oude karakter  van het gebouw. 

n de glas in-lood vulling der  vensters zijn in ovale vak 
ken acht kwartierwapens van . . de n aange-
bracht. Een groote eikenhouten tafel, omringd door  met 
leder  bekleede stoelen, laat geen twijfe l omtrent de be-
stemming der  zaal'. Boven de tafel hangen twee kioperen 
kronen, boven de schouw een portret van i , 
de stichter  van het e . 

e meubelen en kronen zijn niet volkomen in overeen 
stemming met de architectuur, maar  de bewerking verdient 
een woord van waardeering; het portret valt eenigszins 
uit den toon, maar  is. naar  wij  meenen, door  den schilder 
aan het é ten geschenke gegeven. Bovendien 
wie Zou van een schilder  durven eischen, dat hij  zich stoor-
de aan architectuur? 

Tegenover  de deuren der  groote zaal ziet men een oud 
eikenhouten deurtje, dat toegang geeft tot de z'.g. kleine 
vergaderzaal, die ook als wachtkamer voor  dagelijksche be-
zoekers wordt gebruikt. n dit vertrek is alleen de oude 
balkzoldering hersteld, overigens is het hoogst eenvoudig 
behandeld gelijk ook het daarachter  gelegen groote bureau-
lokaal, een ruimt e die eigenlijk bestemd is om daar  even-
tueel in oorlogstijd het informatiebureau in te richten. Zoo-
als, misschien niet algemeen, bekend is. behoort tot de 
werkzaamheden van het e s in oorlogstijd cok een 
inlichtingendienst, ten behoeve der  gewonde militaire n en 
hunne betrekkingen hier  te lande. e d'enst brengt z:oyele 
werkzaamheden mede, dat een afzonderlijk bureau daar-
voor  beslist noodig is. t is echter  natuurlij k ge wenscht, 
dat deze localiteit bij  voortdurin g in gebruik blijv e voor 
een deel der  administratieve werkzaamheden van het -
comité in vredestijd. e Secretaris, die aan het hoofd dezer 
administrati e staat zetelt thans in de kamer boven de poort, 
welke men van het portaal, door  middel van een klein 
trapj e bereikt. n in den zin van restaureer:n was 
in deze kamer niet noodig- e betimmering werd weder 
geverfd in de oorspronkelijke licht groene tint , een passend 
behangsel werd aangebracht en het plafond van de dikke 
korst witkalk .ontdaan. n de veronderstelling, dat boven 
den spiegel in de schoorsteenbetimmering wel een oud 
schoorsteenstuk verborgen kon zitten, werd hier  zorgvul-
dig een viertal lagen behangselpapier  verwijderd . Een schil-
derstuk kwam niet voor  den dag, maar  wel een gekleur-
de gravure, een bloemstuk, blijkbaar  uit denzelfden tij d 
der betimmering. t was echter  zoodanig verkleurd en 
gehavend, dat het niet te herstellen was; een getrouwe copie 
vult thans echter  het vak in de schcorsteenbetimmering. 

P. . S. 

(Slot vo lg t .) 

Geldersch e Monumenten . 

t jaarverslag over  is verschenen der  Geldersche 
Archeologische Commissie. t handelt over  Arnhem (mu-
seum van oudheden), , (muurschildering in de . 

, en verdere merkwaardigheden uit dit gebouw) -
burg . of St. , m (Groote k 

en haar  toren). Ewij k . . , Garderen . ) 
n (ruïne van het kasteel n of Goudenstein). 

l gem. Brammen . , , s gem. 
Nijmegen . , o (id.), n (grafzerk) 

n gem! n (doopvont), g (valsch alarm1, 

, gem. Bergharen . . Valbur g (huis te Oos-
terhout), Zetten . , Zoelmond. gem. Beusichem 

. . 
Ziehier  wat het verslag zegt over

e gemeente leverde een sterk bewijs voor  de nood-
zakelijkheid van een wet voor  monumentenbescherming. 
Over  de drie daar  bedreigde monumenten bevat het jaar-
verslag over  reeds eenige mededeelingen. die wij  hier-
onder  zullen aanvullen. 

e merkwaardige dubbelkerk werd eindelijk na vele en 
vaak zeer  onverkwikkelijk e onderhandelingen, waarbij  van 
de zijde der  burgerlijk e gemeente in geenen deele het be-
houd van het monument op den voorgrond stond, eigendom 
der . . gemeente. c secretaris getroostte zich ter  wille 
van dit monument menigen tocht naar . Thans 
wordt de kerk met vooruitzicht op rijkssubsidie hersteld 
en zeer  is het te hopen, dat dc provincie hierbij  ook de 
behulpzame hand biede. 

Aan h!et zoogenaamde e werden eindelijk 
de zoo dringend noodige herstellingen aangebracht, zoodat 
de bijdrage ad f  kon worden uitgekeerd. 

e zeer  belangrijke middeleeuwsche vestingmuur, pl.m. 
. lang, tusschen de voormalige - en Smeepoort 

moest het daarentegen zonder eenige andere reden dan dat 
men de verwijderin g wenschtc. misgelden. 

n het kort volge hieronder  een historisch overzicht van 
deze afbraak. 

Eerst werd door  het gemeentebestuur  de wenschelijklieid 
eener  doorbreking van den muur  betoogd in verband met 
den aan te leggen tramweg , waarin 
men ter  hoogte van de Akademiestraat een halte droomde. 
Van dien tramaanleg is nog niets gekomen. 

t afbreken van onbewoonbaar  verklaarde huizen aan 
de binnenzijde van den muur  was oorzaak, dat deze daar 
ter  plaatse moest voorzien worden. k zij  de afdeeling 

. en W. werden de noodige herstellingen aan binnen- en 
buitenkant opgenomen en de npodige gegevens verstrekt* 
doch van deze plannen kwam niets. 

Toen heette het weder, dat het noodig was dien muur 
op te ruimen, althans ten deele, in verband met te bouwen 
arbeiderswoningen op het terrein bij  den muur. e secretaris 
bezocht met . Cuypers k om dit vraagstuk te 
onderzoeken. t goedvinden van heeren B. en W. bood 

. Cuypers aan een plan in te leveren voor  den bouw 
dier  woningen op een door  heeren B. en W. aangewezen 
terrein met sparing van den muur. 

Op verzoek van . Cuypers begaf de secretaris zich 
daarop later  naar k om de ontworpen plannen 
toe te lichten. n plaats van aan . Cuypers de moeite 
van het maken van die plannen te besparen, wanneer  men 
ze toch niet wilde uitvoeren, kwam men thans met onmoge 
lij k in te willigen eischen voor  den dag. Om niet on-
middellij k alle onderhandelingen af te breken zeide de se-
cretaris overweging dier  eischen toe. n onderhan-
delde het gemeentebestuur  met den heer  Vitring a over 
afstand van den muur  en het vlak daarachter  gelegen ter-
rein, doch stelde ook weder  eischen, waarvan men van te 
voren kon nagaan, dat zij  niet in te willigen waren. 

Als gevolg van een en ander  werd de muur grootendeels 
afgebroken en verdween het laatste groote middeleeuwsche 
vestingfront in Nederland! 

Van dit front zijn alleen blijven staan tegenover  den 
V'jormaligen hortus een bolwerk met een stukje muur eener-
zij  ds en een woonhuis anderzijds; tegenover  het voormalige 
C atharina-klöoster  een bolwerk met een reeks oude huisjes 
naar  de zijde van de Smeepoort en bij  het begin van de 

t een stuk waaraan een woonhuis en een schuur 
vastzitten. 

e moeilijkheden, die zich te k telkens voordoen, 

komen hoofdzakelijk voort uit het feit. dat de burgemeester 
der gemeente afspraken vergeet.'4 

^  Vereenigingen . ^ 

T E N V A N N 

BON  V A N E . 

J a a r v e r s l ag over

. . 

t is het Bestuur  een aangename taak U evenals vorige 
jaren een kort overzicht te geven van wat in het afgeloopen 
vereenigingsjaar  in en met den Bond geschiedde. j 
zal U van zelfsprekend weinig nieuws en herinnering ge-
bracht worden, doch het kan dienstig zijn het gebeurde 
nog eens de revue te laten passeeren, was het slechts om 
tot de overtuiging te komen dat veel wat tot het programma 
voor  den Bond kan geacht worden te behooren nog onge-
daan bleef, en dat eene voortdurende krachtsinspanning 
noodig zal zijn om de begniselen van den Bond meer  en 
meer  ingang doen vinden. 

Toch kan met betrekking tot dit laatste het afgeloopen 
jaar  niet onvruchtbaar  genoemd worden, en kan gewezen 
worden op belangrijke feiten die wel is waar  buiten den 
Bond doch zeker  niet buiten zijn invloed voorgevallen zijn. 
en die van beteekenis voor  het vak verecnigingsleven in 
Nederland zijn te achten. 

t Bestuur  heeft hierbij  in de eerste plaats het oog op 
de reorganisatie die een der  zuster-Vereenigingen. de . 
t. bev. d. bouwkunst onderging, en die dat lichaam, zij  het 
niet in een zeer  zuiveren vorm tot een architecten vakver-
eeniging maakte. 

Afgescheiden van den invloed daarvan op het vakvereni-
gingsleven in 't algemeen achtte de Bond dit feit voor  zijn 
eigen bestaan en zijn verhouding tot de vakactie en de 
gereorganiseerde vereeniging. gewichtig genoeg, om in eene 
bijzondere ledenvergadering, daarover  van gedachten te wis-
selen en zijn houding ten opzichte van een en ander  te 
bepalen. 

Bekend mag verondersteld worden dat daarn  op verzoek 
der j  een Commissie is benoemd geworden die 
te onderzoeken zou hebben of en op welke wijze een nader 
samengaan der  beide Vereenigingen mogelijk zal zijn. 

t rapport dier  Commissie is bereids ingekomen bij  de 
besturen der  beide vereenigingen en eerlang zullen daar 
omtrent voorstellen bij  de Vereenigingen aanhangig worden 
gemaakt. 

Welke de gevolgen daarvan ook mogen zijn zeker  is dat 
de invloed daarvan op de verhoudingen op het vakvereeni-
gingsgebied gevoeld zullen worden. t bestuur  meent ech-
ter  op dit evenement niet vooruit te moeten too pen en zich 
dus in dit verslag van verdere beschouwingen hierover  te 
moeten onthouden. 

Een tweede punt waarbij  de invloed der  Bmdsbeginselen 
zich merkbaar  heeft doen gelden is de herziening der  A. V. 

Zooals U bekend zal zijn werd eene herziening der  A. V. 
ondernomen door eene Commissie samengesteld door  de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst, den Aanne-
mersbond en de Vereeniging van e ingenieurs, wier 
rapport in het midden van het vorige jaar  verscheen. -
middels had ook de speciale A. V.-Commissie van den 
Bond eene herziening der  A. V. ter  hand genomen, die op 
vele gewichtige punten afweek van het rapport van boven-
genoemde Commissie. e j  tot bevordering der 
bouwkunst vond hierin aanleiding het rapport waaraan zij 
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zelve had medegewerkt te doen onderzoeken door eene Com-
missie van architecten benoemd door  haarzelve en den 
Bond, met het gevolg, dat deze Commissie zich op alle 
gewichtige punten accoord verklaarde met de zienswijze in 
het rapport der  A. V.-Commissic van den Bond neergelegd. 

Verder  zij  gewezen op de provisieactie, die uitgebreiden 
steun vond in de kringen van leveranciers en fabrikanten. 

t vraagstuk is op 't oogenblik aanhangig bij  de verschil-
lende Vereenigingen van handelaren en fabrikanten, die 
zich bereid verklaarden den Bond te zijner  tij d dc resultaten 
van hun onderzoek mede te deelen ten einde daarna over 
de stappen die nader  gedaan zouden kunnen worden te 
overleggen. 

Nog moge in herinnering gebracht worden de adressen 
van den Bond in zake de e te Am-
sterdam. e het niet bewijsbaar  zijn. dat die adressen 
den stoot tot eene algemeene beweging op dit punt heb-
ben gegeven, zeker  is, dat die beweging er  niet was, 
toen de Bond zijn adressen verzond, doch daarna en wel in 
zeer  geprononceerde mate tot uiting kwam. zoodat de vraag: 

s nu zleer  zeker  onder  de oogen gezien zal 
moeten worden en eene beantwoording daarvan moeilijk uit 
zal kunnen blijven. 

t zou niet moeilijk zijn op meerdere punten van meer 
of minder  op den voorgrond tredend belang te wijzen, waar-
uit 't zij  rechtstreeks, 't zij  zijdelings de invloed der  door 
den Bond voorgestane beginselen ware aan te toonen. en 
zeker  mag de Bond zich zijn bescheiden aandeel toerekenen 
in de beweging, die de alom oplevende belangstelling voor 
bouwkunst, ook in dc kringen der  niet-vakgenootcn in haar 
gevolg heeft. 

Behalve in de reeds genoemde aangelegenheden trad de 
Bond 't zij  zelfstandig, 't zij  in samenwerking met zuster-
vereenigingen op door  het zenden van adressen aan regee-
ringscolleges en andere lichamen, die hoewel meestal geen 
directe gevolgen hebbende, toch de aandacht vestigden 't zij 
op mistanden, 'tzi j  op wenschclijkheden op een of ander 
gebied, en als zoodanig hun direct of indirect nut kunnen 
geacht worden te hebben. 

Al s zoodanig zijn te noemen: 
i° . een adres aan den gemeenteraad van Amsterdam 

in zake wijziging van eenige bepalingen in de bouwveror-
dening dier  gemeente; 

 een adres aan den r  van Binnenlandsche Za-
ken betreffende eene sollicitatiooproep naar  de betrekking 
van , waarbij  werden uitgesloten 
zij, die niet het diploma B. . der  Technische l 
hadden. t adres verzocht alsnog ook ongediplomeerden 
in aanmerking te doen komen; 

 een adres aan den gemeenteraad van Amsterdam in 
zake het aanwijzen van een gedeelte van de Oosterbegraaf-
plaats voor  den bouw van het l , en be-
toogende de ongeschiktheid van dat emplacement; 

4n. een adres van adhaesie aan dat van den Bond -
schut gericht tot Provinciale Staten van d be-
treffende ontsiering van stad en land; 

 een adres aan den gemeenteraad van Amsterdam in 
samenwerking met de . t. b. d. bouwkunst, Architec-
tur a et Amiciti a en Bouwkunst en Vriendschap protestee-
rend tegen de verdringing der  Bouwkunst op de vierjaar-
lijksche tentoonstelling; 

6°. een adres van adhaesie aan dat der  Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap gericht tot den gemeenteraad 
van , verzoekende eischen van welstand te stel-
len voor  gebouwen te stichten op door  de gemeente ver-
kochten grond, en tot het instellen van een schoonheids-
commissie; 

7 0. een adres aan het gemeentebestuur  van m 
betreffende de verbetering der  toegangswegen nabij  de Am-

sterdamsche Poort, wijzende op de mogelijkheid, dat mo-
nument ongeschonden te behouden en tevens aan de eischen 
van het moderne verkeer  te voldoen; 

8°. een adres aan de d der  gemeente Zaandam in 
zake de bebouwing van het n aldaar, verzoekend 
dit vraagstuk door  een der  zake 'kundige te doen bestu-
deeren opdat een aesthetische bebouwing van dat plein 
verkregen kunne worden. Over  hetzelfde onderwerp werd 
een adres aan den minister  van Waterstaat verzonden; 

 Een verzoek aan B. en W- van 's-Gravenhage om-
trent de bebouwing van het Gevers , verzoe-
kend den Bond in de gelegenheid te stellen over  dit vraag-
stuk een advies te geven teneinde waarborg tc verkrijgen 
voor  eene bebouwing overeenkomstig goede beginselen voor 
stedenbouw. 

Ten slotte werd mede door  den Bond in zijn kwaliteit! 
een constitueerende vereeniging bewerkt dat de Permanente 
Prijsvraagcommissie een adres richtt e tot den gemeenteraad 
van m in zake den voorgenomen v 
aldaar. 

Voorts hield het Bestuur  besprekingenffnet dat van den 
den Bond voor  lichamelijke opvoeding over  het uitschrijven 
van prijsvragen voor  een stadium en de inrichtin g voor 
een sportterrein, welke besprekingen echter  niet tot een 
resultaat leidden. 

Verder  meende de Bond zich in een motie van afkeuring 
te moeten uitspreken over  het door  de commissie voor  het 

, van het Verbond van -
gingen, gehouden referendum vioof de keuze van een archi-
tect voor  het . 

Ten slotte werden eenige geschillen en klachten behan-
deld en beëindigd. 

Omtrent de inwendige organisatie van den Bond bevat 
het jaarverslag nog verschillende mededeelingen. Voor  zoo-
ver  die voor  onze lezers van 'belang zijn maakten wij  daar-
van reeds melding in het verslag der  vergadering van 9 
Apri l j.1. voorkomende in ons nummer van  Apri l d.a.v. 
bladz.

^  P r i j s v r a g e n . ^ 

E E S 

G E , uitgeschreven 

door  de Vereeniging van Nederl. Baksteenfabrikanten. 

J u r y - r a p p o r t . 

t is de Jury aangenaam aan het Bestuur  der  Ver. van 
Ned. Baksteenfabrikanten te kunnen mededeelen, dat deze 
prijsvraa g een gunstig resultaat heeft gehad. 

Wijst het groot aantal inzendingen  op een flink e 
deelname, het feit, dat er  onder  de ingezonden projecten 
meerdere zijn, die verdienste hebben, bewijst, dat de opgaaf 
in het algemeen niet boven de krachten der  mededingers 
is gegaan. 

e inzendingen getuigen van een ernstigen wil en menig 
project vertoont verdienstelijk teekenwerk. 

Uit den aard der  zaak was het moeilijk een keuze te doen. 
aangezien de eenvoudige platte gronden niet veel variaties 
toelaten en de noodzakelijk sobere architectuur  het aantal 
opvattingen beperkt. 

l het ontwerp e woning"  twee typen toe-
laat, n,amelijk arbeiderswoning of woning voor  een kleinen 
beambte, en landelijk '  optrekje, geschikt voor  meer gegoeden, 
die zomers een landhuis betrekken, komt het eerste type 
onder  de inzendingen zeer  weinig voor. 

t s van „het e e " 

te 's . 

P. . , 
Architect . 

'Ui (> „el van „U " 
47xtte Jaargang No. 25. 
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t type vraagt een ruim en direct contact tusschen dc 
woonkamer en de keuken, waar  de huisvrouw veelal ver-
toeft (een woonkamer-keuken is niet overeenkomstig het 
programma). 

t ontwerp motto: ,,Geef meesters in de kunst kritiek" , 
heeft in deze een goede gedachte in zijn platte grond; de 
architectuur  is echter  zwak. 

Bij  het  type is een scheiding dezer  vertrekken meer 
gewenscht. Echter  moet hier  dc eisch gesteld worden, dat 
de drie vertrekken, woonkamer, kamer en keuken dicht bij 
elkaar  liggen, om gemakkelijk onderling te bereiken te zijn. 

j  is het wenschelijk, dat woonkamer cn kamer ge-
makkelij k tot één ruimt e gemaakt kunnen worden; enkele 
projecten vertoonen hiervan goede oplossingen. 

Was de plattegrond een belangrijk punt bij  de booor-
deeling, niet minder  was dit de architectuur, voornamelijk 
der  gevels. 

Waar deze prijsvraag is uitgeschreven door  Baksteen-
fabrikanten, met het doel te laten zien, dat baksteen zich 
uitstekend leent voor  den bouw van dergelijke woningen, 
moest aan de architectuur  bijzondere aandacht geschonken 
worden, zoodat niet die overheerschende waarde werd toe-
gekend aan de detailleering der  platte gronden, welke zij 
gewoonlijk bij  prijsvragen geniet. 

Tenslotte werd ook de kosten vraag onder  oogen gezien; 
— voor  een landelijke woning is niet veel. zöodat al-

leen projecten met een beknopte plattegrond, zonder  spron-
gen, met een soberen opbouw en hoogst eenvoudig dak voor 
den gestelden prij s uitgevoerd zouden kunnen worden. 

e inzenders hebben tegen dit punt gezondigd; 
door  hun plattegronden te ingewikkeld of te uitgebreid te 
maken, met ..uitbouwen, (soms onbruikbare) veranda's, sa-
mengestelde dakvormen, enz.; waardoor  de bouwsom niet 
toereikend is en daarenboven een eenvoudige hoofdvorm van 
het gebouwtje, bij  dergelijke kleine opgaven een eisch. 
ontbreekt. 

e gedachte aan een greoter  landhuis heeft daarbij  parten 
gespeeld; enkele projecten krijgen eerst een normale ver-
houding, als zij  \ of  maal vergroot worden. 

Andere inzenders toonen gebrek aan juist inzicht van 
baksteenversiering, door  overlading van kleur  of details. 

Na de eerste uitvoerige schifting hield de Jury de volgen-
de projecten over, met de motto's; Ons prachtig materiaal, 
Thuis, Baksteen.  Eenvoud. 2 . , Wie 't mag enz.. 

i en handvorm. 

Bij  een tweede schifting kwam zij  tot de conclusie, dat 
de eerste prijs , groot f — moest worden toegekend aan 
het motto: Ons prachtig materiaal (ontwerper  de r  W. 
Verschoor  te 's Gravenhage); de tweede prijs , groot f
aan het motto: Thuis (ontwerper  de r  Jan Wil s te Alk -
maar) en de derde prijs , groot f — aan het motto: Bak 
steen (ontwerper  de r  A. J. Prinsenberg te Bloemendaal), 
terwij l de overige zes werden voorgedragen om aangekocht 
tc worden voor  reproductie in . 

r  volgen de opmerkingen over  genoemde pnt-
werpen. 

Ons p r a c h t i g m a t e r i a al. e plattegrond zit be-
knopt in elkaar  en is eenvoudig; het is een verdienste, dat 
de twee kamers en de keuken op het portaal uitkomen; het 
verdient aanbeveling, de kamers onderling en de keuken 
en de naast liggende kamer door  deuren direct toeganke 
lij k te maken. e slaapkamers zijn ruim en goed verlicht. 

e architectuur  is eenvoudig en goed passend voor  een 
dergelijk eenvoudig gebouwtje. t teekenwerk is flink , be-
halve van het detail. 

T h u i s . t ontwerp heeft ongeveer  dezelfde plattegrond; 
echter  is één kamer niet toegankelijk van uit het portaal; 
de slaapkamers zijn voldoende. 

e architectuur  wordt beheerscht door  een groot dak en 

een aardige raamverdeeling. t stijle dak, dat niet geheel 
h is, doet in de topgevels goed; aangezien het 

gebouwtje ondiep is, lijk t het op zijde wat afgesneden. 
t project heeft iets fijns, en het teekenwerk verraadt een 

gevoelige hand. > 
B a k s t e e n. t wijdsch genoemde voorhuis (lees gang) 

zou goed zijn. wanneer  het wat grooter  was. e ver-
binding tusschen woonkamer en keuken is niet goed. 
tenzij  in de zitkamer gegeten wordt; in dat geval moet een 
verbinding tusschen deze twee gemaakt worden. e slaap-
kamers zijn ruim , en goed verlicht. 

e architectuur  is verdienstelijk en heeft, gelijk de beide 
vorige, een goed baksteen-karakter; het teekenwerk is goed; 
de detailteekening is zeer  geslaagd. 

t ontwerp heeft een góede plattegrond, echter  wat 
ruim : de slaapkamers zijn wat verbrokkeld en hebben niet 
veel licht. 

t huisje met zijn groot tentdak heeft een goede type 
voor  een bescheiden woning; toch is bij  alle degelijkheid 
dit project een beetje dor. 

7 . t ontwerp heeft hetzelfde type; ook hier  is 
de plattegrond goed; echter  is de keuken wat smal. e 
groote slaapkamers hebben in verhouding niet veel licht. 
Wat de behandeling der  architectuur  onderdeelen betreft, 
bijv . dc ramen, is dit project aantrekkelijker  dan het vorige; 
het heeft echter  het bezwaar, dat het groote tentdak wat 
zwaar  op dc muurtjes staat; de dakramen erin zijn eenigs-
zins hinderlijk . t teekenwerk is goed. 

W i e 't mag. enz. t h getinte project heeft 
verdienstelijke eigenschappen: het heeft de allure van een 
optrekj e voor  fijn e menschen. e plattegrond wordt be-
heerscht door  de twee goed gecombineerde woonkamers; 
de slaapkamers zijn handig in het mansarde dak geborgen. 

t geheel is echter  wat popperig. t teekenwerk is vlot 
en aardig. 

. t ontwerp heeft een beknopten plattegrond;een 
gebrek is de slechte verbinding der  vertrekken onder-
ling. e veranda is veel te ondiep en daardoor  niet te 
gebruiken; de slaapkamers zijn goed. e twee groote schoor 
steenen op de hoeken van het gebouwtje zijn niet aan te 
bevelen. 

e architectuur  is eenvoudig, op het nuchtere af. t 
detail is flink geteekend. 

. e plattegrond is te groot; dit maakt 
in verband met het samengestelde dak, het gebouwtje te duur. 

e architectuur  is wel verdienstelijk, maar  wat klein van 
schaal'. 

Aan het eind van haar  taak gekomen, spreekt de Jury 
de hoop uit, dat de Ver. van Ned. Baksteenfabrikanten nog 
meerdere van dergelijke prijsvragen zal uitschrijven, die, 
blijken s deze, succes zullen hebben. 

e Jury, 

w.g. JOS. . J. . 

J. . 

. J . . . 

Jury-rapport . 

. bij  gelegenheid 

van het -jari g bestaan van de j  tot 

Bevordering der  Bouwkunst. 

:

e uitgebouwde  entrees, waarvan één (de dienstentrée) 
niet gevraagd is, verkleinen jammer genoeg het terrein, 
beschikbaar  voor  tuin en openlucht-expositie en de laatste 
is ook klein vergeleken bij  die van het Café. 



e circulatie door  expositie-zalen moet voor  een deel 
dóór de vestibule plaats vinden. 

e hoofdtrap is wat ver  van de entree. 
Op de ie Verdieping doet zich het bezwaar  van de 

ligging der  hoofdtrap ook gevoelen en men moet te veel 
gangen door  om bij  de hoofdzalen te komen. t trappen 
complex in dezen uitbouw is bovendien niet goed inge-
richt . e gangen zijn slecht verlicht. 

e distributi e van de  Verdieping is weinig in ver-
band met die van de lager  gelegen verdiepingen, waar-
door  de scheidingen erg dunnetjes zijn. 

Een te groot, door  het dak verlicht, portaal, waaraan 
veel te nauwe gangetjes. 

e logeerkamers te weinig afgescheiden van de archi-
tecten-bureaux. 

e restauratie-keuken veel te groot. 
c architectuur  is niet onverdienstelijk, aangezien ont-

werper  blijkbaar  trachtte oorspronkelijk te zijn en een mo-
dern gebouw tc ontwerpen. Zij  vertoont echter  geen massa-
indeéling, doch wel allerlei motieven door  elkaar. 

t bovendeel is zwaar  en rust op een zeer  doorbroken 
voeting, welke daardoor  als zoodanig geschaad wordt. 

: N. 
e Permanente Tentoonstelling met wat veel stijlen, de 

verlichtin g van de kleine zaal niet voldoende. t Café 
is goed. 

e e in een afzonderlijken vleugel is zeer  goed. 
c overige ruimten aanwezig. W. C. in de lunchroom 

is zeker  een vergissing. 
e 6 slaapkamertjes ingesloten ter  wederzijden door  ar-

chitecten-ateliers, is een misgreep. 
s van een rijwielenstand een onnoodig groot 

lokaal. 
e wachtkamer bij  de vestibule zonder  lucht en  hands 

licht. 
e gevels met wat bekende moderne e motieven, 

is weinig belangrijk . 
t vraagstuk is nog wat machtig voor  de krachten 

van den ontwerper! t wat leiding en studie is hij  ech-
ter  op den goeden weg. 

: P iet d ie  a e k t 't — Jan die  a e k t 't. 
e hoofdtrap cn vestibule goed geplaatst. 
e tentoonstellingszalen en de modelvertrekken zijn niet 

gunstig van vorm en spaarzaam verlicht, omdat de ven-
sters betrekkelijk klein zijn. e gang bij  dc laatsten is 
donker. 

e bergruimte als pendant van de Conciërgewoning op 
het entresol, is buiten het Programma. 

t Café is goed, doch de gesloten muur aan een van 
de langszijden doet daaraan danig afbreuk. Sloot het Café 
aan „gesloten"  bebouwing, dan zou dat niet in het oog 
loopen, doch nu het belendend terrein open bebouwd is, 
wèl. 

, als de indeeling vestibule, den minder  goeden toe-
gang tot de tentoonstelling, de donkere gang bij  de model-
vertrekjes en den ongelukkigen vorm dezer  vertrekjes zelf, 
kunnen wij  verder  onbesproken laten. 

e modelvertrekken op een entresol zijn onjuist op deze 
verdieping aangegeven, aangezien er  wordt gemist wat zich 
daar  wèl bevinden moest. 

e lunchroom is  maal grooter  dan het Programma 
vraagt. 

e distributi e van het middendeel, de vergaderzalen, bi-
bliotheek, enz., geven geen aanleiding tot bijzondere be-
merkingen. 

e architectuur  is zeer  zwak, ook wat dc middenpartij 
betreft en vertoont geen geheel. 

: A. 
t werk tv an iemand met veel ambitie, doch blijkbaar 

niet berekend voor  het oplossen van een onderwerp als 
hier  gegeven is. t plan mist eenheid en is rommelig 

Een centrale tentoonstellingszaal heeft veel vóór, doch 
tegen, dat de verlichting in het midden, wanneer  er  geen 
bovenlicht is, onvoldoende is, hetgeen hier  het geval is; 

bovendien zijn  modelkaartjes om dit zelfde euvel beslist 
onbruikbaar . e vestibule zelf is ook niet schitterend ver-
licht. 

e ie verdieping bevat wat gevraagd wordt. e vesti 
bule is duister, de vestiaire onvoldoende. 

e Pachter  aan de eene zijde van het gebouw en d>j 
logeerkamers geheel aan het andere einde, is niet practisch. 

Wat in het algemeen van het plan gezegd is, is ook van 
toepassing op het architectonisch uiterlijk : erkertjes, diverse 
motiefjes, een ongemotiveerd torentje, dat niet ondersteund 
is, enz. 

: . 
Bij  een gebouw van zóó bescheiden afmetingen moeten 

binnenplaatsen vermeden worden; zij  zijn ook niet gevraagd. 
t bebouwd oppervlak wordt daardoor  onnoodig groot, 

zoo ook door  een toevoeging van een disponibele extra 
tentoonstellingsruimte van ruim 2 . . die bij  het Pro 
gramma niet eens is gevraagd. 

t terras (eigenlijk terrasje) met een vóór- en achter 
tuin, is niet onaardig gedacht. 

Ontwerper  heeft zich niet aan de afmetingen van het 
Programma gehouden, de lunchroom veel te groot, de 
Commissie-vergaderkamer  maal zoo groot als noodig enz. 

e trap naar  de  Verdieping in het verlengde van 
de hoofdtrap, is goed gedacht, maar  ook hier  gangen en 
nog eens gangen. 

e fout op de onderverdiepingen gemaakt, komt ook 
op de  Verdieping aan den dag. onnoodig veel gangen 
ruimt e over, waar  wel een. bestemming aan te geven is, 
doch die niet direct gevraagd werd, als een ..Service", 
diverse badkamers, enz. 

t uitwendige is saai; bij  een volledig symmetrischen 
gevel — onsymmetrisch geplaatste ingangen. 

: A r c h i t e c t e n h u i s. 
e ingang van een dergelijk belangrijk gebouw moet 

aan den hoofdverkeersweg gelegen zijn, hetgeen hier  niet 
het geval is, en is de eereplaats aan het Café gegeven, 
wat beslist een fout is en niet bij  het Programma is be-
doeld. 

e serie van achtereenvolgende vestibules en portalen is 
slecht verlicht. 

e monumentale trap mist op de ie verdieping een be-
hoorlij k portaal. 

Vestiaires ontbreken bij  de vergaderzalen. 
e  verdieping is ook veel te samengesteld en met 

slecht verlichte gangen (tenzij  door  daklicht). 
e architectuur  goed bedoeld doch niet geslaagd. 

: E P C in c i r k e l (geteekend). 
Niet volgens Programma. 

e Conciërgewoning is als een geheel afzonderlijk pa 
viljoen opgevat aan de Zijstraat , in tegenstelling met de 
nadere toelichting van het Programma op Vraag

Bovendien zijn de vergaderzalen op de verdieping niel 
goed gelegen en te ver  van de hoofdtrap en hal. 

t geheel is slordig behandeld en allesbehalve een ant 
woord op een Eereprijsvraag; wij  kunnen ons dus van 
verdere beschouwingen onthouden. 

: Ouke. 
Een onbeduidend ontwerp, zoowel wat plattegrond als 

architectuur  betreft en blijkbaar  boven de kracht van ont 
werper. 

A . B 
o : ÖTvTö-
e inzending, volgens den vrachtbrief i uit Bru-

s e l doch n iet v r a c h t v r i j  verzonden en eerst i 
des avonds ontvangen, zou eigenlijk buiten mededinging zijn 
volgens het Programma. 

e plattegronden van den Beg. Gr . en ie Verd. zijn vri j 
goed, de  verd. echter  is veel minder  en rommelig. Waar 
soms onnoodig veel licht is, zijn er  aan den anderen kant 
ateliers die niet fraai verlicht zijn. t geheel is zoo ver-
bazend royaal en monumentaal opgevat, dat voor  de open 
luchtexpositie en café geen vri j  terrein genoeg overblijft . 

e facades geven den indruk van een glazen palcis, en 
men zou niet vermoeden dat dit een .„Architectenhuis" 
is. Verdere bespreking is onnoodig. 

Amsterdam, i

e Jury: 

. P\ E Nzn. 

J. F. . 

C. . 

C. 3. S . 

A .  G.Bzn. . 

G voor  een Stadion der . t Neder-
landsche Sportpark"  te Amsterdam. 

Vraag  Op het op de situatie voor  het Stadion aangewe-
zen gedeelte, loopt slechts één der  beide toegangswegen 
uit. s het de bedoeling slechts deze, of beide wegen op het 
voorplein te doen uitloopen. n het laatste geval zou het voor-
plein gedeeltelijk buiten het voor  het Stadion bestemde ter-
rein vallen. 

Antw. Zie vraag
Vraag n het programma staat dat de kleedkamers 

enz. voor  de bezoekers van het Sportpark, moeten zijn gelegen 
aan de naar  dat park gekeerde zijde van het Stadion. Van 
het Stadion zullen evenwel twee zijden naar  het Sportpark 
gekeerd zijn. s het misschien de bedoeling de smalle strook 
van het overblijvende gedeelte n iet als sportterrein te be-
nutten ? 

Antw. e smalle strook ten noorden van het Stadion 
wordt ook als sportterrein benut. 

Vraag n het programma pag. 6 regel  van boven 
staat : „Vóó r de tribun e iste en  rang enz." 

regel  van boven staat: 
„Voo r de iste rangstribune moet ontworpen worden een 

promenoir" . 
Wordt nu met het „vóór "  van regel  bedoeld, het tegen-

overgestelde van achter  en met „voor "  in regel  „ten 
behoeve"  ? 

Of wordt met beide het tegenovergestelde van achter  be-
doeld ? 

Antw. n beide gevallen beteekent „voor "  het tegenover-
gestelde van achter. 

Vraag s de in regel  blz.  genoemde promenoir 
dezelfde als die in regel  genoemd of wordt misschien de 
baan bedoeld genoemd in regel

Antw. t is dezelfde promenoir. 
Vraag  Waar is vermeld, dat de  rangstribune en 

het amphitheater  beginnen op het niveau van het middenveld, 
is dan buitengesloten dat het amphitheater  b.v. zich bevindt 
achter  de  rangstribune ? 

Antw. Ja. 
Vraag  Welke zijn de bouwverordeningen waar  het 

gebouw aan moet voldoen, en waar  zijn deze te bekomen ? 
Antw. e Amsterdamsche bouwverordening, te koop aan 

de Stadsdrukkerij . 
Vraag n bij  eventueel te maken gewapend be-

tonconstructies de voorschriften, onlangs door  het . Gen. 
v. s aangenomen, als basis genomen worden ? 

Antw. Natuurlijk , zoo de vrager  althans bedoelt het . 
, van . 

Vraag g de baan van . rondom het grasveld 
gebruikt worden als toegangsweg naar  de tribunes en als 
wandelpromenoir  bij  de ie rangtribun e ? 

Antw. e vraag is reeds ontkennend beantwoord. . 
Vraag n artikel  staat : met bijbehoorende groote 

badkamer waarin een badbassin van f . Wat is 
hier  bedoeld, de kamer  X  of het badbassin ? 

Antw. t badbassin. 
Vraag  Welke is de grondgesteldhcid,. met het oog 

op de fundeering? 
Antw. Te rekenen op . palen. 
Vraag t er  nergens een plaats voor  een orkest 

worden gereserveerd ? 
Antw. Neen, indien niet in het programma vermeld. 
Vraag t er  een dubbele controle plaats eerst 

aan de tourniquets en dan bij  de opgangen naar  dc tribunes? 
Antw. t vraagstuk van de toegangen is den inzen-

ders ter  oplossing gesteld. 
Vraag s 't mogelijk, dat de eene toegangsweg in 

de as van de breedte {geprojecteerd, opgeschoven wordt 
of verbreed wordt aangezien  toegangswegen van . 
beslist onvoldoende zullen blijken om  menschen af 
te voeren ? 

Antw. e toegangswegen kunnen niet worden verbreed 
of verplaatst. 

Vraag  Op 't terrein van 't Sportpark naast 't Stadion 
kunnen alleen tennisbanen in dc richtin g O. W. aangelegd 
worden. n daar  dus behalve een weg langs 't Stadion 
ook een weg naar  't Sportpark worden geprojecteerd of 
mag 't geheel voor  circulatie gebruikt worden ? 

Antw. Wegen naar  het Sportpark behoeven door  de in-
zenders niet te worden aangegeven. 

Vraag  Zij n de wegen om 't Stadion rijwegen? 
Antw. Zie vraag
Vraag t men zorgen voor  't niet in botsing ko-

men van rijtuig - en automobielverkeer  en voetgangersver-
keer? 

Antw. Zie vraag
Vraag  Er  wordt gevraagd, onder  de tribunes ver-

schillende localiteiten voor  den dienst van het Stadion te 
ontwerpen. r  de vloer  van de voorste ri j  der  ie en
rangf ribunes, . boven het veld moet liggen worden 
de localiteiten daaronder  zeer  laag van verdieping, is dat 
niet in strij d met de Amsterdamsche bouwverordening? 

Antw. n de ontwerper  in moeilijkheden komt, zal 
hij  voor  die localiteiten een andere plaats onder  de tribun e 
moeten zoeken. 

Vraag n de  rangs plaatsen per  se ter  weers-
zijde van ie rang? 

Antw. Zie programma. 
Vraag  Wat is de eigendomsgrens, is b.v. a l l e en 

het opgehoogde terrein (dus met stadionterrein) eigendom, 
of ook nog ruimt e daaromheen? 

Antw. t opgehoogde terrein is door  de Gemeente ter 
beschikking der . t Nederl. Sportpark"  gesteld. 

Vraag n Stadion en Sportpark geheel afzon-
derlij k gehouden worden ? 

Antw. Zie programma. 
Vraag  Zij n de beide toegangswezen tevens de cenig-

ste uitgangswegen ? 
Antw. Ja. 

Vraag s het absoluut onmogelijk om indieningster-
mijn  maanden te verlengen? 

Antw. Absoluut onmogelijk. 
Vraag t bij  a l l e ruimten (dus ook de bars, 

clublokalen en recreatiezaal en de woningen) op electri-
sche verlichting in de begrooting gerekend worden ? 
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 Nassaukade 504, Telef. 1258. . 
n ook de bars centraal verwarmd zijn? 

Antw. All e vertrekken onder  de tribunes moeten wor-
den verwarmd en electrisch verlicht dus ook de bars. club-
lokalen, kleedkamers, recreatiezaal. e woningen niet te 
voorzien van centrale verwarming. 

Vraag  Uit het programma is 't mij  niet duidelijk 
of rijtuige n en automobielen der  bezoekers slechts op het 
voorplein mogen rijden, of dat er  gelegenheid moet zijn. 
dat deze tot voor  de ingangen der  ie en  rangen kunnen 
gaan ? 

Antw. Zie vraag
Vraag n de ie en  rangstribunes niet ge-

deeltelijk onder  en boven elkaar, daar  de ruimten aan de 
langszijden tamelijk beperkt zijn? 

Antw. Zie programma. 
Vraag  Waartoe dienen de kleine kleedkamers? 
Antw. t ligt in den naam uitgedrukt . 
Vraag n het Stadion geprojecteerd wordt aan 

de noordelijke grens van het terrein, is 't dan geoorloofd, 
den . toegangsweg zoo te verleggen dat die weer  in het 
midden van het Stadion komt ? 

Antw. Neen. 
Vraag s bedoeld dat de voorportalen met W. C s 

bij  elk der  clublokalen direct van buiten toegankelijk 
zijn. of moeten deze lokalen om gangen of vestibulen ge-
groepeerd worden ? 

Antw. t eerste is niet bedoeld. 
Vraag n dc algemeene kleedkamers en douche-

baden op een verdieping boven genoemde clublokalen ont-
worpen worden altij d onder  tribun e of amphitheater? 

Antw. Ja. 
Namens de Jury. 

J. . W. . 

e gelegenheid tot het stellen van vragen is volgens 
programma op  Juni gesloten. 
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L e e s t a f e l . 1 

G  No. k . Tentoonstelling 
van Baksteen en andere kleiproducten, door  J. Gratama. met afbeeldingen. 

B o nd . Vergadering van S i
Pr ij  s v r a g e n. 

A N O . n betreffende het ge-
nootschap. 

C l u b van Utrechtsche n van het Oenootschap A. et A. — Adres 
aan den r  van Financiën in zake het oude w te Utrecht. 

) e A u t e u r s w e t in verband met plagiaat in de bouwkunst; overge-
nomen uit het Bouwkundig Weekblad (vervolg). 

e T e n t o o n s t e l l i ng van Baksteen en andere kleiproducten, met 
afbeeldingen. 

E  No. e B a k s t e e n t e n t o o n s t e l l i n g. 
e h e r b o uw van de Ned. . k te e Zwaluwe, arch. A. 

. , met afbeeldingen. 
e S t a d i on -1' r ij  s v r a a g door  J. . \V. n b.i. 

E  No.  O v er  de m o g e l i j k e b e t e e k e n is van 
' als producent van jodium, door . J . van Gel-

der  in. i. 

g omtrent een aan het Proefstation van 's s kust-
verlichtin g ingesteld onderzoek naar  een lichtbrin , geschikt voor  algemeene 
invoering op bewaakte niet electrische kustlichten, door  P. van Braam van 
Vloten w.i. (met afbeeldingen). 

B e p a l i n g van de vertraging bij  den afvoer  van regenwater  in riool-
leidingen door  J. E. de r  Jr . c.i. 

B e s c h o u w i n g en over  de opleiding van geologen in Nederland en 
het geologisch onderzoek van , door . G. Jonkei (slot). 

t Xl l e e Scheepvaartcongres te Philadelphia, 
door  Jhr. C. J. A. . 
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BERICHT. 
e steeds toenemende werkzaamheden verbonden aan de 

gelijktijdig e waarneming van de e onzer j 
en de e van ons blad, heeft het noodig gemaakt 
deze betrekkingen te splitsen. 

Uit dien hoofde zal, met ingang van 1
a.s., als r  van E "  optreden 
de heer  J. VAN T Jsz., terwij l de heer 
P. . A de e van ons blad blijf t 
voeren. 

t bureau van de e wordt gevestigd : 
n 65, te 's-Gravenhage. 

t bureau van den r  blijf t gevestigd : 
Stephensonstraat 92, te 's-Gravenhage. 

N. V., j  tot Exploitati e 

van e Opmerker" . 

P. . . 

. 

De Baksteententoonstelling . 
e Nederlandsche Baksteenfabrikanten zijn vol van hun 

tentoonstelling, reeds lang voor  de opening hadden zij  het 
tr  druk over  en werd er  reclame voor  gemaakt, en de uit-
geschreven prijsvraag moest dc aantrekkelijkheid verhoogen 
en tot opluistering dienen. Van die combinatie stelden zij 
zich veel succes voor  cn wij  hopen, dat de uitkomsten mo-

gen beantwoorden aan de verwachting, die men koestert 
van deze eerste poging der  vereeniging, om de aandacht 
te vestigen op het product, dat door  hare leden wordt ge-
fabriceerd. 

Terecht hebben de baksteenfabrikanten ingezien, dat men 
van de baan gedrongen wordt, wanneer  men zich niet zelf 
op den voorgrond stelt en het moet worden erkend, dat 
zij  dit laatste gedaan hebben op bescheiden en waardige 
wijze, zoodat er  niet aan te twijfelen valt, dat zij  zich daar-
mede veler  sympathie hebben verzekerd. 

Evenwel geheel zonder  critiek is hun optreden niet be-
groet. e Bouwwereld"  is over  de prijsvraag e 
Woning niet te spreken en noemt die prijsvraag niets min-
der dan een m isg reep. t lijk t wel wat bar. waar  de 
jur y blijkens haar  rapport zeer  tevreden is over  het resul-
taat, zoozeer  zelfs, dat zij  aan het eind de hoop uitspreekt, 
dat de Vereeniging nog meerdere van dergelijk.'  prijsvra -
gen zal uitschrijven, die, b 1 ij  kens d e z e, s u c ces z u 1-
1 e n h e b b e n. 

Wanneer  men de  ontwerpen doorbladert, ze grondig 
tc bestudeeren is bij  een bezoek aan de tentoonstelling niet 
wel mogelijk, dan krijg t men geenszins den indruk , dat hier 
meer  kaf dan gewoonlijk onder  het koren van dezen oogst 
gevonden wordt en ook niet dijn . dat met de beperking 
van de bouwsom tot  —- van de mededingers iets 
beslist onmogelijks verlangd werd. Wel zijn er  natuurlijk ! 
inzenders, die zich om die vastgestelde som niet bekommerd 
hebben, maar  velen hebben hun best gedaan, er  iets goeds 
voor  te leveren, al bleef uit den aard der  zaak rijke , effect-
volle baksteenarchitectuur  hier  uitgesloten. r  juist 
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is kle prijsvraag en haar  resultaat in overeenstemming ge-
bleven met het geheele karakter  der  tentoonstelling, waar 
men ook wel ,;andere kleiproducten"  vindt, maar  toch de 
de gewone metselsteen opzettelijk beschouwd is als datgene, 
waarop het bij  deze eerste schrede op het terrein van spe-
ciale tentoonstellingen aankwam. 

n heeft de naam Baksteen en andere kleiproduc-
ten bij  sommigen verwachtingen gewekt, die in het jgje-j 
heel niet strookten met de bedoeling der  Vereeniging, mis-
schien is zij  wat onvoorzichtig gekozen, want inderdaad de 
woorden baksteen en andere kleiproducten, wanneer  men 
die opvat in een eenigszins ruime beteekenis, omvatten zoo-
veel, dat men met een tentoonstelling daarvan gemakke-
lij k het Paleis voor  Volksvlij t zou kunnen meubileeren. 

e komen niet op groote tentoonstellingen somtijds enkele 
fabrikanten afzonderlijk voor  den dag ? l kosten ge-
troosten zij  zich vaak niet, om daar geheele bouwwerken te 
doen uitvoeren, en dan hoe groot is niet in het algemeen 
de verscheidenheid van producten van klei, ook wanneer 
men .alles wat niet tot het bouwvak behoort buitensluit? 

r  zoo groot hadden de baksteenfabrikanten het niet 
in het hoofd, en dat was, meenen wij, zeer  verstandig. 
Wanneer  zij  voortgaan op den ingeslagen weg, dan zal 
het wellicht goed zijn een volgende tentoonstelling wat uit 
te breiden en daarin ook onze zeer  belangrijke pannenin-
dustrie t,e betrekken om slechts een ding te noemen, dat 
men op een expositie van kleiproducten ongaarne mist; dan 
zal het ook wellicht goed zijn te overwegen, hoe zulk een 
tentoonstelling aantrekkelijker  te maken is voor  een grooter 
publiek, want het is niet tegen te spreken, dat zij  thans te 
veel alleen voor  den vakman schijnt ingericht. 

t punt van die aantrekkelijkheid is misschien nu reeds 
voor  de inrichter s wel een der  grootste moeilijkheden ge-

weest, want als tentoonstellingsmateriaal is onze mooiste 
baksteen, Jiet kan niet ontkend worden, een der  ondank-i 
baarste materialen, die men zich denken kan, vooral in 
een beperkte besloten localiteit. n het vrij e buitenlicht komt 
zij  beter  tot haar  recht, maar  ook bij  beschikking over  open 
terrein vervalt deze moeilijkheid niet. Zij : zal ook bij  vol-
gende gelegenheden blijven bestaan, maar  bij  volgende ge-
legenheden is men weder  zooveel wijzer, door  hetgeen deze 
expositie geleerd heeft, want bedoelende, het publiek voor 
te lichten kunnen ook de fabrikanten zelf lecring trekken 
uit ,hun eigen werk. 

Zij  zullen zeker  de laatsten zijn, om te meenen, dat trij 
nu 'kunnen gaan rusten op hun lauweren en dc eersten;, 
om de onvolkomenheden tc erkennen van hetgeen zij  tot 
stand brachten. 

Zij  zullen ook ervaren hebben, dat wanneer  deze ten-
toonstelling als een feit van beteekenis mag worden be-
schouwd, dit voor  een groot deel te danken is aan samen-
werking. t die samenwerking in eigen krin g nog te 
wenschen overlaat is bekend genoeg en blijk t ook hier  uit 
het wegblijven van zeer  bekende fabrikanten van de .ten-, 
toonstelling. e oorzaak daarvan ligt zeker  niet bij  degenen 
die zich voor  deze onderneming veel arbeid en moeite heb-
ben getroost, maar  moet elders gezocht worden. Waar, dat 
zal men in den boezem der  Vereeniging wel weten en mis-
schien genoeg betreuren. t beste wat wij  dus ten slotte 
aan de Nederlandsche Baksteenfabrikanten kunnen toewen-
schen is wel, dat deze tentoonstelling in hun kringen het 
besef zal verlevendigen, dat van een eendrachtig optreden 
in het belang der  industrie op deze wijze meer succes 
te verwachten is dan van lapmiddelen, waartegen wij  vaak 
onze stem verheven hebben en waarover  de fabrikanten 
het waarschijnlij k onder  elkander  ook nimmer eens worden. 

Wereldtentoonstellin g voo r het bouwweze n te Leipzi g in 1913. 

Een stukj e historie . 
e e briefschrijver  van de r Cou-

rant"  bracht dezer  dagen een stukje historie in herinnering!, 
dat verdient aan de vergetelheid te worden ontrukt en; 
daarbij  zeer  actueel kan worden genoemd. j  schrijf t het 
volgende: 

t 'tjaar  in 't vooruitzicht is niet verzuimd er  aan 
te herinneren, dat 't eigenlijk overbodig was ons zoo druk 
te maken over  de vraag, in welken vorm wij  onze nationale 
dankbaarheid zouden laten getuigen. Een plan was er  im-
mers. En wie zich de moeite wilde gunnen er  het „Staats-
blad"  van  op na te slaan kon tot de ontdekking 
komen, dat er  zelfs een plan met wettelijke sanctie bestond. 
,i.Om het grondwettig verbond van het Stamhuis van Oranje 
met het Nederlandsche Volk, waartoe de grondslagen in 
November  en r  gelegd zijn, op een waar-
dige wijze te doen herdenken."  — heet het in den consi-
derans — was men besloten voor  de vergaderingen van de 
beide s der  Staten Generaal hier  een nieuw gebouw 
te stichten. 

t paleis der  Natie! n herinnerende heeft men 
echter  verzuimd te vermelden in hoever  aan dat besluit 
al reeds begin van uitvoering is gegeven. Een jaar  nadat 
het besluit genomen was, werden door r  Thorbecke 
Nederlandsche en buitenlandschc bouwmeesters uitgenoodigd 
om voor  dien voorgenomen bouw van een paleis der  Volks-
vertegenwoordiging plannen tc ontwerpen. Natuurlij k wer-
den voorwaarden aangegeven, waaraan het ontwerp had 
te voldoen. En het is inderdaad nog van belang er  op te 
wijzen, hoe de voor  dit paleis aangegeven terreinkeuze het 
historische Binnenhof bedreigd heeft. 

t geheele complex der  historische gebouwen aan noord-
en westzijde van het Binnenhof mocht voor  dit gebouw wor-

den opgeofferd, mits de zaal der  Tweede r behouden 
bleef. Ook de gemeenschap tusschen Binnen- en Buitenhof 
moest voor  voetgangers en rijtuige n behouden blijven. Wan-
neer  men nagaat dat ten slotte dus alleen de l en de 

l zouden overblijven, dan zou men zoo kunnen zeg-
gen, dat 't offer  niet groot genoeg werd geacht. r  men 
weet ook hoe Thorbecke over  kunst als regeeringszaak dacht. 

t haar  prijsvraag kwam de g in het bezit van 
 paleisplannen. Geen enkel kon echter  naar  de meening 

van de jur y voor  uitvoering in aanmerking komen, zelfs 
niet den prij s van  gulden verwerven. Wel adviseerde 
zij  de drie beste aan te koopen en voor  elk  gulden te 
betalen. Wat dan ook gebeurde. r  nog, in  werd 
aan de architecten Godefroy, e en , die van 
de jur y deel hadden uitgemaakt, opdracht gegeven een ont-
werp te maken. Ook dit drietal leverde een project, dat 
evenals de andere werd opgeborgen. e was echter 
de ambitie van anderen nog niet vernietigd. e architect 
van de n Cramer ging op eigen initiatie f aan 
den gang en leverde verschillende schetsontwerpen, waar-
van een de geheele l wilde opofferen. r  volgde 
nog de r . Totdat in  de ri j 
gesloten werd door  den architect Bert Brouwer, wiens plan 
niet alleen het sloopen van de l maar  ook van de 

l noodig maakte. Behalve om te doen zien, dat de 
nationale dankbaarheid zoo ver-gaand was, dat men er  zelfs 
de monumentale waarde der  historische Binnenhof-gebou-
wen voor  wilde opofferen, kan het voorgaande cok wel den 
indru k vestigen hoezeer  het met dat ..Paleis der  Natie" 
ernst was. n ieder  geval werd er  aan het besluit der  Volks 
vertegenwoordiging verdere uitvoering gegeven, dan sommi-
gen meenen. 

t literarisch bureau van de in voorbereiding zijnde 
tentoonstelling heeft op dc vroegere algemeene mededee-
lingen thans uitvoerige nadere bijzonderheden gepubliceerd 
aangaande hetgeen men in  te g van plan is. 

t jaar  heeft voor  die stad een bijzondere betee-
kenis wegens den bekenden volkerenslag, die  jaren 
aeledcn in de nabijheid werd geleverd en die een einde 
maakte aan de heerschappij  van Napoleon. s eenige 
jaren is men bezig, ter  herinnering aan dit feit een -
mal"  op te richten, dat, blijkens dc afbeeldingen, die daar-
van reeds herhaaldelijk in alle e tijdschrifte n ver-
schenen zijn, in het olifantisch-kolossale alles overtreffen 
zal, wat tot heden in dit artikel door  de e kunst 
werd geproduceerd. t gedenkteeken zal in tegenwoordig-
heid van den n r  en van den g van 
£akscn worden onthuld en deze beide vorsten zijn ook 
opgetreden als beschermheeren van de tentoonstelling, waar-
aan men het karakter  van een Wereldtentoonstelling van 
het bouw- en woningwezen in zijn geheelen omvang ge-
ven wil. 

t indeelingsplan, zooals het thans ontworpen is. omvat 
de volgende afdeelingen: 

A f d e e l i n g . Bouwkunst met  groepen: Stedenbouw 
en Bebouwingsplannen, Stratenaanleg cn hetgeen daartoe 
behoort, Gebouwen, , , Wonin-
gen en Woninginrichting . Bouwschilder  en beeldhouwkunst. 
Tuin- en parkaanleg, Begraafplaatsen, Grafkunst, -
ten, , , enz., waarbij  onder-
afdeelingen. 

A f d e e l i n g . Bouwliteratuur , Vakonderwijs, Bureau-

zaken,  groepen. 
A f d e e l i n g . Bouwstoffen, hare vervaardiging en 

toepassiing,  groepen waaronder: Steen, . Bouwaarde-
werk, , Cementwaren, Beton en gewapend be-
ton, Verwarming, Verlichting , enz., verder  ondcrafdee 
lingen. 

A f d e e l i n g . , werktuigen cn gereedschap-
pen voor  het bouwvak,  groepen met  onderafdeelingen. 

A f d e e l i n g V. Grondbedrijf , - en Verzeke-
ringswezen. Boekhouding, enz.  groepen. 

A f d e e l i n g . Boowhygiëne voor  woningen, fabrie-
ken en straten. Arbeidersverzekering, Arbeiderswelstand, 
Brandweer.  groepen. 

A f d e e l i n g  Turn- . Speel- en Sportwezen. 
A f d e e l i n g . Beproeving van bouwstoffen, Vak-

kundige bijdragen. 
Een tentoonstellings- cn tevens een studieobject op zich 

zelf zal gevormd worden door  de op een blijvend bestaan 
berekende tuinstad , waar  kleine hui-
zen gebouwd worden en die op ongeveer r  van 
het tentoonstellingsterrein verwijderd is. e aanleg be-
looft uit hygiënisch, sociaal, administratief, technisch en 
aesthetisch oogpunt een modelaanleg te worden. 

Elk middel, dat kunst en techniek aanbieden voor  de 
meest aanschouwelijke voorstelling, zal in toepassing wor-
den gebracht. j  zal voor  alles dc kinematograaf in 
aanmerking komen, die in een afzonderlijk gebouw den 
loop van industrieele procedé's, de ontwikkeling van het 
verkeer, vreemde landen en gebouwen in levende beelden 
vertoonen zal. e deelname der  nijverheid belooft een bui-
tengewonen omvang te zullen verkrijgen. e stad g 
'zal in een eigen paviljoen de ontwikkeling van het stedelijk 
bouwwezen demonstreeren; bij  den Saksischcn staat bestaan 
eveneens plannen ,een eigen gebouw voor  het Staatsbouw 
wezen op te richten. t het buitenland worden onder-
handelingen gevoerd, die een omvangrijke deelname aan 
de tentoonstelling doen verwachten. Bijzondere belangstel 

ling toonden Oostenrijk en , waar  reeds comite's voor 
dit doel gevormd  den arbeid getogen zijn. e -
meensche industrie heeft op de tentoonstelling 2 

grondvlak besproken. r  wenschen zij  eveneens  kine-
matograpisch theater  op te richten, waar  het winnen

e producten en hunne bewerking en in het al-
gemeen de .ontwikkeling der e nijverheid ver-
toond zullen worden. Tevens zal deze inrichtin g dienen om 
het land en het volk te leeren kennen, en daaraan verbon-
den worden een tentoonstelling zoowel van natuurproducten 
als van voortbrengselen van nijverheid cn handenarbeid. 

Talrijk e congressen van economische, technische en in-
dustrieele (vereenigingen en bonden zullen in  tc -
zig gehouden worden. n verwacht in dat jaar  een bui-
tengewone tocstrooming van vreemdelingen. Behalve dc ge-
wone bezoekers der r , die reeds groot in 
aantal zijn, zal het Algemeen e Turnfeest, dat in den 
zomer van  te g zal plaats vinden, dit aantal 
belangrijk vermeerderen. r  de grootste toevloed ver-
wacht men van diegenen, die de onthulling van het Volke 
renslag-monument zullen komen bijwonen. 

n spreekt van honderdduizenden, een week lang za! 
men feestvieren ter  herdenking van den veldslag, historische 
optochten zullen worden gehouden, enzl. Wet kan ons dus 
niet verwonderen, dat men zich een vreemdelingenbezoek 
voorstelt, zooals g nog nimmer gezien heeft, en het 
nieuwe , waar  al die vreemdelingen zullen aan-
komen, zal nog wel niet geheel gereed zijn, maar  toch wel 
zoover, dat men hen op waardige wijze zal kunnen ontvangen. 

t terrein voor  de wereldtentoonstelling overtreft in op-
pervlakte met rond , zoowel dat van dc -
dener g als van de Brusselsche ex-
positie van n de as van de groote hoofdstraat der  ten-
toonstelling, die als verlenging der  door  de stad g aan 
te leggen „Strasse des  October"  op het Volkerenslag-
monument aanloopt, wordt over  de ingraving van den -

r  verbindingsspoorbaan een brug gebouwd, die be-
stemd is in stand tc blijven. 

e onderbouw dezer  brug wordt door  de stad gemaakt) 
de bovenbouw, die een rij k architectonisch karakter  krijgt , 
door  de tentoonstelling. Grootsch zal de aanblik zijn van 
dit hoofdpunt der  tentoonstelling over  de brecde brug naar 
het monument. 

Behalve deze hoofdbrug zal een tweede brug uitsluitend 
voor  voetgangers over  de ingraving voeren naar  het terrein 
van ontspanning en vermaak, waarvoor  men zoo gelukkig 
is,  van nature uitnemend stuk grond van bijna -
ren oppervlakte tot zijn beschikking te hebben. Groote gras-
velden wisselen hier  af met fraaie boomgroepen en opgaand 
hout; er  is hier  reeds een park aanwezig met brecde wan-
delpaden en fraaie vergezichten op het monument, op het uit-
gestrekte tentoonstellingsterrein cn op de stad . Aan 
het uitspanningsterrein zal zich verder  de aanleg van het 
modeldorp aansluiten. 

r  zal een groote boerderij  met economie- en stalge-
bouwen verrijzen, voorts de dorpsherberg, de school, de 
markt en andere inrichtingen, gegroepeerd om een schil-
derachtig dorpskerkje, waarbij  ook het kerkhof niet vergeten 
wordt. Wenscht men dus hier  een aantrekkelijk punt te 
maken, zoowel voor  den vakman als voor  den leek. ook voor 
de liefhebbers van nagemaakt oud wordt gezorgd. 

k rechts van den ingang aan de -
strasse worden de gebouwen van g opgericht̂  
die den bezoekers een denkbeeld moeten geven van het aan-
zien der  stad. tijdens den bevrijdingsoorlog, honderd jaren 
geleden. r  zal men de oude stadspoorten en vestingwallen 
terugzien, daar  zal de oude Pleissenburg herrijzen, welks 
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ronde toren thans deel uitmaakt van het nieuwe raadhuis* 
daar  zal men de Universiteitskerk zien in de gedaante, die 
zij  had voor  de vernieuwing en vele andere oude bouwwer-
ken, straten en pleintjes. Van den genoemden ingang voert 
een laan van  nieuw aangeplante krachtige linden in 
zuidwestelijke richtin g naar  dc reeds bovenvermelde hoofd-
straat en, deze kruisend, naar  het uiterste westelijke gedeelte 
van het terrein. , het dichtst bij  de stad gelegen, hoofd-
ingang der  tentoonstelling, die in hoofdzaak bij  ccremoni-
eele gelegenheden dienst zal doen. ligt in de as der  ,,Strasse 
des  October". r  wordt een groot portaal opgericht 
met doorzicht op het tentoonstellingsterrein, de brug en 
het monument. 

r  telkens door  de berichtgevers, die ons boven-
staande mededeelingen toezonden, op het ernstig, weten-
schappelijk karakter  dezer  groote tentoonstellingsonderne-
ming wordt gewezen, kan men uit die mededeelingen zien, 
dat daarbij  toch ook gewone en buitengewone attracties, 
die weinig of niets met technische wetenschap te maken 
hebben, niet vergeten zijn. Wij  twijfelen er  geen oogenblik) 
aan. dat er  voor  den beoefenaar  der  bouwkunst, of een der 
aanverwante vakken heel veel moois en belangrijks in

te g te zien zal zijn en zeer  velen profij t zullen kun-
nen trekken van een bezoek aan de tentoonstelling. -
schien zelfs leveren de congressen, daaraan verbonden, veel 
belangrijk s op voor  de liefhebbers. r  noch van wereld-
tentoonstellingen, noch van congressen, moet men de waar-
de voor  de sociale, economische en technische wetenschap 
te hoog aanslaan. n gaat daar  niet heen om
te studeeren, de enkele uitzonderingen niet te na gesproken, 
maar  om op een gemakkelijke en aangename wijze zijn 
kennis wat te vermeerderen, zijn blik hier  en daar  wat tc 
verruimen en hoevelen gaan er  niet heen ook zonder  deze, 
bedoeling alleen voor  hun amusement ? e laatsten zijn 
bij  elke tentoonstelling ongetwijfeld het grootst in aantal 
en daarvan moet ook eigenlijk elke tentoonstelling het heb-
ben, voor  deze groote massa moeten de attracties dienen 
en ieder, die een groote tentoonstelling, van welken aard 
ook. organiseert, weet, dat hij  in de noodzakelijkheid komt, 
daarbij  tevens op te treden als organisator  van publieke 
vermakelijkheden. t nut van dergelijke ondernemingen 
voor  den handel kunnen wij  niet beoordeelen. maar  wij  ge-
looven, dat, ook in handelskringen, de meeningen daarover 
nogal verdeeld zijn. 

Stofbestrijdin g op klinkerwegen . 

n e "  wordt door  de wegencommissie van 
den A. N. W. B. het volgend overzicht gegeven van den 
stand van het vraagstuk der  stofbestrijding: 

A . B e h a n d e l i ng met c h l o o r c a l c i u m ' . 

Tot nu toe was de algemeene ervaring, opgedaan met de 
toepassing van teer- of olie-emulsies, hygroscopische zou-
ten e. d. g. als middel tot stofbestrijding bij  grind- en steenslag-
wegen, dat deze een zeer  goede, maar  zeer  kortstondige 
uitwerkin g hebben, zoodat hun gebruik beperkt scheen te 
moeten blijven tot enkele bijzondere gevallen als wedstrij 
den, feesten, optochten enz. e ondervinding, gedurende 
de beide laatste jaren te 's-Gravenhage opgedaan met het 
gebruik van een oplossing van chloorcalcium op klinker -
wegen, is hiermede niet in overeenstemming, hetgeen uit 
de volgende mededeelingen moge blijken, ons welwillend 
verstrekt door  den directeur  der  openbare reiniging daar 
ter  stede. 

n  werd voor  een besproeiing met een oplossing 
van chloorcalcium aangewezen de , vanaf 
de Javastraat en het l tot de . waarop een 
zeer  druk rijtuigen - en automobielenverkeer  plaats heeft. 

e bestrating bestaat uit klinker s ter  oppervlakte van 
2 . Voor  het besproeien werd het wegvak met de 

veegmachine goed gereinigd, zoodat de voegen goed op.n 
kwamen en geen los stof meer  aanwezig was. t uitsproeien 
der oplossing geschiedde met den gewonen sproeiwagen, 
welke voorzien was van s sproeiapparaat (grof en 
fijn) , waarvan alleen het fijn e apparaat werd gebruikt. Per 

2 . weg werd gemiddeld bij  elke besproeiing . vloei 
stof gebruikt. 

r  het gebruik van dezen fijnen sproeier  werd de op-
lossing gelijkmatig en in kleine hoeveelheden verspreid, waar-
door  de weg een maximum hoeveelheid vloeistof opnam. 
Om tot de gewenschte hoeveelheid van . per 2 . te 
komen, moet de besproeiing  a  keeren achter  elkander 
worden herhaald. t meest gewenschte is om den weg bij 
droog weer  te behandelen, omdat het opnemingsvermogen 
dan het grootst is. 

t stof werend vermogen dankt het chloorcalcium aan 
zijn hygroscopische eigenschappen en aan de poreusheid 
van den weg. r  die eigenschap is het in staat, het weg-
stof vochtig te houden en dus te binden, terwij l de weg 

door  poreusheid op zijn beurt het chloorcalcium vast 
houdt. t chloorcalcium kan betrokken worden van de 
fabriek der  firm a . . Solvay. te Couillet. België, waarvan 
agent is de heer . J. . , te . Zonder 
bezwaar  kan het in een niet te vochtige omgeving worden 
bewaard. 

Voor  een normaal zomertijdvak wordt een driemalige be-
handeling met een chloorcalciumoplossing voldoende ge-
acht, te weten begin , half Juni, begin Augustus. 

e eerste besproeiing, begin , kan geschieden met 
een  de beide andere besproeiingen, half Juni en 
begin Augustus, kunnen geschieden met een  »'o oplos-
sing, tenzij  op den weg een zeer  druk verkeer  plaats heeft 
als wanneer  voor  de tweede besproeiing een  oplos 
sing gewenscht kan zijn. 

Na elke behandeling kan de straat  a  dagen on-
besproeid blijven. Wi l men een zoo groot mogelijk nuttig 
effect bereiken, dan is het eenmaal per  dag flink met den 
bezem of veegmachine schoonmaken van den weg noodza-
kelijk , hetgeen zonder  stofverwekken kan geschieden. t 
in de laatste dagen van genoemd tijdvak eenige stof ver  wek 
king door  auto's plaats hebben, dan verheft zich de stof 
weinig boven de straat, om direct weer  neer  te slaan. Na 
het tijdsverloop van  a  dagen moet de straat vóór 
het vegen bevochtigd worden. c voor  een 
goed resultaat blijft , dat de weg regelmatig worde schoon-
gehouden van het daarop gebrachte of opgewaaide stof. 
omdat het chloorcalcium slechts een beperkte hoeveelheid 
stof kan binden. 

Wat de kosten betreft, zoo loopen deze zeer  uiteen. Nieuw 
bestrate wegen zijn duurder  dan oude wegen. t nuttig 
effect is in het eerste geval ook grooter. Gemiddeld kan 
worden aangenomen, dat het opbrengen van een  op 
lossing per 2 . kost  a  cent; van een  oplossing 

 a  cent. e hoeveelheid benoodigde chloorcalcium 
bedraagt voor  een  oplossing . en voor  een 

 oplossing o. . chloorcalcium per 2 . weg. 
Wat het maken van de oplossing betreft, zoo is het ge 

wenscht vooraf in een bak een oplossing te maken van 
 a  (een oplossing van  is nog vloeibaar] 

e oplossing wordt in den sproeiwagen gebracht nadat 
zij  een zeer  fijn e zeef heeft gepasseerd. e wagen is van 

te voren voor  minstens de helft met water  gevuld om tc 
voorkomen, dat een te sterke oplossing dc afvoerpijpen naar 
de apparaten zoude vullen. Ter  plaatse van de besproeiing 
wordt de wagen bijgevuld. 

B. T e r en van wegen. 
t teren van wegen als middel tot stofbestrijding heeft 

zeer  gunstige resultaten opgeleverd bij  grind- en steenslag-
wegen. Omtrent het gebruik van teer  als stof bestrijdings-
middel bij  klinkerwegen bestaat geen afdoende ervaring flm 
daaruit betrouwbare conclusie te trekken. t wil onze com-
missie voorkomen, dat er  termen voorhanden zijn om ten 
deze een proef te nemen op niet te kleine schaal. e moge-
lijkhei d is geenszins uitgesloten, dat men met teren van klin -
kerwegen een resultaat bereikt, meer  afdoend dan door 
een besproeiing met een oplossing van chloorcalciuni. 

Wat is ten deze het geval? 
e voegen tusschen de klinker s worden bij  gewoon ver-

keer  vast en waterdicht door  ingewaaid en ingewaterd straat 
vuil . Tegen de zuigende kracht van de wielen der  automo-
bielen evenwel is deze hard en dicht geworden voeg niet 
bestand. e voegvulling wordt uitgezogen, en de klinker s 
komen los te liggen. t zandbed onder  de klinker s wordt 
nu niet meer  opgesloten gehouden en wordt daardoor  de 
bron van een voortdurende stof levering. 

r  het teren van den klinkerweg tracht men tc be-
reiken dat de teer, welke in de voegen loopt, met de voeg-
vullin g een vaste verbinding vormt, welke beter  bestand 
zal zijn tegen de zuigende werking van het snelle verkeer. 
Als voordeel komt dan nog hierbij , dat de weg sterker 
en dus aangenamer te berijden is, daar  het wegdek ten-
gevolge van de vaste voegvulling meer  één geheel zal uit 
maken. 

e uitvoering van het tecrwerk zoude o. i. als volgt 
moeten geschieden: 

e weg wordt goed schoongeveegd. 
e voegen worden met een spijker, bevestigd aan een 

panlat, ter  diepte van  a . uitgehaald, waarna de 
weg nogmaals goed wordt schoongeveegd. 

Op den weg wordt een laagje dekzand gebracht en los 
in de voegen geveegd. 

Bij  afgestookte koolteer  wordt  a  teermastiek 
gevoegd en dan verwarmd tot  a  graden Celsius. 

t verwarmde bovengenoemde mengsel wordt met gie-
ters met tuiten op den weg gebracht of met emmers tegelijk 
over  den weg gegoten, en met stijve bezems vlug en hard 
uitgestreken. 

Over  het geteerde oppervlak wordt eenig scherp zand 
gestrooid. e weg wordt zoo mogelijk eenige dagen voor 
het verkeer  gesloten. 

Verder lette men erop, dat het teren geschiede op een 
drogen weg bij  warm en zonnig weer, zoo mogelijk op 
het midden van den dag. 

n vergete niet, dat er  geen behandeling tot het stof-
vrii-maken van wegen bestaat, welke voorkomt, dat stof 
van buitenaf op den weg wordt gebracht. t aangewende 
middel kan alleen de stofvorming door  den weg zelf tegen-
gaan, en het vermogen bezitten, opgebrachte stof te bin-
den. t laatste echter  slechts tot bepaalde hoogte. Wi l 
men dus gevolgen zien van een behandeling tot stofbestrij-
ding, dan bedenke men, dat men met een blootc behande-
ling van den weg die gevolgen niet bereikt, maar  dat 
daarmede gepaard moet gaan het regelmatig schoonhou-
den van den weg. Gedurende den korten tijd . dat de teer-
laag op de klinker s zelf nog niet is afgesleten, is dit schoon-
houden ook noodig ter  voorkoming van mogelijke schade-
lijk e gevolgen van het teren op de beplantingen. Wanneer 
de Weg verharde bermen heeft, is het wenschelijk, deze 
mede te teren, mits men zorge, daarbij  op voldoenden af-
pand van boomen en beplantingen te blijven (rond . 

Waarschijnlij k zal het teren de beste resultaten opleve-
ren bij  open wegen, Wanneer  de weg beplant is heeft men 
kans, dat het langer  vochtig blijven van den weg en het 
nadruppelen van de boomen een vernietigenden invloed heeft 
op de teerlaag. e mogelijkheid bestaat nu. dat de teer 
zich langzaam oplost, om zich met het stof van den weg 
tot een zwarte massa te vercenigen. welke droog gewor-
den, scherpe stofdeelen oplevert. Teneinde deze meerdere 
ervaring op te doen, komt het der  commissie gewenscht 
voor, zoowel op een open wegvak als op een wegvak, om-
geven door  hoog opgaand hout. de teerproef tc nemen. 

Ten slotte wil onze commissie nog een enkel woord zeg-
gen over  de al of niet vermeende nadcelcn van het teren, 
gezien uit een hygiënisch oogpunt. 

Beweerd wordt: 
a. dat geteerde wegen stof afgeven, hetwelk oogontste-

kingen tengevolge heeft. Noch te Parijs, noch tusschen Pa-
rij s en Versailles, noch aan de Fransche e 
Zeekust, waar  het teren gedurende meerdere jaren reeds 
wordt toegepast, heeft dit ooit tot ernstige klachten in 
zake oogontstekingen aanleiding gegeven. e meening steunt 
dan ook waarschijnlij k op laboratoriumproeven, waar  men 
de oogen van konijnen of andere proefdieren met teerstof 
inwreef; 

b. dat geteerde wegen den plantengroei benadeelen. 
Zulk s zoude geschieden door  de uitwaseming van geteerde 
wegen, welke nadeelig op de planten zouden inwerken. n 
het laboratorium werd deze meening als juist bevonden, 
maar  het resultaat der  daar  gedane proefnemingen kan 
niet zonder  meer  op de werkelijkheid worden overgebracht. 

r  waar  „afgestookte"  teer  gebruikt wordt, welke al haar 
vluchtige bestanddeelen reeds heeft verloren, kan dit be-
weerde nadeel verder  buiten beschouwing blijven. 

t stof, afkomstig van geteerde wegen, kan brandvlek-
ken veroorzaken op zeer  gevoelige planten, o.a. begonia's 
pelargoniums. Bij  gewone planten is deze nadcelige invloed 
practisch niet waarneembaar. Porestier, directeur  van het 
Bois de Boulogne te Parijs, die meende waargenomen te 
hebben, dat de planten in de nabijheid van geteerde wegen 
daarvan den nadeeligen invloed ondervonden, in het bijzonder 
linden en ahornboomen, heeft in  wegen midden in 
het Bois de Boulogne — de Aveneu des Acasias — doen 
teren. 

t oordeel van enkele ter  zake bevoegde personen laten 
wij  hieronder  volgen, onder  mededeeling, dat ook de mee-
ning in deze aangelegenheid werd gevraagd van meerdere 
Nederlandsche deskundigen, welke tot ons leedwezen nog 
niet alle zijn ingekomen. Ter  zijner  tij d zal u daarvan me-
dedeeling geschieden. 

e heer , Stadrat te Prenzlau. zegt, dat alle bcomen 
en andere planten min of meer  lijden van het stof der  on-
verharde wegen, dat de geregelde ademhaling belet. 

Wat het teren betreft, kan men niet zeggen of het nadee-
lig is; in ieder  geval wordt het stof er  door  verminderd; het 
is mogelijk, dat het teerstof de poriën der  bladeren verstopt, 
maar  dit is dan een veronderstelling, welke moet worden 
onderzocht. 

e heer  Stapel, directeur  van den stadstuin te , 
is van meening, dat het teerstof den planten niet schaadt. 

e heer  Walkhof. directeur  van gemeentewerken te Strass-
fürt , zegt, dat de rook van fabrieken schadelijk is voor 
boomen met een ruwen bast. t teerstof heeft het nadeel 
van zich bij  droog en warm weer  aan de bladeren te 
kleven. 

e heer . Bczirksbaumeister  te n aan 
den . deelt mede, dat noch waterplanten, r.och fruitboo-
men, noch sierboomen, ook niet de linden, welke /.eer  ge-
voelig zijn, schade hebben ondervonden van het teren, dat 
gedurende vier  jaren met voorzichtigheid wordt gedaan. 



n zorgt., dat de teer  niet in de sloten komt. terwij l in den 
onmiddcllijke n omtrek der  boomen niet geteerd wordt. 

e heer . Stadtbaurat te Brunswijk , heeft geen 
nadeelige gevolgen waargenomen tengevolge van het te-
ren van trottoir s of rijwielpaden. 

e heer  Pons. van . heeft niet de minste na-
nadeelige gevolgen waargenomen; de prachtige planten 
groeien even weelderig vóór als na het teren. 

e heer  Schwenkc. directeur  van gemeentewerken te 
Steglitz. schrijft , dat sedert anderhalf jaar  een weg daar 
ter  plaatse van een teersteenslagdek is voorzien. n heeft 
niet de minste nadeelige gevolgen daarvan waargenomen 
voor  dc kas- of andere tuinplanten. 

j  heeft zulks evenmin kunnen constateeren in de nabij-
heid van geteerde wegen in Schotland cn Engeland; de 
boomen en planten daarlangs maken een beteren indruk 
dan die langs niet-geteerde en zeer  stoffige wegen. 

t teren, volgens den heer  Schwenke, schaadt, wanneer 
het te dicht bij  de planten geschiedt. j  heeft hooren 
verluiden, dat zulks in het Bois de Boulogne te Parijs het 
geval is geweest. e wortels der  boomen, welke overigens 
reeds oud waren, kregen zoodoende onvoldoende toetreding 
van lucht en water. 

e ruwe koolteer  is z. i. in staat een schadelijken (in-
vloed uit te oefenen, tengevolge van de vluchtige bestand 
deelen, welke ze bevat. 

e heer  Wagener. inspecteur  der  parken te Bochum. 
heeft niet den minsten nadeeligen invloed op den planten 
groei bespeurd in een park, waarvan de wandelpaden ge 
durende  jaren werden geteerd; de plantsoenen zijn op 

. van de geteerde wegen gelegen. 
e heer . directeur  van gemeentewerken te Bor-

deaux, verklaart , dat de beplantingen — platanen, wilgen 
en notenboomen, — staande langs  meter  weg. welke 
de stad Bordeaux regelmatig met teer  behandelt, geen na-
deelige gevolgen daarvan hebben ondervonden, evenmin als 
de beplantingen der  tuintjes, welke op die wegen uitkomen. 

e aanwonenden zijn zeer  tevreden, van de stofplaag be-
vrij d te zijn. 

e meent de commissie als haar  oordeel te 
moeten uitspreken, dat er  tot op heden geen afdoende 
redenen zlijn om uit hygiënische redenen tegen het teren 
van wegen gekant te zijn. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  B o u w k u n st en Tuinkunst, 

door  Geertruida Carelsen. 
s voor  opgaande muren, door . F. van der  Wallen, Techn. 

B e r l a g e gepasseerd. 
B o n d . 

d van klimplanten op muurweik. 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

e T e n t o o n s t e l l i ng van Baksteen en andere klei-producten. 
e A u t e u r s w et in verband met het plagiaat in de Bouwkunst; over-

gedrukt uit bet Bouwkundig Weekblad (Vervolg). 
e k u n s t n ij  v e r h e i d s c h o ol «Quellinus" . 

1'  r ij  s v r a g e n . 
, naar  aanleiding van het artikel Glasschilderkunst vanj . 

W . le Nobel, door . Beekink Sr. 

E  No. e B o u w v e ro r d e n i n g en het Wo-
ningvraagstuk , door . E . Wentink. 

t v e r v a a r d i g en van Sanitaire artikelen. 
A f b e e l d i n g . e . C. kerk te . 

E  No.  O v e r z i c h t van de ontwikkelin g van den 
kazernebouw en beschrijving van het nieuwe kazernement /oor  het regiment 

Genietroepen te Utrecht, door  P. J. Post van der  Steur, kapitein der  Genie 
met afbeeldingen. 

t . N e d e r l a n d s ch h , door  Prof. r 

E . van Everdingen. 

6 s op Java, door  Prof. S. J. Vermaes m. i. met kaartje. 
G e s p l i t s te telefoonaansluitingen, door . W. Snijders w. c. i. 

t Xlld e  n t e r n a t i o n a 1 e Scheepvaartcongres te Philadelphia . 
door  Jhr. C. J. A . . 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — Ver-
kiezing bestuursleden. — Verslagen van vergaderingen. — e lensleiding. 
— d betreffende de toepassing van electriciteit aan boord van 
schepen. — Gemengd. — Correspondentie.— 

E  No.  N e d. A a n n e m e r s b on d. Officiëele mede-
deelingen. Jaarlijksche Alg. Vergadering te houden op  en  Juli
Agenda, enz. 

e l Congres voir  de Bouwbedrijven te e , 
E en g u n s t ig resultaat. 

E E E No.  Nogmaals kalk in 
gebakken steenen. — Blauw gesmoorde pannen. — n geen geval Berlage. 
— Naamlooze Venootschappen. — Baksteententoonstelling. — . 

 No. t tweede Juni-nummer van het Orgaan der  Vereeniging 
van Nederlandsche Baksteenfabrikanten is, evenals het vorige, gewijd aan 
de door  de vereeniging georganiseerde tentoonstelling. j  zijn nog 
eenige ontwerpen, ingezonden op de prijsvraag e woning"  gepro-
duceerd, terwij l men ook het jury-rappor t betreffende deze prijsvraag hier 
vindt afgedrukt. 

T S OU  EN W No. 6. t het vierde stuk over  Oud-
Zwolle van den heer  F. A. , opent het Juni-nummer van Eduard 
Cuypers' maandschrift. e tekst bevat weder  vele wetenswaardige plaat-
selij  k-historische bijzonderheden, de afbeeldingen zijn ditmaal oude beken-
den, namelijk verschillende aanzichten en détails uit de Trouwzaal van hei 
Stadhuis. 

n een volgend artikel maken wij  met den heer  Erans r  een uit-
stapje naar  den n in den omtrek van Godesberg. e schrijver  laat ons 
daarbij  kiekjes zien van de schilderachtige oude boerenhuizen, die men in 
die streken aantreft. 

e rubriek „  Toelichting bij  de platen"  bevat eenige interieurs van het 
landhuis e e Vuursche"  te Baarn. 

E , uitgave van J. CBroese te Utrecht, bevat in all. 6: Be-
w e e g l i j k h e i d van de A a r d s c h o r s: . A. . W. van der 
Ven m. i. — O v er een p a ar  T a k r u p s e n : P. Fransen Jz. f — 

e h o u t s k o ol en h a r e b e t e e k e n is v o or  d en ij  v e r h e id 
. A . J. C. Snijders. — t v e r g a an v an de „ T i t a n i c". — e 

Z u i d p o o l en A m u n d s e n: A. . . — C h e m i s c h-
T e c h n i s c he O p s t e l l e n: . J. Prins, Scheik. . — e 
Z o n s v e r d u i s t e r i n g v an  A p r i l : . A . Biegel. — Windwer -
k i n g e n : G. J. A . . — E e n v o u d i ge P r o e v e n: e e igen-
z i n n i g e v o g e l: . A . J. C. Snijders. — e m e d e d e e l i n g. 

— B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s p o n d e n t i e. — -
l i j k s c h W e e r b e r i c h t : C. . de Veer. 

E BAUZE1TUN G No. r  engere W e t t b e w e r b zur 
Erlang'jn g von Vorentwürfe n für  den Neubau einer  i r c h e mit -
mandensaal — Anlage und Pfarrhaus für  die evangelisch-lutherische 

e in B r e m e r h a v e n, met afbeeldingen en losse plaat. — 
B e b a u u n g s p l an für  das Gelande des alten Bahnhofes und für  den 
Testplatz in e (slot). 

No.  Vom Bau der  beiden neuen n in , (ver-
volg) met afbeeldingen. — r engere Wettbewerb zur  Erlangung vom 
Vorentwürfe n für  den Neubau einer e etc. in Bremerhaven (slot) met 
afbeeldingen. — e plaat. Zaal in het slot Weikerstein in Württemberg . 

No.  Vom Bau der  beiden neuen n i n . 
(slot) met afbeeldingen. — e plaat. Gothische kamer uit Zuid-Tirol . 

No.  Von der  Ausstellung für - und Wohnungsbau. — Vor
Jahren. Zur  Geschichte der  Eerliner  Nord-Süd-Untergrundbahn. — e 
plaat. r  in Tours. — 

n über Zement. Beton- und Eisenbetonbau. Eine Eisenbeton-
kuppel von . Spannweite, met afbeeldingen. — Querbahnsteighalle in 
Eisenbeton für  den f in g (slot), met afbeeldingen. 

No. s P o t s d am in Berlin , arch. Franz Schwechteo, met af-
beeldingen en losse plaat. z dem historischen Sencken-
berg-Academie-Gebaude zu F r a n k f u r t . — Von der  A u s s t e 1-
lung für - und Wohnungsbau (slot). 

No.  Zur t des G a r t e n s door  Albert n (vervolg) met 
afbeeldingen en losse plaat. — Zur  Aullage des Werkes r Port-
land-Zement und seine Anwendungen im Bauwesen". 

No.  Zur  Freilassung des T h e a t e r - P l a t / , es in , niet 
afbeeldingen en losse plaat. — s n mit Gas und mit Elektrizi';' 1 

im s halt. 

So.  Zur  Freilassung des T h e a t e r - F l at zes in n 
(slot) met afbeeldingen. e plaat. Tui n der  Vill a Conti in Frascati. — 

n über Zement, Beton- und Eisenbatonbau. Eine Eisenbeton-
koppel von . Spannweite (slot). — e Berechnung und -

r u ng von einfach und doppelt armierten, auf k und Biegung bean-
spruc hten Querschnitten. 

K Gemeng d Nieuws . ^ 

. 
. e r  van de openbare werken heeft onlangs bij 

den raad een verzoek ingediend om het aantal teekenaars belangrijk uit te 
breiden. 

Wi l al het werk, dat onderhanden is en dat is blijkens een door  den 
directeur  uitgebracht rapport niet weinig, behoorlijk vlotten, dan moet de 
voorbereiding kunnen worden in handen gesteld van bepaalde personen, 
die zich voorloopig met niets anders hebben onledig te houden. 

e gevraagde werkkrachten wenscht de directeur  daarom slechts tijdelij k 
aan te stellen. 

GOES. e gemeenteraad heeft besloten, over  te gaan tot het stichten 
van een nieuwe landbouwschool, wanneer  althans van de provincie vol-
doende steun zal worden verkregen. 

E  T E . n het zoo mooi gelegen n wordt 
thans een nieuwe kerk gesticht voor  de e gemeente; 
het oude kerkgebouw bleek voor  den dienst minder  geschikt, maar  alge-
meen was men van oordeel, dat het gebouw monumentale waarde bezit 
en dus behouden moest blijven. Zoowel het k als de gemeente bleken 
deze meening te deelen en thans zal het. gerestaureerd, in bezit worden 
genomen door  de gemeente als gemeentehuis, waarvoor  het is afgestaan 
door  het betrokken bestuur. e restauratie enz. van het oude gebouw zal 
f  kosten, waarvan het k de helf; zal betalen en de gemeente */ l 
deel der  totale kosten, terwij l het resteerende door  de provincie zal wor-
den bijgepast; het laatste zal althans bijna zeker  geschieden daar  Gedepu-
teerden in dien geest een voorstel doen aan de Provinciale Staten. 

. t kerkbestuur  der e gemeente te -
derwijk heeft aan Prov. Staten het verzoek gericht om een subsidie ten 
behoeve van de restauratie der  voormalige k aldaar. 

Uit het rapport van dc e tot het opmaken en uitgeven van 
een inventaris en een beschrijving van de Nederlandsche monumenten van 
geschiedenis en kunst blijkt , dat de instandhouding ten zeerste, ook van 
overheidswege, verdient bevorderd te worden, daar  de bedoelde kerk een 
der zeer  weinige, in Nederland nog gespaarde, voorbeelden is eener  zoo-
genaamde dubbelkerk. e bij  den bouw eener  zoodanige kerk gevorderde 
architectonische oplossingen zijn voor  de'  kerk op zeer  ge-
lukkige wijze gevonden, zoodat het gebouw niet alleen uit cultuur-historisch 
oogpunt merkwaardig is, doch ook een fraai staal van laat-gothische bouw-
kunst mag genoemd worden. 

t gebouw is in  gesticht tot kerk van het St. Catharina-klooster 
van de Observantinnen der  orde van St. Franciscus en werd na de refor-
matie in  met de overige kloostergebouwen aan de stad k 
overgedragen »tot dienst van kereken en scholen.« Aan deze bestemming 
is het gebouw in den loop der  tijden echter  niet trouw gebleven. n de 

 eeuw en nog tot voor  kort werd het zelfs als geweermakerij  en gar-
nizoensbakkerij  van het l Werfdepot gebezigd, later  heeft de ge-
meente het aan een particulieren bakker  verhuurd. 

Op den desolaten toestand is reeds meermalen de aandacht gevestigd, 
terwij l ook bij  het gemeentebestuur  van k is aangedrongen op 
herstel van het gebouw. 

Ten slotte is uitkomst verkregen door  het ïaadsbesluit om de kerk voor 
f  aan het . . kerkbestuur  te verkoopen onder  verplichtin g tot re-
stauratie van het gebouw, overeenkomstig de eischen door  de regeering ten 
deze te stellen. 

e architect Jos. Cuypers heeft, in overleg met den t A. J. 
. , de kosten van restauratie geraamd op pl.m. f
Van het rij k wordt op goede gronden verwacht, dat het de helft der 

kosten zal dekken, belangstellenden hebben f  toegezegd, zoodat ten 
laste van het . . kerkbestuur  nog f  blijft . Nu telt de . ge-
meente slechts  weinig vermogende communicanten en de gemeente 

k kan ook niet steunen, omdat haar  financieelen toestand slecht is. 
< ;ed. Staten v;'n Gelderland stellen nu voor  een bijdrage te verleenen ten 

bedrage van '/s v a n n e t door  h e t r 'j k  t o e t e kennen subsidie tot een maxi-
mum gelijk aan hetgeen door  belangstellenden zal worden bijgedragen, 
evenwel in geen geval tot een hooger  bedrag dan f

t s te P u r m e r e n d. 

"et nieuwe raadhuis der  gemeente Purmerend is Vrijda g officieel geopend 

in een buitengewone raadszitting, waarin mede tegenwoordig waren de be-
stuursleden der  vereeniging «Plaatselijk Belang», de gemeente-architect, de 
heer  C. de Vries, aannemer van het raadhuis, de gemeente-ontvanger, en 
de ambtenaren bij  de gemeente-administratie. Ook de heer  G. . W. van 

, voormalig burgemeester  van Purmerend en eere-lid van «Plaat-
selijk Belang*, was aanwezig. 

e architect Jan Stuijt , de ontwerper  van.het raadhuis, had bericht van 
verhindering gezonden. 

e burgemeester, de heer  Cavaljé, schetste in zijn toespraak de geschie-
denis van het ontstaan van het raadhuis, bracht hulde aan de bouwmees-
ters en de uitvoerders van het werk, en riep de medewerking in van de 
wethouders, de raadsleden, den secretaris en verdere ambtenaren, om ook 
in dit nieuwe gebouw, zooveel mogelijk te arbeiden voor  de bevordering 
van de belangen der  gemeente. 

J P e r s o n a l i a . J 

— Te 's-Gravenhage is overleden de heer  J. , hoofdleeraar  aan 
de Academie van Beeldende , welke betrekking hij  een lange reeks 
van jaren met ijver  vervulde, zoodat hij  voor  vele oud-leerlingen der 
Academie geen onbekende was. Ook verschenen van zijn hand eenige 
boeken, op het gebied van teekenen, stijl - en ornamentleer, heraldiek en 
nog onlangs over  boetseeren. 

— s A l m a T a d e m a, Nederlander  van geboorte, genatu-
raliseerd Engelschman, doch gewoonlijk gerekend tot de meest bekende 
Nederlandsche schilders, beroemd wegens zijn groote kennis van klassieke 
kunst en antiek leven, is op -jarigen leeftijd te Wiesbaden overleden. 

Nieuwe bruggen moeten, zooals men weet, eerst een be-
paalden last hebben gedragen voordat zij  voor  het verkeer 
worden opengesteld. r  gebruikt men meestal stee-
nen, zand, ijzer  of ander  meteriaal, dat men bij  de hand 
heeft. t belasten en later  het ontlasten van de brug is 
natuurlij k een tijdroovend en zwaar  werk. Bij  een brug tus-
schen r  en l heeft men nu zeer  eenvoudig] 
water  als proeflast gebruikt. Aan beide zijden der . 
lange en . breede brug heeft men hooge dammen van 
klei aangebracht en de tusschenruimte vol water  gepompt. 
Een waterhoogte van . was voldoende voor  het ver-
eischte gewicht, dat  kg. per  vierk. . is. a liet 
men het water  weer  in de rivier  terugstroomen. Behalve de, 
weinige kosten en snelheid heeft deze methode nog voor, 
dat de last gelijkmatig verdeeld is. hetgeen bij  steenen enz., 
onmogelijk is. 

Vacant e Betrekkingen . 1 
— O p z i c h t er  o f T e e k e n a a r, bij  de gemeentewerken te -

dam. Sollicitatién schriftelij k bij  den r  der  gemeentewerken, vóór 
of op den ioden Juli

— T ij  d e 1 ij  k W a t e r b o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a a r, 
op een bureau van gemeente-werken, voor  bestekken, ontwerpen en begroo-
tingen. Salaris f  tot f  per  maand. Sollicitaties order  letter  G. . 
aan het Bureau van e "  le 's Gravenhage.

— B o u w k u n d i g e. O p z i c h t e r - T e e k en aar, in een plaats dicht 
bij  Alkmaar , in staat te ontwerpen en te detailleeren. tevens kunnende 
landmeten en waterpassen en bekend met wegen. Salaris f  per  maand. 
Brieven en nfscbriften bij  den Boekh. W. [. v. . Noordeinde

n . onder  No.

— r bij  het Gemeente-Electriciteitsbedrijfte -
lem. Salaris f Soo tot f  Sollicitatiebrieven aan de directie van genoemd 
bedrij f voor  Juli a.s.
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ï l lNSE &  VA N . ï 
^ Voorl . Ontwerpen en Begrootmgen gratis. 

Nassaukade 504» Telef. 1258. . I 
— O p z i c h t er  B o u w v a k, direct in een Zaak op bouwkundig gebied, 

gewend met werklieden om te gaan. Salaris f  per  tl aand met vooruit-
zichten. Br. lett. 7.  Alg. Adv.-Bur . a en Co., .
Amsterdam.

— C o n s t r u c t i e - T e e ke  aar, aan de e j 
en k Ensink &  Co., .

— r  in n aan de Vakteekenschool te Zwijndrecht. 
Sollicitaties etc. vóór 8 Juli a.s. aan den r  der  school J. . -
mans te Zwijndrecht .

— l . e e r a r es Teekenen, a.d. llaarl . . en . Sch. met acte m. 
o., (m. k) . verstr. de . ee. Schriftelijk e aaum. b. d. Seer.se. . C. 

. Schleper. Nieuwe dracht , vóór  Juli a.s.

— r  voor - en Yormteekenen voor s en Tim -
merlieden, aan de Ambachtsschool te Tilburg . Aanvangsalaris f  per 
jaar . Sollicitatiestukken voor  6 Juli e.k. aan de Ambachtsschool Spoorlaan 

 te Tilburg . (i) 

— r  in het - en rechtlijni g Teekenen, aan de
lijk e e Burgerschool te Eindhoven. Aantal lesuren per  week voorloo-
pig  >e verordening op de salarissen wordt op aanvraag toegezonden. 
Zich aan te melden bij  den Burgemeester  vóór den toen Juli e.k. (l ) 

— V o l o n t a i r  Gem. Gasfabriek. Eindexamens  of -j . . 11. S. ge-
wenscht. Conditiën later  te bepalen. Br. lett. T A  N. v. d. .

— O p z i c h t e r s bij  de e . 

Zie adv. in dit No. (i j 

— T w ee s bij  de Semarang—Cheribon Stoomtram-
, bij  den dienst op Java. niet ouder  dan  jaren. Aanvangs-

bezoldiging tot  per  maand, met opklimmin g tot  Een sollicitatie-
formulier  ter  invullin g aan te vragen, ten . van de e van de 

, Jan . Coenslraat  te 's-Gravenhage. ) 

— r voor  het n aan de Burgeravondschool te 
. Bezoldiging minimum Fl . —. maximum Fl . — per  cursus 

voor  elk wekelijksch lesuur. t onderwijs wordt gegeven van begin Sep-
tember  tot ultimo , des avonds tusschen 6 en  uur. Stukken vóór 

 Juli aan Burgemeester  en Wethouders. (l) 

— r  in het n aan de Avond-Ambachtsschool.Wester-
straat  van de j  voor  den Werkenden Stand, te Amsterdam, 
acte ' of . Benoeming voor  een winter. Sollicitatiestukken tot  Juli 
bij  den . C Zander.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t er  en een dito T e e k e n a a r. bij  G. 

Beltman A.Gzn., architect te Enschede. (i ) 

— On d e r - d i r e c t e ur  van Gemeentewerken te Samarang. salaris 
f — p. m. met verhoogingen, maximum f — p. m. Vrij e overtocht, 
met wettig gezia, eerste klas. vrij e overtc.cht bij  eervol ontslag na minstens 
vijf  jaar  dienst. Vergoeding voor  uitrustingskosten f  Op aanvraag 
wordt afdruk der  overige benoemingsvoorwaarden toegezonden door  het 
Bureau van «de » te 's-Giavenliage.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t er  bij  de werken aan de a. s. Fii c sehe 
. Schriftelijk e aanbieding aan het bureau -

bouwhuis». .

— O p z i c h t e r , voor  den bouw van het Armhui s te . Salaris 

f  per  maand, duur  ongeveer /0 maa.id. Aanmelding bij  den civiel-

ingenieur  F. . Bakker, te .

— T e c h n i s ch a l g e m e en o n t w i k k e l d P e r s o on bekend 
met Vereenigingsleven en in staat een technisch Vereenigingsblad te redi-
geeren. Salaris voorloopig f  per  jaar. benoeming voor  éen jaar. 
.Sollicitatiestukken in te zenden onder  letters N Z  aan het Adverlen-

u . Y. Alta , Warmoesstiaat  Amsterdam.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a a r, volkomen zelfstandig. 
Onmiddellij k in dienst te treden. r  plm.  maanden. Brieven onder  lelt. 
A Z. aan Wed. J. Ahrend &  Zoon's - en , 
Singel  Amsterdam.

— B e k w a me T e e k e n a a rs aan , voor  algemeenen 

. Br . lett. A E  «Nieuws v d » Amsterdam.

— T e e k e n a a r, op een een Architectenbureau te Amsterdam, direct, 
gewend zelfstandig te werken. Aanbiedingen, onder  letters A V E, Nijgh 

èi Van s Alg. Adv.-Bur. , Amsterdam.

— W e r k t u i g k u n d i g T e e k e n a a r, op een Oclrooibureau te 
s-Gravenhage. Brieven lett. W Z  «Nieuws v/d » Amsterdam.

— T e e k e n a a r, op Electrotechnisch , bekend met be-
grootingen. Br . fr. . lett. C  «N. v. d. , Amsterdam.

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbander , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R -T -  1 1 J A  8t©om-Tlmmerfabr ie k .TIMMAN. „ D E A T L A s 
— P r i j s o p g a v en worden op aanvraag verstrekt. -

, . — Tel. 3905. 

, 0
V . . „ V " , v/h. J . B B  &  Co., N 

Q .  A .

. Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
 VENN, voorll. A. 5IN6EL5 fizn., 

J en . 

U door 

OURNIQUETdeuren . 
G a r n i t u u r voor  gewone deuren of veiligheidsdeuren geheel gereed levert 

CRUYFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w. 146. Tel. 2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus .gratis en franco. 

A. VAN E , T , 
Fabrikant Cementtegels,  " ^ t n u ' 
M. Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen. i 132. 
A . . , 

- E N . 
p de Tentoonstelling te Brussel e T u i n h e k k e n . 

Telefoon 5098. AMSTERDAM . Overtoom 327. 

Staaldraadwarenfabriek 
" 

Haarlemmerwe g 329 ie AMSTERDAM 
Telef. Interc 478. 

. 
Fabriek van - en . 

KAIKZAHDSTEEN WAAL- El RIJMVORM 
. J. , Anvsterdam. 

Oeerengracht 100-111. — Telef. 10S7. — P.O.Bax 381. 

Handel in Binnen - en Buiteniandsch e fijn e Houtsocrt e 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

de ERVEN H. TRIP, - Utrech t 

P A P I E R S T U C 
Vraagt gratis Brochure en Prospectus aan de 
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het binnenland /  vooruitbetaling: met plaat ƒ

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee '  i d e m '  z o n d e r P l a a t »
termijnen, elk groot /  waarover  op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . > — 

(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
. ._,  Voor  eiken regel meer  »

Voor  België  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 
Voor de overige landen der  Post-Unie, f J J plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
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BERICHT. 
e steeds toenemende werkzaamheden verbonden aan de 

gelijktijdig e waarneming van de e en de e 
van ons blad, heeft het noodig gemaakt, tot een splitsing 
over  te gaan. 

Uit dien hoofde is, met ingang van 1
j.1., als r  van E "  opgetreden 
de heer  J. VAN T Jsz., terwij l de heer 
P. . A de e van ons blad blijf t 
voeren. 

t bureau van de e is gevestigd : 
n 65, te 's-Gravenhage. 

t bureau van den r  blijf t gevestigd : 
Stephensonstraat 92, te 's-Gravenhage. 

E . 

De Vakbelange n van den Architec t 
in de Provincie . 

Naar aanleiding 'der  beschouwingen over  de hangende 
Fusieplannen in ons nummer van  Juni j.1., maakt een 
onzer  lezers ons opmerkzaam op dc daarin voorkomende, 
zijns inziens onjuiste bewering, dat wij  maar  drie soorten van 
architecten bezitten en hij  vestigt, in verband daarmede, 
«nze aandacht op de bijna gelijktijdi g in e Bouwwereld" 
verschenen „Aanteekeningen door  een architect uit de pro-
vincie"  de fusie betreffende. 

t laatste was overbodig want bedoelde

zijn onze aandacht geenszins ontgaan en wat aangaat dei 
dri e soorten merken wij  bescheidenlijk op,i dat wij  schre-
ven „minstens"  dri e soorten. Wanneer  men aan het sorteeren 
gaat, wij  geven het gaarne toe, dan kan men. op grond van 
allerlei fijn e onderscheidingen, de architecten in een veel 
grooter  aantal soorten indeden; het hangt er  maar  van af 
op welk standpunt men zich plaatst. 

e schrijver  van de bovengenoemde aanteekeningen. 
bijvoorbeeld, maakte een andere hoofdverdeeling namelijk in 
„groot e stads''  en ,,provinciale'- architecten en zijn betoog 
komt in hoofdzaak hierop neder, dat hij  vreest, dat hij 
het tot stand komen eener  fusie, niet alleen de gemengde 
vereenigingen als Bouwkunst en Vriendschap en Architec-
tur a et Amicitia , maar  inzonderheid de provinciale archi-
tecten in het gedrang zullen komen. 

Alvorens nader  op zijne beschouwingen in te gaan mer-
ken wij  op, dat wij  niet alleen stonden in dc meening, dat 
thans eerst het moeilijkst deel van dc taak der  fusie-com-
missie aan de orde is gekomen. Terecht merkt de schrij-
ver 'in „d e Bouwwereld", doelende op de opdracht tot het 
uitwerken der  statuten, ongeveer  hetzelfde op, wat wij 
schreven op bladz.  bovenaan en zegt hij : 

n zullen 'de bezwaren zich eerst recht doen gevoelen. 
t s niet zoo moeilijk om eenige algemeene beginselen op 

te stellen, maar  de uitwerkin g der  onderdeden brengt de 
verschillen aan den dag. e zaak waarover  men het in 
groote trekken eens was en waarvan de algemeene wen-
schelijkheid beaamd \verd, is ten slotte afgesprongen omdat 
over  vele detailskwesties onoverbrugbare oneenigheden ble-
ven bestaan en de som dier  kleine verschillen meer  gewicht 
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bleek te bezitten dan de enkele punten van groote eensge-
zindheid" . 

r  nu de quintessens van zijn betoog, de positie van 
de provinciale architecten, daarvan schrijf t hij : 

e hebben, laat ons dit op den voorgrond stellen, zeer 
weinig nut en genoegen van het lidmaatschap eener  bouw-
kundige vereeniging, zonder  dat zij ; er  zich onevenredige) 
reis- en verblijfkosten voor  getroosten. t voegt velen 
niet. t resultaat is dat de provinciale architecten aldus 
staan buiten „d e beweging". Velen hebben dan ook over-
wogen dat het voor  hen veel voordeeliger  is zich tc abon-
nceren op een neutraal Nederlandsch cn een paar  goede 
buitenlandsche vakbladen om op de hoogte te blijven van 
wat in hun vak omgaat. e vergaderingen der  vereeni-
gingen kunnen zij  niet bijwonen, de boekerijen cn lees-
tafels kunnen zij  niet bezoeken (daargelaten nog dat deze 
uit gebrek aan beschikbare fondsen betrekkelijk weinig om 
het lij f hebben) en zij  zullen overwegen dat een groot deel 
hunner  contributiepenningen wordt besteed aan administra-
tiekosten, etc." 

n het vereenigingsleven worden de lakens uitgedeeld 
door  enkele „groot e stads"-collega's. e maatstaf nu die 
deze voor  het begrip „architect "  willen en kunnen gebruiken 
is in de provincie niet bruikbaar . r  bestaan andere om-
standigheden, waarmede doorgaans geene, of althans niet 
voldoende rekening wordt gehouden." 

Ofschoon er  een vij f en twintigta l jaren geleden nog niet 
van vakbelangen en vakverecnigingen werd gesproken in 
den zin, welke thans daaraan gehecht wordt, was de toe-
stand toenmaals reeds precies als hij'  in het bovenaange-
haalde omschreven wordt en als wij  nog eens vijf-en-twinti g 
jaren verder  zijn zal de provinciale architect wellicht nog 
ervaren, dat hij  in vele opzichten achterstaat bij  zijn col-
lega's in een der  hoofdsteden, daarin zal een fusie zelfs 
weinig verandering brengen. Wat de schrijver  der  aantee-
keningen verder  nog aanvoert, om dc moeilijkheden te 
schetsen, waarmede de architect in de provincie te kampen 
heeft, zullen wij  niet alles hier  in extenso overschrijven. 

t vooroordeel tegen den duren architect, wiens optre-
den, naar  men meent, altij d de bouwkosten met minstens 
 °/o verhoogt, de concurrentie van den timmerman-bouw-

kundige, de ondervinding, die men nu en dan opdoet, 
dat een profeet niet geëerd is in zijn vaderland, de geringe 
gelegenheid, om door  groote werken naam te maken, de 
moeilijkheid (volgens den schrijver  onmogelijkheid), om het 
honorarium te handhaven op het door  de tabel vastgestelde 
peil, deze dingen zijn bekend genoeg en al weet men daar-
van ook in de groote steden mede te spreken, het valt 
niet te ontkennen, dat daar  de positie van den architect 
sterker  is, dat hijl daar  tegenover  die moeilijkheden beter 
kan optreden en dat dus zeer  waarschijnlij k de voordeden 
eener  fusie in hoofdzaak aan de positie der  architecten in 
de groote steden ten goede zullen komen; maar  wat do 
collega's in de provincie aangaat meent dc schrijver  der 
aanteekeningen: „Welnu , zal de fusie tot stand komen, 
en het begrip bouwkundige vakvereeniging daarin in ver-, 
scherpten vorm worden vastgelegd dan staan velen der 
provinciale architecten voor  de groote kans, dat zij  niet 
kunnen voldoen aan de gestelde normen van „architect " 
zooals die door  een kleinen krin g van collega's — die 
onder  gunstiger  omstandigheden werkend, ze voor  zich zelf 
kunnen toepassen — worden doorgedreven." 

Wat de schrijver  hier  opmerkt is inderdaad niet denk-
beeldig. e bestaande omstandigheden leiden er  toe, dat 
nu reeds de architect in de provincie in vele opzichten 
beschouwd wordt als een minderwaardige, helaas maar  al 
te vaak door  zijn eigen groote-stads-collega's. e nieuwe 
vakvereeniging zal het begrip „architect "  scherp moeten 
omlijnen en o. i. zeer  weinig kunnen afwijken van de nor-

men, die thans gelden bij  den Bond van Nederlandsche 
Architecten en het gevolg zal niet anders kunnen zijn, dat 
de meerderheid der  provinciale architecten, als niet aan 
die normen kunnende voldoen, buiten de vakvereeniging 
wordt gesloten en daarmede haar  minderwaardigheid min 
of meer  officieel zal zien vastgesteld. 

t is zeker  geen zeer  aangenaam vooruitzicht voor  de 
provinciale architecten, waaronder  er  velen zijn, die in vak-
kennis geenszins achterstaan bij  de collega's in de groote 
steden, wier  opvattingen uit een oogpunt van kumst even 
hoog staan, maar  wier  bescheiden werkkrin g hun geen 
gelegenheid biedt, met hun werk reclame en naam te ma-
ken. Niet enkel de meer  vooraanstaande bouwmeesters in 
de groote steden, en de hoofdambtenaren in - of Ge-
meentedienst maken de bouwkunst van een land of van 
een tijd , maar  de architect der  provincie heeft daaraan een 
niet onbelangrijk deel. 

Wanneer  de fusie beoogt samensmelting, vereeniging, tot 
verheffing van den architectenstand, moet zij  op een mis-
lukkin g uitloopen, wanneer  zij  ten slotte zou voeren tot 
splitsing, tot vereeniging van een klein clubje uitverkorenen 
en uitsluitin g van een groote categorie, welker  vakbelangen 
tot heden verwaarloosd werden en die zeker  met evenveel 
recht aanspraak maakt op een collegiale behartiging van 
die belangen. 

r  de Architectenbond dan, is deze niet nu reeds te 
beschouwen als zulk een clubje van uitverkoren meesters? 
n zekeren zin wel, maar  dit neemt niet weg, dat wij  het 

optreden van dien bond indertij d met ingenomenheid heb-
ben begroet en van zijn werkzaamheid nog steeds goede 
verwachtingen fkoesteren. e Architectenbond is als een 
kind des tijd s op zeer  natuurlijk e wijze uit de omstandig-
heden geboren. A l is de kans gering, dat hij  in een kort 
tijdsverloop tot een machtig lichaam zal groeien, hij  is op 
een vri j  zuiveren grondslag gefundeerd. 

n tc tornen komt ons weinig raadzaam voor. 
e bond bestaat nu eenige jaren, heeft reeds een ver-

leden, en bevat in (ziich de kiem, waaruit mettertij d wellicht 
een machtige vakvereeniging van alle Nederlandsche ar-
chitecten kan voortkomen, een vereeniging waarin met de 
wenschen en belangen van alle bouwmeesters gelijkelij k 
rekening kan worden gehouden. 

Waarom moet er  nu door  middel van fusie een toestand 
worden geschapen, die onvermijdelij k moet leiden tot split-
sing in plaats van samensmelting, die niet anders tengevolge 
kan hebben dan het bevorderen van den verfoeilijken club 
geest, (die reeds zooveel onheil gesticht heeft in ons vereeni-
gingsleven en daar  nog >welig tiert? 

s bij  een vroegere gelegenheid merkte een grappen-
maker  op: „van fusie komt ruzie" , en het is er  toen ook 
van gekomen, ten minste tot de gewenschte overeenstem-
ming is men niet mogen geraken. 

Wat het nu geven zal, daarvan is weinig te zeggen. 
Wi j  blijven nog hopen, dat uit dc pogingen der  fusie-
commissie iets voort zal komen, dat strekken kan meer 
eenheid in het vakverenigingsleven der  architecten te bren-
gen, maar  «wij  erkennen, dat toen wij  destijds deze verwach-
ting uitspraken, door  ons te weinig gedacht is aan de 
belangen der  provinciale architecten, waarop de schrijver  in 
„d e Bouwwereld"  de aandacht vestigde. 

Zij n collega's mogen hem daarvoor  erkentelijk zijn maar 
de fusiecommissie verzuime niet notitie te nemen van het-
geen hij  schreef en vooral van hetgeen men ook tusschen 
de regels zijner  aanteekeningen lezen kan. 

Museu m van Oudhede n te Rotterdam . 
t verslag over  van het m van Oudheden» 

door  den directeur, den heer  A. y nek van Papendrecht, 
is in druk verschenen. e „Nieuw e . Courant"  ontleent 
er  het volgende aan. 

l het bezoek ten gevolge van de buitengewoon 
fraaie weersgesteldheid gedurende den geheelen zomer niet 
zoo druk was als in vorige jaren, kwamen er  toch in het 
geheel  personen, wat voorzeker  een zeer  bevredigende 
uitkomst mag genoemd worden. Tegen den toegangsprijs 
van  cent bezochten  personen het museum; verder 
kwamen er  die houders waren van jaarkaarten; eenige 
vereenigingen met een totaal van  leden genoten van 
de gelegenheid om tegen betaling van  cent per  persoon 
de verzamelingen te bezichtigen; een aantal klassen van 
openbare en bijzondere scholen bezochten het museum kos-
teloos, met een totaal van  leerlingen. t deze kos-
tclooze openstelling is dus nog niet het doel bereikt een 
veel grooter  aantal schoolklassen te trekken; immers in 
het jaar  toen van dergelijk bezoek nog entree werd 
geheven, hebben  leerlingen van scholen en leden van 
vereenigingen van die goedkoope gelegenheid gebruik ge-
maakt. Zeer  gunstig heeft de nieuwe maatregel gewerkt, 
dat het museum ook des s tegen den toegangs-
prij s van  cent (vroeger  cent) kon bezichtigd worden; 
het bezoek op n was aanmerkelijk drukker  dan 
in andere jaren. 

Sedert het museum in Apri l  voor  het publiek toe-
gankelijk werd gesteld, was het op r
in het geheel bezocht door  personen. 

t k Nederlandsch Genootschap voor - cn 
Penningkunde hield dit jaar  zijne jaarlijksch e vergadering 
te m en wel op  Juni. Na afloop dier  bijeen-
komst bezochten de aanwezige leden het museum en ver-
toefden daar  geruimen tijd , waarbij  dc afdeeling gedenk-
penningen zeer  de aandacht trok . 

r  de verzamelingen voortdurend werden aangevuld, 
deed het gebrek aan plaatsruimte, waarop reeds in vorige 
jaarverslagen herhaaldelijk is gewezen, zich in het afge-
loopen jaar  alweder  in sterke mate gevoelen. Veel van 
het nieuw verworvene moest in depot worden gebracht; ook 
was het noodzakelijk vele tot nu toe wel tentoongestelde 
zaken in depot te brengen om plaats te maken voor  nieuwe 
aanwinsten; en zulks zal ongetwijfeld ook in volgende ja-
ren moeten geschieden. n dient er  op gewezen 
te worden, dat de toestand van de meeste in depot ge-
brachte voorwerpen op den duur  achteruitgaande is. 

t opstellen van nieuwe aanwinsten in de museumlo-
kalen vereischt ontzettend veel arbeid, daar  die opstelling 
telkens het verplaatsen en anders ophangen van vele voor-
werpen tengevolge heeft. t kost veel zorg en inspanning 
al die reeds aanwezige voorwerpen dan zoo te plaatsen, dat 
de bezoeker  de tentoongestelde stukken zoo goed mogelijk 
in oogenschouw kan nemen. t moet helaas gezegd wor-
den, dat zulks, niettegenstaande veel moeite en overleg, 
niet altij d mogelijk is. e bezoekers klagen dan ook dik-
wijl s over  de onmogelijkheid om vele stukken met goed 
(gevolg te bestudeeren. 

t m van Oudheden bevat, behalve de vele voor-
werpen, welke als geschiedkundige herinneringen worden 
bewaard, ook uitgebreide verzamelingen op het gebied van 
kunstnijverheid uit vroegere eeuwen. 

Zoo is de verzameling beeldhouwwerk in steen inderdaad 
belangrijk te noemen, doch helaas is daarvan zeer  veel niet 
tentoongesteld of, in andere gevallen, slechts ten deele zicht-
baar. e verzameling beeldhouw-, snij- en steekwerk in hout 
l s met kostbare voorwerpen aangevuld, die echter  ook niet 
altij d naar  wensch geplaatst konden worden. Verder  staan 

talrijk e grootere stukken in depot, welke uitstekend geschikt 
zouden zijn tot het inrichten van een serie vertrekken in ds 
verschillende stijlperioden, zooals fraai bewerkte schoorstee-
nen, deuren en andere fragmenten, alsook geheele wandbe-
timmeringen. 

t smeed-, drijf - en gietwerk is eveneens niet onbelangrijk 
aangevuld. t laatste vooral door  aanwinst van zeer  vele 
i -eeuwsche, fraai bewerkte schoorsteenplaten, welke zoo 
bij  uitstek geschikt zijn om een beeld tc geven van het hoog:; 
standpunt, door  de gietkunst in vroegere ecuwen ingenomen. 
Telde het museum bij  den aanvang, in  nog slechts 
een dozijn dergelijke platen, thans bezit het er  niet minder 
dan zestig stuks, alle met verschillende voorstellingen. -
tusschen was het niet mogelijk deze fraaie voorwerpen bij-
een te plaatsen en zoodoende den museumbezoeker  een 
overzicht te geven van wat er  is; zij  staan over  vier  zalen ver-
spreid en missen veelal het juiste licht om hunne mooie 
vormen goed tc doen uitkomen. 

Verschillende deskundigen op het gebied van medailleer-
kunst verklaarden, onder  andere bij  gelegenheid van het 
bovenvermelde bezoek op  Juni, dat onze penningverza-
meling vele merkwaardige stukken bevat. 

e verzameling decoratieve tegels is vooral in de laatste 
twee jaren dermate aangevuld, dat zij  thans uitstekend ge-
schikt zou kunnen zijn om een volledig beeld te geven van 
hetgeen hier  te lande voorheen is vervaardigd, te beginnen 
met den bloeitijd van dat product in den aanvang en in den 
loop van de  eeuw tot aan den tij d van verval en onder-
gang in de eerste helft van de  Zulks is voor m 
van des te grooter  belang, omdat het tegelbakkersbedrijf 
hier  ter  stede van den aanvang af is uitgeoefend; en hoewel 
men nu eenmaal spreekt van e tegels, omdat in 

t dit bedrij f tot grooten bloei is gekomen en aldaar  een 
veel grooter  aantal plateel- en tegelbakkerijen heeft bestaan 
dan in andere steden, kan men evenwel overtuigd zijn dat 
zeer  vele, wellicht het leeuwenaandeel, der  in oude -
damsche gebouwen zoo menigvuldig voorkomende tegelta-
fereelen en andere decoratieve tegels niet in t zijn ver-
vaardigd, maar  in de te m bestaan hebbende tegel-
bakkerijen van de Wijtmansen, de e , de Backhuij-
sens, de , Colonia, de Aelmissen en andere meestér-
tegelbakkers. e goed geteekende tegeltafereelen van den 

n plateelschilder  Cornelis Boumeester  vindt 
men niet alleen hier  te lande, maar  ook in vele
musea onder  de beste der  als e tegeltableaux be-
kend staande stukken. t e m van 
Oudheden bevat een schat van decoratieve tegeltjes met ty-
pische voorstellingen van krijgslieden te voet en te paard, van 
ambachtslieden, koopvrouwtjes, spelende kinderen, walvisch-
en haringbuizen, of versierd met tafereelen uit de bijbelsche 
geschiedenis, met gestyleerde bloemen, bloemvazen, bloem 
ruikers, of met vogels, viervoetige dieren, visschen en zeege-
drochten. r  zijn vooral onder  de polychrome tableaux 
en ook onder  de veelkleurige losse tegeltjes exemplaren met 
een gloed van schitterende kleuren, die prachtige wandver-
sieringen zijn geweest van de e woningen uit 
de Gouden Eeuw. Groot is de verscheidenheid der  in het mu-
seum aanwezige exemplaren van de bekende kolommen van 
tegels, welke de overhangende schoorsteenmantels schenen 
te ondersteunen; alle in paarse kleur  en veelal op de base-
menten versierd met koddige tafereeltjes. Talrij k zijn ook 
de patronen van uit allerlei figuren en randwerk bestaande 
tegelbcklceding, die veelal in keukens en andere vertrekken 
voorkwamen. 

A l de hier  terloops genoemde verzamelingen op het gebied 
van kunstnijverheid komen intusschen in ons museum niet 
tot hun recht. Voor  zoover  er  ruimt e bestand ze ten toon te 



stellen, zijn verschillende omstandigheden, zooals de geringe 
hoogten der  lokalen, het niet overal goed invallen van het 
licht, maar  vooral het groote gebrek aan voldoende ruimte, 
even zoovele oorzaken, die verhinderen de voorwerpen van 
ééne soort bijéén op te stellen. Zij  staan of hangen verspreid, 
omdat ze alleen da&r geplaatst konden worden, waar  hunne 
afmetingen geen beletsel waren voor  plaatsing. Een duidelijk ! 
overzicht kan den museumbezoekers dus van dc meeste onzer 
verzamelingen niet gegeven worden. 

e eenige mogelijke oplossing zal zijn, dat een flink ge-
bouw wordt gesticht, dat ruimschoots gelegenheid biedt, 
om al de in het museum van Oudheden aanwezige verzame-
lingen naar  den eisch onder  te brengen, en dat er  bovendien 
op berekend is in vervolg van tij d ook al datgene te bevat-
ten, wat door  schenking of aankoop in de toekomst zal 
kunnen worden verkregen. t is werkelijk een dringende 
behoefte voor  de groote en bloeiende stad m een 
gebouw tc bezitten, waarin hare rijk e verzamelingen van 
voorwerpen fan geschiedenis en van kunstnijverheid op waar-
dige, wijze kunnen worden gehuisvest. n onderschatte dit 
belang niet." 

J Vereenigingen . | 

T V A N . 

t . . v. . hield dezer  dagen te Utrecht een 
feestvergadering. welke o.a. werd opgeluisterd door  een 
voordracht «van den heer  P. J. Post van der  Steur, kapitein 
der , welke vooraf .met een groot aantal afbeeldingen 
en plattegronden in e "  was opgenomen en. 
inhoudt een overzicht van de ontwikkeling van den kazerne-
bouw 'zoomede een beschrijving van het nieuwe kazernement 
voor  het regiment genietroepen te Utrecht. 

Alvorens den ontwikkelingsgang van den kazernebouw 
nader  te beschouwen, behandelt de heer  Post van der  Steur 
enkele daarbij  op den voorgrond tredende vraagpunten be-
treffende de (wijze van legering in het algemeen, de typen 
van de gebouwen, enz. 

Aanvankelijk paste men toe het systeem van de z.g. mas-
salegering, d.W.z. centralisatie van alle lokaliteiten in één 
groot gebouw, welk systeem wegens de daaraan verbonden 
hygiënische nadeden langzamerhand vervangen is door  het 
paviljoenstelsel, waarbij  de woonlokalen en de dienstlokalen 
in afzonderlijke gebouwen zich bevinden; naar  dit stelsel, 
waarbij  de decentralisatie naar  omstandigheden of inzichten 
min of meer  doorgevoerd is, worden thans nagenoeg overal 
de kazernes gebouwd. 

Bij  de toepassing van de massalegering werden de groote 
kazernes dikwijl s gebouwd met gesloten binnenplaats (vier-
kant type); om hygiënische redenen ging men over  tot 
het lineair  type, al dan niet met vleugels, welke meestal 
lager  zijn dan het voor- of hoofdgebouw. Bij  de toepassing 
van het paviljoenstelsel zijn geen groote, massale gebouwen 
noodig, en is het vanzelf sprekend, dat slechts lineaire ge-
bouw-typen worden gebezigd. Bij  beide typen treft men aan 
een indeeling van het gebouw volgens het z.g. blok- en 
volgens het corridor-systeem. Bij  het bloksysteem komen 
geen gangen voor; de kamers grenzen veelal aan portalen, 
en talrijk e trappen geven toegang tot dc verdiepingen, ter-
wij l in dc volgens het corridor-systeem ingerichte gebouwen 
weinig trappen worden gebezigd en in de communicatie 
door  gangen wordt voorzien. 

Alsnu volgt een overzicht van de ontwikkeling van den 
kazernebouw, allereerst in het buitenland. n Frankrij k 
heeft in de  eeuw Vauban de beginselen voor  den 
kazernebouw aangegeven, welke tot in het midden van de 

vorige eeuw, zij  het in eenigszins gewijzigden vorm, ook 
in andere landen gehuldigd bleven. Sedert wordt , den 
bouw van kazernes meer  en meer toegepast het paviljoen-
systeem dan wel het barakkensysteem van den Franschen 
ingenieur  Tollet. 

e (kazernebouw hier  te lande volgde denzelfden ontwik, 
kelingsgang als die in het buitenlandy zijl het niet met zulke 
rassche schreden. n heeft slechts bedachtzaam de 

nicu wu 
banen gevolgd, om tenslotte te komen op het thans bereikte 
standpunt, dat de vergelijking met andere landen zeker  kan 
doorstaan. 

Van de nieuwere kazernes hier  te lande zijn die te Amers-
foort, Assen, Groningen, Breda, Nijmegen en Ede nog van 
het massalegering-type, al is bij  een enkele (infanterieka-
zerne te Breda) reeds een begin van decentralisatie merkbaar. 

Een overgang naar  de gedecentraliseerde bouwwijze vor-
men de in  te Ede gebouwde kazernes voor  de veldar-
rillcri c cn voor  de cavalerie. e zuivere paviljoensbouw-
wijze wordt voor  het eerst aanvaard bij  den bouw van de 
kazerne voor  het regiment genietroepen te Utrecht en wordt 
thans ook toegepast voor  de nieuwe infanteriekazernemen-
ten te k en Vcnlo, voor  die van de cavalerie te 
Breda en tc Tilburg , zoomede voor  de kazerne voor  de -
loniale reserve te Nijmegen. 

a volgt een meer  uitvoerige beschrijving van het 
kazernement voor  het regiment genietroepen tc Utrecht. 

Ter weerszijden van een  meter  lange en  meter 
brecde appèl- en exercitieplaats liggen  logiesgebouwen, 
elk bestemd voor  compagnieën, die daarin geheel afzon-
derlij k van elkaar  zijn gehuisvest. Wijder s vindt men op het 
ó.6 . groote terrein nog afzonderlijk gelegen: bureel-
gebouw, cantinegebouw, wapenmagazijn, schoolgebouw, keu-
kengebouw, bergplaats, badgebouw, werkplaatsen en lood-
sen, wachtgebouw, dubbele woning cn privaatgebouw. Van 
deze gebouwen wordt dc inrichtin g nader  in onderdeelen 
besproken. 

Ten slotte worden vermeld eenige nadere gegevens betref-
fende de vredesorganisatie van het regiment genietroepen, 
technische bijzonderheden van den bouw, bouwkosten van 
het kazernement en vergelijkende opgaven met andere ka-
zernes. e bouwkosten zullen bedragen f  of per  man 
f  ongeveer  overeenkomende met datgene, wat voor  den 
bouw van andere kazernes noodig gebleken, is. 

Ter vergadering deed de heer  Post van der  Steur  alsnog; 
eenige mededeelingen over  kazernebouw, in het bijzonder 
over  de algemeene bouwwijze en de algemeene hygiënische 
eischen, 'waaraan daarbij  moet worden voldaan, zoomede, 
over  enkele vraagpunten, welke meer  betrekking hebben 
op de legering van den soldaat. 

^  P r i j s v r a g e n . J 

G voor  een kleine affiche door  de 

G tot behoud van -

N te E bij  Groningen. 

Goedgekeurd bij k Besluit van i  No.

P r o g r a m m a. 

t Bestuur  der  Vereeniging tot behoud van Natuur-
schoon te Paterswolde verlangt het ontwerp voor  eene kaart, 
die opgehangen kan worden in stations, hotels, café's, enz., 
om daardoor  de aandacht tc vestigen op Paterswoldc'S na-
tuurschoon en ook op Paterswolde als aangenaam zomer* 
verblijf . 

e teekening moet zijn op i j  maal de ware grootte, 
geschikt voor  reproductie, bij  voorkeur  in twee, desnoods 
jn drie kleuren. 

e papiermaat van de kaart moet ongeveer
. zijn. 

t ontwerp moet geschikt zijn, om, verkleind, als sluit-
zegel te dienen. 

e bekroonde ontwerpen worden het eigendom van do, 
Vereeniging voor  Natuurschoon te Paterswolde; de niet-
bekroonde worden 'teruggezonden. 

t Bestuur  der  V. v. N. tc Paterswolde behoudt zich 
het recht voor  de inzendingen tentoon te stellen. 

e eerste prij s zal f — bedragen, de tweede f
de derde f

e laatste prij s zal worden uitgekeerd voor  het ontwerp, 
waarop door  het publiek, dat daarvoor  een stembiljet ont-
vangt, de meeste stemmen worden uitgebracht. 

e jury , die de beide andere prijzen kan toekennen, is 
gerechtigd om, indien naar  haar  oordeel geen der  inge-
komen ontwerpen voor  den istcn prij s voldoet, het totaal 
bedrag dezer  prijzen onder  de inzenders van eenige der 
beste ontwerpen te verdeden. 

e jury , bestaande uit de . J. A. k , 
directeur  Gemeentewerken, . de Vries , directeur  Aca-
demie , beiden te Groningen en C. W. Nijhoff , 
directeur l , Amsterdam, 
kan de voorwaarde tot kleine wijzigingen in het ontwerp 
voor  de uitvoering verbinden aan het toekennen van den 
eersten prij s of aan de keuze van het tc reproducceren ont-
werp. 

e ontwerpen moeten plat verpakt, op carton geteekend 
of opgezet op carton van ongeveer  dezelfde grootte als 
de teekening, vrachtvri j  ingekomen zijn v ó ór of op
O c t o b er  aan het s van den Secretaris 
te Groningen, Westerkade No. 8. 

e ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en 
vergezeld gaan'van een correspondentie-adres, waarheen de 
nict-bekroonde teekeningen teruggezonden kunnen worden, 
zoomede van een gesloten enveloppe, voorzien van het-
zelfde motto en inhoudende opgave van naam, beroep en 
adres van den ontwerper. 

Namens het Bestuur  voornoemd: 

J. E. , Voorzitter  (Groningen). 

B. . Secretaris, (Paterswolde). 

Paterswolde, Juni

A voor  een

T E , te houden in

Vanwege e Centrale", Vereeniging tot Bevordering 
van den 'bloei van Groningen en de „Vereeniging tot Bevor-
dering der  Bouwkunst", zal bij  wijze van Ge vel wed' 
str i jd , in 'één der  laatste maanden van het jaar  eene 
beoordeeling plaats hebben van de nieuw gebouwde en de 
verbouwde gevels, alsmede van gevelcomplexen, welke in 
het tijdvak  October  October  binnen de 
Gemeente zijn uitgevoerd. 

t doel, dat met het uitschrijven van dezen wedstrijd be-
oogd wordt, is: 

i° . het verkrijgen van medewerking in het algemeen bij 
het streven tot verfraaing van het uiterlij k aanzien der 
Gemeente; 

 ,het opwekken van den n bij '  het publiek; 
3". het bevorderen der  bouwkunst. 
n verband met het bovenstaande zal ten aanzien van elk 

genoemd werk de bouwkunstige waarde beoordeeld wor-
den, beschouwd als onderdeel van het gebouw, dat door 
dien gevel of die gevels wordt of worden afgesloten. 

Bij  de beoordeeling zal worden gelet op de bestemming» 
van het gebouw of complex van gebouwen (woonhuis, 
winkelhuis, etc). 

e 'beoordceling zal geschieden door  een Jury, bestaande 
uit de heeren: J. A. k , directeur  der  gemeen-
tewerken, . de Vries , directeur  der  Academie -
nerva" . beiden alhier, en C. W. Nijhoff , directeur  der -
nijverheidsschool „Quellinus "  Amsterdam. 

e regelingscommissie voor  dezen wedstrijd zal aan do 
Jury eene volledige lijst verstrekken van de gevels, welke 
in het opgegeven tijdvak zijn voltooid. 

r  de Jury kunnen de navolgende bekroningen 
worden toegekend: 

A . Eerste Prijzen: 
ie. Een Verguld Zilveren e aan den ontwerper 

van den gevel, aan welken door  dc Jury de meeste bouw-
kunstige waarde wordt toegekend; 

 Een Verguld Zilveren e aan hem, voor  wiens 
rekening de bekroonde gevel is gebouwd. 

A . Tweede Prijzen: 
ie. Een Zilveren e aan den ontwerper  van den 

gevel, aan welken door  dc fury na den eerst bekroonden 
gevel de meeste bouwkunstige waarde wordt gehecht; 

 Een Zilveren e aan hem, voor  wiens reke-
ning de bekroonde gevel is gebouwd. 

C. e Prijzen: 
Eervolle vermeldingen. 
All e medailles zijn geslagen op het stempel van e 

Centrale" . 
e uitslag van de beoordeeling door  de Jury zal zoo 

spoedig mogelijk bekend gemaakt worden in de plaatse-
lijk e bladen, in het Weekblad, uitgegeven door  de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst en in „Architec -
tura" , uitgegeven door  het genootschap „Architectur a et 
Amicitia "  te Amsterdam. 

e uitreikin g der  medailles a)|g> de bekroonden zal plaats 
hebben op een nader  te bepalen wijlze, plaats, dag en uur. 

e : 

J. E . , voorzitte rvan dc 

^Centrale" , Voorzitter . 

P. V A N E , voorzitter  van de 

Ver. tot Bev. der  Bouwk., Secretaris. 

Groningen, Juni

P. S. Van den wedstrijd zijn uitgesloten alle openbare, 
gebouwen. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No. e v o o r b e r e i d i n g van 

den w te . 

e g r o o te w v a k t t s t e 11 r
s voor  opgaande muren, door  P. F. van der  Wallen, Techn. 

(Vervolg). 
e . 

d klimplanten op muurwerk (slot). 

A No. e , de prijsvragen. 
e k u n s t n i j v e r h e i d s s c h o ol Ouellinus (vervolg), 

B o e k b e s p r e k i ng door  Van de Wijnpersse. 

T e n t o o n s t e l l i ng van n voor  arbeiderswoningen in 
«Ons » te m Juni  met afbeeldingen. 

E  No.  Echo's . e g te Am-
sterdam. 

e b e s t r i j d i n g van ontsierende reclame. 
e B o u w v e r o r d e n i ng en het Woningvraagstuk.  ()ver  het doel 

der bouwverordening, door  1). E. Wentink (vervolg). 



e p l a a t . s 't Zuidereind te , arch. J. . VV. 
, b. i. 

E  No.  E n k e l e r e s u l t a t en met oppervlak-
condensatie, door . t Azn. w. i., met afbeeldingen. 

g te m bewesten , door . C. Burg-
dorffer , met afbeelding. 

N o g eens e gespliste telefoonaansluitingen, door  Prof. C. . van 
der Bil t c. i. 

t s p o or  w e g g o e d e r e n v e r v o er  te , door  A . Flate 
c. i., met afbeeldingen. 

S t a t i s c he b e r e k e n i ng van gewapend beton-regenbakken, door 
E. A. van Genderen Stort, met afbeelding. 

G o l f v o r m i g e afslijtin g van spoorstaven, door  C. . . -
sen van m c. i. 

 N e d e r l a nd s ch C o n g r es voor  openba re gezondheidsregeling 
te g  Juni

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Aankondiging van vergaderingen. — Verslagen van vergaderingen. — -
gezonden. — Voorwaarden voor  de benoeming van een onderdirecteur  der 
gemeentewerken. — Vragenbus. — . — Correspondentie. 

E . No.  N e d e r l . A ann e m er  s b on d. Jaarlijksche 
Algemeene Vergadering op  en  Juli  Agenda, enz. 

V a n e i g en b o d e m. 
S t e e ds v o o r w a a r t s. 

E E E No.  Bepaling van het 
koolzuurgehalte van rookgassen. — e tentoonstelling van baksteen en an-
dere producten. — l en Nijverheid te n in  — Storingen 
aan den motor. 

 No. t eerste Julinummer van dit tijdschrif t geeft een wel-
geslaagde afbeelding van een hoekje van de baksteententoonstelling, waarbij 
uittreksels uit de oordeelvellingen der  pers over  die tentoonstelling. Voorts 
vindt men hier  het eerste gedeelte van een artikel over  het Steenbakkers-
bedrij f in Amerik a en als illustrati e eenige afbeeldingen van het nieuwe 

s te Zoppat, met korte toelichting. — 

E G No. r  Neubau von h s 
s in der  Potsdamer-Strasse zu Berlin Arch . Wil -

helm Broker  und Adolf Wollenberg. met afbeeldingen en losse plaat. — 
e Arbeit der  S c h e 1 d e-  o m m i s s i o n  und der  neue -

gierungsentwurf fur  die . — B r a s i l i a n i s c he Streif-
lichter , met afbeeldingen. — 

No.  Ein Vorschbg zur  Umgestalting des T he a t e r-P 1 a t z e s in 
n von Friedric h Putzer, met afbeeldingen. — s -

l in z bei , arch. n Pietzsch, 
met losse plaat. — r Neubau von h s -
haus zu Berlin (slot) met afbeeldingen. — e A u s w a nd e r e r h a 11 e n 
der e in , met afbeelding. — 

nas 
Gemeng d Nieuws . 

. 
m v o or n ij  v e r h e i d. 

. Aan de verslagen over  van het m en de School 
voor d te m is het volgende ontleend: 

n haar  verslag over  heeft de Commissie van de reorganisatie welke 
het m van d zal ondergaan, zoodra de lokaliteiten die 
thans door  het l m worden in gebruik genomen, te harer 
beschikking kunnen worden gesteld, reeds gedeeltelijk mededeeling gedaan. 

Voorloopig wil zij  zich dus wat de organisatie betreft tot het meest 
noodzakelijke beperken en, in zooverre de middelen zulks toelaten, zich 
slechts met het aanvullen der  voorhanden verzameling en de noodige voor-
bereiding, bezig houden, totdat de tij d zal zijn gekomen, dat een betere 
rangschikking zal kunnen plaats hebben. 

Alleen wil de Commissie nogmaals de aandacht er  op vestigen, dat als-
dan het voornemen bestaat er  naar  te streven een leerrij k geheel te ver-
krijgen , dat vooral als onderwijsmateriaal der  in de nabijheid gevestigde of 
nog te vestigen kunstscholen zal moeten dienen. 

e aan het m van d verbonden boekerij  heeft ook 
dit jaar  zeer  gunstig gewerkt; zoowel vaklieden, artisten en kunstambachts-
lieden, studeerenden en onderwijzers van kunst en vakscholen, alsook on-
derwijzers van andere inrichtingen hebben gretig gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om boek- en plaatwerken in bruikleen te ontvangen. 

e bijlage  die  nieuwe nummers bevat, werd gedrukt en kan 
tegen geringe vergoeding bij  de directie worden aangevraagd. 

Terwij l in  het aantal uitgeleende boek-en plaatwerken  bedroeg, 
was diti n

t m is gedurende het jaar  door  belangstellenden 
bezocht. 

Onder  de bezoekers waren leerlingen en onderwijzend personeel uit de 
volgende inrichtingen van onderwijs : leerlingen van de l te 

, onder  geleide van het onderwijzend personeel; leerlingen van de 
l v. d. Werkenden Stand te Amsterdam, onder  geleide van 

de directrice; leerlingen van de - en l te , 
onder  geleide van den directeur; leerlingen van de l te -
terdam, onder  geleide van het onderwijzend personeel; leerlingen van de 

l te Amsterdam, onder  geleide van het onderwijzend peis. 
neel: leerlingen der l te Amsterdam, onder  geleide 
van directeur  en leeraren; leerlingen van de Ambachtsschool te , 
onder  geleide van het onderwijzend personeel; leerlingen der  Nieuwenhui-
zerschool te Amsterdam, onder  geleide van het onderwijzend personeel; 
leerlingen eener  school te Nieuw Vennep, onder  geleide van het onderwij 
zend personeel; leerlingen van School V uit , onder  geleide van 
het onderwijzend personeel. 

Aan het begin van het verslag wordt, in een in rouwrand gevat schrij-
ven der  commissie, hulde gebracht aan de nagedachtenis van wijlen den 
heer  F. . baron van . 

S c h o ol v o or  k u n s t n ij  v e r h e i d. 

t bouwkundig teekenen kon thans, zooals in het verslag van het vorige 
jaar  werd uiteengezet en in het leerplan  werd opgenomen, worden 
voorbeieid en als een afgerond geheel worden beschouwd, terwij l de ge-
wenschte samenwerking tusschen de bouwkundige en de decoratieve af-
deeling verkregen is. Genojmd leerplan kwam gereed en wordt in
beschikbaar  gesteld. 

n de afdeeling metaalbewerking werden de lessen naar  behooren gere-
geld; de leerlingen hebben zoowel de lessen van het slaan, drijven en 
ciseleeren als die van het graveeren met het beste gevolg bijgewoond. 

n deze afdeeling werd wegens het uitbreiden van het aantal leerlingen 
eene grootere werkbank geplaatst; de inventaris dezer  werkplaats werd 
eveneens met eene trekbank uitgebreid, zoodat de leerlingen thans zelf de 
draad trekken, die zoowel voor  het emailleeren als voor  andere doeleinden 
wordt gebruikt. 

n de afdeeling emailleeren, waarvan de lessen met  Januari  zijn 
begonnen, werd een nieuwe oven geplaatst, die met cokes gestookt wordt, 
opdat de leerlingen ook deze wijze van branden zouden leeren kennen, 
terwij l tevens in dezen oven grootere stukken kunnen worden gebrand. 

Ook in de afdeeling voor  houtbewerking is het aantal leerlingen toege-
nomen; een deel van hen beoefent de meubelkunst; een ander  deel en 
wel zij, die in de bouwkundige afdeeling werkzaam zijn, het timmervak. 

t lokaal, waarin beide afdeelingen werden ondergebracht, is evenwel 
te klein voor  het aantal leerlingen, reden waarom het meer  dan wensche-
lij k is, dat deze onder-afdeelingen gescheiden worden in twee lokalen, ter-
wij l naast den heer  Strijbos, leeraar  voor  de meubelkunst, een bekwaam 
timmerman als assisstent de leiding der  tweede afdeeling op zich neemt. 

e leerlingen van den dagcursus werden in de gelegenheid gesteld zich 
in de graphische kunsten te oefenen, zoodat zich ook op dit gebied van 
lieverlede eene afdeeling aan de school zal vormen. 

s in de tweede klasse beginnen de leerlingen onder  leiding van 
den heer  Jessurun de a onmiddellij k met de pen naar  de natuur, 
naar  planten, bloemen en insecten te teekenen — eene methode, die met 
het beste gevolg bekroond wordt en in het vervolg op de school in toe-
passing wordt gebracht; de leerlingen leeren daarbij  scherp zien en wen-
nen aan correct werk. — Zij . die in genoemde richtin g willen doorgaan, 
kunnen zich vervolgens in de klasse van den hoofdleeraar u verdei 
oefenen met studiën die in verband staan met de graphische kunsten en 
tevens de verschillende methoden van reproductie praktisch in toepassing 
brengen. — Op het oogenblik worden reeds studiën naar  de natuur, alsook 
ornamentale samenstellingen onmiddellij k op steen geteekend en afgedrukt. 

Voor  de kunstgeschiedenis werd ten behoeve der  eerste en tweede klasse 
een speciale cursus georganiseerd, ten einde de leerlingen in verband me; 
de lessen in geschiedenis, welke zij  bij  het herhalings-onderwijs ontvingen, 
een zuiver  denkbeeld van de verschillende kunsttijdperken te geven. j 
werden ruimschoots lichtbeelden vertoond en werd ernaar  gestreefd, aan-
sluiting te verkrijgen met de lessen der  en  klasse. 

e lessen der  projectieleer  en der  perspectief werden eveneens eenmaal 
per week hervat. Ofschoon als hoofddoel van het onderwijs de praktische 
richtin g op den voorgrond treedt, wordt de theorie, in zoo verre zij  de 
praktij k steunt, niet uit het oog verloren. 

e commissie was voornemens, bij  voldoende deelneming aan de dagleei-
een- of tweemaal per  week les te doen geven in het boekhouden, welke 
lessen dan buiten de gewone schooluren zouden vallen. r  zich echter 
slechts enkele leerlingen daarvior  aanmeldden, kon aan dit voornemen geen 
gevolg worden gegeven. 

Thans zal in deze voorloopig een afwachtende houding worden aange-
nomen en zoodra de behoefte zich op meer  dringende wijze zal doen ge-
voelen, zal worden getracht, daarin te voorzien. Voor  de leerlingen toch 
is het nuttig en gewenscht eenig begrip van boekhouden tc verkrijgen . 

daar  velen van hen later  geroepen zullen worden, hetzij  voor  eigen rekening, 
hetzij  voor  de zaak waarin zij  werkzaam zijn, de boekhouding op zich 
te nemen. 

n verschillende afdeelingen van den dagcursus werden de lessen geregeld 
gegeven en op enkele uitzonderingen na goed bezocht. n den loop van 
het jaar  hebben  mannelijke en  vrouwelijk e totaal  leerlingen, 
de school bezocht. 

T e n t o o n s t e l l i n g en te ' s - G r a v e n h a g e. 

P l a n

Naar men verneemt, zal het grootsch opgevatte en veelbelovende plan 
van een tentoonstelling van oude en nieuwe kunst en kunstnijverheid hier 
ter  stede in het herdenkings- en vredesjaar  te houden, waarvoor  de 
plannen reeds ontworpen waren en de commissie benoemd was, opgegeven 
moeten worden, naar  aanleiding van bezwaren bij  de regeering om het 
gevraagde subsidie van f  toe te staan. 

Een andere tentoonstelling in het gelegenheidsjaar  hier  te houden, schijnt 
daarentegen wel te slagen. Zi j  gaat uit van de e Commissie voor 
de feestviering  die zich voorstelt de overheersching en vrijwordin g 
van Nederland toe te lichten door  schilderijen, teekeningen, prenten, druk -
werken, curiosa, enz. 

Voorzitter  van deze tentoonstellingscommissie is generaal G. ]. W. -
mans Beynen, secretaris de heer  Th. . 

Wat voorts betreft een tentoonstelling van Sport-, Toerisme, toegepaste 
, Tuinbouw enz. ontleenen wij  aan het verhandelde in de laatst 

gehouden vergadering van het daarvoor  gevormd comité het volgende : 
. A . J. A. E. Bik, de voorzitter, deelde mede, dat voor  het welslagen 

van de tentoonstelling allereerst een waarborgfonds van ten minste f
zal moeten worden bijeengebracht, te verdeelen in  aandeelen elk van 
f

t tentojnstellingsterrein, waarvoor  men. gelijk is gemeld, het oog heeft 
gevestigd op de gebouwen en den tuin van het . Zoöl. Bot. Genoot-
schap, zou door  een brug over  de gracht langs den Benoordenhoutschen 
weg verbonden worden met een open gedeelte van de Boorlaan. 

t van voldoende belangstelling blijken , dan is het plan in Juli , 
Augustus en September  van het volgend jaar  deze tentoonstelling te houden. 

t programma zou omvatten de volgende groepen : 
, wielersport, rijwieltoerisme, watersport, lichamelijke opvoeding 

(voetbal, gymnastiek, cricket, schermen, schietsport enz.), sneeuw- en ijs-
sport, automobilisme, luchtvaart, jacht- en visscherijsport, reisverkeer  (met 
retrospectieve afdeeling), reisliteratuur , reisuitrustingen, hotelwezen met aan-
verwante vakken van kookkunst, voedingsmiddelen, restaurantbedrijf ; ver-
der groepen voor: voorwerpen geschikt voor  eereblijken of belooningen bij 
wedstrijden; voorwerpen van kunst of kunstnijverheid betrekking hebbende 
op sport of toerisme. 

e bedoeling is deze tentoonstelling niet uitsluitend te binden aan de 
plaats, waarop zij  zal verrijzen, maar  haar  tevens te doen zijn een midden-
punt, waaromheen zich allerlei wedstrijden als anderszins met de tentoon-
stelling verband houdende, kunnen groepeeren. 

e samenstelling van het dagelijksch bestuur  hebben wij  reeds mede-
gedeeld. 

t algemeen bestuur  zal worden gevormd door  de voorzitters van de 
verschillende tentoonstellingsgroepen hierboven vermeld. 

Bij  acclamatie werd besloten den heer  E. . die zich thans te e 
bevindt als regeeringsvertegenwoordiger  op het congres voor  lichamelijk e 
opvoeding aldaar, uit te noodigen als president van het algemeen bestuur 
op te treden. 

Tot voorzitter  van groepsvertegenwoordigende commissiën werden be-
noemd de heeren C. E . k (ijsclub), Jhr . Boreel re Alphen, (visscherij-
sport), Frederiks (retrospectieve reisafd.), mr. A . Ferf, J. Jurriaans k 
(toegepaste kunst), F. Arntzenius, kunstschilder, (kunstnijverheid), A. Blan-
kenhagen, e e betreffende sport). 

Nog werden ingesteld verschillende bijzondere comrrissies voor  de finan-
ciën, van advies, voor  de persaangelegenheden, technische zaken, van ont-
vangst, voor  de muziek en voor  expeditie. 

e bedoeling is later  een eere-comitc- uit ie noodigen voor  deze tentoon-
stelling, waarvan gelijk de voorzitter  deed uitkomen, niet alleen de her-
denking van Neerlands Onafhankelijkheid, maar  ook bevordering van de 
sport naast ontwikkelin g der  belangen van het vreemdelingenverkeer, eene 
bevordering, die past aan de e als plaats van den zetel van het 
Vredespaleis. 

E en n i e u we s c h o u w b u rg te A m s t e r d a m. 

Naar  wij  vernemen, iS de heer  F. Stoel, die naar  men weet het voorne-
men koestert een nieuwe schouwburg te Amsterdam te bouwen, thans in 
zeer  ernstige onderhandeling omtrent den aankoop van gronden, waarop hij 
het nieuwe theater  wil doen bouwen. Er  bestaat gegronde hoop dat de on-
derhandelingen zullen slagen. 

Alleen kunnen wij  mededeelen, dat het terrein waarover  de besprekingen 
 zijn, in het oostelijk gedeelte van de stad, echter  niet ver  van het 

Centrum, is gelegen. 
"i j  zijn in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen en 

ontwerpen van den nieuwen schouwburg die door  den architect den heer 
J. n te m zijn ontworpen. 

t gebouw krijg t een fraaien voorgevel en facade met hooge. ruime ven-
sters die geflankeerd worden door  twaalf zuilen, die in zes groepen van elk 
twee, aangebracht zijn. 

Een ruim trappenbordes over  de geheele lengte van het gebouw leidt 
naar  een vijfta l ingangen voor  de stalles, parket, parterre, loges, en verdere 
benedenrangen, terwij l aan de beide zijden van' het eigenlijke hoofdgebouw, 
de ingangen zijn voor  de hoogere rangen. 

t gebouw wordt door  een koepelvormig dak gedekt. e inrichtin g van 
het theater  zal zeer  smaakvol zijn, met ruime foyers en koffiekamers. t 
tooneel wordt flink  diep met ruime coulissen, terwijl - tevens achter  het 
tooneel een ruime gang gedacht wordt, waarin eventueel optochten kunnen 
geformeerd worden. 

t ontworpen theater  bevat  zitplaatsen, terwij l de oppervlakte ter-
rein, waarop de schouwburg gebouwd moet worden,  zal moeten 
bedragen. t gebouw zal zoowel voof tooneel- als voor  operavoorstellingen 
ingericht worden. 

Voorts kunnen wij  nog mededeelen, dat de heer  Stoel op zal treden als 
directeur  van de nog niet officieel tot stand gekomen maatschappij, die het 
schouwburggebouw exploiteeren zal. 

t volgend jaar  hoopt men den schouwburg tot stand te hebben ge-
bracht. 

UTRECHT. B. en W. van Utrecht deelen aan den raad mede, dat zij  van 
de hun d.d.  Juni  verleende machtiging om, nadat van rijkswege 
de g wederom in geheel goeden toestand zou zijn gebracht en 
enkele maatregelen tot beveiliging van het monument zouden zijn getroffen, 
de beschadigingen, welke daarna mochten worden aangebracht, zoo spoe-
dig mogelijk van gemeentewege te herstellen en de kosten daarvan voor  de 
helft ten laste der  gemeente te brengen, geen gebruik hebben kunnen ma-
ken, wij l zij  op hunne desbetreffende brieven aan den minister  van binnen-
landsche zaken tot heden geen antwoord ontvingen. 

n heeft dit stilzwijgen geen nadeelige gevolgen gehad. Sinds de 
g verleden voorjaar  in orde is gebracht, is van pogingen om 

wederom schade toe te brengen, weinig of geen kwestie meer. Tweemaal 
is een glasruitj e gebroken, hetwelk onverwijl d hersteld is. 

Wanneer  van den minister  antwoord ontvangen zal zijn, komen zij  op 
de zaak terug. 

Ook hebben B. en W. zich gewend tot het college van kerkvoogden der 
Nederl. . Gemeente te Utrecht, in het bijzonder  over  de kwestie van 
een eventueele verwijderin g van het stovenhok aan den . Blij -
kens het antwoord is er  wel kans dat dit de omgeving ontsierend gebouw 
en de daarnaast gelegen vergaderzaal van den kerkeraad binnen afzienbaren 
tij d zullen verdwijnen. 

— Bij  de s - Waterstaatswerken aan de zeewering te Petten ) 
is men begonnen met de proefneming, om een gedeelte der  dijkglooiin g bij 
de z.g. Noordelijk e afsluiting over  een oppervlakte van  vierkante meter 
te voorzien van gewapend beton volgens het systeem de . 

t werk wordt vervaardigd onder  het toezicht van den heer  S. Bos, 
opzichter  bij  den , en is bij  aanbesteding opdragen aan de 

j  tot het maken van oeverwerken «systeem de . te Am-
sterdam. 

E en n i e uw r i o l e n n et v o or  A m s t e r d a m. 

B. en W. stellen den raad voor  hen te machtigen, over  te gaan tot de 
geleidelijke opheffing van het geheele l en in de nieuwe stad 
buiten de Buitensingelgrachl en het , waar  zulks mogelijk 
is het wisseltonnen- en beerkuilenstelsel op te heffen, naar  gelang de daarbij 
betrokken perceelen voor  den afvoer  der  faecaliën aangesloten worden op 
de niewe rioleering of, waar  zulks zonder  hinder  kan geschieden, op de 
gewone straatriolen. 

Voorts loozingswerken te doen aanleggen voor  alle perceelen. welker 
faecaliënloozing volgens het l is ingericht of welke van wis-
seltonnen zijn voorzien, of op beerkuilen loozen. 

B. en W. vragen f  voor  de uitvoering dier  werken. 

E P T E . 

n verband met het bezoek dat de leden van den Ne-
derlandschen Oudheidkundigen Bond den 6 Juli zullen bren-
gen aan de zeer  groote Terp te Ferwerd. ten Noorden 
van , heeft de conservator  van het Friesch -
seum in een lokaal van dat gebouw een overzicht gegeven 
van de bij  de afgraving der  terp bereikte oudheidkundige 
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uitkomsten. Gelijk bekend laat het Friesch Genootschap 
sedert  toezicht houden op de afgraving. Een vergroot 
extract uit het kadastrale plan geeft de juiste ligging der 
terp aan, terwij l op een afzonderlijken plattegrond met num-
mers is aangeduid waar  dc verschillende voorwerpen, thans 
reeds een duizendtal, zijn opgegraven. n cle opgravingska-
mer is nu van die vondsten eene stelselmatig gerangschikte 
keurverzameling tentoongesteld. t oude vaatwerk met ge-
ometrisch ornament, dat vooral bekend is uit terpen ten 
zuiden van Franeker  en r lingen, is te Ferwerd nog niet 
voor  den dag gekomen, waarschijnlij k is het dus ouder 
dan het in talrijk e scherven hier  gevonden e 
terr a sigillata uit de tweede en derde eeuw onzer  jaar-
telling.  dier  scherven draagt het merk van den o.a. te 

n werkzaam geweest zijnden pottebakkcr  Comi-
tinlis. een merk dat ook voorkomt op een dezer  dagen 
in dc naburige terp te Blij a gevonden fragment. t hier 
te lande izeldzame verbasterde sigillata, uit den tij d van 
keizer  Constantijn. is door  drie stukken vertegenwoordigd. 

Zeer  belangrijk zijn de Saksische vondsten uit omstreeks 
de  en 6e eeuw. l nog minder  talrij k dan te 

m en Beetgum toont de reeks van fraaie urntjes 
en fragmenten van het typisch versierde oude Saksische 
vaatwerk duidelijk aan dat Saksische kolonisten zich hier 
vestigden in dezelfde tijden waarin hun stamgenooten naar 
Engeland trokken. e vondsten hebben dan ook in het 
vorige jaar  ten zeerste de aandacht getrokken van Engel-
sche archaeologen. waarvan een drietal, o.a. een vertegen-
woordiger  van het Britsch . n hebben 
bezocht. 

t Frankische vaatwerk uit den n tij d 
is evenals in de andere terpen schaars vertegenwoordigd, 
het e iets rijker , het latere, uit omstreeks 
de  eeuw, toen Friesland geheel onder  Frankisch bestuur 
gekomen was, betrekkelijk overvloedig en door  zeer  fraaie 
kruiken , die aan den n vervaardigd werden. 

Verder  zijn er  nog talrijke , goed versierde beenen kam-
men., lappen jgeweven stof. een glazen beker, een zwaard, 
hengsels van emmers en houten duigen, hakken van herts-
hoorn waarmede het land werd bewerkt, houten spaden 
met ijzer  beslagen, schaatsen, resten van dieren, waaronder 
veel koppen van schapen en honden, enz., enz. 

Behalve deze zeer  vroege vondsten leverde de westelijke 
voet van de terp een aantal niet minder  interessante vond-
sten uit omstreeks het einde der  zestiende eeuw. Op dit ge-
deelte stond toch het in  afgebroken kasteel -
ma-state, een der  meest bekende Friesche stinzen. r 
woonde o.a. Gemme , wiens onthoofding in
te , op last van het Saksisch bestuur, zooveel 
beroering teweeg bracht. Niet minder  bekend is dc latere 
bewoner  Gemme van Burmania. bijgenaamd ,,de Stand-
Fries" , die in  weigerde den eed aan Philips  in 
knielende houding af te leggen, hetgeen gemotiveerd werd 
met de bekende woorden: ,,de Friesen knielje allinne for 
God." 

Bij  het afgraven van de terp zijn er  nu onderscheidene 
dingen voor  den dag gekomen, die van de slotbewoners af-
komstig zijn. e plek waar  de stins stond is n.1. door  de 
grootendeels nog aanwezige fundamenten precies bekend. 
Typisch is een bakvorm voor  koekjes in den vorm van 
een triton . e voeten van een viertal Venetiaansche fluit -
glazen en stukken van een zeer  fraaie baardmanskruik; 
gedateerd  geven ongeveer  den tij d van deze vondsten 
aan, waarbij  fragmenten van allerlei keukenvaatwerk: vor-
men, die tot dusverre geheel onbekend waren, sommige 
van grocnverglaasdc pijpaarde, mogelijk geïmporteerd; an-
dere van bruin verglaasd inheemsen werk. 

Een gedeelte van de fundamenten zullen waarschijnlij k 
not"  voor  de leden van den Bond worden blootgelegd. 
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BERICHT. 
e steeds toenemende werkzaamheden verbonden aan de 

gelijktijdig e waarneming van de e en de e 
van ons blad, heeft het noodig gemaak;, tot een splitsing 
over  te gaan. 

Uit dien hoofde is, m et i n g a n g v an 1
j.1., als r  van E "  opgetreden 
de heer  V A N T  terwij l de heer 
P. . A de e van ons blad blijf t 
voeren. 

t bureau van de e is gevestigd : 

n 65, te 's-Gravenhage. 
t bureau van den r  blijf t gevestigd : 

Stephensonstraat 92, te 's-Gravenhage. 

E . 

Duitsch e Woningkunst . 
A l e x a n d er s h N e u z e i t l i c h er 

W o h n u n g s k u l t u r . 

Tot de kenmerken van beschaving behoort de zorg voor 
de woning en wanneer  men opmerkt hoeveel meer  werk 
er  in onzen tij d van de inrichtin g der  woning gemaakt 
wordt, dan bijvoorbeeld in de eerste helft der  negentien-
de eeuw, zou jnen er  allicht toe komen, hieruit de ge-
volgtrekkin g te maken, dat het thans levend geslacht vrij ' 
wat beschaafder  is, dan dat onzer  overgrootvaders. e juist-
heid van een dergelijke gevolgtrekking zullen wij  niet aan 

een onderzoek onderwerpen, dat zou ons te ver  voeren. 
t valt niet tegen te spreken, dat wij  in vele opzichten 

het voorgeslacht vooruit zijn, maar  evenmin is het te ont-
kennen, dat men ,zich, wat beschaving aangaat, thans wel-
licht wat te veel met den schijn tevreden stelt. t vloeit 

k voort uit de omstandigheid, dat de mode 
zich in onzen tij d heeft meester  gemaakt van vele dingen, 
die vroeger  Wuiten haren gezichtskring lagen. r  bouw-
kunst valt het reeds moeilijk zich steeds aan haren in-
vloed te onttrekken en de inrichtin g der  woning wordt 
reeds sinds lang door  haar  beheerscht in die mate. dat 
velen daarover  bedenkelijk het hoofd schudden. 

c mode is een speculatie pp de menschelijfce wispel-
turigheid of. zoo men wil. zucht naar  afwisseling. „Varieta s 
delectat"  zeiden reeds de ouden, maar  al steekt hier  op 
fcich zelf geen kwaad in, buitensporigheid moet on vermijd 
delijk ten verderve voeren. e kleedingindustrie heeft reeds' 
vroeg dc onschatbare waarde tier  mode ingezien en zich 
niet gestoord aan de onzuiverheid der  beginselen, waarop 
zij  berust. e materieele resultaten zijn schitterend geweest. 
Thans heeft de woningindustrie dit voorbeeld gevolgd en 
het laat zich aanzien, dat de tij d niet verre meer  is of 
zij  zal, door  middel van de mode, de inrichtin g onzer 
woningen even volkomen beheerschen als onze kleeding. 
Jn d schijnt dit al aardig vlot te gaan, maar 
wanneer  men ziulk een doel najaagt kan men zich niet 
bepalen tot een land en is het groote e k als 
afzetgebied niet voldoende. n moet de zaken uitbreiden, 
minstens over  het geheele beschaafde Europa en als het 
kan, nog daarbuiten. n machtig middel, om de mode te 
verbreiden is het mode-journaal. t weet de e 
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v'iBl ,  t . r. 

industrieel en dat komt weder  den n uitgever  ten 
goede. 

U?t een zakenoogpunt steekt ook hierin volstrekt geen 
kwaad. Een ding alleen kan somtijds bedenkelijk zijn na-
melijk dit, dat industrieel en uitgever  zich voordoen als 
weldoeners der  menschheid, als bevorderaars der  bescha-
ving en als beschermers der  kunst. 

Onze oostelijke naburen zijn veel te goede zakenmannen, 
dan dat niet spoedig hun ware gedaante te voorschijn 
komt onder  het priesterkleed, dat zij  gaarne aantrekken. 

t maakt, dat menigeen twijfel t aan den ernst hunner 
bedoelingen in zaken van kunst cn het geeft een zeker 
wantrouwen in hetgeen pj ons als kunst aanbieden, on-
danks de klinkende namen, die daarbij  gewoonlijk ver-
meld worden. 

Zoo ging het ons toen wij  eenigen tij d geleden in een 
prospectus de uitgave zagen aangekondigd van A l e x a n-
der s h N e u z e i t l i c h er  Woh-
n . 

Alexander h tc , de uitgever  van het alom 
bekende tijdschrif t t und ' is een figuur 
van beteekenis in de  Zelf iemand van veel 
smaak en hooge beschaving, ziet hij  in zijn zaak zeker 
meer. dan een industrieele onderneming alleen. r  zijn 
uitgaven heeft hij  ontzaglijk veel bijgedragen, om de mo-
derne e kunst in wijden krin g bekendheid te ver-
schaffen, vele kunstenaars zijn hun naam voor  een deel 
aan hem verplicht en zijn werkzaamheid verdient dus groote 
waardcering, maar  men vraagt zich af waarom het eerste 
deel van het zooeven genoemde handboek moet worden 
aangekondigd met een phrase als: n alle lagen der  be-
volking vertoont zich heden ten dage het ernstig willen, dc 
vruchten onzer  moderne e woningcultuur  — ieder 
naar  zijn eischen en middelen — deelachtig te worden 
en zich schoon en doelmatig in te richten." 

Al s aanloopje bewijst deze volzin goede diensten, maar 
wie hieruit zou opmaken, dat dc uitgaaf met geen ander 
doel ondernomen was, dan om de menschheid gelukkig 
te maken, wordt onmiddellij k uit den droom geholpen door 
hetgeen dan volgt: „O m nu in steeds grootere kringen 
van het publiek klare begrippen ingang te doen vinden 
omtrent de degelijke voortbrengselen (der  industrie. ) 
op het gebied der  inrichtin g en versiering der  woonver-
trekken, om in het bijzonder  de koopers in staat te stel-
len, artistiek en technisch onberispelijk werk tc herkennen 
en te waardeeren, is het aanbieden van goede voorbeelden 
beslist noodig." 

r  'wordt tc duidelijk van voortbrengselen en koopers 
gesproken om nog twijfel over  te laten aan de werkelijk e 
bedoeling der  uitgave, de bevordering der  industrie, die 
zich met moderne woninginrichtin g bezig houdt. 

t daarmede voor  een deel ook de kunst bevorderd 
Wordt is waar. Vele architecten hebben zich sinds lang 
ernstig toegelegd op de kunst, de woning niet alleen te 
bouwen, maar  ook tot in de kleinste bijzonderheden te 
meubileeren en in te richten. 

Wi j  hebben' altij d gemeend, dat dc bouwkunst er  onder 
meest lijden, wanneer  de bouwmeester  zich met dergelijke 
bijzonderheden inliet en zijn van die meening nog niet 
teruggekomen, doch wij  erkennen ten volle de gunstige 
resultaten, die door  zijn bemoeienis in de inrichtin g der 
woning zijn bereikt. t heeft echter  zijn bedenkelijke 
zijde, dat de architect zijn gaven in dienst stelt van den 
industrieel, ook al betaalt deze zijn diensten nog zoo goed 
en verzuimt hij  niet den naam van den kunstenaar  alom 
bekend te maken. 

e naam is trouwens een etiket, waaruit gemakkelijk 
een extra winstje is te slaan. 

Beschouwen wij  thans wat nader  het reeds genoemde 

boek, waarvan het eerste deel „Schlafzimmer"  eenige weken 
geleden verschenen is. 

n make uit de hier  voorafgaande beschouwingen niet 
op, dat wij  bedoelden iets ten nadeele van het boek zelf 
aan te voeren, integendeel. t het er  goed zou uitzierr , 
was iets dat o. i. vanzelf sprak, zoozeer  zijn wij  bij  Alexander 

h gewoon aan een uiterst zorgvuldige en smaakvolle 
behandeling, en onze verwachting is niet beschaamd. 

r  het geregeld publiceeren van het nieuwste op het 
gebied van woninginrichtin g in verschillende periodieken 
is de uitgever  in het bezit geraakt van een reusachtig 
materiaal, waarbij  werk van vooraanstaande kunstenaars en 
voorname fabrikanten, pok in de beste tijdschrifte n ge-
raakt, zooals bekend is, veel begraven, wat van meer  blij -
vende waarde is. t ligt dan voor  de hand, dat men de 
wenschelijkheid gaat gevoelen van schiften, verzamelen en 
groepecren van het geen bij  elkander  behoort in een min 
of meer  bcknopten vorm. Zoo is het denkbeeld van de 
uitgave van dit handboek geboren en het eerste deel, be-
staande uit anderhalve pagina tekst en  platen geeft 
ons een denkbeeld van den omvang, die het voltooide 
werk in zes of zeven deelen verkrijgen zal. 

Niet uitsluitend het slaapvertrek wordt er  in behandeld, 
maar  ook de, al naar  het karakter  der  woning, daarbij 
behoorende nevcnvertrekken als kleedkamers, badkamers, 
kinderkamers, enz. e afbeeldingen laten aan duidelijkheid 
niets tc wenschen over, zoodat meer  beschrijving, dan de 
onderschriften bevatten, overbodig geacht kan worden. e 
prenten vertellen ons genoeg omtrent de verschillende op-
vattingen der  ontwerpers. Aan verscheidenheid ontbreekt 
het niet en al herinneren enkele prenten ons hier  en daar 
aan Empire of Biedermeyier  en zelfs aan , al 
merken wij  wel eens een meubel op, dat bij  het overige 
wat uit den toon valt, over  het algemeen voldoet deze ver-
zameling zeer  goed aan de bedoeling, door  den uitgever 
vooropgesteld, een bloemlezing te geven van het beste uit 
het moderne. Wij  zullen den lezer  de opnoeming van de 
namen der  ontwerpers besparen, het zijn doorgaans die 
der meest bekende moderne architecten, wier  namen wij 
in de l bij  de bespreking van e periodic 
ken herhaaldelijk noemden. Tot vergelijking hunner  op-
vattingen geven de prenten veelvuldig aanleiding, en uit diet 
vergelijkin g zou men een uitvoerige critische beschouwing 
kunnen destilleeren. e waarde eener  dergelijke critiek is 
evenwel problematisch. 

t de waarde van het boek, als zoodanig, is het anders 
gesteld. A l zal waarschijnlij k in de toekomst niet alles wat 
hier  afgebeeld werd, zich als „dauernd wertvoll"  kunnen 
handhaven, het boek, en hiermede bedoelen wij  het ge-
heele werk, zal ongetwijfeld een overzicht aanbieden, da: 
ons later  in staat zal stellen een juister  oordeel te vellen, 
dan thans mogelijk is, over  een, vooral voor  de e 
woningkunst, in elk geval zeer  merkwaardig tijdperk . 

Of de uitgave zal bijdragen tot de ontwikkeling der  mo-
derne kunst hangt slechts af van de wijze waarop er  ge-
brui k van gemaakt wordt. Plaatwerken werden steeds en 
worden nog vaak misbruik t en geven lichtelij k aan minder-
begaafden en minderbevoegden aanleiding tot ondoordacht 
copieeren, waarbij  de kunst zeker  weinig baat vindt. t 
gevaar  bestaat hier  ook en is bij  de smakelijke voorstel-
ling zelfs niet gering te achten, maar  hoe groot het moge 
zijn, het neemt niet weg,'  dat wij  met belangstelling de vol-
gende deelen van het werk tegemoet zien. Naast die onbe-
voegden toch zullen er  velen zijn, die met oordeel des 
onderscheids te werk gaan en deze voorbeelden weten te 
gebruiken, niet om ze tc copieeren, maar  om er  goed<-
denkbeelden aan te ontleenen en die op eigen wijze ui' 
te werken. 

Veel van het hier  aangebodene is de vrucht van ernstige 
studie en is die vrucht misschien niet altij d rijp , waar 
dc ontwerper  heen gewild heeft is bij  aandachtige beschou-
wing wel te ontdekken. n zijn voetspoor  komt een ander 
wellicht tot iets beters en op die wijze kan een werkelijk 
moderne woningkunst zich geleidelijk ontwikkelen tot een 

modernen woningstijl. r  wij  stellen ons niet voor, dat 
men reeds in dc eerstvolgende tientallen van jaren het 
zoover  brengen zal. Wij  zullen ons wel moeten getroosten 
nog wat tc blijven voortploetcren in het nog niet afge-
sloten tijdper k van overgang, dat met het in dat prenten-
boek afgebeelde werk nog niet .schijnt te zijn afgesloten. 

Internationaa l Woningcongres . 

Te 's-Gravenhage heeft het voorbereidend Comité van 
het Tiende l Woningcongres dat in Septem-
ber  te Scheveningen zal worden gehouden — een 
vergadering gehouden onder  Voorzitterschap van . . 

, oud-minister  van . 
e Voorzitter  deelde mede, dat Z. . . de Prins wel-

uclwillend het beschermheerschap van het Congres heeft 
aanvaard. 

Bij  de vorming van een Ecre-comité aanvaarde de -
nister  van Binnenlandsche Zaken, . , het 
voorzitterschap; de ministers van Buitenlandsche Zaken, van 
lustiti e en van Financiën zoomede de-vice-president van 
den d van State en dc heer , voorzitter  van 
liet Permanent Comité, zijn onder-voorzitters. Als leden 
hebben in het Eere-Comité zitting baron Sweerts, commis-
saris der ; jhr . mr. dr. , burgemeester  van 
Amsterdam; mr. Zimmerman, burgemeester  van -
dam; jhr . mr. dr. Van , burgemeester  van 
's Gravenhage, zoomede de oud-minister  Goeman Borgesius, 

y en Cort van der , onder  wier  bestuur  de Woning-
wet tot stand kwam. 

Voorts zijn toegetreden hoofden van gemeentelijk bestuur 
en woningtoezicht te Utrecht, 's-Gravenhage en ; 
de hoofdinspecteur  van de Volksgezondheid te Zwolle, 's-Gra-
venhage en ; de inspecteurs van de Volks-
gezondheid (woning-inspectie) te 's-Gravenhage, Groningen. 

h en l'trecht . Voorts verleenden medewer-
king  gezendheidscommissiën door  zich te doen vertegen-
woordigen in het voorbereidend comité, terwij l ook een aan-
tal vereenigingen gehoor  gaven aan de uitnoodiging zich 
te doen vertegenwoordigen. 

e r  van Binnenlandsche Zaken heeft toegezegd 
op de begrooting een subsidie van f  tc zullen uittrek -
ken. e gemeenten n g en m hebben resp. 
f  en f  in uitzicht gesteld. 

Bovendien werd van zes verschillende personen reeds een 

totaal bedrag van f  ontvangen. e Voorzitter  twijfeld e 
niet of er  zullen zich meer gevers voordoen, indien de zaak 
meer  bekendheid heeft verkregen. Want de f  welke 
dan thans bijeen zouden zijn, zijn niet voldoende. 

e vraagpunten voor  het Congres zijn:  verbetering 
van woningtoestanden op het platteland;  verbetering en 
opruimin g van krotten;  overb/volking van woningen; 
V wettelijke regeling der' stadsuitbreiding; V de ontwik-

keling op woninggebied gedurende de laatste jaren. 
Voor  Nederland zijn van de eerste vier  vraagpunten ra|> 

porteurs de heeren J. . Faber, inspecteur  der  volksge-
zondheid, te Zwolle; mr. . . directeur  van het Cen-
tral e Bureau voor  Sociale Adviezen; F. . Wibaut, lid 
van den Gemeenteraad van Amsterdam; en mr. . J. Nie-
boer  te 's Gravenhage. 

t plan is aan het Congres te verbinden eenige feeste-
lijkheden en het maken van tochten. Amsterdam en -
terdam stellen prij s op een bezoek. e bedoeling is het 
congres den 8en September  tc doen aanvangen. e 
directie van het s te Scheveningen heeft kosteloos 
de congreszaal afgestaan. 

Tot dekking van het nog ontbrekende bedrag van ruim 
f  (want de matige raming bedraagt f  be-
sloot de vergadering op voorstel van den Voorzitter : 

 voor  de leden de contributi e te bepalen o]) f  o. 
waarvoor  men dan zal hebben toegang tot de congres 
vergaderingen cn wat daarmede samenhangt, zoomede de 
gedrukte verslagen, rapporten enz.; 

 om van de familiedeelnemers — contributi e te 
heffen; 

 en van hen die de verslagen en rapporten van het 
congres wenschen te ontvangen — contributie. 

Op voorstel van den voorzitter  werd het oprichtersco-
mit é benoemd tot uitvoerend comité met toevoeging van 
den heer  G. . de Bruyn, , wij l die gemeente 
niet vertegenwoordigd is in het oprichters-comité. 

,J P r i j s v r a g e n . | 

G A

G VOO  E E N . 

t van de Ju ry . 

n zijn de volgende inzendingen, genummerd vol-
 ontvangst. 

: Jonas komende uit de groote visch. 
 „  Een ieder  denkt zijn uil een valk te zijn. 

„  Astra. 
„ . 
„ e goudsche pyp houdt tentoonstelling. 
„  Gebroeders Grabeth (bedoeld is Crabeth). 
„  Pakkend. 
,. de Prijsvraag. 

4-

5-
6. 
7-
8. 

9- )> . 

J- Excelsior. 

ï» „Cor" . 
Oranj e boven. 
Sans peur  et 

,Ï Ecce plus quam Jonas hic (Zie deze is meer 
dan Jonasï. 
Prijsvraag
P: O: 

" i Oouda's Glorie. 
Padvinder. 

n Gouwenaartje. 
Goud. 

„ Joszus. 
. 

,, St. Janskerk. 
e wapens neder. 

Pijpenstad. 
Jacoba. 

Uit deze inzendingen werden allereerst terzijde gelegd, 
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zulke ontwerpen, die naar  het oordeel der  Jury n iet in 
aanmerking konden komen, en wel omdat zij  alle kwa-
liteiten misten die aan een goed reclame-biljet moeten op-
vallen, of slecht waren geteekend. 

e meeste dezer  ontwerpen gaven of in gebrekkige uit-
voering een onvoldragen idee weer, of waren van prin -
cipieel verkeerden opzet. 

Odk waren er  enkele, die niet voldoende — zooals toch 
gevraagd was i het doel der  te houden tentoonstelling 
in het licht stelden. 

Nadat dus uitgeschoten was, wat der  Jury door  hun fou-
ten o n g e s c h i k t, of om andere reden o n b r u i k b a a r 
leek, bleef een groep over  van  ontwerpen, zijnde de 
motto's: 

n Gouwenaartje, ,,Cor'' , Jacoba. Padvinder. , 
, Sans peur  et: , Prijsvraag  Zie deze is meer 

dan Jonas en de Prijsvraag. 
Een nauwkeurige schifting bracht hier  de volgende

motto's weer  naar  voren, n.1. , Cor, de Prijsvraag, -
zelaer  en n Gouwenaartje. 

Om zijn uitmuntende hoedanigheden werd daarna met 
algemeene stemmen aan het ontwerp motto "  de eer-
ste prij s toegekend. Bij  opening van den naambrief bleek 
de vervaardiger  te zijn, de heer  C. , leeraar  aan de 
Quellinusschool te Amsterdam. 

r  de overige ontwerpen verre achter  stonden bij  het 
met den eersten prij s bekroonde, werd besloten de tweede 
prij s te splitsen en deze, ieder  voor  de helft, toe te ken-
nen aan de inzendingen onder  de motto's Cor  en de Prijs-
vraag. ' 1 

Van het ontwerp motto Cor  maakte zich als vervaardi-
ger  bekend de heer  J. . , decorateur  te -
terdam, terwij l van het ontwerp motto de Prijsvraag in-
zender  bleek te zijn de heer  E. , teekenaar  te 
Amsterdam. 

e Jury voornoemd, 

w.g. . . 

W. J. v. ZANEN . 

VV. T Jr. 

G. U . 

P. A. . 

Gouda,  Juni

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. 
Proef onbrandbaar n en Strooien dak. 

T u i n k u n s t en Bouwkunst, door  J. . Schaad. 
 o r t e 1 s voor  opgaande muren, door  P. F. van der  Wallen Techn. 

(slot) met afbeeldingen. 
B e t on en gewapend beton, door . f Jr. , met afbeelding. 
E l e c t r i s c h e , . f Jr . 
C o n g r es artistibue international te Parijs. 

e p l a a t . e n aan de Emnuilaan en het Emma-
plein te Amsterdam, arch. J. F". Staal Jr . 

A No. t S t - d i on te Stockholm, arch. Tor -
ben Grut , met afbeeldingen. 

V e r k o r t v e r s l ag van de voordracht, gehouden door  den heer  W. 
, voor  de Club van Utrechtsche leden, over  het herstellen van 

oude monumenten. 
e k u n s t n i j v e r h e i d s s c h o ol «Ouellinus.». 

A s p h a 11 p a p i e r onder  leibedekking. 

E  No. g van het Volkspark te Enschede, 
arch. Jhr. Op Ten Noort. 

e G r i e k s e k u n st in de schatting der  Grieken zelf, door J. 
Berlage. 

e B o u w v e r o r d e n i n g en het Woningvraagstuk, -
tink (slot). 

E  No.  E e n i ge o p m e r k i n g en naar  aanlei-
ding van het bezoek aan 's s t op  Juni  door . C. 

, . 
e e E l e c t r i c i t e i t s f a b r i e k . Voordracht gehouden 

in de Vergadering der  Afdeeling voor  Electrotechniek van t
door  E . J. F. Thierens w. i., met afbeeldingen. 

E en g e v al van overspanning door  resonantie, door  J. A. Schouten 
c. i., met afbeeldingen. 

V e r b e t e r i n g van het vaarwater  der a Plata-rivier , Baar  van Punta 
, door . van s c. i., met afbeeldingen. 

V e r g a d e r i n g van het k t van s van
Juni

 a l g e m e e ne v e r g a d e r i ng der j  van Nij -
verheid te t  eu  Juni

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — Commissie voor  de Statistiek. — -
zonden. — e j  van Nijverheid. — Correspondentie. 

E  No  N e d. A an n e m e r s b o n d. Officieele -
deelingen. 

e l Congres voor  de Bouwbedrijven te . 
U i t de T w e e de . 
A a n n e m er s-C o n g r e s te 's . 
B e s t e k s b e p a l i n g e n. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. Groningen  Juni  — m

Juni

E E E No.  Samenstelling en 
werking der  vuurgassen in keramische ovens. — t vervaardigen van 
Sanitaire artikelen. — t Wegencongres. — Verhinderin g van de vorming 
van ketelsteen door  koolzuur  in het voedingswater. — . 

E G No.  Z u r t des Gartens, door 
Alber t n 'slot) met afbeeldingen. — e A u s w a n d e r e r h a l-
1 e n der e in g (slot). — e plaat: 

r  aus dem Neckar-Tal. 
No. r  aus dem N e c k a r - T a l , door  Arch . l 

Sickel, met afbeeldingen en losse plaat. 

E N OP . 

Onlangs zijn weder  de opgravingen op Arentsburg hervat 
en daarmede de bezoeken van belangstellenden op het ter-
rein. Zoo zijn o.a. eenige weken geleden de leden van de 
Nederlandsche Anthropologische vereeniging met hunne in 
troducés door  dr. J. . a op het terrein van de 
opgravingen (dr. a vermoedt hier  het praetorium 
Agrippini ) rondgeleid. 

. s mededeelingen op het terrein laten zich 
als volgt samenvatten: 

Achter  het stuk grond, waarop de werkzaamheden plaats 
hebben, verheft zich het geboomte van de buitenplaats 
Arentsburg. r  pntdekte s in  de overblijfse-
len van steenen gebouwen uit den n tijd . n 
vermoedde daar  een e vesting, over  welker  iden-
titeit veel is getwist, en in  werd ook op de plaats van 
de t egenwoordige opgravingen het fundament van een steenen 
muur gevonden,  meter  breed, en daarvoor  de sporen 
van twee grachten. Werkelij k was hier  dus een vesting 

e muur  nu werd in  verder  in de lengte nagespoord; 
in dc breedte waren reeds eerder  züjn ombugingen gevon 
den, maar  't mocht niet gelukken het eindpunt in de lengte 
te vinden. Buiten het terrein werd tot vlak bij 1 't huis -
kenburg geboord — geen ombuiging1 Wel kon worden 
vastgesteld, dat de zuivere zandgrond, waarop het funda-
ment rustte, steeds dieper  wegzonk en naar g 
tce was bedekt door  een laag klei. Welnu, daar  was dû  
de zandbodem overspoeld door  water, waaruit zich de klei 
heeft afgezet en de muur  liep als een pier  in het water 
uit . m. a. w. de vesting was een haven, gelegen dan aan 

den Vliet, de fossa Corbulonis. s dit juist, dan zou er 
uit moeten volgen, dat de n hier  reeds  jaar 
voor  Christus een vestiging hadden en dat nu scheen door 
dc gevonden scherven te worden weersproken. 

. a legde hier  zlijn gasten uit, hoe men op 
grnnd van scherven en grepjes tot een tijdsbepaling van de 
gebouwen kan geraken. Binnen den muur, die de vesting 
jn zijn geheel omsloot, stonden de steenen gebouwen op 
de buitenplaats Arentsburg en daarvoor, maar  ook binnen 
dien muur, de uit hout en leem opgetrokken kazernes der 
soldaten. e zijn begrijpelijkerwij'z e geheel verdwenen,, 
maar  hebben in den bodem toch duidelijk herkenbare spo-
ren achtergelaten. Alvorens te bouwen, moest namelijk in 
den grond een greppel gegraven worden, waarin dan de 
muur (hout en leem) kwam te staan. e greppels leeren 
ons de juiste ligging: volgeraakt met leem of althans met 
andere aarde dan de oorspronkelijke bodem, verraden ze 
zich aan den voorzichtigen afgraver  door  hun kleur  en 
duidelij k toonde de heer a ons op het terrein de 
ligging en loop dier  greppels aan. n ouderdom bepaalt 
men door  middel van de scherven, daarin en ook in -
meinsche putten en elders op 't terrein gevonden, die dik-
wijl s tot op tien jaar  nauwkeurig zijn te dateeren. 

, aandachtig den loop der  greppels vervolgend, blijkt , 
dat hier  verschillende perioden t'.ch afteekenen: de leemen 
greppels doorkruisen anders gekleurde strepen en onge-
twijfel d zijn de doorkruiste de oudste. e jongste periode 
moet blijkens scherven gesteld worden op  jaar  na Chris-
tus, de oudere geruimen tij d daarvoor. g is 't, hier 
den juisten tij d aan te geven, omdat deze oudere gebou-
wen zijn opgericht door  Bataafsche Cohorten, wier  aarde-
werk moeilijker  is te dateeren dan 't . Toch 
meent dr . a deze oudere vestiging te moeten stel-
len op omstreeks  jaar  na Christus. t alles strijd t 
dus met een vestiging  jaar  voor  Christus, maar  — onder 
de greppels van de bovengenoemde periodes vond men 
een paar  grepjes, die schuin onder  alles doorliepen, dus 
ouder  waren dan de andere, over  hen heenloopende grep-
pels. n haar  volle verloop is die oudste traceering nog 
niet nagespoord, ook is haar  dateering nog niet vastge-
steld, maar  klaarblijkelij k is hier  een groote aanleg uit 
vroegeren tij d 

Na deze inleiding begaf men zich in de uitgravingen 
waar  — zooals prof. Nieuwenhuizen later  in een kort woord 
van dank aan dr. a uitsprak — duidelijk werd, met 
hoeveel zorg en omzichtigheid de sporen van zoolang ver-
vlogen eeuwen moesten worden blootgelegd. n de open 
loopgraven, hier  en daar  tot een veld verruimd, toekende 
zich geel de traceering af van de jongste kazernes, vier-
kant in leem opgebouwd. Vuur schijnt ze te hebben ver-
woest, althans de leem in de grepjes is door  vuur  verkleurd; 
alleen hier  en daar  vertoont zich nog de natuurlijk e kleur 
van de bouwstof. 

t gele vierkant doorsnijdt een blauw vierkant, da 
oudere periode, en onder  alles heen loopen groene strepen, 
de vage sporen dier  oudste, nog niet te reconstrueeren en 
te dateeren, vestiging. e heer a deelde mede, 
hoe reeds aan de kleur  der  grepjes soms de betrekkelijk e 
ouderdom kon worden afgelezen; de lichtste sporen zullen 
de oudste zijn, omdat dan het zuivere gele zand nog het 
minst is verontreinigd en de grepjes dus volraken met 
vri j  zuiveren, dus licht gekleurden grond. Uithalen der  spo-
ren levert dan de proef op de som, doordat men door  be-
ntilp van ,d.e daarin gevonden scherven den ouderdom kan 
bepalen. 

Uit die vierkante grepjes kunnen we de gebouwen re-
censtrueeren, die eertijds den n soldaten tot ka-
zernes strekten en verbinden we deze met de steenen ge-
bouwen op de buitenplaats Arentsburg, dan krijgen we een 

beeld van de vesting, dat vri j  volledig is, vooral in aan-
merking genomen, dat de e kampen vrijwel naar 
één goedbekend schema werden aangelegd. 

t waren de sporen der  grachten, die natuur-
lij k in den loop der  tijden na de verwoesting waren ge-
vuld met aarde, door  langdurige bewoning verontreinigd 
en vervuld. Zwart teekent zich die vuile aarde af tegen 
het wit van den maagdelijken, blootgelegdcn grond tus-
schen de grachten en zoo kan men in de coupures duide-
lijk , vlak voor  het steenfondament van den muur, twee 
grachten onderscheiden; donkere strepen immers, geschei-
den door  een strook witti g schemerend zand. 

Een typisch beeld vertoonde eene coupure, aangelegd 
daar, waar  de zandgrond, op welken de vesting is aange-
legd, wordt doorsneden door  een laag veen. Ook de -
meinen moesten dan heien, en dicht opeengedrongen staan 
hier  in den drassigen bodem de zwarte koppen van hei-
palen, waarboven eens lag 't fundament van den vesting-
muur, thans ter  illustrati e van den aanleg verwijderd. Ook 
verder  op, waar  de zandgrond wegzinkt onder  een andere 
grondsoort, naar g toe, vinden we palen, ter 
fundamenteering van de vermoedelijke pier, die palen zijn 
goed bewaard, dank zij  het grondwater. r  hen en door 
enkele tonputten is men in staat ten naastenbij  den grond-
waterstand te bepalen. s hout, dat door  het grond-
water  niet van lucht is afgesloten, moet spoedig vergaan 
en waar deze palen of stukken ton eeuwen hebben getrot-
seerd, is duidelijk dat het grondwater  op zijn minst tot hun 
bovenste uiteinde moet zijn opgeklommen — zoo kan men 
den grondwaterstand stellen op ten minste . — A.P. 

Thans graaft men achter  de kazernes, waar  dr. -
werda de officierswoningen vermoedt; alvorens met eenige 
zekerheid de gebouwen daar  tc reconstrueeren of hun ka-
rakter  te bepalen, zal echter  nog een groot stuk moeten 
worden ontgraven. 

n een op het terrein opgeslagen loodsje werden den 
gasten ten slotte van de opgravingen afkomstige scherven̂  
munten en dergelijke getoond. 

(N. . Ct.) 

E T U N N E T . 

t is ongeveer  vij f en dertig jaar  geleden, dat voor 
het eerst het vraagstuk van een tunnel onder  het l 
als verbinding tusschen Engeland en Frankrij k ter  sprake 
kwam. 

Toen kwam men met een ontwerp, dat de totale uitgave 
op  millioen pond sterling stelde, alleen voor  het boren 
van den tunnel. 

Volgens de toenmalige berekeningen kon dit kapitaal er 
best uitkomen, dank zij  het passagiers- en goederenverkeer, 
als dit door  den tunnel minstens  percent bedroeg van 
het totaal verkeer  tusschen Engeland en de overzijde. 

t ontwerp kreeg toen al een begin van uitvoering en 
er  werd een stuk uitgegraven van een mij l ongeveer, on-
der  het , zoowel aan den Engelschen als aan den 
Franschen kant. 

En nog altij d blijk t het oude ontwerp uitstekend, alleen 
de toestemming der  Engelsche en Fransche parlementen zou 
noodig zijn om, na verloop van enkele dagen, het werk weer 
op te nemen. Wat het kapitaal aangaat, valt er  niet aan te 
twijfelen, zoo heeft Willia m Perks gezegd, die, in zekeren 
zin, de vader  van het tunneldenkbeeld is, dat het binnen vier 
en twinti g uren meer  dan volteekend zou zijn op de ver-
schillende beurzen. 

n weet, dat wijlen koningin Victori a een groote be-
wonderaarster  was van het tunneldenkbeeld; zoo was het 
ook met Gladstone, lord Beaconsficld en John Bright . 

n Bates, een ingenieur  met een wereldberoemd-



heid, liecft verklaard, dat niets eenvoudiger  zou blijken , 
Uit technisch oogpunt, dan de uitvoering van dit werk. 

e moeilijkheden, die men zou ontmoeten, zouden niets 
te beduiden hebben, vergeleken met die, welke tc overwinnen 
waren door  dc ingenieurs, die dc tunnels aanlegden door  den 
Simplon cn den Gothard cn dc tunnels, die in de laatste 
jaren zijn aangelegd te New-York, Philadelphia, Chicago, 

n cn Parijs, voor  de ondergrondschc sporen. 
t boren van den tunnel cn dc algcheele voltooiing 

van het werk zouden ongeveer  vij f tot zeven jaren duren. 
e voordeden, die het gevolg zouden zijn van den tunnel-

aanleg, zouden niet weinige zijn. We behoeven slechts tc 
herinneren., dat de zeeziekte niet meer  bestaan zou voor  dc 
vreesachtige zielen, die wel graag eens aan den overkant 
zouden willen kijken en dus het verkeer  tusschen , 
Parijs. Brussel, m aanmerkelijk zou voortuitgaan 
en dat de tunnel den duur  cn den prij s der  reis belangrijk 
zou verminderen. e meening is vrijwel algemeen, dat de 
Fransche regecring, eigenares van het Westerspoorwegnet, 
met de voorstellen voor  den dag dient te komen en onder-
handelingen moet aanknoopen met het Britsche 'kabinet om 
tot de uitvoering van het plan te geraken. Wat cle vrees der 
militaire n betreft, op welke de eerste maal de uitvoering 
schipbreuk leed. men kan ze gerust voorbijzien, daar  men 
in geval \ an nood. toch gemakkelijk genoeg de toegangen 
tot den tunnel kan versperren en onbruikbaar  maken. 

G E G O T E N N N . 

Te Parijs is thans met de uitvoering van het procédé 
s en Small een begin gemaakt. Op een groot open 

terrein van de ijzerfabriek der  firm a Nozal. ter  zijde van de 
Avenue de Paris en de Plaine de , welke niet veel 
meer  is dan een lange breede straat tusschen Parijs en het 
bekende oude voorstadje, vermaard vooral om de basiliek 
waarin de graven der  oude Fransche koningen zijn. was het 
Woensdag i een levendig gedoe. n in het afge 
scheiden stuk weiland stond het vierkante gevaarte uit de 
gietijzeren vormen opgetrokken, waarboven de Nederland-
sche. Fransche en Amerikaansche vlaggen lustig in den 
feilen zonneschijn wapperden ; en daarnaast mengbakken, 
het hijschtoestel, de electrische drijfmachin e en de gietbak, 
waarmee de vloeibare specie in de leiding boven aan het 
gevaarte werd gegoten. 

e heer s weerde zich dapper, hier  voorgaande in 
de uitvoering van het werk, daar  met het geven van alle ver-
langde uitleggingen aan de talrijk e t 
personeel van werklieden bestond voor  dc groote meerderheid 
uit Franschen, want slechts een viertal, een voorman, een 
assistent-voorman cn twee helpers, waren , tijde-
lij k overgekomen om aan de Franschen het eenvoudige werk 
te leeren. 

Tusschen negen uur  's morgens en halfvij f 's avonds werd 
de bewerking volbracht : het gieten van een huisje, dat 
gelijkvloers twee kamers, een keukentje cn een vestibule, 
en op de eenige verdieping drie kleine vertrekken bevat 
— en zij  verliep zonder  eenige storing. 

g d. a. v. was ik er  weer  en zag toen het huisje 
voor  een groot deel van zijn ijzeren pantser  ontdaan, de 
grauwe muren aan de buitenzijde druipend van het regen-
water, dat in zware buien viel, maar van binnen zoo droog 
en zoo glad, dat men er  zoo het behangselpapier  op had 
kunnen plakken. e eerste gicting dient alleen als een 
demonstratie, en is dan ook als zoodanig uitmuntend ge-
slaagd, zóó, dat de fabrieksfirma. op welker  terrein deze 
„proef "  is verrezen, reeds nu aan de maatschappij  die hier 
de brevetten exploiteert, opdroeg, voor  haar  personeel een 
vijftigta l dergelijke huizen uit te voeren. 

Uit de officieele bezoeken, die in den namiddag gebracht 
werden — ook een namens den minister  van Arbeid — mag 
de voorspelling worden afgeleid, dat deze Nederlandsche 
vinding — die in Nederland zelf zeer  de aandacht trok , zonder 
dat dit practische gevolgen had — hier  spoedig een belang-
rijk e toepassing zal vinden en een mooie toekomst te ge-
moet gaat. 

Volgens dc berekeningen van de uitvinders brengt de 
constructie van deze huizen hier  een bezuiniging van  a
pet. in vergelijking met huizen van denzelfden kubicken m-
houd, op de gewone gebruikelijk e wijze gebouwd. 

Gemeng d Nieuws . « 

. 

r  o n d e r w i j s v o or . 

Blijken s een draadbericht van den correspondent van de «N. , Ct.» te 
Batavia heeft een onbekend consortium f  aan de Universiteitsver-
eeniging geschonken voor  de stichting van een Technische . 

t , dat een dergelijk bericht ontving teekent daarbij  aan : 

n  werd te  eene e Universitetcsvereeniging opgericht 
onder  het voorzitterschap van dr. J. Noordhoek , toen waarnemend 
directeur  van de school tot opleiding van inlandsche artsen te Weltevreden, 
sedert definitief tot die betrekking benoemd. 

e stichters dier  vereeniging gingen uit van de overweging, dat èn voor 
de ontwikkelin g van landen volk van ë èn tot het bereiken 
van een hooger  levensmilieu de vorming van een centrum van wetenschap 
in ë onontbeerlijk is. Zij  achtten het onmogelijk, dat 

ë in staat zou zijn om in voldoende hoeveelheid alumni van Neder-
landsche universiteiten naar ë te beroepen, of een intellectueel centrum 
te verkrijgen door  het uitzenden van e jongelui naar  Europeesehe 
universiteiten. 

t denkbeeld der  vereeniging vond nog al tegenkanting van verschil-
lende zijden. Zoo had reeds mr. C. Th . van , in eene, den n 
Februari  in het e Genootschap gehouden voordracht, op het 
voorbeeld van ë gewezen, om het in het leven roepen van 
inrichtingen van hooger  onderwijs in Nederlandsch-lndië te ontraden. 

Veel van hetgeen tegen hooger  onderwijs in ë werd 
aangevoerd, geldt echter  in veel geringer  mate voor  een technische hoogc-
school, die zou kunnen aansluiten bij  het nu reeds in ë bestaand mid-
delbaar  onderwijs aan de hoogeie burgerscholen aldaar. 

. 

W a a l o v e r b r u g g i n g te N ij  meg en. 

Omtrent den stand der  plannen voor  den bouw eener  vaste brug voor 
gewoon verkeer  over  de Waal te Nijmegen ontleenen wij  aan dc N. . 
Courant het volgende : 

Toen de raad dezer  gemeente zich in beginsel verklaarde voor  den bouw 
van een vaste brug over  de Waal aan de Oostzijde van de stid (Apri l
droeg hij  aan een commissie (bestaande uit den burgemeester  als voorzitter 
en de heeren , s en jhr . V. . van l van ) 
op, deze zaak. vooral ook aangaande het geldelijke, verder  te behandelen 
en te zijner  tij d van de verkregen uitkomsten verslag te doen. 

n de eerste plaats ging de commissie na, welk punt aan de
van de stad het meest voor  brugbouw in aanmerking zou komen. e vraag 
was nl. gerezen, of het niet mogelijk zou zijn de brug te bouwen ter  hoogte 
van den , in plaats van bij  de Belvedère , welk 
laatste punt was aangegeven in een nota, gevoegd bij  een brief van den 
minister  van waterstaat van .

Omtrent eerstgenoemde plaats werd het gevoelen ingewonnen van den 
minister, die op grond van de beschouwingen van de betrokken hoofdinge-
nieurs-directeuren van de rijkswaterstaat berichtte, dat een gewijzigde rich-
ting van de brug in dien zin, dat zij  de stad zal bereiken bij  den -
berg in plaats van achter  de Belvédère, zoowel met 't oog op de algemeene 
rivier - en scheepvaartbelangen als met dat op het verkeer  over  de brug. 
zoodanige bezwaren heeft, dat die wijziging ongaarne zou worden zien aan-
gebracht ; dat aan een overbrugging van de Waal aan de Oostzijde van de 
stad, die deze zal bereiken achter  de Belvédère, de voorkeur  wordt gege-
ven; dat echter, zoo de gemeente bepaaldelijk aan de gewijzigde richting , 
zoodat de brug de stad bereikt bij  de , de voorkeur  mocht ge-
ven, met name de algemeene rivier - en scheepvaartbelangen daardoor  «iet 
in die mate zullen worden benadeeld, dat ook deze gewijzigde richtin g ten 
slotte niet zou kunnen worden goedgekeurd. 

e onderhandelingen welke de commissie met den minister  en Gedepu-
teerde Staten van Gelderland voerde, leidden tot de volgende toezeggingen : 

e minister  is bereid te bevorderen, dat ten behoeve van den bouw van 
een brug voor  gewoon verkeer  een subsidie zal worden verleend van 
f  te betalen in verhouding van den voortgang met den bouw als-
mede het bedrag, dat dit. brug mocht blijken meer  te kosten dan

cüt laatste evenwel onder  beding, dat de brug worde gelegd bij  de Belvé 
dère. Bovendien zouden de volgende bepalingen gelden : 

t rij k verbindt zich aan de gemeente gedurende de eerste  jaren 
na de openstelling van de brug jaarlijk s f  uit te keeren, terwij l bij 
het eindigen van dit tijdperk , indien de regeering daartoe den wensch te 
kennen geeft, de brug kosteloos in eigendom aan het rij k overgaat. Ook 
daarna blijf t het rij k steeds bevoegd te bepalen, dat de brug in eigendom 
aan hem overgaat, mits ten minste één jaar  tevoren daarvan aan de ge-
meente is kennis gegeven. 

t onderhoud van de brug is tot het tijdstip , waarop zij  in eigen-
dom aan het rij k overgaat, ten laste van de gemeente, die het recht heeft 
daarop tol te heffen, deze tolheffing zal niet naar  hoogeren maatstaf mogen 
geschieden dan thans voor  het gebruik van het veer  geldt. 

/.oodra de brug eigendom van het rij k is, mag er  geen tol meer  worden 

geheven. 

e kosten voor  het ontwerpen van de plannen worden als bouwkosten 
beschouwd. e waarde van den voor  den bouw in te nemen, aan de ge-
meente toebehoorenden grond, wordt niet onder  de bouwkosten begrepen. 

Gedeputeerde Staten verklaarden zich bereid met gunstig advies bij  de 
Staten in te leiden een eventueele aanvraag van de gemeente om ten be-
hoeve van den bouw van een Waalbrug een renteloos voorschot uit de 
provinciale fondsen te verleenen van  terug te betalen in  jaren. 

Na deze toezeggingen dienden ingezetenen bij  den raad het verzoek in 
om de Waaloverbrugging niet tot stand te brengen aan de Oostzijde van 
de stad, doch nabij  den Ganzenheuvel, ongeveer . ten Westen van 
het Veer, volgens een bij  het adres uiteengezet plan. r  weid ter 
uitvoering van 's raads besluit 's ministers gevoelen gevraagd. 

j  uitvoerig schrijven van  Juni j.1. antwoordde de minister, dat tegen 
de in het adres aangegeven plaats met het oog op het rivier - en scheep-
vaartbelang overwegende bezwaren bestaan en dus van de verwezenlijking 
van dat plan zou moeten worden afgezien. e minister  schreef toen ook, 
dat zoodra de gemeenteraad zou hebben beslist, dat de brug nabij  de Bel-
védère zal worden gebouwd en hem zou zijn gebleken, dat ook met de 
provincie de gewenschte overeenstemming was verkregen, hij  bereid zou 
worden bevonden bij  suppletoire begrooting een crediet aan te vragen, als 
bijdrage in de kosten van het vanwege de gemeente op te maken ontwerp. 

t de uiteenzetting van de door  den minister  onderschreven bezwaren 
van de betrokken hoofdingenieurs-directeuren van 's rijk s waterstaat tegen 
een g kan de commissie zich geheel vereenigen. 

c commissie meent met volle overtuiging den raad in overweging te 
kunnen geven, de overbrugging te doen geschieden ter  hoogte von het 

k bij  de Belvédère. 

t komt der  commissie voor, dat de uitgaven voor  de gemeente niet 

te bezwarend zijn, te meer, waar  kan worden verwacht, dat het totstand 

komen van de brug verhooging van welvaart in de geheele gemeente ten-

gevolge zal hebben en den bloei van handel en verkeer  in hooge mate zal 

bevorderen. 
 en W. stellen den raad naar  aanleiding van het verslag der  commissie 

(niet wier  conclusies zij  zich geheel vereenigen) voor: te besluiten tot het 
bouwen van een vaste brug over  de Waal ter  hoogte van het , 
ten oosten van de Belvédère, onder  voorwaarde, dat het rij k zich vereenigt 
met hetgeen waartoe de minister  van waterstaat zich heeft bereid verklaard, 
en dat de provincie Gelderland een renteloos voorschot toekent als bedoeld 
door  Gedeputeerde Staten ; de commissie te machtigen stappen te doen tot 
het verkrijgen van de bijdragen, door  Gedeputeerde Staten bedoeld. 

. t gemeentebestuur  is voornemens door  afbraak van 

eenige huizen in het Achterom, waarover  de stad reeds de eigendomsbe-

schikking heeft verkregen, nog deze maand een begin te maken met de 

duorbraak van een gedeelte voor  den nieuwen weg Spui—Practizijnshoek — 

Buitenhof. 

. n den Gemeenteraad is dezer  dagen langdurig gesproken over 

eene motie van den heer s (soc.-dem.) om de uitvoering van bouw. 

werken, in eigen beheer  der  gemeente te nemen. 
t afwijzend praeadvies van Burg. en Weth. werd inzonderheid toege-

licht door  den wethouder  Everts, die uiteenzette, dat B. en W. bij  de vele 
«erken welke reeds in eigen beheer  werden uitgevoerd, bezwaar  maakten 
om daaraan nog meer  uitbreidin g te geven, ook in verband met de zeer 
houge kosten, en omdat werken als deze veel beter  en voordeeliger  door 
particulier e aannemers kunnen worden tot stand gebracht. 

t afwijzend praeadvies werd ten slotte aangenomen met  tegen

stemmen. 

. Burg. en Weth. hebben bij  den Gemeenterard de plannen inge-

diend voor  een nieuwe e Burgerschool met . e kos-

ten beloopen f , 0 0 3. 

. n den Gemeenteraad werd een voorstel van Burg. en Weth. 
om ten behoeve van de uitbreidin g van het Ziekenhuis aan de vereeniging 
een renteloos voorschot te verstrekken van f  naar  de afdeelingen 
verzonden ten onderzoek. 

n verband met den snellen groei der  gemeente, waardoor  telkens allerlei 
gebouwen en inrichtingen uitgebreid moeten worden, wenschte het d 
C. Wegerif een plan. voor  een gemeente van  inwoners voldoende. 

r  zou voor  de eerste twinti g jaren in de behoefte kunnen voorzien 
worden. t overleggen van zulk een groot plan zal nu aan het bestuur 
der vereeniging worden verzocht. 

Goedgekeurd werd een voorstel om aan . . de n een subsidie-
voor  het op te richten Gymnasium en het overnemen van de Gemeentelijke 

e Burgerschool door  het rij k te verzoeken. 

L i 
Vacant e Betrekkingen . 

— O p z i c h t er  - U i t v o e r  der. bekend met spoorwegen Br. No. 

 Bureau Alg. Nederl. Advertentieblad. 's-Gravenhage.

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , op een fabriek te Enschede. Br . 

No.  bureau van «Tubantin» Enschede.

— O p z i c h t er  - T e e k e n a a r. op architectenbureau te Arnhem voor 

landhuisbouw te . Br . lett. X Bureau v. h. Bouwkundig Weekblad 

t  's-Gravenhage.

— A s s i s t e nt voor , Waterpassen en Geodesie, aan de 
Technische l te . Jaarwedde f  Schriftelijk e aan-
melding bij  den r . J. k te .

— r  van het Gas- en Waterleidingbedrij f te Steenwijk. 

jaarwedde f  benevens f  voor  huishuur  en f  voor  vuur, licht 

en water. Sollicitaties voor  Augustus a.s. bij  Burgem. en Weth. ) 

— r  voor  het , 
— r  voor  het , 
— r  voor , Zink - en , aan de  Ambachts-

school, Timorplein , Amsterdam. Aanvangsjparwedde f  voor  lesuren 
per week. Benoeming aanvankelijk voor  een jaar. Stukken en teekeningen 
tot en met  Juli a.s. bij  den r  E. Jelsma. die inlichtingen geeft. 

) 

— r  Bouwkunde en s te Amsterdam, voor  het 

's avonds nazien van schriftelij k werk. Br. lett. Z.  Nieuws v. d. . 

(0 
— T w ee B o u w k u n d i g e O p z i c h t e r s bij  de gemeentewerken 

te , voor  direct, een voor  minstens  maanden bij  aanleg van 

wegen, salaris f — per  maand; een voor  eenige weken bij  uitbreidin g 

boerenplaats, salaris f  per  week. Sollicitaties voor  (uli a. s. bij 

den Burgemeester. Getuigschriften enz. bij  den r  der  Gemeente-

werken.

— r  op een ruim  jaren bestaand . -

nis van verwarming en ventilatie en relaties met architectenkringen ge-

wenscht. Brieven No.  Nieuwe . Courant.

T e e k e n a a r. aan een Gemeentelijk Electriciteits-bedrij f bekend 

met huisinstallaties en de inspectie daarvan. Salaris f  Br . lett. E V 

 Nieuws v. d. . (0 

— T e e k e n a a r, bij  architect te Amsterdam. Br . No.  aan het 

bureau van het weekblad «Architectura » te Amsterdam. Warmoesstraat 

— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r, salaris f  p. m. en: 

— T e e k e n a a r, salaris f  p. m., beiden bij  den architect A. . 

f Azn„  Clemensstraat  Charlois.

— V i e r n aan de Burgeravondschool te Vlaardingen. Zie 

adv. in dit no. ) 

— W a t e r b o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a a r, salaris 
f  a — p. m. Br . lett. P, Gebr. Van Cleef, Spui 's-Gravenhage. 

( I ) 

— r op een der  grootste cementijzerfabrieken in ons land. 

Salaris nader  te bepalen. Brieven onder  No.  Bureau van «de » 

te 's-Grave ïhage. v2) 

r  op het «Bureau voor  Octrooien en » 

g  's-Gravenhage.

— r  op hei «Nederlandsch Octrooibureau» t 

 Amsterdam. (2) 



E &  V A N . F F - * - . 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504. Telef. 1258. . 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 

— T e e k e n a a r, i>]> een Technisch Bureau, diploma w kundig Op-
zichter der . tot bev. der  Bouwkunst strekt tot aanbeveling. Brieven, 
No.  bureau der  Nieuwe . Courant.

— A a n k o m e nd Teekenaar, op een Technisch Buruau te Am-
sterdam voor  tijdelijk , goed calqueeren en rechtlijni g teekenen. Salaris
per maand. Br. lett. A V G, Nijgh &  van , Amsterdam.

— A a n k o m e nd T e e k e n a ar aan k te Amsterdam. 
Aanvangsalaris f  a f  p. m. Br. lett. U O  N. v. d. .

— A a n k o m e nd T e e k en a a r voor de teekenkamer (afd. cent. 
verwarming). Schriftelijk e aanmeldingen Ned. Fabr. van Bronsw. v/hBecht 
&: . Stadhouderskade, Amsterdam.

— S c h e e p s t e e k e n a a r, bij  Gebroeders Boot. Scheepsbouwmees-
ters te , leeftijd niet beneden  ja:'r .

Dienstaanbiedinge n 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden 
, , Tennisbanen, enz. — — __' 

i 
. T I M M A N . „ D E A T L A s . 

— P r i j s o p s a v en worden op aanvraag vorstrekt. — 
, . — Tel. 3905. 

aai 
O N

U V A N N O N  V A N 

T . 

Spreekuur  iederen Woensdag- en Vrijdagavond 

. 

van  tot uur. 

 Bouwk. Opz.-teek.,  j . , f  p.ni 
 Bouwk. Opz.-uitv.  j » f -f
 Bouwk. Teek.  j . , f f O 

 Aank. Bouwk. Opz. - 2 4 ] , f -f
 Aank. Bouwk. Teek.  j-> l f
 Waterb. Opz.-teek.  j - f f
 Aank. Waterbouwk. Opz.  j , f -f
 Chef machinist  j - f f » 

 Werkt . Opz. (werkmeester)  j . , f -f
 Electrotechn. Chef-mach.  j - f f
 Electrotechn. Chef-monteur  j . , l f » 

 Electrotechn. Teeks.  j . , 
l

f
 Werk' . Teek. Gastechn  j- , f

Fabriek van gewapend en ongewapend beton. 
. Tel. 

321. 

Proef van belasting van e Vloeren van gewapend beton, systeem E 

Thans worden in de kazernes te Tilbur g en Breda pl.m. . toegepast. 

Industrie - en Handelsadressen . 

 VENN, voorh. A. SINGELS flzn., 

J en . 

N.V . . , v/h. J. E BOE  &  Co., N 

aaj j  TUBÜARTIKELEH IN SCHOOtHEUBELEH (Opger . 1868) 
e Ned. Fabr. van Turnartikele n en Schoolmei.belen, .  cn 

. All e mogelijke constructies en systen en banken, borden en gvn,. 
nastiekwerktuigen. r  van het , de grootste gemeenten. ' 
Vloot en Particulieren. Schoolborden, licht, geheel van hout, krimp - en 
trekvrij , gegarandeerd dof-blijvend. Scherp conc. prijzen. Teekeningen en 
kostenberek. kosteloos. Tclel'. 1601. 2de t No. 5 
Amsterdam. 

Q .  A .

 Opgericht 1830.  1551 

Brandkasten, , , etc. 
A . JU , 

- EN . 
op de Tentoonstelling te Brussel e T u i n h e k k e n . 

Telefoon 5098. AMSTERDAM . Overtoom 327. 

voor  Uwe E . 

G tióo* 

_ OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  voor  gewone deuren of veiiigheidsdeureu geheel gereed levert 

CRUVFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Te!. 2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E , TH R| jRf. 
Fabrikant Cementtegels,  u ^ u r a u ' 
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen  Bouwmaterialen. Noordsingel 132 

Staaldraadwarenfabriek 
" 

Haarlemmerwe g 329 te AMSTERDAM 
Telef. Interc . 478. 

- l i terU .
Fabriek van - 011 . ^§*m!l 

Kunstzandsteenfabrie k „ARNOUD , Hillegom . 
 W A A L - E N mm

. J. , Amsterdam. 
t 109-111. _ Teler. 1037. -- P.O.Box .18) 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

de ERVEN H.TRIP, - Utrech t 

P A P I E R S T U C 
Vraagt gratis Brochure en Prospectus aan de 
Opgericht . - Tel. . . 

voor , en G 
in a l l e stijlen en volgens teekening. 
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Redacteur : 
Adres voor de e : 
Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor de Administratie : 

n 65, 's-Gravenhage. 

S per  jaar (i Jan. ) voor 
het binnenland 

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 
 Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  België . . 

Voor de overige landen der  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en 1 = -
Zuid-Afrik a ] 1 \ 

3 > 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling: met plaat

, idem, zonder  plaat »

N van  tot en met  regels . . . » — 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 
Voor  eiken regel meer
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van dri e 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om yeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn: n 65. 's-Gravenhage 

Beroemd e Bouwmeesters . 
. 

n onze vorige schetsen zijn wij  reeds genaderd tot het 
einde der  middeleeuwen, een voor de bouwmeesters on-
gunstigen tijd , die zich, evenals de onze, kenmerkte door 
een groote ontwikkeling op maatschappelijk gebied. e 
ontwikkelin g ging toenmaals, misschien nog meer dan nu, 
gepaard met geweldige beroeringen, wel veelal plaatselijk, 
miaar  daarom niet minder  hevig. s het was de tij d 
van de opkomst der  steden, der  burgerlijk e gemeenten, die 
ontgroeid aan de voogdij  der  geestelijke machten, ook dik-
wijl s met het gezag der  wereldlijk e vorsten in botsing kwa-
men. 

r  hoe zij  zich ook voelden, de rijkgeworden burgers 
der  handelssteden in Vlaanderen en der  vrij e n 
in , toch nam de kerk in het burgerlijk e le-
ven nog een voorname plaats in. Gelijk de stad zich rond-
om de kerk groepeerde, was dit gebouw in den meest 
uitgebraden zin nog het middelpunt van alles. Zij  was 
de gewone vergaderplaats, waar men dagelijks verkeerdê  
zij  was veel meer een burgerlij k gebouw, waar  zich een 
groot deel van het burgerlij k leven afspeelde, dan het 
heiligdom, waar  alleen godsdienstige mysteriën gevierd 
werden; zij  was het eigendom der  stad, de trots harer 
burgers en de toren het teeken harer  waardigheid en macht. 

e bloeitijd der  Gothiek liep met de veertiende eeuw 
Ten einde, althans hare uitingen van stoere kracht wor-
den allengs zeldzamer en waar zij  zich nog vertoonen, 
wij  zagen het te Praag, daar  kwamen de groote plannen 
slechts gedeeltelijk tot uitvoering. 

Eenigszins als een uitzondering kan nog beschouwd wor-
den de bouw van de Ulmer , de -
sche pendant van den n , evenals deze in 
het laatst der  eeuw volbouwd en „freigelcgt" . Van 
die ontmanteling heeft men later  spijt gehad, zoozeer  zelfs, 
dat een prijsvraag uitgeschreven is, om het gebouw we-
der op passende wijze uit zijn isolement te verlossen. 

t was reeds  toen met groote plechtigheid de 
eerste steen van den Ulmer r  gelegd werd, niet 
door een bisschop, maar  door den burgemeester der  stad; 
dit staat op een ouden gedenksteen vermeld, maar de naam 
van den bouwmeester, die er  toch wel bij  geweest zal 
zijn, wordt op dien steen niet genoemd. 

n een oude rekening komen wel de namen voor van 
twee meesters h  men vermoedt, dat dezo 
het koor  gebouwd hebben, maar  zekerheid bestaat daar-
omtrent niet. t koor is, in verhouding tot het schip, op-
vallend klein. n zou daaruit kunnen opmaken, dat men 
oorspronkelijk niet van plan geweest is een grootsch mo-
nument te stichten, dat in afmetingen den m van -
len zou op zijde streven, in breedte zelfs overtreffen zou. 
Eerst in  openbaart zich de neiging tot een derge-
lijk e buitensporigheid, die de goede burgers van Ulm zich 
meenden te mogen veroorloven. Toen beriepen zij  mees-
ter  U l r i c h von E n s in gen en benoemden hem voor 
vij f jaren tot hun kerkbouwmecster. Ulric h had reeds groo-
ten naam en veel werk. j  trad bijvoorbeeld als adviseur 
op bij  den w te , begon ook den bouw 
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der Frauenkirche te Esslingen en werd, waarschijnlij k met 
behoud van zijn betrekking als hoofdleider  van den bouw 
te Ulm, in  naar  Straatsburg ontboden, waar  hij  'ïn 

 overleed. n meent te moeten veronderstellen, dait 
het plan van het gebouw, iooals wij  dit thans kennen van 
Ulrich' s hand is. Wat de afmetingen betreft is het zeker 
rui m van opvatting, maar  de opbouw, die van zekere nuch-
terheid niet vri j  te pleiten is, beantwoordt niet aan de 
verwachting, die men van zulk een beroemd bouwmeester 
behoort te koesteren. Ook constructief zijn fouten gemaakt, 
zoodat men niet recht weet, welk aandeel Ulric h eigenlijk 
in den bouw gehad heeft. 

e Ulmer w is een sprekend voorbeeld van 
familieopvolging der  bouwmeesters, zooals die in de middel-
ecuwsche bouwhutten veelvuldig voorkwam. 

n 7 trad s , een schoonzoon van Ulrich , 
als bouwmeester  op en een vijftienta l jaren later  de zoon 
van , r . Ulrich s eigen zoon, s 
E n s i ng er, zien wij  eerst in  te Ulm ten tooneele 
verschijnen. e s had zijn leertijd te Straatsburg 
onder  leiding zijns vaders volbracht en was vandaar  in
naar  Bern beroepen. Ook hij  had een aandeel aan den 
bouw der  Frauenkirche te Esslingen en schijnt zich ook 
reeds in den tij d van r n af en toe met den 
bouw tc Ulm te hebben bemoeid. e laatste twaalf jaren van 
zijn leven woonde hij  te Ulm. hield van daaruit nog het 
oog op den bouw te Bern en kreeg daar  een aanzoek, om 
zich met den dombouw te Straatsburg te belasten, waaraan 
hij  evenwel geen gevolg gaf. j  stierf in  en na zijn 
dood schijnt zijn zoon z E n s i n g er  onmiddellij k 
zijn taak te hebben overgenomen. z werd eerst voor-
loopig voor  tien jaren en later  voor  het leven tot kerk-
bouwmeester  aangesteld. Onder  zijn leiding werd het hoofd-
schip opgetrokken en met het aanbrengen der  gewelven 
voltooid, maar  de luchtbogen tot steun der  gewelven ble-
ven achterwege. Overal heen te trekken, waar  wat te bou-
wen was, was bij  de bouwmeesters der  middeleeuwen iets 
zoo gewoons, dat de bouwheeren allerlei strenge voorschrif-
ten moesten maken, om hen te binden aan de plaats. Als 
eerste voorwaarde bij  de aanstelling vinden wij  dan ook 
herhaaldelijk den eisch, dat de bouwmeester  te Ulm moest 
wonen, dat hij  geen ander  werk in of buiten de stad mocht 
aannemen zonder  toestemming van den magistraat, dat het 
stadsbestuur  hem ontslaan kon en hij  bij  het verlaten zijner 
betrekking, op welke wijze ook, verplicht was alle stuk-
ken op den bouw betrekking hebbende over  te geven. t 
alles stond in het contract met s B ö b l i n g e r , 
den opvolger  van z Ensinger  "nog tijdens diens leven 
in  aangesteld. n schijnt de sobere vormen, door 

z toegepast, niet mooi gevonden te hebben. Böblinger 
was met een rijker e fantasie begaafd, waarvan hij  aan de 
Frauenkirche te Esslingen reeds blijken had gegeven en 
die men te Ulm had leeren kennen uit den Olijfberg , die 
tot het begin der  negentiende eeuw, zuidwaarts van de 
kerk in wezen gebleven is. 

Voornamelijk aan den toren heeft Böblinger zijn krachten 
gewijd. e grootsche aanleg van den torenbouw is waar-
schijnlij k het werk van Ulric h von Ensingen. 

Böblinger maakte evenwel een nieuw ontwerp voor  de 
voltooiing van den toren en voerde dit uit tot aan den 
eersten omgang, waar  de achthoek zou beginnen. e acht-
hoek en cle spits zijn echter  eerst door  de restaurators 
der negentiende eeuw, evenwel zoo getrouw mogelijk naar 
Böblingers ontwerp, dat bewaard gebleven is, aangebracht. 

Er is in het voorafgaande van constructieve fouten ge-
sproken, bij  den bouw begaan; het is misschien juister 
om te spreken van gewaagde constructies. e thans vijf -
schepige kerk was bijvoorbeeld oorspronkelijk drieschepig 

 de zijschepen hadden nagenoeg dezelfde breedte als 

het middenschip, bijna . e toren, die in de 
kerk ingebouwd is, rustte met de helft van zijn last op 
twee vrijstaande pijler s van het middenschip. r  een en 
ander  moet wel de i nwendige ruimt e een imposanten indruk 
hebben gemaakt, maar  de gevolgen van den te lichten 
bouw- kwamen tijdens Böblinger's werkzaamheid op minder 
aangename wijze aan het licht door  het ontstaan van scheu-
ren en andere verschijnselen. Volgens de overlevering moe-
ten zelfs op een Zondag in  tijdens de godsdienstoefe-
ning, twee groote steenen uit het gewelf onder  den toren 
nedergestort zijn en moet Böblinger na dit ongeval onmid-
dellij k uit Tlm gevlucht zijn. j  schijnt echter  teruggekeerd 
te zijn, want aan den toren is zijn monogram gevonden met 
het jaartal e toestand van kerk en toren moet 
evenwel nogal bedenkelijk zijn geweest en den burgers van 
Ulm veel zorg hebben gebaard, want in  verzochten 
zij  aan het stadsbestuur  van Esslingen vijf ervaren metse-
laars, om hen uit den nood te helpen en daarna moet een 
groote bijeenkomst van bouwmeesters uit  plaatsen te 
Ulm hebben plaats gehad, om raad te schaffen. t resul-
taat dezer  conferentie was, dat Böblinger van zijn taak ont-
heven werd, waarschijnlij k eervol, want de schuld aan den 
bcdenkelijken toestand van het werk rustte meer  op zijn 
voorgangers dan op hem; hij  trok weder  naar  Esslingen, 
waar  hij  tot aan zijn dood in  met eere werkzaam was. 

n zijn plaats kwam B u r  ck h a r d E n g e l b e r g, bouw-
meester  van de St. Ulrich - en Afra-ker k te Augsburg. 

Engelberg was afkomstig uit g in het Schwarz 
wald en een ervaren meester, wiens adviezen op hoogen 
prij s werden gesteld cn die daarvoor  o. a. naar n 
en naar  Bozen in Tiro l ontboden was. j  schijnt zich niet 
in Ulm tc hebben gevestigd, maar  het aan de k 
te verrichten werk te hebben toevertrouwd aan zijn op-
zichter  (ballier' d Altlin . t werk bestond in de 
eerste plaats in de versterking van den torenvoet door 
het metselen van muren tusschen den voorgevel en de 
vrijstaande pijlers. e grootste verandering door  Engel-
berg aangebracht was echter  de inwendige ombouw der 
kerk van een drieschepigc tot een vijfschepige, door  het 
in tweeën verdeelen der  breede zijschepen door  een rij 
slanke pijler s en het opnieuw overwelven der  zijschepen. Ook 
bracht hij  de voor  het gewelf van het middenschip on-
misbare luchtbogen aan. en bracht daarmede het gebouw 
in den toestand, waarin het tot ongeveer  het midden der 
negentiende eeuw gebleven is, want wel wordt na Engel 
berg's dood in  nog een kerkbouwmeester  Bernhard 
Winkle r  genoemd, maar  diens optreden valt in den tij d der 

, waarin, gelijk nagenoeg overal elders, ook 
te Ulm het grootsche werk van eenige eeuwen werd gestaakt. 

Zooals blijk t bij  den Ulmer w is van de bouw-
meesters uit de latere middeleeuwen wat meer  bekend dan 
van hun voorgangers. t de zestiende eeuw breekt, al-
thans voor  een groot deel van Noord- en West-Europa, 
opnieuw een vri j  duister  tijdper k in de geschiedenis der 
bouwkunst aan, waarin wij  dc bouwmeesters uit het oog 
verliezen. t is een tijdper k van burgeroorlogen en gods-
dienstoorlogen, een tijdper k van omwenteling in een woord, 
waarin met vele middeleeuwsche instellingen ook de bouw 
hutten verdwenen ,en de handwerksgilden, ofschoon in de 
middeleeuwen ontstaan, geheel van karakter  veranderden. 
Terwij l in de bouwhutten de ontwerpende meesters en dc 
'uitvoerende handwerkslieden vereenigd waren onder  gemeen-
schappelijke wetten en reglementen, kwamen zij  in den e 
naissance-tijd vri j  en onafhankelijk tegenover  elkander  te 
staan. 

e handwerksman bleef nog wel gebonden aan de voor-
schriften van den Gildebrief, dc bouwmeester  had zich vrij -
gemaakt van alle banden, hij  kon gaan waarheen hij  wilde, 
om de regels der  kunst te leeren, hij  kon ze daarna in 

practij k brengen naar  eigen inzicht en ingeving, de persoon- e tijdsomstandigheden noopten hem, het Ad m 
lijk e opvatting trad meer  op den voorgrond en daarmede de i Gloriam prij s te geven en meer  op eigen roem en voor-
persoon des bouwmeesters. deel bedacht te zijn. 

Een mislukt e proefneming . 

Een paar  weken geleden ontvingen wij  een uitnoodiging 
tot bijwoning der  groote bluschproeven, welke door  den 
\ ertegenwoordiger  van het „Patentirte s Schaumlöschver-
fahren Perfect, Ges. . B. "  te Berlijn , op  Juli j.1. 
te m zouden worden afgelegd. 

j  werd o.a. vermeld: 
„Zooal s bijgaand programma U doet zien, zullen onze 

proefnemingen van omvangrijken aard zijn en een duidelij k 
beeld géven van de afdoende wijze, waarop met behulp 
van ons bluschsysteem, licht brandbare vloeistoffen, zooals 
benzine, petroleum, olie. teer, spiritus, enz., ingeval van 
brand snel zijn te blusschen." 

„On s procédé bestaat hierin, dat wij  de oppervlakte van 
cle brandende stof overdekken met een laag schuim, welke 
ontstaat door  het op juiste wijze doen bijeenbrengen van 
 vloeistoffen van bepaalde samenstelling. j  ontwikkelt 

zich tevens koolzuur, waardoor  de bluschwerking ondersteund 
en tevens een sterke afkoeling van de schuimmassa op de 
brandende stof verkregen wordt." 

e proeven hebben thans plaats gehad. 
Onze verslaggever  was ter  elfder  ure verhinderd daarbij 

tegenwoordig te zijn; er  was echter  belangstelling genoeg, 
zooals blijk t uit het navolgende, dat wij  aan de ,.N. . 
Courant"  ontleenen. 

„Perfect" . 

e brandbluschproeven volgens het gepatenteerde schuim-
bluschprocedé Perfect, waarvan de chemiker  Bartels, een 

, de uitvinder  is, hebben op een uitgestrekt aan 
de gemeente toebchoorend terrein, gelegen aan den Achter-
Sluisjesweg, plaats gehad. 

e heeren A. C. Burgdorffer , directeur  der  gemeente-
werken, Th. l t van , hoofdcommissaris van 
politi e en C. Struyk, directeur  der  bouwpolitie, waren door 
burgemeester  en wethouders aangewezen om in verband 
met deze proefnemingen die maatregelen te nemen en 
eisehen te stellen, waardoor  deze proefnemingen waarde 
kregen voor  de gemeente. e heeren vormden een com-
missie en assumeerden daarin de hoofdlieden der  brand-
weer  de heeren . . Bijdendij k en A. , A. de 

. ingenieur  der  gemeente, den heer  Sluijterman van 
o en d>en heer  Th . Alberda, commissaris van politie. 

t (uitgestrekte terrein, r  de proefnemingen plaats 
vonden, was daarvoor  door  de zorgen van den hoofdop-
zichter, den heer  A. . J. Brantenaar, en den inspecteur 
der bouwpolitie, den heer  Van der  Vijver , in gereedheid 
gebracht. 

s vroeg in den voormiddag kwamen tal van belang-
stellenden aan den Achtersluisjesweg bijeen. Behalve door 
'le hiervoren genoemde commissieleden was daar  in de 
eerste plaats onze brandweer  door  vele hoofdlieden, brand-
en brandspuitmeesters vertegenwoordigd. Voorts waren er 
de Amsterdamsche. e en Utrechtsche brandweer 
v ertegenwoordigd, trof men er  de vertegenwoordigers van 
verschillende groote handelsfirma's aan. Van dc -
lijk e j  zagen wij  er  o. a. nog den 
directeur  jhr . . Verder  waren er  ook eenige gemeen-
!< raadsleden, terwij l het buitenland er  vertegenwoordigd was 
<U>or  Belgen. Engelschen en : wij  hoorden zelfs, 

dat er  belangstellenden uit l waren overge-
komen om de proefnemingen bij  te wonen. 

Allen, die belangstelden in de proefnemingen, vernamen 
al spoedig dat de hoofdproef, het blusschen van een bran-
dende met benzine gevulde tank, niet te  uur, zooals aan-
vankelijk bepaald was, maar  eerst laat in den namiddag 
zou plaats hebben. t stelde velen teleur. s werd 
aangevangen met de gebruikelijk e proefnemingen, als het 
blusschen van een houten huisje, gevuld met licht brand-
bare stoffen, van een dito grooter  huis, van een ijzeren pan 
gevuld met benzine, van een kipbak gevuld met licht brand-
bare vloeistoffen, van een teerveld groot  bij  meter, 
in het midden waarvan een ijzeren pot met benzine. 

e proefnemingen hadden niet alle het gewenschte ge-
volg; sommige mislukten totaal omdat er  geen voldoende-
spanning was, waardoor  de spuiten, waarmede gebluscht 
werd, niet voldoende werkten. 

e hoofdproef was, zooals gezegd, de tank. e was 
midden in het land gebouwd van beton in een in den grond 
gegraven gat cn had een middellij n van  meter. Zij  was 

 centimeter  diep en werd van den Sluisjesdijk af door 
middel van buizen met  liter  benzine gevuld, die door 
de . j  tot exploitatie van petroleumbron-
nen in ë beschikbaar  was gesteld. 

Van een pompstation, aan den Achtersluisjesweg geplaatst, 
werd door  middel van een stoommachine de voor  het blus-
schen benoodigde vloeistof door  twee buizen opgeperst naar 
een  meter  van dit station verwijderde mengpomp en 
van daar  door  een grootere buis naar  de de nogmaals
meter  verder  gelegen tank om <van daar  opgeperst te worden 
in een loodrecht in de tank geplaatste ijzeren pijp, die 
er  een -tal meters boven uit stak. Boven uit die pijp 
moest het bluschmiddcl zich vervolgens op de brandende, 
benzine storten, die de tank  centimeter  diep vulde. 

Nadat men uren in de brandende zon in het open veld 
gewacht had, verscheen ruim half drie in den namiddag 
het college van burgemeester  en wethouders op het terrein. 

t een lont aan een lat bevestigd, werd de benzine te 
 uur  in brand gestoken door  den heer , een of-

ficier  van de e brandweer. Een indrukwek-
kend gezicht leverde de brand op. Ontzaggelijke rookkolom-
men, waardoor  de benzinevlammcn zich machtig kronkel-
den, stegen hemelwaarts. Een geweldige hitte ontwikkelde 
zich in de nabijheid. Vij f minuten, nadat de benzine in brand 
gestoken was, kwam het schuim uit de pijp te voorschijn 
en stortte zich op dc benzine. Nog vijf minuten later, toen 
dit geen uitwerkin g bleek e hebben, eindigde men met 
het oppersen door  de buis, maar  bezigde drie zijleidingen, 
die in de tank uitmondden. r  kwam nu het blus-
schendc schuim de tank binnenstroomen en verspreidde) 
zich aan de oppervlakte. Echter  zonder  den brand te blus 
schen. e benzine brandde schoon op, niets in de tank 
latende dan wat water, dat men gebruikt had om door  de 
leidingen te spuiten. t geheel was een jammerlij k fiasco. 

t laatste nommer van het programma kwam niet eens 
tot uitvoering. (N. . Ct.) 



J Vereenigingen .

G V A N N EN -

S V A N . 

Op i i cn  Juli vergaderde in de Stadsgehoorzaal te 
n de Vereeniging van n en , enz. 

van Gemeentewerken. 
e vergadering werd met een t welkomstwoord ge-

opend door  den heer  G. . , r  der  ge-
meentewerken te . Er  waren ongeveer  leden aan-
wezig. Na eenige huishoudelijke werkzaamheden, waarbij 
o.a. als plaats voor  de volgende vergadering Enschede werd 
aangewezen, werd door  den heer n voornoemd een 
voordracht gehouden over: n voorheen, thans en in 
de toekomst". 

Spreker  ving aan met op te merken, dat n niet is 
het oude m Batavorum der , n is 
afgeleid van een ouden waterloop, de e of ; thans 

t oorspronkelijk vlek, in  nog vill a n 
genoemd, breidde zich geleidelijk uit en omvatte in
toen er  eerst van een stad n sprake was, het deel 
tusschen Nieuwen n en . Spr. ging vervol-
gens de verschillende stadsuitbreidingen na; de eerste had 
plaats in p volgde die van omstreeks J 
terwij l in  ten tijd e van hertog Albrecht van Beijcren, 
de stad wederom werd uitgelegd. n  werd tot de vierde 
uitbreidin g overgegaan, en de (vijfde uitbreidin g werd in 
oostelijke richtin g ondernomen. Zoo had omstreeks het mid-
den der  eeuw de stad haar  aanzien verkregen dat 
ze bijna  jaar  lang onveranderd zou behouden; van 
welken tij d ook de stadspoorten dateeren, waarvan er  thans 
nog maar twee over  zijn. 

Eerst tegen het einde der  vorige eeuw werden s 
grenzen opnieuw uitgezet en door  toevoeging van groote 
stukken van de omliggende dorpen , Oegstgeest, 
het grondgebied nagenoeg verdubbeld, en thans hangen er 
weder  nieuwe annexatieplannen in de lucht, met het doel 
uitwassen achter  de Witte-, - en Zijlpoor t voorgoed 
op te slokken. 

e tot het heden, behandelde spr. het rioleerings-
vraagstuk, de gemeentereiniging, de gemeentebedrijven, 
waaronder  de gas- en electriciteitsfabriek, op welks baten 
z. i. n financieel drijft . 

Voor  de toekomst opent, volgens spr., zich voor n 
geen schoon verschiet. Vroeger  de  stad van Nederland, 
wat de bevolking aangaat, staat zij  thans als No. 8 op 

de ranglijst . e onmiddellijk e nabijheid van een luxe stad 
als n g belet een groote ontwikkeling. Toch wordt 
alles in gereedheid gebracht om vele duizenden bewoners 
een waardige inwoning te .verschaffen. Verschillende krot -
ten werden opgeruimd en in de plaats daarvan kwam een 
frissche, ruime arbeiderswijk tot stand, en thans wordt weer 
een tweede verbetering op groote schaal voorbereid in een 
zeer  dichtbevolkte wijk ten noorden van de -
straat. 

Na deze met aandacht gevolgde rede hield de ingenieur 
van gemeentewerken te , de heer  J. . E . , 
een causerie over  „d e verruimin g van den hoofdverkeers-
weg te . j  behandelde daarbij  vooral het tech-
nisch gedeelte van het tot stand komen der  groote bouw-
werken, welke in de laatste jaren verrezen. 

Ook deze voordracht vond veel belangstelling. 

Na het noenmaal werd een rijtoer  door  de stad gemaakt 
en verschillende oudere en nieuwere bouwwerken bezich< 
tigd. 

Na den gemeenschappelijken maaltijd werden de deel-
nemers aan de vergadering des avonds officieel door  Bur-
gemeester  en Wethouders en een aantal leden van den 
Gemeenteraad ten Stadhuize ontvangen. 

e toespraak van dien burgemeester, jhr . e Gijselaar, 
werd beantwoord door  den heer  Van , oud-directeur 
van gemeentewerken te Amsterdam. 

Vervolgens werd het Stadhuis bezichtigd, waarna de 
avond verder  werd doorgebracht in den tuin van „Zomer -
zorg" , waar  het muziekkorps van het  reg. infanterie 
een concert gaf. 

n tweeden dag werd eene huishoudelijke bijeenkomst 
gehouden, ter  bespreking van het rapport der  commissie 
in zake nauwere aaneensluiting tusschen de technische ge-
meente-ambtenaren, waarover  de gevoelens verdeeld waren. 

e besprekingen over  dit rapport hadden tot uitslag,| 
dat de bestaande toestand gehandhaafd blijf t en geen bond 
wordt opgericht. 

n de plaats van den heer , uit n 
— die daarvoor  had bedankt — werd voortaan met de 
samenstelling van de lijst van de aangeslotenen belast 
de heer  Brinkma n Visser, te Zutphen. 

s namiddags werd met extra trams een tocht gemaakt 
naar k aan Zee, waar  het stoomgemaal van -
land werd bezichtigd, en vervolgens naar  Oegstgeest, al-
waar  men onder  leiding van den geneesheer-directeur  der 
gestichten Endegeest, t en 1 Voorgeest deze ge-
stichten doorwandelde. 

e samenkomst werd daarna in „Zomerzorg "  te -
den ontbonden. 

Dambebouwing . 

n de g van  Juni j.1. is goedgekeurd de 
voordracht, om het door  afbraak vrijgekomen bouwterrein^ 
tusschen Nes en de plek waar  ongeveer  het vroegere poortje 
stond, ter  bebouwing, in erfpacht, uit te geven aan de 
firm a , de bekende naaimachinezaak, tot voor 
kort gevestigd in de Warmoesstraat. 

e firm a laat op het terrein een gebouw plaatsen, dat 
ontworpen is door  den architect y E l t e Phzn. 

Voordat de d de voordracht aannam, was het ont-
werp vooraf gezien en goedgekeurd door  de -
sie, die, zooals men weet, tot taak heeft alle aan den 

m te stichten gebouwen te beoordeelen. 
Wi j  geven hierboven een reproductie van het gebouw, 

het eerste dat aan den nieuwen m verrijzen zal. 
t gebouw heeft eene oppervlakte van 497 2 . en 

wordt opgetrokken in kleurige roode baksteen met pijler s 
en overig natuursteen van ongepolijst Beiersch graniet. 

t geheel is onderverdeeld in twee groote hoekwinkel-
huizen en een middenhuis met eenen grooten vóór- en 
achterwinkel. 

t hoekhuis, grenzend aan het Beurspoortje, wordt met 
het bovengedeelte van het middelste huis door  de firm a 

n in gebruik genomen. t overige gedeelte wordt 
verhuurd. 

t zal voldoen aan de eischen van modernen winkel-
bouw als: , centrale verwarming, electrisch 
licht , lift , enz. t wordt gebouwd onder  leiding van den 
architect. 

Wi j  spraken boven van het „poortje" . n weet dat 
bij  den nieuwen Vijgendam, ongeveer  op dezelfde plek van 

het oude Beurspoortje, een doorgang naar  het , als 
passage gedacht, behouden blijft . t nieuwe poortje, dat 
dus tusschen het n en de bebouwing van het 
overschietende terrein-Vijgendam komt, zal gebouwd worden 
door  den eventueelen eigenaar  van laatstgenoemd terrein. 

t spreekt vanzelf, dat de bouwtrant in overeenstemming-
met de begrenzende gebouwen zal zijn. 

Waarschijnlij k iets heel gewoons, waarvoor  al dat gedoe 
en geschipper  niet noodig is, en wij  zullen denkelijk wei 
tevreden mogen zijn, wanneer  het geheel ongeveer  uitvalt , 
zlooals het bovenafgebeeld ontwerp belooft te worden: „Ganzt 
gut, aber  nichts Besonderes". 

* 
t bovenstaande regelen begeleidde een paar  weken 

geleden het „(Nieuws van den "  de afbeelding waarvan 
hierboven een reproductie op verkleinde schaal gegeven 
wordt, evenwel duidelij k genoeg om onzen lezers een denk-
beeld te geven van het eerste bouwwerk, dat op het thans 
nog met kuilen doorploegde en met puinhoopen overdekte 

n verrijzen zal. 
Wij  vernamen daaromtrent reeds de opmerking „Ganz gut, 

aber  nichts Besonderes"  en moesten erkennen, dat die ons 
volkomen juist voorkwam. Ongeveer  gelijktijdi g verscheen 
in de dagbladen het advies door  de -
ntissie aan B. en W. van Amsterdam ingediend, omtrent 
de adressen, door  verschillende kunstenaarsverenigingen 
met betrekking tot de bebouwing der  gronden aan en nabij 
den . e Bouwwereld leverde op dit advies een nog 
al rake critiek en het wijdloopige stuk maakte ook op 
ons den indruk van een slappe groc, ofschoon met groote 
zorg bereid en min of meer  een meesterstukje van water-
in-den-wijn-doenerij. Was een enkel commissielid soms wat 

d met den wijn, blijkbaar  deed een ander  dan onmiddel-
lij k een flink e scheut water  in den bowl en werd het 
mengsel daardoor  wat te bleek van kleur, dan deed men 
er  blijkbaar  voorzichtig weer  wat wijn bij ; en zoo zijn de 
Paperassen vermeerderd met een stuk dat de oplossing van 
het k niet veel verder  zal brengen. 

Wat moet daarvan terecht komen van al die drukte, al 
die adressen en rapporten vol meer  of minder  hoogge-
zinde beschouwingen ? 

s P r i j s v r a g e n . 

S N E N VOO -

E . 

t volgende adres is ingediend: 
Aan 

e Excellenties, de s van Binnenlandsche 
Zaken, Btuitenlandsche Zaken, Justitie, Waterstaat, -
bouw, l en Nijverheid, Oorlog, , Financiën, 

. 
Excellentie, 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst te Am-

sterdam, 
het Genootschap ,,Architectjur a et Amicitia "  te Amster-

dam, 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  tc -

dam, 
en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amster-

dam, 
dat zij, in verband met de belangrijke bouwwerken, wel-

ke door  Uw t worden voorbereid, de vrijhei d 
nemen het volgende onder  Uwe aandacht te brengen: 

Algemeen wordt de wenschelijkheid gevoeld, dat er  bij 
het tot stand komen van de groote, monumentale gebou-
wen naar  gestreefd moet worden, dat deze aan dc moge-
lij k hoogste architectonische eischen zullen voldoen. 



e bouwwerken toch zijn  ware monumenten van 
onzen tijd , bestemd om  te geven  stand en de 
ontwikkelin g der  hedendaagsche bouwkunst als beeld van 
onze cultuur ; en meestal gelegen op voorname punten in 
stad  land, zijn zij  van overwegende beteekenis voor 
de schoonheid van het stadsbeeld waarvan zij  deel uit-
maken. 

s het dus een eisch voor  particulieren, dat zij  bij  hunne-
plannen voor  zoodanigen bouw zich hiervan rekenschap ge-
ven en daarnaar  regelen fde keuze van den bouwmeester 
'die deze bouwwerken zal ontwerpen en dc uitvoering ervan 
zal leiden, des te zwaarder  rust deze verplichting op dc 
overheid, die in dezen werkelijk eene roeping tc vervullen 
heeft en geen middelen ongebruikt mag laten zich op de 
best mogelijke wijze van dezen plicht tc kwijten. 

t is daarom aan bedenking onderhevig, het groot aan-
tal monumentale bouwwerken dat door  de g van 
stad en land wordt gesticht, altij d te doen ontwerpen door 
eenige weinige ambtenaren. t is het ongewenscht, 
en- in hooge mate belemmerend voor  eene gezonde cn 
alzijdige ontwikkeling van de Nederlandsche bouwkunst. 
dat voor  hare meest monumentale uitingen voortdurend 
en stelselmatig ongebruikt worden gelaten dc vele n iet 
ambtelijke architectonische krachten in den lande, wier 
werken  streven getuigen dat onder  hen gevonden wor-
den, de dragers der  beginselen, die eene juiste en har-
monische ontwikkeling der  moderne bouwkunst kunnen 
waarborgen. 

Aanleiding tot het bovenstaande vinden ondergetceken-
den in de plannen voor  den bouw van eenige hoogstbe-
langrijk c bouwwerken, uitgaande van de ; waar-
toe in  eerste plaats genoemd moeten worden: het nieuwe 
Postkantoor  te , het (nieuwe Gebouw van de 
Tweede r te 's-Gravenhage, de s van Wa-
terstaat, , Nijverheid en , eventueele Paleis-
bouw tc Amsterdam en te 's-Gravenhage, w te 

m en het nieuwe Postkantoor  van Utrecht. 
t zij  ondergeteekenden vergund wegens den urgenten 

aard van het onderwerp meer  speciaal bij  de voorberei-
ding van den bouw van het nieuwe Postkantoor  te -
dam stil te staan en ten dezen te wijzen op het door  het 
Gemeentebestuur  van m gegeven voorbeeld tcit 
aanzien van de stichting yap het s aldaar, waar-

 een prijsvraag werd (uitgeschreven. 

n verband daarmede meenen londergeteekenden er  op 
te mogen aandringen dat ook voor  het te stichten Post-
kantoor  de medewerking van den particulieren architect wor-
de i ngeroepen, 't zij  op gelijke wijze als voor  het raadhuis 
geschiedde, 't zij  op andere wijze, b.v. door  vrij e opdracht 
of langs den vaak en met succes toegepastcn weg eener 
Openbare prijsvraag. Gewezen moge ten dezen opzichte 
worden op de totstandkoming op die wijze, vooral in het 
buitenland, van vele belangrijke bouwwerken als: het 

m tc Amsterdam, het plan voor g 
te Amsterdam, de Schouwburg te , het -
daggebouw te Berlijn , het Parlementsgebouw te , 
het Gebouw van de County Council te , het -
huis van Weenen, het Parlementsgebouw te Buda-Pest,

n der  verschillende Amerikaansche Staten,
Grand-Opéra te Parijs, de nieuwe Opera te Berlijn , Schouw-
burgen te Frankfort , Stuttgart, , . Academie 
van Beeldende n k te Berlijn , Stations

, Basel, Frankfor t en , de kerk  Sacré 
Coeur  te Parijs, enz. enz. 

, waarom ondergeteekenden, ten volle overtuigd 
van Uwe belangstelling tc dezer  zake en van Uwen wensch 
de ontwikkeling der  moderne bouwkunst krachti g te wil-
len bevorderen, U met den )mcestcn aandrang in overwe-
ging geven om voor  dc stichting van monumentale bouw-

werken, de medewerking ook van den particulieren archi-
tect in tc roepen. 

't Welk doende, enz. 
Voor  het r  der j  tot Bevor-

 der  Bouwkunst, 

A .  G.Bzn., Voorzitter . 
J. , Secretaris. 

Voor  het „Genootschap „Architectur a et Amicitia'' , 
. A. , Voorzitter . 

JA N E , Secretaris. 
Voor  de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap'', 

. O T T E N , Voorzitter . 
N E , Secretary 

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

C. N. VA N , Secretaris. 
Amsterdam, . 

. 
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L L e e s t a f e l . 

G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e. 
Adres in zake prijsvragen voor  belangrijke regeeringsgebouwen. — Toren-
bouw te Vlissingen. — Verslag van de g van
Juli

k . Aanteekeningen bij  een tweetal gebouwen van 
den architect J. F. Staal Jr. , door  J. Gratama. met afbeeldingen. 

t B r i e l s c he Schelpkalktrasmeel, door  Prof. J. A. van der s 
C o n g r es voor  Openbare Gezondheidsregeling. 
C o n g r es Artistiqu e l te Parij s (slot). 

n s t u k k e n. Solidariteit door  W. de Jong Arch . 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

t s t a d i on te Stockholm, Arch . Torben Grut (vervolg) met af-
beeldingen. 

T r a p p e n . 

. Naar  aanleiding van de baksteententoonstelling door 
C. J. s en Jan de . 

e e opgravingen in Griekenland onder  leiding van 
Prof. . C. W. Vollgraff , door  A. E. W. v. d. Pluim. 

Proef met brandvri j  rieten dak. 

E  No. e G r i e k s e kunst in de schatting 
der  Grieken zelf, door  J. Berlage (slot). 

B o uw aar  de w e rk uit de «Groszherzogliche r  kunstkera-
mische Werkstatten» te , met afbeeldingen. 

e e opgravingen in Argos, door  W. van der  Pluym. 
e p laat. t dezer  dagen geopende  te Bbri -

cum, Arch i . 

E  No. e G o u v e r n e m e n t s g e b o u w en in 
Nederlandsch . Voordracht gehouden in de vergadering van de Af-
deeling voor  Bouw- en Waterbouwkunde van t  door  Prof. 
W . Elenbaas c. i., met afbeeldingen. 

t s c h o o n h e i d s b e g r ip bij  ingenieurs-bouwwerken, door  A 
Plate c. i., met afbeeldingen. 

 A l g e m e e ne Vergadering der j  van Nijverheid 
te t (slot). 

n s t u k k e n. Gesplitste telefoonaansluitingen, door  11. 
W . Snijders w. e. i., met naschrift van C. E. van der  Bil t c. i. Golf-
vormige afslijtin g van spoorstaven, door  P. . n c. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. - Ter 
aanvaarding. — e afgetreden en nieuwe functionarissen. — Verslagen 
van vergaderingen. — s over  ketelwatercirculatie en de s auto-

 ketelwater-circulator. — e ontwikkelin g van den kazernebouw-
— Vragenbus. — Gemengd. 

E  No.  W e l k o m in Brabant's . 
A f d e e l i n g s v er  s 1 a g en. m  Juli

E E E No. t bakken van 
dakpannen in gasovens. — Verhardin g van Cementmortels bij  vorst. -

t vervaardigen van sanitaire artikelen. — e inwerkin g der  vuurgas-^n 
op de kleiproducten. — Stof bestrijding op klinkerwegen. — -
lingen. 

. No.  Over  de thans gesloten baksteententoonstelling vinden 

w i j  in het tweede Juli-numrcer  twee artikelen, die als slotbeschouwingen 
kunnen gelden en waaruit blijke n kan, dat men met het behaalde succes 
tevreden is. Verder  komen hier  nog voor  het vervolg van het artikel : t 
Steenbakkersbedrijf in Amerika, alsmede: Beschouwingen over  het verloop 
dat in de toekomst onze Steenindustrfe nemen zal, door . Jacob Bührer 
te . 

e overige inhoud is van minder  direct belang voor  de baksteenfabri-
catie. Wel is een stukje, over  beschadigingen van een gebouw in gewapend 
beton door electrolytische inwerking, op zich zelf niet onbelangrijk, maar 
ter  aanprijzing van baksteen in plaats van gewapend beton treft het geen _ 

E G No. e Arbeit der -
m is si on  und der  neue f für  die Schelde-

g (slot) met afbeeldingen. 
r  aus dem N e c k a r t a 1 (slot) met] afbeeldingen en losse 

plaat. 
No.  Zur  Ausführung gewahlter  Entwur f für  den Neubau einer 

e nebst Pfarr - und Gemeindehaus der  St. Pauli-Gemeinde auf dem 
André-Platz in C h e m n i t z. Arch . h Straumer, met al beeldingen 
en losse plaat. — Zur Freilassung des T h e a t er  - P l a t z es in -

g des «Vereins r » in Stuttgart. 
s Schaubild im Wettbewerb, door s Freude. 

T S OU  & W No.  Opvallend is in den laatsten tij d de 
belangstelling, in velerlei tijdschrifte n aan den dag tredend, in de oude 
Nederlandsche kasteelen. 

n tij d verwaarloosd of slechts om hun historische beteekenis gewaar-
deerd, ziet men ze thans weer  afgebeeld en uitvoerig beschreven in alle 
onderdeelen, die van eenig belang schijnen uit een archeologisch en cul-
tuurhistorisch oogpunt. e afbeeldingen zijn vri j  wat beter  dan vroeger 
door  de vorderingen der  photographie en der  reproductie, de beschrijvingen 
hebben meer  waarde wegens een meer nauwgezette studie in archieven en 
zoo ontstaan de lezenswaardige monographieén, gelijk de heer . . 
Werner  er  in dez; aflevering een geeft van het kasteel . t artikel 
neemt nagenoeg het geheele nummer in beslag. 

e rubriek «Toelichting bij  de Platen« geeft nog eenige afbeeldingen 
met beschrijving van het landhuis «de e Vuursche« te Baarn. 

N , vastgesteld in de vergade-
ring van t  van de Afdeeling voor  Bouw-en Waterbouwkunde 
van het k t v an , met aanteeke-
ningen door . f c.i. 

Bovengenoemd boekje verscheen onlangs bij  den uitgever . J. V e en 
te Amsterdam en mag zeker  een onmisbare aanvulling heeten voor  de 
verschillende technische voorschriften in het bouwvak in gebruik. e be-
werker  is blijkens den titel : . bij  het Gemeentelijk Bouw- en Woning-
toezicht te Amsterdam voor  Gewapend-Betonwerken, waarschijnlij k wel 
specialiteit op dit gebied. Vele bouwkundigen zijn nog min of meer  leeken 
in de gewapend-betonconstructie en daarom zijn de aanteekeningen, bij  de 
voorschriften gevoegd, menigeen welkom. e aanteekeningen zijn korten 
zakelijk ; de voorschriften zelf zijn met zorg samengesteld, zoodat zij  weinig 
toelichting noodig hebben. e practij k zal moeten leeren in hoeverre zij 
bruikbaar  zijn en blijvende waarde hebben, maar  wij  twijfelen er  niet aan 
of zij  zullen voor  geruimen tij d in de bestaande behoefte kunnen voorzien. 

E N VOO E G V A N 
N N G E W A P E N  B E T O N , van toelichtingen en aanteekeningen 

voorzien door  J. . S c h a a d. 
Ofsehoon de titel van dit boekje eenigszins anders luidt dan dien van 

het vorige is de hoofdinhoud, gelijk de lezer  zal begrijpen, precies dezelfde. 
Alleen zijn hier  de aanteekeningen van de hand van den r  v. h. 
(Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te Zwolle, van wien wij  niet weten 
of hij  als een specialiteit beschouwd kan worden. Uit de aanteekeningen 
meenen wij  echter  te zien. dat de bewerker  als practisch man de voor-
schriften grondig bestudeerd heeft. 

Ook dit boekje, waarvan de uitgave bezorgd werd door  de N.V. W e d. 
.1- A h r e n d &  Z o o n ' s Boekhandel en j  te Amster-
dam, zal dus zijn weg wel vinden, maar  het is toch jammer, dat beide 
bewerkers en uitgevers niet hebben samengewerkt, zoodat nu twee con-
curreerende uitgaven zijn ontstaan, waar  wij  het best met eene zouden 
hsbben kunnen doen. 

 E N . g voor  de Theoretische 
en Practische Behandeling van s door  A. W. C.  w a r s c.b.i. 

Wi j  hebben hier  een andere recente uitgaven van de firma  W e d. J. 
A h r e n d &  Z o o n ' s Boekhandel en j  voor  ons, 
waarmede zij  oogenschijnlijk met zichzelf concurreert. s nog onlangs 
verscheen bij  haar  het groote werk van Noorlander, maar reeds enkele 
inzage van het thans bedoelde boek. waarvan het eerste deel verscheen, 
doet ons gewaar  worden hier  met een werk van geheel anderen aard te 
doen te hebben. e handleiding wordt door  den r  der . T . S. 
voor  de Bouwkunde te Utrecht blijkbaa r  geschreven, om te dienen bij  het 
onderwijs aan de genoemde inrichting , evengoed als leidraad voor  den 
'eeraar, die er  nog heel wat bij  zal kunnen vertellen, als als memorandum 

voor  den leerling, die er  zijn aanteekeuingen bij  kan maken. Wi j  maken 
dit op uit den zeer  elementairen vorm van behandeling, waarbij  toch naar 
volledigheid is gestreefd. t werk zal bestaan uit dri e deelen; dit eerste 
deel geeft alleen inleiding, het tweede zal vaste en beweegbare bruggen 
en andere waterbouwkundige constructies behandelen en in het derde zal 
gehandeld worden over  de ijzer-constructies in de burgerlijk e bouwkunde 
en over  het smidswerk. Wi j  zien met belangstelling de verschijning der 
volgende deelen tegemoet en hopen dan op deze uitgave terug te komen. 

T N E N E N V A N S W A T T , door . de 
V r i e s uitgave van . E.  1 u w e r te . 

t zal niet iedereen bekend zijn. dal men op een fabriek bij  Birming -
ham nog de firmanaam James Watt &  Co. lezen kan en deze firma  ook 
nog werkelij k bestaat, doch ook al ware dit niet het geval en de naam 
van dezen man in de plaats waar  hij  leefde en werkte vergeten geraakt, 
evenmin als dien van Columbus of van Newton zal de naam van James 
Watt ooit zijn wereldvermaardheid verliezen of zien verkleinen. Ofschoon 
het leven van Watt reeds in bijzonderheden bekend is vond de schrijver 
aanleiding tot het opstellen dezer  nieuwe biographie door  de gelegenheid, 
waarin hij  gesteld werd, om vrijelij k gebruik te maken van het belangrijk 
Watt-museum, waarvan de bekende fabrikan t George Tangyes eigenaar  is. 
en waarin zoowat alles verzameld is, wat van James Watt is bewaard 'ge-
bleven. 

t deze authentieke gegevens voorzien, schreef hij  voor  de -
cele Gids"  van . S. Stokvis &  Zonen eenige losse schetsen over  het leven 
van James Watt. 

e schetsen zijn thans in boekvorm verzameld en dit boekje vormt 
een belangrijke bijdrage tot de kennis van het eerste tijdvak van de his-
tori e der  stoommachine, die ieder  technicus gaarne bezitten zal, en zich 
voor  den billijke n prij s van een gulden kan aanschaffen. 

E N Nos.  en  Van  r. B a e r 's maand-
schrift , uitgave van J u l i u s n te Stuttgart liggen de nu Ti-
mers van . Juni en fuli nog onbesproken. t r  is gewijd 
aan het werk van r  kunstenaars. Wi j  treffen daaronder  allereerst 
aan n r  met een paar  belangrijke bouwwerken o. a. de -
ner  Bank te . r  schijnt weder  naar  den barokstij l terug te 
gaan, althans in de buitenarchitectuur. Wi j  vinden hier  ook eenig klein 
werk van Frit z Schumacher, die ook tuinarchitect is. zooals blijk t uit af-
beeldingen van een parkaanleg aan de Bergstrasse. Verder van s Erl -
wein een paar  interieurs van het s te . Geheel in den geest 
der e zijn de beschilderingen, door  P. Perks ontworpen voor 
het s te Chemnitz. 

e Juni-allevering opent met een artikeltj e over  Prof. Paul r  te 
t en diens werk. waaruit blijkt , dat de e Bauformen de 

bakens gaan verzetten t werk van r  toch wordt aangehaald als 
een bewijs, dat de architectonische vorm van den alleilaatsten tij d zich 
minder  onderscheidt door  verrassende nieuwheid, dan door  onafgebroken 
door  den tij d erkende en onder  den invloed van den geest des tijd s staande 
traditie . e meesters van groote en onmiskenbare verdienste, die zonder 
omzien al het oude als afgedaan beschouwden en stoutweg voor  nieuwe 
problemen geheel nieuwe vormen zochten, zijn zeldzaam en eenzaam ge-
worden. t is een weinig bemoedigende bekentenis: zij  steekt donker  af 
tegen de uitbundige lofspraken, waarmede vroeger  de modern; zoekers be-
groet zijn. Ook bij  het werk van den Berlijnschen architect Edgar g 
wordt gewezen op een kentering en verklaart . s Schulze, dat op 
den overdreven eenvoud, de zuiverste en nuchterst uitgesproken doelmatig-
heid van architectuur  en meubel, thans gelukkig de reactie gevolgd is. 
Waai die reactie ons nu weder  heen zal voeren is echter  uit s werk. 
dat zich niet onderscheidt door  bijzondere originaliteit , moeilijk op te maken. 

t Juli-nummer is wel het belangrijkste van de drie hier  besprokene. 
n treffen wij  aan eene serie afbeeldingen van de e arbeiders-

koloniën Altenhof. Alfredshof, . r e en Em-
scher , alles werk van het e bouwbureau te Essen, dat 
onder  leiding staat van Baurat . Schmohl. Er  is in deze nieuwere koloniën een 
enormen vooruitgang op te merken vergeleken bij  de oudere en interessant 
is ook de vergelijkin g met de door  Curje l en r  gebouwde arbeiders-
stad van de - en Staalwerken Georg Fischer  te Scbaffhausen. Ook 
hiervan wordt een serie fraaie afbeeldingen gegeven. e e kolo-
nies hebben met hun kleine afzonderlijke woningen een meer  landelijk 
karakter , terwij l Curjel & r  het systeem van gtoote bouwblokken met 
vele woningen hebben toegepast, hetgeen iets meer  monumentaals aan hun 
stad geeft. Evenwel is het hun gelukt het kazernckarakter  in de bouwblok-
ken te vermijden, terwij l grooter  open ruimten gereserveerd korden worden 
dan bij  het e kleinwoning-systeem mogelijk was. Beide systemen 
hebben hun voor- en nuleelen. maar  beide voorbeelden zijn te beschouwen 
als bijdragen van waarde voor  de oplossing van het overal aan de orde 
zijnde woningvraagstuk. 

E T UN N No.  en  Van A l e x a n de r 
s maandschrift bevat de Juni-allevering afbeeldingen naar  werk 

van de schilders o Putz en a Caspar  Filser. Van eerstgenoemde kon 
men op de Vierjaarlijksch e te Amsrerdam een typisch werk vinden van 
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meer waarde, zouden wij  zeggen, dan de ruwe olieverfschetsen, want meer 
dan schetsen zijn het grootendeels niet, die men hier  vindt afgebeeld. Filsers 
landschappen zijn aantrekkelijker  en beloven meer  voor  de e schil-
derkunst. 

e figurale kunst van l-'ranz , den beeldhouwer van het Volkeren-
slag-monument te , moge rij k zijn aan kracht van uitdrukking , zij 
lijd t o.i. in bedenkelijke mate aan overdrijving . t heeft er  wel iets van 
of . voor  zijn composities van het mensenbeeld, slechts olifanten 
en rhinocerossen als modellen tot zijn beschikking heeft gehad. Wi j  be-
twijfelen of zijn opvatting van monumentale sculptuur  even duurzaam zal 
blijke n als het materiaal waarin zijn werk wordt uitgevoerd. 

Van bouwkunst geeft deze aflevering een paar  landhuizen in de k 
van h Straumer, typen van landelijken eenvoud, die hier  niet mis-
plaatst is. en ten slotte een goed voorbeeld van een modern stationsgebouw 
namelijk dat van , gebouwd door . Fr . Pützer aldaar. 

t [uli-nummer opent met een overzicht der  groote r  kunst-
tentoonstelling, waaruit wij  den indruk krijgen , dat onze Amsterdamsche 
Vierjaarlijksch e belangwekkender  is. 

Architectuur  geeft dit nummer eigenlijk niet. tenzij  men de decoratie van 
de krypt a der  Sophiakerk te n van Erlwein en Paul r  en de 
inrichtin g van het Café ..Zur  grossen Tabakspfeile"  van Cesar  Poppovits 
te Weenen. daaronder  wil rangschikken. 

Van meer  betang schijnt ons een artikeltj e van . E. W. Bredt getiteld 
..Stagnation als , een noodkreet, blijkbaa r  geslaakt met het oog op 
de zich vertoonende re.ictie. die naar  de oude stijlen zal terugvoeren. 

t gevaar  is niet denkbeeldig, dat wij  staan aan den vooravond van 
eert tijdper k van versteening. zooals inzonderheid de e kunst er 
meer  gekend heeft. e tijdsomstandigheden schijnen er  toe mede te werken 
en misschien kan alleen het weder  meer  op den voorgrond treden van de 
persoonlijkheid des kunstenaars hier  redding brengen. 

r  schrijf t . Walter  Georgi te n in dit nummer een 
lezenswaardige bijdrage. 

Gemeng d Nieuws . 
Q 

mmmm 

— Te  zijn op het terrein der  in aanbouw zijnde papierfabriek 
der  firm a Van Gelder  &  Zonen bij  het plaatsen van de ijzeren muurgebin-
teu voor  het betonwerk van het ketelhuis, bij  de electrische centrale, door 
het breken van een kabel alle gebindten ineengestort. Vier  arbeiders, die 
daar  bovenop aan het werk waren, kregen bij  de instorting min of meer 
ernstige kwetsuren : o.a. de achttienjarige . Vos. uit Wagenirgen, wiens 
toestand zich aanvankelijk zoo ernstig liet aanzien, dat hem de . . Sacra-
menten der . kerk werden toegediend en hij  per  brancard naar  zijn 
woonplaats Wageningen werd gebracht. 

e materieele schade is aanzienlijk. 

Naar  wij  vernemen is de rechterlijk e macht uit Arnhem reeds ter  plaatse 
geweest om een onderzoek in stellen. 

t is goed. maar  een rechterlij k onderzoek maakt ons in dergelijke ge-
vallen gewoonlijk niet veel wijzer. 

Er moest een technisch lichaam zijn. bevoegd, om hier  te onderzoeken, 
hoe het mogelijk was, dat het breken van een enkelen kabel zulk een ca-
tastrophe kon teweegbrengen en cf de uitvoering van het werk hier  we' 
aan bevoegde handen was toevertrouwd. Nu wordt misschien een opzichter 
of onderbaas wegens grove nalatigheid veroordeeld, maar  de grove nalatig-
heid hnnner  superieuren buiten beschouwing gelaten. 

. Een aantal ingezetenen, van oordeel, dat een overbrugging 
van de Waal, ten Oosten van de Belvédère, vrijwe l alleen het doorgaand 
verkeer  zal ten goede komen en in strij d met het belang van de gemeente 
zou zijn, hebben een adres bij  den raad ingediend, waarin zij  verzoeken 
het thans aanhanging plan niet aan te nemen, doch nieuwe onderhandelin-
gen te openen. Adressen van adhaesie zijn op verschillende plaatsen ter 
teekening neergelegd. 

n heeft de Burgerij-commissie voor  Waaloverbrugging een motie 
aangenomen, waarin zij  verklaart zich geheel te vereenigen met het voor-

stel van B. en W. tot het bouwen van een vaste brug over  de Waal ter  hoogte 
van het , ten oosten van de Belvedère. 

V a n een b r u g , d i e n i et o p en k o n . 

r  de warmte kon dezer  dagen naar  het »U. « bericht, de Vaaltbru g 
niet opengedraaid worden. t bleek, dat het over  de brug leidende tram-
spoor  door  de hitte dusdanig was uitgezet, dat de brug klemde. t ver-
eende krachten is ten slotte, na langdurige vruchtelooze pogingen om de 
gedeeltelijk geopende brug heen en weer  te krijgen , de brug weer  gesloten 
kunnen worden. t scheepvaartverkeer  geraakte dientengevolge gestremd. 

e incidenten zijn doorgaans voor  het straatpubliek wel verma-
kelijk , maar  men moest dat zoo niet in de krant zetten, want dat geeft den 
schijn, alsof onze hedendaagsche bruggen- of tramwegbouwers geen notie 
hebben van uitzettingscoëfficiénten en dit zou toch wat erg zijn in de stad 
waar  onze eerste e Technische School gevestigd is. 

Industrie - en H a n d e l s a d r e s s e n . 
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De Paleis-Raadhui s quaestie . 

Zooals men weet, heeft prof. dr. . Brugmans een on-
derzoek ingesteld naar  de vraag of het Paleis op den 

m als het eigendom van den Staat dan wel als het 
eigendom van de gemeente moet worden beschouwd. 

Prof. Brugmans iheeft, naar  wij  in het "  lezen, 
thans dat onderzoek geëindigd. e slotsom waartoe hij 
kwam, is: 

n  heeft koning k het gebouw eenvoudig 
in zijn bezit genomen, met welk recht blijv e in het midden 
gelaten. n kan dus aannemen, dat het rijkseigendom 
was. Na den val van koning k gingen de rechten 
op keizer  Napoleon over. Na den val van Napoleon gingen 
diens rechten op de nieuwe nationale regeering over, met 
andere woorden ook op Willem . e stond het gebouw 
op r  weer  af aan de stad Amsterdam, 
met het verzoek om eenige vertrekken voor  hem disponi-
bel te houden. Ten slotte besloot de raad van Amsterdam 
op  Januari  om het gebruik van het aan de stad 
teruggegeven paleis voorloopig aan den souvereinen vorst 
aan te bieden. 

Op deze feiten rust de tegenwoordige toestand van het 
Paleis. e rechtsquaestie, die hierbij  gesteld kan worden, 
l s . volgens prof. Brugmans, niet de hoofdzaak. 

Ziedaar  het negatief resultaat van een met nogal veel 
°phef aangekondigd onderzoek,- waarvan wij  toch nog iets 

 meenden te mogen verwachten dan  slot-
som, die met een nul uitkomt. 

Twee dingen maken in bovenstaand bericht, dat in alle 
bladen gecirculeerd heeft, een vreemden indruk . n z:ni 
er  ten eerste uit opmaken, dat de professor  op grond van 
eenige algemeen bekende feiten, maar  aanneemt wat 
te bewijzen was en dit zou voorwaar  met recht een vreem-
de methode van historisch onderzoek genoemd kunnen wor-
den en ten tweede schijnt het ook wel wat gemakkelijk, 
zich van de rechtsquaestie af te maken, door  eenvoudig 
te verklaren, dat die maar  bijzaak is. 

Wi j  veronderstellen, dat wanneer  Prof. Brugmans de po-
vere uitkomsten van zijn onderzoek, met de stukken, die 
door  hem geraadpleegd zijn. zal hebben gepubliceerd, wel 
blijke n zal, dat de voorstelling, die bovenaangehaald bericht 
van dat onderzoek geeft eenige wijziging zal moeten on-
dergaan, al schijnt het ook nu reeds vast te staan, dat het 
werkelij k n ie ts heeft opgeleverd. 

s de beschouwing, die het ,,Nieuws van den " 
dezer  dagen, naar  aanleiding der  mededeelingen in het 

, publiceerde is daarom van eenig belang, 
omdat, gelijk bekend is, het „Nieuw s van den "  de 
zaak maar  liefst laten zou, zooals zij  is. 

Wi j  laten die beschouwing hier  volgen: 

e pogingen van prof. Brugmans, om het licht der  ge-
schiedvorsching te laten schijnen in deze netelige quaestie 
— die nu ten minste voor  een poos van de lucht was ge-
bleven — verheugen zich in de bijzondere belangstelling 
der s voor  ,,de teruggaaf van het " e 

VOO N X A CO A  S T  it ) A . 



hoogleeraar  was nog druk bezig, toen reeds het een en 
ander, geheimzinnig en voorbarig, verluidde. Nu is hij  na-
genoeg klaar  met zijn onderzoek en een medewerker  van 
het "  schrijft , gelijk wij  kortelij k vermeldden, een 
relaas, dat niet veel minder  dan een bladzijde van die cou-
rant beslaat. 

Wel beschouwd echter  — dit moge vooropgesteld wor-
den — is het gewicht van dit stuk omgekeerd evenredig 
aan zijn omvang. e vraag was toch, of prof. Brugmans, 
die natuurlij k overal toegang had, n ieuwe fe i ten zou 
ontdekken, waardoor  de oude quaestie kon aangevat wor-
den van een nieuw standpunt, en wellicht opgelost. Welnu, 
prof. Brugmans heeft n ie ts gevonden. 

Niets van belang, ten minste, indien de verslaggever 
den hoofdinhoud van het onderhoud goed weergeeft, en 
dat zal wel zoo zijn. Alleen herinneren we ons niet de 
quaestie van den vrijdo m van pers. belasting voor  het pa-
leis, in  aanhangig gemaakt, in dier  voege beschre-
ven te hebben gezien; maar  dat is een punt van onderge-
schikt belang. 

r  het historisch overzicht geeft slechts wat wij  reeds 
wisten. 

Overigens alle hulde voor  deze duidelijk e en onpartij -
dige historische uiteenzetting en alle eerbied voor  de be-
schouwingen, die een geschiedkundige als prof. Brugmans 
eraan vastknoopt. s maar  onderscheid gemaakt wordt 
tusschen die t wee: nieuwe fe i t en (die er  niet zijn) en 
b e s c h o u w i n g e n, waarmee men 't niet eens behoeft te 
wezen. 

Zoo zegt prof. B. dat de juridische quaestie hem „nie t 
bijster  interesseert''. Ons evenmin, maar.... minister' -
kerk denkt daar, gelijk men weet, anders over, want in 
zijn antwoord aan den Amsterdamschen d stelde hij 
juist voorop, dat het gebouw r ij  k s-eigendom is. Prof. B. 
zegt echter: ook al kon het k bewijzen, dat het gebouw 
rijkseigendom is, ,,dan blijf t het zedelijk recht van Amster-
dam op het gebouw niettemin bestaan.''  Waarom toch, aan-
genomen dat het uit vrijen wil „gecedeerd"  en die cessie 
niet formeel herroepen is? Zou. het zedelijk recht moeten 
berusten op het feit, dat in onze dagen een aantal Am-
sterdammers op herstel van den ouden toestand aandrin-
gen — waarbij  zij  anderen tegenover  zich vinden ? 

Prof. Brugmans belooft de stukken, met toelichting, bin-
nen eenige maanden te zullen publiceeren. Wij  mogen dus 
nu volstaan met enkele korte aanteekeningen over  het 
„voorloopi g verslag"  van zijn onderzoek. 

t bevestigt dan, dat de overdracht van het stadhuis 
aan koning k gedwongen fraaiigheid was. r  ook 
dat het gebouw daarna en door  Napoleon als paleis bewoond 
en als rijkseigendom beschouwd is, en de eigendom dus 
inderdaad door  Amsterdam is overgedragen, al ging dit 
ook niet bij  „acte legal."  Prof. B. zegt zelf: „N u wil 
ik aannemen, dat door  de overdracht van  bevestigd 
door  de decreten, het gebouw staatseigendom is geworden." 

r  uit het voorgevallene in  vloeit z.i. voort, dat na 
het herstel der  onafhankelijkheid de regecringsgebouwen 
te Amsterdam niet meer  noodig waren en daarom geeft 
Willem 1, ,het paleis, dat hij  niet meer  noodig heeft, aan 
de stad terug' .

Amsterdam ging, na het optreden van v. p 
en de zijnen in n g „zij n karakter  van residentie-
stad verliezen." 

e souvereine vorst maakte echter  een voorbehoud: hij 
wenschte dat eenige vertrekken in het raadhuis voor  „even-
tueel verblijf "  afgezonderd zouden worden. r  ging nrj 
verder. n weet het reeds uit Colenbrandcr's publica-
tie in de ,,G i d s"  dat het de Engelsche gezant was, die, 
wegens het b e l a ng van A m s t e r d a m, bij  den Vorst 
er  op aandrong toch een deel van het jaar  verblij f te gaan 

houden binnen die stad, cn het gevolg was dat de stad, 
op verlangen van Z. . . het provisioneel gebruik van 
het (geheele) gecedeerde paleis weer  afstond. n dit voor-
nemen van den Vorst is, zegt prof. B. ,,de oorsprong van 
het jaarlijksch e koninklijk e bezoek te vinden." 

En zoo is het dan gebleven. 

t ons dus aannemen, dat als het ware stilzwijgend, 
de b l oo te e i g e n d om aan de stad teruggekeerd i S ) 

dan staat, óók volgens de uitkomsten van prof. Brug. 
mans' onderzoek, de zaak thans zóó, dat de formeele 
teruggaaf van het gebouw aan de stad historisch gebon-
den is aan het voorbehoud i°. van het gebruik van eenige 
vertrekken,  van het provisioneele gebruik van het ge-
heele gebouw door  den souverein. 't Een is niet los ie 
maken van het ander. En uit het medegedeelde blijk t o.i. 
voldoende de bevestiging onzer  vroeger  geuite mcening: 
gaat Amsterdam er  toe over, den Souverein het „provisi -
oneel gebruik"  op te zeggen, zonder  t e g e 1 ij  k e r t ij  d 
ten minste een acquivalent aan tc bieden, dan verbreekt 
onze stad desbewust den band van het jaarlijksch e bezoek, 
en doet daarmee afstand van haar  rang als mede residentie, 
van de hulde die de Souverein aldus jaarlijk s pleegt te 
bewijzen aan de belangrijkste stad des , de . 

Om nog niet te spreken van dc traditi e die zich gedurende 
de eeuw van het koningschap gevormd heeft, en die krach-
tig genoeg is om zeer  velen de associatie van het koning-
schap met het s te doen verkiezen boven een 
scheeve reconstructie der  vroegere stadsregeering, in den 
vorm van een op het oude s zetelend, modern Ge-
meentebestuur. 

Wi j  willen nu niet op dc toegezegde publicatie der  stuk-
ken vooruitloopen, maar  alleen nog even op de juridische 
quaestie terugkomen. 

t bevreemdt ons eenigszins, dat de juridische quaestie, 
iemand als Prof. Brugmans niet bijster  interesseert en wij 
kunnen ons niet voorstellen, dat de moeilijkheid dezer 
quaestie een geleerde zou kunnen afschrikken. Ook zouden 
wij  willen vragen of een juridische quaestie alleen op tc 
lossen is uit geschreven bewijsstukken. s het eigen-
domsrecht is een conventierecht, dat ook door  verjarin g 
kan worden verkregen. r  wij  geven voor  dit geval dade-
lij k toe, dat de oplossing hier  wellicht een veel verder 
gaande studie eischen zou, dan waartoe Prof. Brugmans 
zich geroepen voelde. 

Voor  de omwenteling in  behoorde het Paleis te 
Amsterdam tot de goederen van de n van . 

e administratie van die goederen was, naar  wij  meenen, 
op .  nog niet geregeld en men kan vragen 
met welk recht de Souvereine Vorst er  over  beschikte, 
om het aan de stad terug tc geven. 

s deze teruggaaf op grond van eenig toenmaals geldend 
recht te verdedigen en moet zij  op grond daarvan onom-
stootelijk als wettig worden beschouwd, dan heeft de stad 
Amsterdam reeds destijds vrijwilli g een deel van de ver-
plichtin g op zich genomen, die later  bij  de Grondwet aan 
den Staat is opgelegd, namelijk het ter  beschikking stel-
len van zomer- en winterverblijve n ten gebruike des -
nings. 

t aan zich trekken van deze verplichting, door  den 
Staat sluit niet rechtens het aan zich trekken van den 
eigendom van het Paleis in zich. 

Ziehier  slechts enkele vraagpunten aangestipt, die zich 
in deze moeilijke quaestie voordoen. 

A l heeft nu het Nieuws van den g in dc meening, dat 
dat men de zaak maar moet laten zooals zij  is, wellicht 
velen op zijn hand, dit zal, niet beletten, dat het Paleis-

k toch telkens, wanneer  de omstandig 
heden daartoe medewerken weder  wordt opgehaald en daar-
om komt het ons gewenscht voor, dat eens een der  k"]* " 

stukken uit onzie irechtsgeleerde kringen *) zich geroepen 
mocht gevoelen te trachten de juridische quaestie uit te 
niaken, als het mogelijk is door  het aanvoeren van onom-
stootelijke bewijzen en zijn die er  niet, dan gelooven wij 
haast, dat wij  geneigd zouden zijn, een uitspraak op gezag 
te aanvaarden. t komt er  dan maar  op aan van wien 
zij  afkomstig is.— 

) Toen het bovenstaande geschreven was, kwam ons een berichtje in 
de Telegraaf onder  de oogen, volgens hetwelk B. en W. van Amsterdam 
zouden overwegen, om, nu het historisch onderzoek van prof. dr. Brugmans, 
aangaande de vraag, of het l'aleis op den m als het eigendom van den 
staat dan wel als dat van de gemeente moet worden beschouwd, geëindigd 
is. drie bekende juristen, onafhankelijk van elkaar, de quaestie van uit een 
rechtskundig oogpunt te laten onderzoeken. 

Wi j  zijn zeer  benieuwd, wat dit zal opleveren . 

De militair e gebouwe n te Amsterdam . 
n de dezer  dagen gehouden vergadering van de ge-

zondheidscommissie te Amsterdam is het rapport uitgebracht 
betreffende den toestand der  militair e gebouwen aldaar, 
waarnaar  sub-commissiën een onderzoek instelden. 

Er werd naar  aanleiding van een verzoek van den hoofd-
inspecteur  der  Volksgezondheid door  de heeren dr. C. de 

, dr  .C. C. , dr. C. de n en C. Schcrer 
naar  den toestand van de zickeninrichtingen hier  ter  stcdo 
een onderzoek ingesteld, en zoo werd dan ook het r 

l bezocht. e conclusie over  dit gebouw luidt : 
e indruk , dien het hospitaal maakte, was een gunstige, 

al is de inrichtin g wat ouderwetsch. n moet in aanmer-
king nemen, dat het hospitaal bijna  jaren geleden ge-
bouwd is, toen er  b.v. van centrale verwarming en van 
electrisch licht nog geen sprake was. 

Van de Oranje-Nassau , welk gebouw ruim
jaar  oud is, wordt o.a. het volgende gezegd: 

e vloeren van de soldatenkamcrs zien er  onooglijk uit, 
hetgeen ook wel te begrijpen is, daar  er  in deze vertrekken 
wordt geslapen, gegeten en gepoetst. 

e zolder  ligt onder  de beschoten kap, die met pannen 
gedekt is, en bevat wapenkamers en noodlogies. t lo-
gies komt bij  dc infanterie in gebruik des zomers, wanneer 
de landweer  opkomt; bij  de artilleri e echter  zelden, daar  dan 
veelvuldig van de forten voor  logies gebruik wordt ge-
maakt. e vloer  van den zolder  is belegd met zachte, 
verpoederendc plavuizen. Een aantal ramen dient voor  ver-
lichtin g en voor  ventilatie. 

Privaten en urinoir s zijn in het kazernegebouw niet aan-
wezig, ook niet voor  nachtgebrttik; men behelpt zich met 

 welke onder  de trappen staan, voor  urine-reservoir. 
r  is aanwezig voor  drinkwater  en om tc was-

 Vechtwater  tot doorspoeling der  urinoirs . 
n het algemeen ziet de Oranje-Nassau-kazerne er, wat 

onderhoud van muren en van schilderwerk betreft, bedroe-
vend uit. 

Tot opheffing van de verschillende bezwaren acht de 
sub-commissie het noodzakelijk, dat met het éénkamerstelsel 
wordt gebroken cn dat afzonderlijke eetzalen worden inge-
richt , die ook voor  verder  dagverblijf zouden kunnen wor-
den gebruikt, waarvoor  het achterterrcin ruimschoots ge-
koenheid aanbiedt. Wordt  er  in de toekomst niet meer 
op de slaapzalen gegeten, dan zal ook de minder  smakelijke 
gewoonte, om het brood bij  dc uitreikin g op de kribben 
te leggen, kunnen vervallen. Ook het uitkloppen van klee-
ren en het poetsen van lederwerk cn wapens behoort niet 
'n de slaapzalen te geschieden. Verder  is het noodzakelijk, 
dat nabij  iedere slaapzaal een paar  privaten en urinoir s wor-
den aangebracht voor  eventueel nachtgebruik. 

n behoort in de slaapzalen voor  eene goede luchtver-
Vtrsching gezorgd te worden, door  het aanbrengen van 
aanvoerkanalen voor  versche buitenlucht, voorzien van af-

sluitbare kleppen en tot buiten het dak reikende afvoer-
kanalen voor  dc bedorven lucht, voorzien van luchtzuigers. 

Van de Cavalcrie-kazerne wordt ten slotte gezegd: 
Ook hier  wordt het éénkamerstelsel toegepast en ont-

breekt dus een eetzaal voor  de manschappen. e ventijatie 
op de manschappenkamers is slecht, hoewel ze met een-
voudige middelen door  het aanbrengen van aan- en afvoer-
kanalen, zooals omschreven is voor  de Oranje-Nassau-ka-
zerne, ware te verbeteren. Ook hier  ontbreken bij  de man-
schappenkamers een paar  privaten en urinoir s voor  nacht-
gebruik en treft men de vreemdsoortige plaatsing van de 
kribben als lits-tjumeaux aan, hoewel er  oogenschijnlijk vol-
doende ruimt e voor  een betere plaatsing aanwezig is, wan-
neer  de eettafels met de zitbanken worden verwijderd. 

Wat het logies betreft van de oppassers van de offi-
cierspaarden en in den ziekenstal, komt ons deze inrichtin g 
niet bepaald hygiënisch voor: of men make in de stal-
len een afgezonderd, behoorlijk naar  buitca te ventilcer.en 
vertrek voor  dc oppassers, of men richtc de bewaking 
der paarden anders in, zoodat het slapen in de stallen niet 
meer  plaats vinde. 

e keuken in dc cavalcrie-kazerne, die nu uit een ruim 
vertrek bestaat, is zeker  onvoldoende, er  ontbreekt een 
wasch- of spoelkeuken met bergplaats voor  vaatwerk, cn 
— wat in een cavalcrie-keuken hoog noodig moet worden 
geacht met het oog op vliegen — een behoorlijke provisie-
kamer of-kelder. 

t onderzoek in deze kazernes werd geleid door  de 
heeren mr. J. , dr. C. dc , dr. C. C. -
prat en B. J. Ouendag. 

. de y bracht het uitvoerige rapport uit. 
t zal worden gezonden aan verschillende autoriteiten, 

o. m. den minister  van oorlog, den inspecteur  van de genie, 
burgemeester  en wethouders. 

Onze lezers zullen zich herinneren, dat verleden jaar  door 
de e Gezondheidscommissie een rapport over  den 
toestand der s in dc e is uitgebracht, op-
genomen in ons nummer van  Apri l

Veel notitie heeft de r  van Oorlog daarvan niet 
genomen en het is dan ook zeer  de vraag of met het Am-
sterdamsche rapport meer  zal worden bereikt. 

Voor  nieuwen kazernebouw schijnt men wel wat over 
te hebben, ook voor  het onnoodige, maar  voor  noodige 
verbetering der  oude gebouwen schijnt men bij  Oorlog niet 
veel te gevoelen. 

Als men de aanschaffing van een enkele batterij  sncl-
vuurkanonnen eens een jaar  uitstelde zou men met bet 
beschikbaar  komend bedrag al aardig wat aan een gebouw 
kunnen verbeteren. 

t geldt hier  evenwel slechts de huisvesting en ver-
zorging der  manschappen; die kan nog wel eenigen tij d 
miserabel blijven. 

En toch op de „mennekes"  komt het per  slot aan. zoo-
als s zeide: zij  dienen dus in de eerste plaats or-
dentelijk onder  dak te worden gebracht, zouden wij  meenen. 

( Vereenigingen . ; 

. G VOO - E N 

T T E . 

Aan de n van bovengenoemde Vereeniging 
ontleenen wij  het volgende, betreffende de onderhandelin-
gen met het Comité voor  de Tentoonstelling van Ned. en 

. d in het e des Art s décoratifs. 
Parij s



L e e s t a f e l . 

n dc ledenvergadering, gehouden  Juni jl . heeft het 
bestuur  uitvoerig rapport uitgebracht over  dc gevoerde on-
derhandelingen in zake de Parijsche Tentoonstelling, en 
voorlezing gedaan van desbetreffende stukken cn corres-
pondenties. 

t bestuur  is echter  van meening dat, waar  slechts een 
deel der  leden op deze vergadering aanwezig was, het ge-
wenscht is op deze aangelegenheid, zij  het dan thans in 
het kort , nogmaals terug te komen, opdat alle leden zich 
goed op de hoogte kunnen stellen van deze, om princi -
pieele redenen vooral, zoo gewichtige aangelegenheid. 

Te meer  acht het bestuur  dit noodzakelijk nu er  in ver-
schillende dagbladen mededeelingen, deze tentoonstelling be-
treffende, zijn gepubliceerd, die, hoewel niet officieel van 
het Centraal Comité der  Parijsche Tentoonstelling afkom-
stig, nochthans door  dit Comité niet zijn tegengesproken, 
hoewel deze mededeelingen noch volledig, noch geheel juist 
zijn te noemen. t bestuur  acht zich niet geroepen deze 
niet-officieele persberichten openlijk te weerleggen of aan 
te"  vullen, maar  waar  het bestuur  er  prij s op stelt alle le-
den onzer  vereeniging volledig in te lichten, besloot het 
toch ook deze mededeelingen aan de pers te doen toe-
komen, om deze althans in de gelegenheid te stellen cn 
uit te noodigen van deze vollediger  en juister  gegevens 
gebruik te maken. 

Zooals dc leden weten, betreft het de voorbereiding van 
een tentoonstelling te Parijs, waartoe de e van het 

e des Art s décoratifs te Parijs, het initiatie f had ge-
nomen, en waarvoor  zij  bereid was twee zalen in het pa-
viljoen * ter  beschikking te stellen van de Neder-
landsche en e . e di-
rectie van voormeld museum wendde zich tot enkele -
landsche particulieren, die daarna een centraal comité ter 
voorbereiding dezer  tentoonstelling samenstelden, in welk 
comité echter  geen e n k el k u n s t e n a ar  z i t t i n g had. 

r  dit comité werd daarna een speciale commissie 
voor  de Nederlandsche afdeeling voor e Toegepaste 

t samengesteld, waarvan de l e i d i n g ech ter  in 
h a n d en van n i e t - k u n s t e n a a rs was gegeven. 

Bovendien werd er  een voorloopige exposanten-commis-
sie aangewezen, die v oor  de he l ft ui t o n d e r n e m e rs 
en f a b r i k a n t e n bes tond. 

Toen langzamerhand deze bijzonderheden bekend wer-
den, meende het Bestuur  der . zich, hoewel on-
gevraagd, met de zaken te moeten bemoeien. Als gevolg 
hiervan, werd er  uit de leden van dc vereeniging een com-
missie gekozen om aan het bestaande centrale comité der 
Parijsche tentoonstelling de bezwaren mede te deelen welke 
algemeen bij  de kunstenaars tegen dc voorbereiding dezer 
tentoonstelling gerezen waren. 

t Centraal Comité zag toen blijkbaar  in, dat voor  het 
welslagen van een dergelijke tentoonstelling, dc medewerking 
van de kunstenaars en hunne vereeniging onmisbaar  zou 
zijn. en aldus werd, hoewel wat laat, de erkenning van 
de . verkregen. 

Bij  de daarop gevolgde bespreking en briefwisseling stel-
de de commissie uit de V. A. . zich ten doel om, uit-
gaande van den nu eenmaal bestaanden toestand, de zaken 
weder  in een beter  spoor  brengen. 

e hoofdpunten, waarover  de onderhandelingen gevoerd 
werden, waren de volgende: 

a. Uitbreidin g van het Centraal Comité met eenige kun-
stenaarsleden. 

1). g van de Commissie voor e Neder-
landsche Toegepaste . 

c. n verband hiermede, het vormen van eene Techni-
e uit en door  de kunstenaars, le-

den van de onder  b genoemde Commissie. 
d. s zullen slechts zijn dc kunstenaars-ontwer-

pers, terwij l daarnaast de fabrikant-uitvoerder  als vervaar-
diger  van het werk genoemd kan worden. 

e onderhandelingen strandden tenslotte op de beide 
laatste punten c en d, welke het Centraal Comité weigerde 
te aanvaarden, zoodat zij  in een schrijven van  Juni j.1. 
onze vereeniging mededeelde, dat zij  van de verdere mede-
werking der  Nederl. Vereeniging V. A. N. . moest afzien. 

Wat in de wetenschappelijke wereld terecht niet moge-
lij k zou zijn, dat bijvoorbeeld de organisatie van een weten-
schappelijk congres zou worden ter  hand genomen uitslui-
tend door  enkele buiten de wetenschap staande particu-
lieren en enkele leveranciers van wetenschappelijke ingre-
diënten, en dat aan deze particulieren dc keuze zou wor-
den gelaten,, welke wetenschappelijke personen al of niet 
tot de voorbereiding van een dergelijk congres zouden wor-
den uitgenoodigd, dit scheeve standpunt wordt, wanneer 
het kunst geldt, helaas nog te vaak door  belangstellende 
particulieren gehuldigd. 

Tegen die scheeve opvatting op te komen lag geheel 
op den weg van wat het Bestuur  van de . meent 
zijn plicht tc zijn. Want hoezeer  de kunstenaars zich ook 
altij d zullen verblijden over  de belangstelling en toewij-
ding van hen, die, hoewel buiten de kunstbeoefening staande, 
de belangen van de kunst wenschen te dienen, zoo zijn 
toch de uitvoerende kunstenaars gerechtigd in de eerste 
plaats de leiding te eischen van alle kunstmanifestaties, 
die zonder  hun scheppend kunstvermogen onbestaanbaar 
zouden zijn. 

t het stellen van dezen toch zoo vanzelf sprekenden 
eisch, geleid heeft tot zoo ongewenschte afloop, mogen 
wij  betreuren, maar  tegelijk zijn wij  overtuigd, dat het vast-
houden aan deze eerste eischen voor  de toekomst althans 
van het grootste gewicht is. 

t bestuur  herinnert de leden hierbij  nogmaals aan 
het reeds op een vorige vergadering genomen besluit, waar-
bij  alle individueele deelname aan deze expositie, door  de 
leden onzer  vereeniging, werd uitgeschakeld. 

t bestuur  zal verder  overwegen of het houden van een 
tentoonstelling van e Toegepaste t te Parijs, 
uitgaande van onze vereeniging, wenschelijk cn mogelijk 
is, en zal daaromtrent op een volgende vergadering voor-
stellen doen. 

t Bestuur: 
- N. , Voorzitter . 
. P. C. E , Vice-Voorzitter. 

 V A N , ie Secr, 
G W . ,  Secretaris. 
J.  Jr., Penningmeester. 

G  No. e W e s t e l i j k e G e v el 
der Nieuwe kerk te Amsterdam, met afbeeldingen en losse plaat. 

 et o n t w e r p Algemeene Administiatieve Voorschriften en de aan-
sprakelijkheid van den architect, door . . T . van Nieukerken, advocaat 
te Amsterdam. 

. P. J. . C u y p e r s geïnterviewd. 
V e r g a d e r i n g e n. t tweede internationaal congres voor -

schut. —  algemeene vergadering van de Vereeniging tot bevordering 
van de Vakopleiding voor  handwerkslieden in Nederland. 

A No n betreffende het Ge-

nootschap. 

G r a a n s i l o te , arch. J. P. Stok Wzn.. met afbeeldingen. 
. C u y p e r s en zijn . 

E  No.  P r i j s v r a g e n  Stadionprijsvraag in 
het bijzonder) en de P. P. C , door J . W. n b.i. 

W a t er  met onze » gebeurt! door . Jan , met afbeel-
dingen. 

E  No.  P. G. J. J o  s t e n Necrologie door  W. de 
n c. i., met portret . 

W e e r s t a nd tegen afschuiving van hout, door . E. . Tjaden c. i . 

(met afbeeldingen.) 
G o l f v o r m i g e a f s l i j t i n g der  rail s door . C. F. J. Cosijn c. i-

n S t u k k e n. Statische berekening van gewapend beton-
regenbakken door  W. . , Eerste . . — Gesplitste telefoon-
aansluitingen, door  A . Pot Jzn. w. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verzamelen. — Vakgroepen. — Verslagen van vergaderingen. — t 
van de werkzaamheden van het u over  het eerste halfjaar 

 — . — s over  ketelwater-circulatie en de s 
automatische ketelwater-circulator  (slot). — Uit technische bladen en tijd -
schriften. 

E  No.  V e r s l a g van de zeventiende jaarvergade-
rin g van den Ned. Aan ïemersbond te 's h  cn  Juli

E E E No. t stoken van den 
ringoven. — e Baksteentcntoonstelling. — Brandbluschmiddel „Perfect" . -

. — 

E . Uitgave van J. G. B r o e se te Utrecht, bevat in .
t v e r z o n k en b o s ch van T e r ne u z e n: . J. . — 

O v er m o d e r ne B 1 i k s e m b e v e i 1 i g i n g en he t V r e d e spal eis: 
Z. P. Boun an — A l s de N e s t or  d er  N e d e r l a n d s c he -
l i a ' s b l o e m en d r a a g t . . J. van der  Ven. - e Z u i d p o o l 
en A m u n d s en (s lo t ): A . . — s o v er  m o d e r ne 
m e e t m e t h o d en i n de m a c h i n e i u d u s t r i e: A. Schwan. — 
W i n d w e r k i n g e n (s lo t ): G. J. A . . — Z i e k e n t r a n s p o r t -
1). S. S. — E e n v o u d i ge p r o e v e n; e : . A . 
 C. Snijders. — e . — B o e k a a n k o n d i-

g i n g. — C o r r e s p o n d e n t i e. 

Toch zijn er  bezoekers, zelfs /.eer  veel. Ze bekijken nauw-
gezet het tentoongestelde, staan lang stil voor  tabellen 
en platte gronden, bepraten met de vrouwen het geziene. 
Of dat nu alle vakmenschen zijn, stadsarchitecten, wethou-
ders, ingenieurs, of zoo iets? Van de meesten betwijfel ik 
dat sterk. Zoo'n e ,,Baurat"  is een heele meneer, 
wiens overwicht nog meer  stijgt, wanneer  hij  tevens wet-
houder  van fabricage is. r  zien deze bezoekers niet 
uit ! 't Zij n meerendeels burgers van diverse pluimage, ge-
goede en Tnindcrgegoede burgers met vrouwen en kin-
deren. 

En toch kijken ze in deze verlammende hitte met belang-
stelling rond, alsof ze van dat ambtelijk akadabra ietwat 
begrijpen kunnen, alsof zoo iets hun interesseeren kan. Ver-
makelijk e lui toch, die ! n vet hun steenen 
voor, groote, harde steenen en ze doen of de disch met 
heerlijke gerechten bedekt is. 

k ga die kijker s al meer  en meer  belachelijk vinden, 
volg hun bewegingen, controleer, wat hun bijzonder  opvalt. 

r  eindelijk wordt de hitte me tc groot en op een heerlijk 
groen plekje in het restauratic-gebouw gelukt het wat koelte 
te vinden. r  ben ik haast alleen cn dat geneert mij 
op den duur. s ga ik weer  in de heete zalen mij  vervelen, 
mij  vermaken met die belachelijke opmerkzaamheid. 

n zie ik toevallig in een der  afdeelingen een model 
van tramrail s in f met een ontwateringssysteem. 

e rails, hier  en daar  voorzien van een opening, daaron-
der een verzamelbassin, dat ondergronds het regenwater 
weer  in het kanaal afvoert. Zonderling, ik ben zoo dikwijl s 
in f over  tramrail s geloopen en ik heb er  nooit 
aan gedacht, hoe die boeveelheid water, die zich bij  regen-
in die kilometerlange tramlijne n aangroeiend verzamelt, ver-
wijderd wordt. En toch moet het, want de hooger  gelegen 
stadsdeelen zouden al dat overvloedige regenwater  in de 
hoofdstraten voeren, het asfaltgedeelte onder  water  zetten. 

t is het beeld van gemeentelijke techniek!
en duizenden loopen er  over  heen en geen mensch denkt 
er  aan. Alleen, als 't er  niet was, dan eerst zou men het 
ontbreken van gemeentelijke zorg gaan opmerken. 

d vind ik meer, dat me interesseeren kan 
en het duurt niet lang of ik doe als die s cn probeer 
iets van dat reusachtig beeld van gemeentcbouw en stede-
lijk e zorg in me op te nemen. 

n de afdeeling „Verkeerswezen"  die eerste rail s in 
d voor  tramverkeer  gelegd, de oude ongemak-

kelijk e kasten oftewel tramwagens. s de nieuwere 
wagens met alle gemakken ingericht. Tabellen, die het 
steeds stijgend verkeer  aangeven, welke cijfers weer  de 
-raag naar  grootere snelheid doen stellen. n van 
ondergrondsch verkeer  met sneltreinen, hangende trams, 
alles geboren tuit den nooddrang een eigen,, vrijen weg 
te bezitten, waar  de snelheid vergroot kan worden. 

Bij  het brandweerwezen die oude spuiten en uniformen, 
rariteite n uit de oude doos, waarbij  de lederen brandem-
mers natuurlij k niet ontbreken. n de moderne spuiten 
met motorkracht , izinrijk c pakken voor  brandweerlieden met 
zuurstofapparaat en een sproeitoestel op den helm, dat als 
een fontein den brandweerman met een mantel van water 
omgeeft. 

Overal groei, een reusachtige groei, een zoeken en be-
proeven van alles, wat het wonen in de stad kan bevorderen 
en vermooien. Een reuzenarbeid op vcrlerlei gebied, waar-
voor  men met bewondering blijf t stilstaan! 

r  ontplooit zich dat gebied in volle breedte. Allereerst 
de oude stadsaanleg, al naar  de ligging in dal of bergland 
verschillend, gezellig met vele kronkelende straten met de 
vicrkantsindccling van m als afschrikkend voor-
beeld. e nieuwe stadsaanleg, die licht en lucht en ruimt e 

J T O T G . 
Van den Voorzitter  der j  t. b. d. B. ontvingen wij  het vol. 

gende ter  plaatsing: 

s f ü r S tad t e w
te ,  September

e aandacht wordt gevestigd op bovengenoemd s en op de even-
eens te f te houden „Steden Tentoonstelling'. 

e Tentoonstelling bevat  Afdeelingen : 
 Stadtebau, 
 Einrichtungeu für  die Gesundheit, 
 Einrichtungeu für  die . 

n (ins besondere Schulen, , , 
. 

Op het daaraan verbonden s zullen voordrachten gehouden wor-
den betreffende de Groepen : 

. Stadtebau, 
. Stiidtische Betriebe. 
. Pllege der  Wissenschaft, t und Wolfahr t in den Staoteu. 

Verder zullen belangrijke stedelijke en industrieele inrichtingen bezocht 
worden. 

e deelname aan het s bedraagt k voor  eén groep, voor 
elke groep meer  6 . 

Nadere inlichtingen worden verstrekt aan het Bureau van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, t  Amsterdam. 

G T E . 

n schrijf t uit het d aan de „Nieuw e . Ct" : 
e groote zalen van het s aan den n zijn 

ditmaal gevuld met een tentoonstelling, aan de steden ge-
wijd . Een groote industriehal is er  bij  gebouwd en in het 
park zijn enkele paviljoens opgericht. 

n het groote tentoonstellingsgebouw een wirwar  van af-
deelingen, groote en kleine. En overal kaarten en platte-
gronden, fotografieën, tabellen en enkele modellen. Een 
vri j  vervelende tentoonstelling, belangrijk voor  menschen 
van het vak, voor  leeken geheel zonder  belang! j 
een tropische hitte, die door  geen ventilators en sproeiin-
t̂rumenten verminderd kan worden, een verstikkende .hitte 

onder  het hooge, glazen dak, die allen lust tot rondkijke n 
dooft. 



als eerste eischen stelt, het verkeer  kunstmatig poogt te 
leiden langs aangegeven wegen. 

t oude verbeterend en steeds vernieuwend, en daart 
bij  in de toekomst ziende. d de steden worden groote 
stukken 'land aangekocht en zorgvuldige plannen ter  be-
bouwing ontworpen. 

En niet alleen de nuchtere praktijk , de eischen van le-
ven en verkeer  worden in onze steden gehuldigd. Ook 
de esthetiek wordt er  in steeds ruimere mate gehuldigd. 
Artistiek e verzorging is evenzeer  een eisch van goed ge-
meentelijk beleid en uiterst leerrij k zijn vooral deze afdee-
lingen. 

Eerst de zoogenaamde ,,Grünpolitik" „  het brengen van 
groen in de steden, van boomen langs de lange straten, van 
parken en plantsoentjes, regelmatig in de stad verspreid. 

t knopen van mooie bosschen langs de stadsgrenzen, 
het instandhouden van landgoederen als gemeentebezit, toe-
gankelijk voor  ieder  burger. En met trots laat de stad -
seldorf kijkje s uit haar  vele parken zien, vertelt in droge 
tabellen van de inspanning om die honderden en duizenden 
boomen in het leven te houden ondanks asphalt en stof. 

n de zoogen. „Bauberatungsstelle", die reeds in veie 
e steden zijn ingericht en zeer  gelukkig werken. 

Vroeger  bouwde iedereen er  maar  op los. Als de rooilij n 
maar  gevolgd werd en het ontwerp aan solide eischen vol-
deed, was de bouwpolitie tevreden. Of het mooi of lee-
lij k was, of het een prachtig stadsbeeld totaal bedierf, dat 
was alles bijzaak ! 

n zijn nu terecht grenzen gesteld. r  moet vis 
individueele vrijhei d oftewel anarchie beperkt worden. Wio 
aan een straat bouwt, neemt tevens plichten tegenover  zijne 
medeburgers op zich. n huis mag hij  de dolste sprongen 
maken, buitenshuis niet. r  stelt de gemeente grenzen, 
wel is waar, vaag getrokken, maar  toch een lijn , die niet 
overschreden mag worden. 

f bijv. exposeert een aantal gevels, zooals zij 
door  den bouwheer  voorgesteld en zooals zij  door  het bouw-
bureau verbeterd werden naast elkaar. r  zijn villa's, 
fabrieken, huur  en winkelhuizen, groot en klein in uitvoe-
ring, die inderdaad door  het gemeentelijk ingrijpen ver-
moold zijn. Naast dit bouwbureau is nog een bijzondere 
gevelcommissie werkzaam, die jaarlijk s k aan 
premies voor  de best gelukte gevels uitkeert. n zijn er 
als bijv. in Bannen en andere steden wedstrijden uitge-
schreven voor  het ontwerpen van arbeiderswoningen, voor 
huurhuizen enz., welke resultaten de stad weer  beschikbaar 
stelt voor  hen, die bouwen willen. 

Een belangrijke afdeeling is aan het monument gewijd. 
Eveneens een teeken van opbloeiend, artistiek leven. En 
ditmaal geldt het niet alleen het beeldwerk zelf. doch vooral 
de plaats, waar  het prijke n zal. t nadruk wordt het hier 
in afbeeldingen getoond, dat het mooiste monument ,,ent-
wertet"  wordt, als de standplaats ongeschikt is. t moet 
zich aansluiten bij  de omgeving, bij  het stadsbeeld. Eerst 
moet de geschiktste standplaats uitgekozen worden en daarna 
kunnen de afmetingen en de vormen van het monument 
nader  worden bepaald. 

s van oude steden met die wondere fonteinen ver-
tellen, welk mooi monument zoo'n beeldhouwwerk kan ge* 
ven en afschrikkend staan daarnevens die steenen of bron-
zen poppen met of zonder  paard, troosteloos op een pleintje, 
omgeven met wat perkjes bloemen. 

Voor  het nieuw opkomend leven zorgt men, ook voor 
dat van vroeger  dagen. n talrijk e prachtige foto's vestigt 
de e de aandacht op schoone stads-
beelden, op die oude bouwkunst, die hier  en daar  over-
gebleven is en bewaard moet blijven. 

Ook het gebied der  dooden, het kerkhof, ontsnapt niet 
aan den gemeentelijken schoonheidszin. Allereerst de aan-

leg van het kerkhof, waarvan vele plannen en modellen 
veel goeds laten zien. n de grafmonumenten, nu uit-
sluitend fabriekswerk, voorbeelden van schandelijke smake-
loosheid. 

r  tegenover  stelt de stad Bielefeld de resultaten van 
een stedelijken wedstrijd voor  het verkrijgen van mooie 
grafmonumenten en grafteekens, die weer  ter  beschikking 
van de burgerij  gesteld worden. f heeft mooie, 
ofude grafkruisen door  verschillende firma' s laten nama-
ken om op die wijze bij  uitvoerder  en besteller  den goe-
den smaak te bevorderen, te toonen, dat ook voor  weinig 
geld iets ,goeds vervaardigd kan worden. 

Op hygiënisch gebied is weer  de man van wetenschap 
aan het woord en weert zich bij  bestrijding van ziekten 
en bevordering van volksgezondheid. n het bouwen van 
ziekenhuizen wordt naar  het beste gestreefd en de eerste 
hulp bij  ongelukken wordt door  tal van voorbeelden ver-
klaard. 

Zoo wordt hier  op ieder  gebied ontzaglijke arbeid ge-
leverd. n leert die het beste waardeeren bij  'de kleine 
stedenafdeeling uit den ouden tijd , toen de overheid voor 
den beschermenden stadsmuur  zorgde, voor  de accijnzen 
en verder  zich het meest met eigen profij t pleegde bezig 
te houden. En nu de nieuwe stad, die licht, water  en be-
weegkracht verschaft, het verkeerswezen leidt, voor  zieken 
en armen optreedt, het brandwezen in eigen beheer  neemt 
en door  een goed ingerichte politie rechten en eigendom-
men weet te beschermen. 

Waarlijk , deze tentoonstelling is zelfs zeer  belangrijk , ze 
leert den burger  kennen, wat hij  eigenlijk weten moest. 

t geweldig apparaat, dat met een modern gemeentewe-
zen onafscheidelijk is geworden, openbaart zich hier  in volle 
grootte, een vereeniging van allerlei geestelijke krachten 
tot bevordering van het gemeene welzijn. 

e mopperende belastingbetaler  kan hier  overvloedig lee-
ren, dat zijn aandeel, op het belastingbiljet genoteerd, toch 
eigenlijk niet in verhouding staat tot het vele. dat hij  als 
burger  geniet en profiteert ! 

» Gemeng d Nieuws . 
i  l i n n | | 

. 

e e S c h o u w b u r g. 

Aangaande den stand van het Schouwburgvraagstuk meldt het .,Vad"  het 
volgende: 

t geieedkomen van het rapport dj r  Schouwburgcommissie over  het 
door  de firma  Fellner  en , in overleg .net de directie der  gemeen-
tewerken samengestelde ontwerp heeft vertraging ondervonden, doordat het 
overleg met de verschillende takken van dienst, die in dezen gehoord moesten 
worden, langer  heeft geduurd dan aanvankelijk verwacht werd. n de eerste 
plaats moest rekening worden gehouden met de wenschen en wenken van 
de directie der  gemeentewerken, en verder  moest worden voldaan aan de 
eischen van het Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer. t daarover 
gehouden overleg heeft tal van conferenties en herhaalde wijzigingen en 
omwerkingen van sommige onderdeelen en détails ten gevolge gehad. 

e Schouwburgcommissie vergadert echter  in het laatst van Augustus 
en hoopt dan haar  rapport aan den d definitief vast te stellen, waarna 
ook tot het uitgeven van haar  rapport in den vorm der  toegezegde geil 
lustreerde brochure zal worden overgegaan. e publicatie daarvan heeft — 
zooals men weet, ten doel. het publiek en de pers in de gelegenheid te 
stellen van het ontwerp kennis te nemen en haar  gevoelen daarover  te uiten. 

t ligt in het voornemen, spoedig daarop den d bijeen te roepen 
ten einde over  het ontwerp te beslissen en dan met spoed tot de aan be 
steding van het nieuwe gebouw en het afbreken van den ouden Schouwburg 
over  te gaan. 

l de voorbereiding ten gevolge van de boven opgesomde oorzaken 
langer  geduurd heeft, dan men verwachtte, is de mogelijkheid niet uitge 
sloten, dat indien met de gewenschte voortvarendheid wordt gehandeld, nog 
in October  met den bouw van den nieuwen Schouwburg een aanvang kat' 
worden gemaakt." 

t moge gelooven wie het wil , maar  wij  gelooven het niet. 
t komt er  ook weinig op aan, of een zoo weinig sympathiek plan, 

als het e Schouwburgplan. een paar  maanden vroeger  of later  tot 
uitvoering komt. m zullen wij  maar  rustig afwachten de dingen, die 
komen zullen. 

V e r b o u w i n g en u i t b r e i d i n g n v an 
B i n n e n l a n d s c he Z a k en en v an W a t e r s t a a t . 

V o o r l o o p i g V e r s l a g. 

n het Voorloopig Verslag over  het wetsontwerp betreffende deze aan-
gelegenheid lezen wij , dat vele leden hun bevreemding uitspraken over  de 
indiening van dit wetsontwerp op dit oogenblik. 

n erkende wel, dat aan betere en meerdere lokalen ook voor  het mi-
nisterie van binnenlandsche zaken behoefte bestond, maar  men zag niet in, 
dat die verbetering van zoo dringenden aard zou zijn. dat zij  eene tusschen-
tijd s ingediende verhoogingswet motiveerde. 

t wekte verder  groote bevreemding, dat blijkbaa r  de toegezegde bouw 
van nieuwe lokalen ten behoeve van de Tweede , waaraan de be-
hoefte eveneens groot is hierbij  wordt achtergesteld, terwij l alles aanduidde, 
dat deze aangelegenheid zou voorgaan, te meer  waar  deze bouw verband 
houdt met den te openen nieuwen verkeersweg Buitenhof—Spui en alzoo 
met den bouw van nieuwe lokalen voor  den d van State. Voor  een en 
ander  zal men de beschikking noodig hebben over  het gebouw van buiten-
landsche zaken, dat nu echter  zal gebruikt worden voor  tijdelijk e huisves-
ting van binnenlandsche zaken. n vroeg .net het nieuwe ministerie van 
binnenlandsche zaken te wachten, totdat voltooid zal zijn het nieuwe ge-
bouw voor  landbouw. 

e alsdan vrijkomende lokalen, thans bij  landbouw in gebruik, zouden 
dan kunnen dienen voor  de tijdelijk e huisvesting van binnenlandsche zaken. 

Anderen, die ook de vertraging in de plannen voor  de Tweede r 
betreurden, juichten echter  het ontwerp toe, omdat het nieuwe gebouw voor 
binnenlandsch zaken urgent is. 

Tegen de plannen van verbouwing werden verschillende bezwaren geop-
perd. Vooral hadden sommigen bezwaren tegen de huisvesting van het archief; 
bezwaren, door  anderen overdreven genoemd. 

e archief- en bibliotheekruimt e werd te klein geacht. 
n had den indruk , dat ten onrechte teruggekomen is op het denkbeeld 

om aan het departement van binnenlandsche zaken toe te voegen de lokalen 
van het tegenwoordige departement van waterstaat en voor  dit laatste elders 
lokalen te stichten. n vreesde, dat hel spoedig onmogelijk zou blijken 
eerstgenoemd departement behoorlijk te huisvesten cp het bestaand terrein. 

e opmerking werd gemaakt, dat de aan de zuidzijde van het te stichten 
ministerie ontworpen nieuwe rooilij n niet gelukkig is en het vooruitbrengen 
van de rooilij n aan de oostzijde scheen evenmin gelukkig uit een aesthe-
tisch oogpunt. 

Voorts werden nog een aantal opmerkingen gemaakt over  quaesties van 
artistieken en archaeologischen aard. Zoowel van de zijde van de leden, 
die deze opmerkingen maakten, als van de zijde van anderen, werd den 
minister  in overweging gegeven de ontworpen plannen lot nader  advies in 
handen van deskundigen te stellen. t vragen van zoodanig advies zal 
bevorderlij k zijn aan het verkrijgen van een goed, behoorlijk doordacht 
plan. 

t geraamde bedrag van f  werd hoog geacht. 
Ten slotte werd er  op aangedrongen, dat niets zou worden gepraejudicieerd, 

eer  dit ontwerp wet is geworden, bij  name, dat in afwachting daarvan niet 
zou worden overgegaan tot het in gebruik nemen van het ontruimde minis, 
terie van buitenlandsche zaken door  dat van binnenlandsche zaken. Anderen 
hadden tegen deze verhuizing geen bezwaar, indien de minister  kon aan-
toonen. dat de verbouwing der  Tweede r daardoor  niet wordt verhin-
derd of belemmerd. 

W e s t f r i e s ch . 

Aan het verslag over  den toestand van het Westfriesch m te n 

ontleenen we het volgende : 
Uitvoerig wordt stilgestaan bij  de restauratie van het museum. e voor-

gevel, voorheen opgetrokken van Namensche steen, die geheel verweerd 
bleek te zijn, is thans herbouwd in hardsteen aan de binnenzijde vereenigd 
en gesteund door  gewapend beton. e wapens, de beelden en de leeuwen-
figuren van zandsteen bleken nog in goeden staat en werden na eenige 
herstellingen en na ontdaan te zijn van de hen bedekkende verdagen, her-
plaatst. j  kwam aan den dag, dat het wapenschild op de bovenste 
verdieping, met de twee e krijgslieden als tenanten, oorspron-
kelij k het wapen van den stadhouder  Prins Frederik , en relief in 
«ndsteen, had voorgesteld, maar  in  was vlak gehakt en beschilderd 
met het wapen van g k Napoleon, terwij l na den terugkeer 
der Oranjes het geheel bedekt werd met een ijzeren plaat, waarop het 
1 >ranje-Nassau-wapen geschilderd was. t is te begrijpen, dat het oorspron-
kelijk e wapen in zandsteen relief hersteld en de plaat niet weder  aangebracht, 
niaar  als curiositeit in het museum geplaatst werd. e verschillende aan 
den gevel aanwezige wapenschilden, het zooeven genoemde en die van 

West-Friesland en de  Noordhollandsche steden werden weder  gepoly-
chromeerd. 

e moderne openslaande ramen, die de in de  eeuw aangebrachte 
schuiframen met kleine ruiten vervingen, hebben plaats moeten maken 
voor  de in den tij d van het ontstaan van den gevel thuis behoorende 
kruisvensters met glas in lood en luiken in de benedenhelft. t voorover-
hellen van den gevel, voorheen tamelijk sterk ) werd tot ongeveer 

 verminderd. Zoowel hieraan als aan het, door  de aangebrachte kruisen, 
minder  groot schijnen der  lichtopeningen moet het worden toegeschreven, 
dat de gevel vanaf de straat gezien, thans een aangenamer, rijziger , minder 
topzwaren indruk maakt, dan. wegens de overladen ornamentatie van het 
bovendeel, vroeger  het geval was. 

e zijmuren werden voor  een groot gedeelte afgebroken en vernieuwd, 
waarbij  eveneens alle bestaande lichtopeningen in kruiskozijnen zijn ver-
anderd en twee ramen werden aangebracht in den Zuidermuur van de 
bovenzaal, waar  die. blijkens de nog zichtbare gemetselde bogen, voorheen 
ook aanwezig waren geweest. 

e zolderbalken bleken voor  het meerendeel nog in goeden staat en 
werden behouden; hier  en daar  werden er  nieuwe sleutelstukken onder 
geplaatst en consoles aangebracht waar deze ontbraken. Alleen de bovenste 
balklaag van het voorste gedeelte (zooals bekend is doet zich bij  dit, ge-
bouw het merkwaardige verschijnsel voor, dat tusschen doorloopende zij-
muren en onder  een doorloopend dak, het voorste deel twee, het achterste 
dri e verdiepingen telt) werd vervangen door  een ijzeren balklaag, die met 
eikenhout omkokerd werd en waarop als vloer  van de dakverdieping een 
nieuwe zoldering werd gelegd. 

t dak is geheel vernieuwd, evenals de dakkapellen, met hun eigen-
aardig gebogen overkappingen en hun looden ornamenten op nok en hoeken. 

e beide smeedijzeren hekken voor  den gevel werden geheel in den 

ouden vorm hersteld. 
Omtrent de verbeteringen in het inwendige gedeelte verdient vooral ver-

melding die der  groote benedenzaal. e vroeger  daar  aanwezige groote 
schouw is thans weder  aangebracht en maakt, met haar  gebeeldhouwde 
houten lijst in brui n en zwart, met haar  vloer  van estrikken en achterwand 
van tegels een imposanten en toch echt h huiselijken indruk . e 
schoorsteenplaat ontbreekt nog. daar  het zeer  moeilijk schijnt er  een van 
voldoende grootte te vinden. Op de koppen van twee der  sleutelstukken 
waren de wapens van West-Friesland en Purmerend gesneden. e 
in overeenstemming werden op de andere nu ook de wapens der  overige 
Noordhollandsche steden , Enkhuizen. Alkmaar , , Edam 
en ) aangebracht. e geheele zolderconstructie met moer-
balken en kinderbintje s is in de was gezet, hetgeen tevens geschiedde met 
al het blanke eikenhout in de overige lokalen. 

Tengevolge van den aldus herstelden ijen eeuwschen toestand van die 
zaal, kon aldaar  niet herplaatst worden de vroeger  aan den voorgevel, 
rondom le dri e vensters, aanwezige eikenhouten k W-betimme-
rin g met luiken, luikenkasten en vensterbanken, die derhalve uit het gebouw 
is verwijderd . 

e commissie gewaagt nog met grooten lof van de uitnemende zorg en 
toewijding door  de met de restauiatie belaste n en de 
aannemers aan den dag gelegd. 

B e v a a r b a ar  m a k i n g v an de . 

Naar  de « verneemt, wordt er  aan de betrokken departementen 
gewerkt aan een wetsontwerp tot bevaarbaarmaking van de s van Venlo 
tot m en het oprichten van een kolenstation in Venlo. 

r  dit ontwerp, dat weldra bij  de Tweede r zal worden inge-
diend, zal het dus mogelijk worden de e kolen per  spoor  naar 
Venlo te brengen en van daar  per  schip naar m en verder, zoodat 
dit het afzetgebied in Nederland zeer  zal vergrooten. 

e #N. . » verneemt, dat er  op de Staatsbegrooting voor
een post zal worden uitgetrokken voor  normaliseering van de s in 

g tot . 
t schijnt, zoo zegt het blad, dat er  voor  normaliseering van het 

Zuidelij k van t loopende gedeelte weinig kans bestaat, wegens 
de moeilijkheden, waarop de normalisatie-plannen stuiten bij  onze Belgische 
buren. n hoeverre deze vrees gewettigd is zal echter  eerst kunnen blijken , 
wanneer  het binnenkort te verwachten rapport van de Nederlandsch-Belgische 
commissie in zake de bevaarmaking van de s bij  de regeering zal zijn 
ingekomen. 

t s t a n d b e e ld van d en g - S t ad h o u d e r. 

Naar  wij  vernemen is voor  een standbeeld van stadhouder  Willem
een schets-prijsvraag uitgeschreven en zijn de inzendingen reeds eenige 
dagen geleden binnengekomen. t jury-rappor t en de uitspraak kunnen 
worden tegemoet gezien binnen korten tijd . 

e stukken zijn ingekomen bij  het jury-li d Jhr . Van r 
van het m te Amsterdam. 

Uit de ingekomen schetsen zullen er  eenige worden gekozen voor  een 
definitieven prijskamp , tegen een vaste uitkeering van een zekere som. voor 

f/re kosten aan ieder  uitgenoodigde. 



E &  VA N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto: ; 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen grat 

Nassauhade 504, Telef. 1258. . 
. e Waalbrugplannen hebben in cle vorige week in verscheidene 

vergaderingen aanleiding gegeven tot levendige gedachtenwisscling, het aan-
nemen van moties en het opstellen van adressen. h het bijzonder is nog 
geijverd voor het z. g. brugplan Ganzenheuvel van den ingenieur . 

e gemeenteraad heeft evenwel Zaterdag  dezer het voorstel van B. en 
W.— tot het bouwen van een vaste brug over de Waal (Belvédèreplan] 
met afri t naar de Waalkade aangenomen met  tegen 6 stemmen. 

P r i j s v r a a g v o or een S t a d i on der j  het 
N e d e r l a n d s c he S p o r t p a r k te A m s t e r d a m. 

j sluiting der  termij n waren ingekomen  inzendingen onder de na-
volgende motto's. 

Platvol; Stockholm; Neêrlands Colosseum; Ontspanning; Esperanto; 
k ; Sport staalt spieren; Poliglot; Veni Creator  Spiritus ; Banardes : 

Je maintiendrai; e Tijdgeest; e erat in votis: Wilau ; Ernst; Van on-
zen tijd ; Tr ial ; ; Pat; Sport spiert; Tertius ; Olympic; Olym-
pia ; P. E . T. 

 e u b e 1 p r ij s v r a g e n. 

e Bond van n in Nederland, die de groote firma' s on-
der zijn leden telt. heeft het plan opgevat, twee prijsvragen uit te schrijven. 
Een voor het ontwerp van de meubileering van een eenvoudige woning, een 
tweede van een meer  versierde. 

Uit de leden van genoemden bond is een comité gekozen, dat aangevuld 
zal worden met een evengroot aantal wetenschappelijke personen. e deel-
neming aan de prijsvragen is vri j  en de prijzen zijn belangrijke geldsbedra-
gen. e in te komen ontwerpen zullen in r en Januari te Amster-
dam, den g en m worden tentoongesteld, zoodra de bekroning 
afgehandeld zal zijn. 

e belangstelling wordt mede ingeroepen van een eere-comité. t ligt 
in de bedoeling, als deze eerste prijsvraag slaagt een tentoonstelling van 
interieur s te doen houden, in het aanstaande jaar. 

Voor  nadere inlichtingen kan men zich tot den heer f, A Pool, bouwk.-
ingenieur, secretaris van het comité, te , wenden. 

\ P e r s o n a l i a . ^ 

— e Gemeenteraad van Texel heeft tot gemeente-opzichter  benoemd 
der. heer  J an T i e s s e n P z.. no.  der  voordracht. 

— Benoemd tot leeraar in het timmeren aan een der ambachtsscholen te 
Amsterdam de heer (i A. k thans in gelijke betrekking 
werkzaam te . 

Dienstaanbiedinge n 
l 

U V A N N O N  V A N , 

T . 

Spreekuur  iederen Woensdag- en Vrijdagavond 

van 6 tot 8 uur. 
 Bouwk. Opz.-teek., 
 Bouwk. Opz.-uitv. 

6 Bouwk. Teek. 
 Aank. Bouwk. Opz. 

6 Aank. Bouwk. Teek. 
 Waterb. Opz.-teek. 
 Aank. Waterbouwk. Opz. 
 Chef-machinist 
 Werkt . Opz. (werkmeester)
 Electrotechn. Chef-mach.
 Electrotechn. Chef-monteur
 Electrotechn. Teeks. 
 Werkt . Teek. Gastechn. 
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Industrie - en Handelsadressen . 

A . J . , 
- EN . 

op de Tentoonstelling te l e T u i n h e k k e n . 

Telefoon 5098. AMSTERDAM . Overtoom 327. 

R T"  li ü  A k .T IM M A N . „ D E A T L A S ' 
— 3' r ij  a v <  w o r d en op g vcrNtrekt . — 

. — Tel. 3905. 

, A  TO™ 
Uil li N 

N.v. , v/h. J . E OE  &  Co., N 

.  Opgericht 1830.  Telefoon 1551 

Brandkasten, , , etc, 
. VENN, voorh. A . 5INGEL5 flzn., 

J en . 

H U - EN RIJMVORM 

voor l we E . 

G tloor 

_ OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  vour  gewone deuren of veiligheidsdeuren geheel gereed levert 

CRUVFF,  N. Z. Voorb  146. le.2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Cafe's en . 

Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E  T f l i 
Fabrikant Cementtegels,  l f ^ U U V J ' 
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen. l 132. 

Staaldraadwarenfabriek 
" Haarlemmerwe g 329 te AMSTERDA M 

Telef. Inte/c 478. 
. 

Fabriek van - en . 

ranima E , „„ , 
 sr-Sfffsstz

nastiekwerk tu.gen r  van het , de grootste gemeenten uier 
t en Particulieren. Schoolborden, licht, geheel van hout, krimp . 

trekvrn , gegarandeerd dof-blijvend. Scherp 'conc. prijzen. T e e k ' e Sn en 
Am  T e , e r , 0 , Pwaler tTo.5: 

j  to t Vervaardiging en g
, voorhee n 

de ERVEN H.TRIP, - Utrech t 

P A P I E R S T U C 
Vraagt gratis Brochure en Prospectus aan de 
Ongericht 1890. - Tel. . . 

voor - en G 
in a l l e stijlen en volgens teekcning. 

A  S T  U > A . 

. G  AUGUSTUS No.

JB O U G G B . 

Adres voor de e : 
Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Redacteur : P. H. SCHELTEMA . 
Adres voor de Administratie : 

n 65, 's-Gravenhage. 

S per  jaar  ( ) voor 
het binnenland  ƒ

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 
 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 
 Jan.— J wordt beschikt. 

Voor  België ) j f >

Voor de overige landen der  Post-Unie, 
met inbegrip van ë en 
Zuid-Afrik a ) ,| | »

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling: met plaat

, idem, zonder  plaat »

N van  tot en met  regels . . . » — 

het bewijsnummer daaronder  begrepen. 
Voor  eiken regel meer . . . .
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

 om zeker te zün van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn: n 65, 's-Gravenhage. 

Leonar d Blomme . 

Op Zondag  Juni vereenigden zich in den -
lijken g te Antwerpen de leerlingen en oud-leerlingen 
van Professor d Blomme, teneinde den meester  te 
huldigen bij  gelegenheid van zijn jubileum aan het r 
Gesticht van Schoone n der e Academie-
van Antwerpen. Wij  kennen onze Belgische kunstbroeders 
zoo weinig en zij  doen hunnerzijds ook zoo weinig, om 
met ons in meer  intieme aanraking te komen, dat het wel 
gewenscht voorkomt, bij  deze gelegenheid eens iets mede 
te deelen van een der  bekwaamste en meest geëerde bouw-
meesters van België, een dergenen, die het meest heeft 
hijgedragen tot opbeuring van de eigen kunst in zijn va-
derland. 

Een overzicht van zijn levensgeschiedenis, zijn leerjaren 
en de in zijn jeugd behaalde onderscheidingen, waardoor 
reeds vroeg de aandacht op zijn buitengewonen aanleg werd 
gevestigd, zullen wij  hier  niet geven; wij  kunnen volstaan 
met de mededeeling, dat zijn eenigen leermeester  was de 
provinciale bouwmeester  Joseph Schadde, het meest bekend 
door  den bouw van de Beurs te Antwerpen, in wiens plaats 
Blomme in  benoemd werd. 

g jaren lang vervulde Blomme deze betrekking en 
toen hij  daaruit zijn ontsla» nam vereerde men hem met 
den titel van Eere-bouwmeester der  provincie Antwerpen. 

Vele bouwwerken eijn in die dertig jaren onder  zijn lei-
ding uitgevoerd. Als een der  voornaamste zal steeds ge-
noemd moeten worden de herstelling en inrichtin g van het 
Oude Paleis van a van Oostenrijk tc . 

e oudste gedeelten van dit gebouw zijn van t 

s ,cn behooren nog tot dc laat-Gothiek. Omstreeks 
 bouwde , in samenwerking  den Fran-

schen kunstenaar  Guyot de Beaugrant, een nieuw gedeelte, 
dat gehouden wordt voor het eerste voorbeeld der -

 in België. t gebouw of deze groep van gebouwen, 
gelegen aan de Place St. Pierre, behoorde destijds aan 
de stad n en verkeerde in deerniswekkenden toe-
stand. n  werd het aan de provincie afgestaan en 
deze belastte haren bouwmeester  met de herstelling en in 
richtin g voor het Gerechtshof in eersten aanleg. 

t was een moeilijke maar  dankbare taak, doch de 
bouwmeester  wist zich meesterlijk daarvan te kwijten en 
uit het vervallen gebouw een der  schoonste en schilder 
achtigstc paleizen van België tc doen herleven. Bij  de plech-
tige upening toonde de g zich zoozeer met het werk 
van den bouwmeester  ingenomen, dat deze het krui s van 
de e verwierf. 

n  nam d Blomme met zijn broeder -
drik , eveneens een begaafd kunstenaar, deel aan den prij s 
kamp voor het bouwen van een Jongens- en s 
huis te Antwerpen. Voor het Jongensweeshuis behaalden zij 
den eersten prij s en voor het s den tweeden. 

t eerste werd door hen uitgevoerd cn mag zeker  gel-
den als een fraai voorbeeld van moderne Vlaamsche -
naissance, dat uitstekend den stempel zijner  bestemming 
draagt. 

n den prijskamp voor het nieuwe m te Antwerpen 
behaalden de beide meesters den tweeden prijs . n ont 
werp in den geest der e uit den tij d van , 

N » ,V CO 



moest wijken voor  het klassieke tcmpelontwerp van Winders 
en van , dat uitgevoerd is. n de Belgische kunst-
kringen waren echter  velen van gevoelen, dat de -
sance hier  de voorkeur  zou hebben verdiend. 

n het Gemeentehuis van Borgerhout bij  Antwerpen von-
den zij  echter  andermaal gelegenheid, de rijk e vormen der 
vaderlandsche „hergeboorte"  toe te passen. 

t spreekt vanzelf dat in een land. dat beroemd is om 
zijn vele fraaie, oude raadhuizen, de bouwmeesters er  gaarne 
naar  streven het voetspoor  hunner  voorzaten te volgen 
en hen zoo mogelijk te overtreffen. 

Ook moet men niet vergeten, dat de Vlaamsche burger 
veel meer  dan wij  gevoelt voor  zijn gemeentehuis, de be-
teekenis van dit gebouw hooger  opvat en er  mitsdien ook 
veel meer  voor  over  heeft. 

e architectuur  der  oude raadhuizen is niet altij d vri j 
gebleven van overlading en ook de bouwmeesters der  tal-
rijk e nieuwe raadhuizen van België hebben die kli p niet 
altij d weten te ontzeilen. 

Afgezien hiervan mag echter  het Gemeentehuis van Bor-
gerhout genoemd worden, tegelijk met die van Schaerbeek, 
Anderlecht en andere plaatsen. 

n moge de hernieuwde toepassing van de Vlaamsche 
n afkeuren, toch zijn de pogingen, om 

daardoor  de bouwkunst uit haar  verval te verheffen niet 
zonder  vrucht gebleven. 

< )nze tij d hecht wel weinig waarde aan de kennis der 
architectonische vormen, maar  er  zal wel weder eens een 

tij d komen, waarin de van veel smaak getuigende detail-
leering van de beste der  Belgische bouwmeesters van de 
negentiende eeuw weder  wordt geapprecieerd en dan zal 
ongetwijfeld ook op het werk van Blommc kunnen worden 
gewezen. 

Soberder  alleen reeds door  de toepassing van vroeg-Go-
thische vormen is de omstreeks denzelfden tij d door  de 
gebroeders Blomme gebouwde parochiekerk van St. Wille-
brordu s te Antwerpen. 

e kerk heeft dri e beuken van zeven vakken, een grooten 
kruisbeuk, een ruim vijfhoekig koor, met kooromgang en 
koorkapellen en voorts twee groote kapellen tegen den 
kruisbeuk, aan O. . V. van het . hart toegewijd. t in-
wendige van de kerk maakt grooten indruk ; hardsteencn 
pijler s schragen de bogen, die de bovenmuren dragen en 
daaruit ontwikkelen zich de gewelfribben, die zich in de 
sluitsteenen vereenigen; een triforiu m loopt door  de ge-
heele kerk rond boven de bogen. e wijde kruisbeuk geeft 
groote ruimt e aan het interieur  en de tamelijk strenge lij -
nen zonder  overbodige versiering geven aan het geheel 
de in een kerkruimt e zoo gewenschte rust. t uitwendige 
in witten en rooden steen opgetrokken met een toren van 
aanzienlijke hoogte en aangename verhoudingen is geheel 
in overeenstemming met het overige en getuigt van het 
meesterschap der  bouwmeesters ook in de kerkelijk e bouw-
kunst. 

(Slot volgt.) 

Ambachts - en Nijverheidskuns t te Parijs . 

e heer  E. von Saher  heeft zich gedrongen gevoeld 
aan de mededeelingen, door  de Vereeniging voor  Am-
bachts- en Nijverheidskunst omtrent de voorgenomen ten-
toonstelling van Nederlandsche cn e decora-
tieve en toegepaste kunst, te Parijs in  o.a. in e 
Opmerker"  van  Juli j.1. bekend gemaakt, eenige kant-
teekeningen toe te voegen, teneinde den belangstellenden 
buitenstaander  een meer  volledig overzicht te geven om-
trent de aangelegenheden, die zich bij  de voorbereiding 
dezer  tentoonstelling hebben voorgedaan. 

e oorspronkelijke gedachte tot het organiseeren dezer 
tentoonstelling ging uit van de Commissie van het m 
van d tc ; deze zou de leiding in 
Nederland in handen nemen en voor  de verdere regeling 
met de Commissie de 1'Union des Art s décoratifs te s 
in overleg treden. e directeuren der  beide musea hebben 
vervolgens dc zaak besproken, waarbij  van Fransche zijde, 
voornamelijk de nadruk werd gelegd op de e 
afdeeling. 

Eerstgenoemde Commissie heeft als centraal-comité al da-
delijk de organisatie in handen genomen en pogingen in 
het werk gesteld om twee speciale comité's, het eene voor 
de Nederlandsche, het andere voor  de e af-
deeling te vormen, welke zouden worden samengesteld uit 
mannen van naam op het gebied van het tentoonstellings-
wezen, die steeds bijzondere belangstelling voor  de toege-
paste kunst hebben betoond. Tevens werden voor  de Ne-
derlandsche afdeeling, welke speciaal zoui omvatten: wer-
ken der  binnen-architectuur, der  decoratieve kunst en der 
beeldende cn sierende kunst, toegepast op gebruiksvoor-
werpen, zeven .kunstenaars uitgenoodigd in het comité zit-
ting te nemen. Under  laatstgenoemden bevonden zich de 
toenmalige voorzitter  cn eenige leden der  Nederlandsche 
Vereeniging voor  Ambachts- cn Nijverheidskunst. 

Bovendien bestond het plan om voor  de Ned. afdeeling 
een Comité van exposanten te vormen, zoodat behalve bo-
vengenoemde kunstenaars, Nederlandsche en e 

autoriteiten eenige bekende industrieelcn, die zich op t 
gebied der  toegepaste kunst onderscheiden hadden, wer-
den uitgenoodigd pm de eerste bijeenkomst, alwaar  de ver-
schillende comité's zouden worden geïnstalleerd, bij  te wo-
olen. 

n deze bijeenkomst, die de voorzitter  van het centraal 
comité met eene rede opende, waarin de strekking der  voor-
genomen tentoonstelling in bred trekken werd geschetst 
(zie avondblad A. der  „N . . Ct."  van  Januari) bleek 
al dadelijk, dat een diepgaand verschil van opvatting bestond 
tusschen de kunstenaars en de industrieelcn, zoodat de sa-
menstelling van het comité van exposanten niet kon plaats 
hebben. 

Bovendien kon het Nederlandsche comité wegens de be-
zwaren, door  „eenige kunstenaars staande de vergadering 
geopperd, niet in zijn geheel worden geïnstalleerd en dus 
voorloopig niet met zijne werkzaamheden beginnen. 

Teneinde genoemde bezwaren uit den weg te ruimen 
werd door  den secretaris van het centraal comité eene bij-
eenkomst belegd met de kunstenaars, die reeds als lid tot 
het Nederlandsch comité waren toegetreden, in welke bijeen-
komst een programma werd opgesteld, dat als grondslag 
voor  de tentoonstelling zou dienen. 

n ontving het centraal-comité van de Nederland-
sche Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst het 
volgende schrijven: 

e Nederlandsche Vereeniging voor  Ambachts- en Nij -
verheidskunst te Amsterdam, vernomen hebbende van de 
voorgenomen tentoonstelling van Nederlandsche kunstnijver-
heid te. Parijs in  uit de courantenberichten 
gelegen hebbende de willekeurige samenstelling van eene 
hebbende enkele leden der  Vereeniging, die persoonlijk aam 
gezocht werden in deze Ned. Commissie zitting te nemen; 

besloot in h a r e vergadering van Zaterdagavond  Febru-
ari j.1. u met klem in overweging te geven: 

dat de samenstelling van de Nederlandsche Commissie 
zal herzien worden; 

dat de nieuwe samenstelling in overleg met dc Vereeni-
ging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst zal plaats hebben; 

benoemde tc dien einde eene commissie van voorloopig 
overleg, bestaande uit: (volgen de namen); 

verneemt gaarne tijdi g den datum, waarop eene confe-
rentie zal plaats hebben. 

w. g. Voorzitter  cn Secretaris." 
Ofschoon de vorm, waaronder  de V. A. N. . van hare 

belangstelling deed blijken , minder  aanmoedigend was, stel-
de de secretaris van het Centraal Comité zich voor  de ge-
vraagde onderhandelingen beschikbaar. 

t verslag der  eerste samenkomst en het wisselen van 
eenige stukken gaven het Centraal-Comité aanleiding, ten-
einde aan de bezwaren der  door  dc V. A. N. . aange-
wezen commissie tegemoet te komen, het reeds opgemaakte 
programma eenigszins te wijzigen, zoodat het weldra in 
den hieronder  volgenden vorm aan deze commissie kon 
worden aangeboden: 

„het Nederlandsche Comité zal worden aangevuld met 
drie leden der  V. A. N. , waaronder  dames, zoodat als-
dan dit Comité zal bestaan uit tien kunstenaarsleden en ne-
gen niet-kunstenaarleden."  Verder: 

..a. t aan de tentoonstelling kan worden deelgeno-
men door: 

, die zelfstandig of in medewerking varj 
gevestigde patroons of industrieelcn het in tc zenden werk 
vervaardigd hebben. 

, die persoonlijk het ontwerp voor  het 
in te zenden werk, dat op hunne wer.kplaats werd uitge-
voerd, hebben gemaakt. 

n beide gevallen zal de naam van den kunstenaar  als 
inzender  en die van den industrieel als uitvoerder  of tech-
nisch medewerker  worden genoemd; ontwerp cn uitvoering 
moeten vóór de toelating aan de commissie van beoordee-
ling onderworpen worden. 

b. t uit het Centraal-Comité cn de kunstenaarsleden 
van het Nederlandsche Comité eene Technische -
Commissie worde benoemd. 

e Commissie zal zorg dragen voor  alles wat de tech-
nische en artistieke leiding en voorlichting der  tentoonstel-
ling betreft gedurende de voorbereiding en den duur  der 
expositie. 

c. , zoodra deze bepalingen door  het Centraal-Co-
mité en het Nederlandsche Comité in eene vereenigde Ver-
gadering zullen zijn goedgekeurd, een algemeen reglement 
zal worden ontworpen, waarin de bevoegdheden der  ver-
schillende Comité's zullen worden omschreven. 

d. t van het Nederlandsche Comité, buiten den voor-
zitter, twee kunstenaars-lcden en twee niet-kunstenaarsleden 
in het Centraal-Comité zullen zitting hebben." 

Genoemde commissie heeft daarna op verschillende pun-
ten enkele opmerkingen gemaakt; omtrent de meeste daar-
van zou met het Centraal-Comité overeenstemming kunnen 
worden verkregen. 

Wat punt b be tref t werd echter  de volgende wijziging 
: 

dat de Technische e zal worden be-
noemd uit en door  de kunstenaarsleden van het Neder-
landsche Comité, zoonoodig aangevuld met enkele perso-
nen, administratieve krachten, door  genoemde kunstenaars-
leden aangewezen, wat dan allicht in overleg met het Cen-
traal-Comit é zou kunnen geschieden." 

Waaraan dan nog werd toegevoegd: 

,dat van «deze Technische e minstens 
° r ' e leden (waaronder  de voorzitter  dezer  commissie), door 
de commissie-zelve aan te wijzen, zutting zullen nemen in 
h et Centraal-Comité." 

Aan dien eisch kon het Centraal-Comité bezwaarlijk tege-
m ° et komen. Waar het toch op het punt stond, de orga-

nisatie der  tentoonstelling krachti g voort te zetten, de gel-
delijk e aangelegenheden te regelen cn verdere stappen te 
doen teneinde het welslagen der  onderneming te verzekeren, 
mocht het allerminst op het kritiek e oogenblik, als wanneer 
de regelings-commissie haar  arbeid zou beginnen, de ver-
antwoordelijkheid, welke het op zich had genomen, op an-
dere schouders overdragen en de leiding uit handen geven 
— en hoezeer  het comité het ook heeft betreurd, heeft het, 
het nuttelooze van verdere onderhandelingen inziende, van 
de medewerking der  V. A. N. . moeten afzien, zoodat alleen 
de e afdeeling te Parijs zal worden vertegen-
woordigd. 

Bij  de onderhandelingen is overigens duidelijk gebleken, 
dat de leden der  V . A. N. . in het vervolg de organisatie-
en regeling van tentoonstellingen hunner  werken persoon-
lij k ter  hand willen nemen; een voornemen, dat van een 
opgewekt gemeenschapsleven icn eene krachtige ontwikke-
ling blij k geeft cn dus dient tc worden geëerbiedigd cn toe-
gejuicht. 

t eene kunstenaarscorporatie het recht heeft ten be-
hoeve eener  door  haar  georganiseerde tentoonstelling bepa-
lingen vast te stellen, welke haar  voor  hare leden gewenscht 
voorkomen, zal niemand betwisten, doch indien zij  zich bij 
eene door  anderen geheel belangeloos begonnen actie aan-
sluit, dan kan het niet als blij k van welwillende toenade-
rin g worden opgevat, wanneer  zij  al dadelijk een over-
heerschend standpunt wenscht in te nemen en star  aan 
eigen eisehen blijf t vasthouden; hierdoor  toch is een ver-
eenigd streven, dat tot een bijzonder  succes voor  onze toe-
gepaste kunst had kunnen leiden, mislukt. 

Bovenstaande kantteekeningen hebben een grooteren om-
vang gekregen dan de schrijver  zich aanvankelijk had voor-
gesteld. r  hem gebleken is, dat velen met de bijzonder-
heden der  aangelegenheid niet bekend waren, was hij  ge-
noodzaakt tot eene meer  uitvoerige omschrijving over  tc gaan, 
teneinde het noodige licht over  deze zaak tc verspreiden, 
zoodat belangstellenden zich een oordeel er  over  zouden 
kunnen vormen. 

e beschouwt hij  zijne taak als tc zijn afgeloo-
pen, terwij l hij  vast besloten is, op dit onderwerp niet 
meer  terug te komen. 

E . A. VON . 

r  van het m van 

d te . 

^  P r i j s v r a g e n . | 

T E . 

J u r y - r a p p o r t . 

Wi j  ontvingen het jury-rappor t inzake de prijsvraag voor 
een stadion, uitgeschreven door  de . t Nederland 
sche Sportpark"  te Amsterdam. t rapport luidt als volgt: 

n handen der  jur y zijn gesteld  inzendingen onder 
de volgende motto's, genummerd naar  de volgorde van 
ontvangst: 

. Plat vol;  Stockholm;  Neer  lands Colosseum: 
 Ontspanning;  Esperanto; ;  Sport staalt 

spieren;  Poliglot;  Veni creator  spiritus;  Banar-
des;  Je ; e tijdgeest; e erat 
in artis;  Wilau ;  Ernst;  Van onzen tijd : 

 Trial ; ;  Pat;  Sport spiert:
Tertius;  Olympia;  Olympia en  P. E . J. 

Elk der  ingekomen ontwerpen is aan een nauwgezet 
onderzoek onderworpen. Waar editor  de onderhavige prijs-



vraag geene studie-doeleinden beoogt, bepaalt de jur y zich 
in haar  rapport tot het bespreken van het viertal ontwer-
pen, dat bij  laatste schifting overbleef. 

Op den voorgrond zij  gesteld, dat de jur y mocht con-
srtateeren, dat het mecrendeel der  inzenders zich ernstig 
aan dc oplossing van het vraagstuk heeft gewijd en in het 
bijzonder  aan die van het moeilijkste en belangrijkste onder-
deel: de geregelde circulatie .der  reusachtige menschen-
menigte zoowel op het voorplein als in het gebouw. s 
zulks reeds van groot belang bij  de — geleidelijke — 
vullin g van het stadion, van nog meer beteekenis is de 
bestudcering van het vraagstuk der  ontruiming , die in een 
kort tijdsverloop moet kunnen geschieden. Verschillende ont-
werpers, die op goede of redelijke wijze waarborgen gaven 
voor  eene regelmatige toestrooming van het publiek, had-
den voor  het vraagstuk van de wegstrooming geene vol-
doende ruimt e en onbelemmerde communicatie aangegeven. 
Andere ontwerpen gaven aanleiding tot de bemerking, dat 
zij  dc menschenmenigte te veel concentreerden bij  enkele 
kort bijeen gelegen in- of uitgangen in plaats van haar, 
onmiddellij k bij  haar  komst op het stadionterrein, zoowel 
als bij  de ontruiming , zooveel mogelijk te verspreiden en 
te verdeelen. 

e jur y heeft zich bij  de schifting der  ontwerpen in 
de eerste plaats afgevraagd, hoe het verkeersvraagstuk was 
opgelost. 

Eenige inzendingen waren onvolledig en konden niet voor 
beoordeeling in aanmerking komen. Slechts een enkel ont-
werp moest terzijde worden gelegd, omdat de inzender  zijne 
krachten als ontwerper  blijkbaar  aanmerkelijk had over-
schat. n de jur y dus aanstonds constateeren, dat deze 
prijsvraa g eene zeer  ernstige mededinging had uitgelokt, 
dit blijk t te meer, omdat ook enkele der  ontwerpen, die 
reeds bij  de eerste schifting moesten uitvallen wegens af-
wijkingen van primair e eischen van het programma (als 
bijv . verregaande overschrijding van het beschikbare bouw-
terrein of afwijkin g der  verlangde zonnige ligging der  ie 
en  rangtribunes) niettemin hoogst verdienstelijke kwali-
teiten van plan of architectuur  vertoonden. 

j  nadere schifting moesten mede worden uitgeschoten 
ie. die ontwerpen, welke — deels ook volgens de eigen 
begrooting — de beschikbare bouwsom overschreden, zon-
der dat eene mogelijkheid van bezuiniging bestond, welke 
niet het ontwerp in zijn wezen zou aantasten en  de 
ontwerpen, waarbij  de verkeersregeling op onvoldoende wij-
ze was opgelost of bij  de groepeering der  plaatsen geene 
rekening was gehouden, met de noodzakelijkheid, dat over-
al een gemakkelijk en vri j  overzicht over  het veld werd ge-
noten. 

Geschiedde de eerste schifting meer  op grond van den-
algemeenen opzet der  ontwerpen, de inzendingen, nos.

 io, i i ,  en  werden aan een nader 
gedetailleerd onderzoek onderworpen, waarbij  wederom op 
den voorgrond stond de wijze, waarop het verkeer  geregeld 
was. Na hernieuwde schifting bleven als de relatief beste 
oplossingen over  de ontwerpen, nos.  en

n deze ontwerpen trof de jur y aan logisch en goed door-
dachte oplossingen, in verband met een ernstig streven 
naar  een economischen opzet, ondanks zij  aanleiding ge-
ven tot enkele bemerkingen, die evenwel niet den. hoofd-
opzet raken en hoewel op een enkel, zij  het ook onderge-
schikt punt, eenige afwijkin g van het programma moet 
worden geconstateerd. 

Bij  het onderwerp no.  motto „Stockholm" , was tenge-
volge van de lengteontwikkcling van het stadion (waarin 
blijkens de toelichting dc ontwerper  door  een toelaatbare 
versmalling der  plaatsen, steeds wilde tegemoetkomen) een 
voorplein van te geringe diepte overgebleven. e platte-
grond van het stadion zelf, biedt over  het algemeen een 

bevredigende oplossing van de belangrijke punten. t i s 

echter  aan twijfel onderhevig of alleen met de door  den 
Ontwerper  reeds aangegeven bezuinigingen de bouwsom tot 
het beschikbare bedrag zou zijn terug te brengen. 

t ontwerp, no. 8, motto „Poliglot" , trekt de aandacht 
niet slechts door  de kwaliteiten der  zeer  modern getinte 
architectuur, maar  ook door  de consequente wijze, waarop 
de splitsing van het publiek in het gebouw is daargevoerd. 

e hoofdgedachte moge juist — zelfs ingenieus — zijn, 
toch leidde zij  tot te ingewikkelde oplossing. e concen-
trati e van het publiek bij  enkele ingangen, tevens
gen, is niet zonder  bedenking, evenmin als de lange corri -
dors, die de ontruimin g bemoeilijken. n ware even* 
wel te voorzien met behoud van het goede. t plan bezit 
de verdienste van regelmaat en overzichtelijkheid, maar 
daartegenover  staat o.a., dat aan de nevenlokalen niet de 
noodige aandacht is gewijd en de clublokalen bijv., niet 
juist en niet geheel overeenkomstig het programma zijn 
gesitueerd. 

Geven deze beide ontwerpen, ,,Stockholm"  en „Poliglot" , 
ondanks hnunc kwaliteiten, aanleiding tot bemerkingen, die 
— hoewel zij  behooren tot de relatief beste inzendingen — 
een premieering in den zin van art.  van het programma 
uitsluiten, anders is dit ten aanzien der  ontwerpen no.
motto „Banardes" . en no.  motto „Tijdgeest' 1. 

t ontwerp „Banardes"  blijf t bij  nadere beschouwing 
tot in onderdeelen een uiterst gunstigen indruk maken. 

t is de meest beknopte, vanzelf sprekende oplossing, 
welke door  den strengen regelmaat, die overal in den aan-
leg is volgehouden, zeer  overzichtelijk en eenvoudig is — 
deugden, die zich ook in de consequentie uiten. Even
overwogen als de oplossing van het vraagstuk eener  veilige 
vullin g en ontruimin g van het stadion in  zijne rangen 
— in aansluiting bij  den aanleg van een ruim voorplein, 
dat eene gemakkelijke  van het publiek ver-
zekert — is de toepassing der  dienstlokalen, der  kleed-
kamers en clublokalen, der  bars, toiletgelegenhcden en ook 
der stallen. Tot bemerking geeft echter  aanleiding, dat 
het promenoir  niet over  de volle lengte van den ien rang 
doorloopt. 

e architectuur  zoowel van het stadion als het voor-
plein is in gevolge het kennelijk streven naar  beperking 
in verband met de gestelde bezwaren, eenvoudig en sober 
maar  beschaafd, en — hoewel ietwat massief — van een 
passend karakter . 

t ontwerp „Tijdgeest"  vertoont mede een voor  ge 
regelde vulling en ontruimin g zeer  doelmatigen plattegrond, 
zij  het ook dat bij  de in ruimen getale aanwezige en goed-
verdeelde trappen er  een aantal is, welks beloop met twee 
bordessen niet zonder  bedenking is. Bij  de groepeering' 
der ruimten onder  het stadion is — welke de verdien-
sten ook zijn — niet in allen deele rekening gehouden 
met het gemak van den dienst, terwij l de ventilatie cn 
verlichtin g van enkele hunner  onvoldoende is. e behan-
deling van het voorplein in verband met een vóór-sortee-
rin g van het publiek overeenkomstig de rangen, is goed 
doordacht, hoewel zij  eenigszins tot verbrokkelinj g van het 
beschikbare oppervlak leidt. e architectonische opvatting 
is zeer  eenvoudig gehouden. 

Ten aanzien van de begrooting der  beide laatst genoem-
de ontwerpen „Banardes"  en „Tijdgeest"  heeft de jur y 
alle reserve in acht te nemen. Zij  heeft echter  overwogen, 
dat door  gepaste bezuiniging bij  de ontwerpen, die het 
vraagstuk op zeer  economische wijze aanvatten, de moge-
lijkhei d bestaat om hen met behoud hunner  kwaliteiten 
voor  de gestelde som te verwezenlijken. 

e jur y is op grond van het bovenstaande eenstemmig 
tot de slotsom gekomen, dat twee ontwerpen en wel die 
ingezonden onder  de motto's „Banardes"  en „Tijdgeest' j 



in aanmerking komen voor  premiëcring, met een bedrag 
van f  op grond van art.  van het prijsvraagprogram-
ma, terwij l zij  u voorstelt pm ter  harer  beschikking fte 
stellen een bedrag van f  ter  gelijke verdeeling tusschen 
de 'inzenders der  ontwerpen „Poliglot "  en ..Stockholm"!^ 
als waardeering van hun zeer  ernstigen en verdienstvollen 
arbeid. 

(w.g.) . P. E Nzn., Voorzitter . 

C. 03. S . 

J. k . W. . 

F. W. V A N T U Y  VA N . 

J. . 

Amsterdam,  Juli

t ontwerp „Banardes" , dat zal worden uitgevoerd, is 
van de hand van den heer y Elte; terwij l de heer 

. v. d. Vijgh , eveneens architect tc Amsterdam, de ont-
werper  is van het motto „Tijdgeest" . e beide ontwer-
pen werden door  de . met f  gepremieerd. 

G VOO  E E N T VO\O

E G E W

 het Bestuur  van de Tentoonstelling e Vrouw 
 ontvingen ;wij  onderstaand prijsvraag program-

ma dat wij  — hoewel speciaal voor  dames bestemd — toch 
gaarne een plaats in ons blad afstaan. t luidt : 

e mededinging is uitsluitend opengesteld voor  Neder-
landsche Vrouwen. t biljet moet  bij . groot 
zijn, marge medegerekend. e maten kunnen zoowel in 
de hoogte als in de breedte genomen worden. s 
kan een speling van . boven en onder  elk dezer  ma-
ten worden toegestaan, liet zal lithografisch in twee kleu-
ren behalve de papierkleur, door  de eerste prijsvvinster  moe-
ten worden uitgevoerd. 

t biljet moet den volgenden tekst bevatten: 
Tentoonstelling e Vrouw  van i tot 
 September  op "  Amsteldijk , Amster-

dam. 
e ontwerpen voor  dit biljet moeten op ware grootte in 

twee kleuren, behalve de papierkleur, worden uitgevoerd. 
Nadat de Jury haar  voorloopige uitspraak heeft gedaan zal 
de inzendster  van het eveneens voorloopig voor  de uitvoering 
bestemde biljet , verplicht zijn een fragment van haar  ont-
werp, naar  keuze van de Jury, op steen te brengen en te 
doen afdrukken, (Om hare bekendheid met de lithografische 
technieken te pewijzen. r  ontwerp moet voorzien zijn 
van een motto en een begeleidend verzegeld schrijven dra-
gende het zelfde motto en bevattende naam en adres van 
de vervaardigster. Op de buitenzijde van de envcloppa 
moet tevens een correspondentie-adres vermeld zijn. e ont-
werpen moeten vóór den gisten October  a.s. franco wor-
den toegezonden taan het Secretariaat k  Am-
sterdam. e (ingezonden ontwerpen, uitgezonderd dat, 't welk 
met den eersten prij s bekroond en voor  uitvoering aange-
wezen wordt, blijven eigendom van de inzendster. 

t Bestuur  behoudt zich het recht voor  alle ontwerpen 
twee keer  te exposeeren: den eersten keer, onmiddellij k 
na het verschijnen van het Jury-rapport , den tweeden keer 
op de Tentoonstelling e vrouw

Als eerste prij s wordt uitgeloofd de som van f
als tweede prij s f  Bovendien zal de prijswinster  f
ontvangen voor  het op steen brengen van het biljet . 

e Jury behoudt zich het recht voor, zoo geen der  inge-
komen ontwerpen haar  voor  uitvoering geschikt voorkomt 
den eersten prij s niet toe te kennen. t biljet moet acht we-
ken na ontvangst van de opdracht voor  den druk gereed 
zijn. 

e Jury zal bestaan uit dc s en : 
. Thérèse van l Schwartze, . Nelly Bodcn-

heim, . . Verwey, . Baanders Fockema. de 
heeren Nijhof f en d , . a Boisscvain. 

t verslag van het voorloopig Comité waarin het doel 
van de Tentoonstelling nader  omschreven is, is te verkrijgen 
aan het Secretariaat k  alavvar  tevens meer-
dere exemplaren van deze voorwaarden verkrijgbaar  zijn. 

t h Bestuur: 

. . A , Presidente, 

. W. , Vice-Presidente. 

. J. E. v. , iste Secretaresse. 

. . ,  Secretaresse. 

. J. P. , Pcnningmcesteresse. 

. . G. S v. . -
V E E N . 

. J. P. N . 

T A . 

Nu, behoudens onvoorziene omstandigheden, de opening 
jvan het Panama-kanaal binnen enkele jaren kan worden 
tegemoet gezien, geeft de 9 ,N. . Courant'*  in een feuil-
leton het volgend overzicht van de merkwaardige geschic» 
denis van dit reuzenwerk. 

Behalve de voorzienige handelswereld en de steeds bree-
der wordende krin g van hen, die belangstelling hebben 
voor  internationale verschijnselen, mag ook het leeken-
element wel geacht worden reeds doordrongen te zijn van 
het ontzaglijk gewicht van een scheppingswerk als het toe-
komstig kanaal van Panama. r  al is men ook over-
tuigd van het groot belang van dien reuzenarbeid, zoo kan 
toch veilig worden aangenomen, dat er  in het algemeen 
nog een groote onwetendheid bestaat nopens hetgeen er 
gebeurt op de rotsige landengte van . 

s zagen we vaak een nagenoeg totale onbekendheid 
met het voorbereidingswerk, dat sinds meer  dan een halve 
eeuw op den s van Panama is merkbaar geweest 
op volkenrechtelijk terrein, sinds meer  dan een kwart eeuw 
daar  te zien was op het wonderrij k gebied der  techniek. 
Nu de voltooiing nadert van dit kanaal, dat op  Januari 

 Amerik a officieel gaat splitsen in twee vverelddeelen, 
kunnen wellicht enkele mededeelingen leiden tot opheffing 
van de hierboven onderstelde algemeene onwetendheid. 

t denkbeeld van het graven van een waterweg door 
a is eeuwenoud, doch de plannen waren even 

zoovele utopieën, ,zoolang de techniek nog over  te zwakke 
hulpmiddelen beschikte Ooor  de uitvoering van een taak 
als het wegbreken van millioenen centenaars gesteente. 
Eerst nadat men omstreeks het midden der  vorige eeuw de 
zegeningen van het dynamiet deelachtig was geworden kon 
in ernst aan den aanleg van rots kanalen als die van Corin-
the bijv . ,gedacht worden. e moeilijkheden van het Seuz-
kanaal zijn meer  van zuiver  waterbouwkundigen aard ge-
weest; de werken van Panama daarentegen hebben veelal 
meer  doen denken aan het boren van een tunnel dan aan 
het graven van een waterverbinding. e natuur  heeft de 
landengte van Panama ongelukkigerwijs tot een hechten 
steenen muur gemaakt, die door  zijn hoogte, breedte en sa-
menstelling scheen te spotten met elk menschelijk genie. 
Zoo kwam het, dat men eerst aan een anderen waterweg 
dacht, aan een veel lager  kanaal,, dat Noordelijker , en wel 
door  Nicaragua, zou worden gegraven, om het ruwe terrein 
van Panama te ontgaan, een plan. dat na de aanvankelijke 
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mislukkin g de ' tweede reuzentaak opnieuw de aan-
dacht ging trekken van andere ondernemende geesten. 

Eerst dus .wilde men een kanaal door  de republiek Nica-
ragua, voor  welk denkbeeld de vermaarde Jeremy Bentham 
door  zijn Junction Proposal van  de geestelijke vader 
geweest is. v t was omstreeks  dat een bepaald plan 
voor  een Nicaragua-kanaal dc gemoederen in Noord-Amc-
rik a in .beweging bracht, om echter  aanstonds dc bezorgd-
heid van Engeland te wekken, waar  men beducht was voor 
Jonathan's overwegende positie als schildwacht bij | 'het toe-
komstig wereldkanaal. Spoedig kwam tusschen de Vereenig-
de Staten en Groot-Britanni ë een verdrag tot stand, waar-
bij  de Jaatste mogendheid de gevaren van een Agcrikaan-
sche suprematie Jangs de oevers van het ontworpen Nica-
ragua-kanaal hoopte te hebben weggeruimd. t was het 
bekende Clayton-Bulwer-tractaat van  waarbij  de bei-
de landen elkander  in oorlog en vrede de onschendbaar-
heid van de vaart door  het kanaal waarborgden, alsook de 
verdediging v.an den waterweg tegen derden. All e gezag 
over  eenig deel van a ontzegden zich de 
contractanten, die .elkander  ten aanzien van het kanaal tot 
gelijkberechtigde partijen rnaakten, waarbij  het een onver» 
schillige zaak werd. of de verbinding der  Oceanen (zou 
worden tot stand gebracht door  het Nicaragua-kanaal of 
door  een Panama-kanaal. 

Van het eerste kanaal was niet lang meer  sprake, daar 
dc Amerikaansche maatschappij, die er  conscssic voor  had, 
reeds in  verdween. 

Nu was de beurt gekomen ;ian de Panamasche landengte, 
waardoor  het kanaal niet meer  in de republiek Nicaragua 
zou komen, maar  in dc Vereenigde Staten van Columbia. 
Volkenrechtelijk e schikkingen werden ook thans gemaakt 
ten opzichte van het wierk, toen de Panama-kanaalmaat-
schappij  onder  .Ferdinand de s in  consessie 
kreeg van de betrokken republiek, onder  beding, dat het te 
graven kanaal evenals dat van Suez voor  altij d onzijdig 
rou zijn en voor  alle volkeren ten allen tijd e toegankelijk 

 voor  hun aar logs- als koopvaardijvloten. 

e bedoeling was eerst om een zeepeil-kanaal te gra-
ven, (d. j . zonder  schutsluizen) waar slechts één sluis zou 
zijn, welke in ieder  geval onmisbaar  was wegens het groot 
verschil tusschen hoog en laag water  in den Stillen Oceaan 

 voet) ,en in de Caraïbische Zee § voet). e voor  deze 
aanmerkelijke getij-verschillen zoo hoognoodige waterkeeringj 
zou worden aangebracht te Gatun, waar  thans gansch andere 
waterwerken (nl. verscheidene schutsluizen) te vinden zijn 
dan de ééne geweldige zeesluis, door  den Franschen ingeni-
eur  Godin de y ontworpen. Wij  zullen van het nimmer 
tot stand gekomen denkbeeld van den genialen de s 
hier  niet meer  vertellen dan dat het in zijn bedoeling gele-
gen heeft zijn zee peil-kanaal onder  een bergbrug door te 
leiden, waartoe het zijn voornemen was een groote tunnel 
te graven onder  den Culebra-berg door. n  werd dit 
plan opgegeven en tot een kanaal  schutsluizen besloten, 
dat over  het laatste punt van dien berg zou loopen. 

Bij  deze principieele wijziging van het ontwerp kwam 
aan het licht, op welke lichtvaardige wijze door  de s 
en zijn staf ook technische vraagstukken van het grootste 
belang waren behandeld ten koste van millioenen aan geld 
en menschenlevens. En ook heel de bedrijfsleiding en ad-
ministratieve voorbereiding was erbarmelijk geweest. Ge-
mis van organisatie en werkkrachten; onvoldoende werk-
ruigen en gebrekkige proviandeering; slechte wegen; eco-
nomische ongeregeldheid tengevolge van betaling in gede-
precieerde munt, gevaarlijke arbeid bij  onoordeelkundig toe-
zicht en leiding; tuchteloosheid en een ellendige gezond-
heidstoestand, waardoor  van  tot  aan gele koorts 
en malaria  pCt. van de employe's en werklieden der 
maatschappij  den dood vonden; ziedaar  naast financieele 

onregelmatigheden dc redenen, welke geleid hebben tot den 
rocmloozen ondergang van deze onderneming van den ouden 
de , die de wereld tweemaal aan zich had willen 
verplichten. 

n  jaar  zou het werk onder  Fransche leiding voltooid 
geweest zijn, doch in  failleerde de Panama-maatschap-
pij  en werden dc rotsen van de landstrook van Tehuantepec 
met schrik verlaten door  arbeid en kapitaal, welke er  om 
het zeerst hadden geleden. g heeft het geduurd, eer 
men het reuzenwerk der  doorgraving weer  aandurfde. Tal 
van tegenstrijdige plannen werden ontworpen, zonder  dat 
men tot daden kwam. n heeft in dien tij d de kans geloo-
pen van twee verbindingen te krijgen tusschen de beide 
oceanen, 1oen de gefailleerde maatschappij  hare concessie 
en al hare bezittingen te duur  wilde verkoopen aan de 
Vereenigde Staten van Amerika. e Unie was toen ge-
veigd het oude plan van het Nicaragua-kanaal weer  ter 
hand te nemen, doch de mogelijkheid bleef, dat
kapitaal bereid zou worden gevonden het gestaakte werk 
op de landengte van Panama te hervatten in mededinging 
van het Amerikaansche kanaal, dat door  Nicaragua zou 
worden getrokken. 

Zoover  is het echter  niet gekomen. n  besloot het 
Amerikaansch Congres de kanaalondernemingen niet lan-
ger  over  te laten aan het particulier  initiatief , dat voor 
de voltooiing en hervatting der  werken te kort geschoten 
was; het besloot dc doorgraving van den s bij  Pana-
ma van overheidswege in handen te nemen en de noodige 
internationale waarborgen te zoeken, opdat de Unie ook 
alleen en uitsluitend meesteresse zou zijn van die interoce-
anische verbinding. Allereerst zorgde Noord-Amerik a van 
het vroeger  vermelde Clayton-Bulwertractaat verlost te ra-
ken, wij l Engeland daarin te veel zeggenschap kreeg in de 
kanaalaangelegenheden, niet alleen bij  de wording van het 
werk, maar  vooral bij  het gebruik van het kanaal. Als een 
uitin g van het streven om de r  op het l 
van Panama zooveel mogelijk toe te passen, werd het -
Pauncefoteverdrag gesloten op  November  waar 
door  het kanaal inderdaad voor  de Amerikanen wordt ge-
graven. s kregen bij  dit tractaat dc Vereenigde Sta 
ten volmacht om het kanaal tot stand te brengen, alle daar-
uit voortspruitende rechten te genieten en uitsluitende het 
gebruik er  van te regelen en het kanaal te beheeren. Ove-
rigens zou ,het Panamakanaal voor  alle schepen onder  vreem-
de vlag open zijn zonder eenige differentieele behandeling 
en bovendien steeds onzijdig, zoodat oorlogsdaden verboden 
zijn in den waterweg en binnen drie zeemijlen van zijne 
mondingen. 

s had de gefailleerde Panamamaatschappij, die 
eerst  .millioen dollar  voor  hare rechten en goederen 
gevraagd had, het kanaal voor  millioen dollars aange-
boden, met welke som dfe Unie accoord kon gaan. Nadat 
de Vereenigde Staten ten aanzien van het te graven kanaal 
tot overeenstemming waren gekomen met de grootste zee-
mogendheid, Engeland, en met de oude concessionaris voor 
de kanaalwerken, de Panama-maatschappij in liquidatie, 
moest de Unie hare kanaal-politiek nog bezegelen door 
een tractaat met de irepubliek Columbia, binnen welker 
landpalen het groote werk zou worden ten uitvoer  gelegd. 
n  werd het verdrag tusschen de beide republieken ge 

sloten. Columbia stond daarbij  een zes mijlen breede strook 
grond af aan de Staten tegen  millioen dollar  klinkende 
munt en in eeuwige erfpacht, waarvan de canon één kwart 
millioen dollars bedroeg. t tractaat moest echter  nog 
worden goedgekeurd, o. a. door  den Senaat van Colum 
bia, die zijn goedkeuring weigerde. ,.Uncle Sam"  was daar 
mede niet schakmat gezet, want een welkome omwenteling 
brak uit in de kleine republiek Columbia, die in haar  mid-
den een nieuwen onafhankelijken staat zag verrijzen, Pana-

ma, dat als republiek begrijpelijkerwij s onverwijld werd er-
kend door  de Unie. t den nieuwbakken miniatuur-staat 
schoten de onderhandelingen veel beter  op, zoodat na een 
definitief tractaat van  Februari  de Vereenigde 
Staten wel niet de souverciniteit, maar  dc uitsluitende uit-
oefening van alle souvereiniteitsrechten verkregen over  de 
z.g. kanaalzone, die inmiddels tien mijlen breed was gewor-
den. c steden Panama en Colon liggen buiten dc zone, 
maar  de Amerikaansche regeering mag er  alle vereischte 
sanitaire maatregelen nemen (hetgeen er  reeds op voor-
beeldige wijze geschied is), de orde handhaven en daartoe 
zelfs die plaatsen bezetten. 

t kanaal wordt door  de Unie hoofdzakelijk met een 
strategisch doel gebouwd, ten einde haar  zeemacht gemak-
kelijker  te verplaatsen naar  de Oost- of naar  de Westkust 
Van haar  uitgestrekt vastelandsgebied. Op het nationaal 
karakter  van het kanaal heeft President Taft in zijne Bood-
schappen herhaaldelijk gewezen en, steunend op het recht 

 militai r  toezicht te houden op het kanaal (krachtens 
het , hebben de Vereenigde Staten 
in hun kanaal-ontwerp den bouw van vier  forten opge-
nomen, welke gewapende sluiswachters wel ten allen tijd e 
gereed zullen zijn om de Amerikaansche aanspraken ten 
aanzien van het Panama-kanaal te verdedigen. 

n ziet, dat de rechtstoestand van dit kanaal een gansch 
andere is dan van het Suez-kanaal, dat internationaal is 
krachtens het tractaat van l van  terwij l 
het Panama kanaal, ondanks zijn openstelling voor  alle sche-
pen en zijn „eeuwige onzijdigheid" , stellig Amerikaansch 
genoemd kan worden wat zijn bouw, onderhoud en bewa-
king betreft. ') 

Wij  maken hier  opzettelijk nog geen gewag van de la-
tere heffing van kanaalrechten in den toekomstigen inter-
oceanischen waterweg, aangezien omtrent de regeling der 
kanaal-tollen met eventueele voorkeurrechten voor  de Ame-
rikaansche „kustvaart "  nog maar  weinig met zekerheid tc 
voerspellen valt. 

(W o r d ' v e r v o l g d) 

) Juist dezer  dagen is in het s van Afgevaardigden te Washington 
een voorstel gedaan om het l neutraal te maken door  de aanlegkosten 
en onderhoudskosten om te slaan over  de mogendheden. e scheepvaart 
van alle natiën zou dan natuurlij k een gelijke behandeling ondervinden. 

t er  kans zou zijn op aanneming van dit voorstel, moet worden in twij -
fel getrokken. 

L e e s t a f e l . 1 
 No.  A f d ee  i n g Amsterdam der 

. t. b. d.  Excursie naar u en . 

k , .  J. . Cuypers geïnterviewd, door  J. Gratama 

W o n i n g en der  Amsterdamsche Coöp. Won. Ver. «Samenwerking* 
arch. . J. E . , met afbeeldingen. 

t o n t w e r p Algemeene Administratiev e Voorschriften en de aan 
-prakelijkhei d van den architect, door . . J . van Nieukerken . 

. P. J. . C u y p e r s geïnterviewd (vervolg). 

J a a r v e r s l ag van den d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven. 
n te . 

A No. : Cuypers, Berlage, de Bazel. 
e A a n b o u w van het . 

E  No.  G e b r e k en in metselwerk en beton, 
door  Prof. J. A. van der . met afbeeldingen. 

"e t B o u w v ak en de aanverwante nijverheid en handel in
' o s se p l a a t . Synagoge te Nijmegen, arch. Oscar . 

E  No. e op  J u  i a fg  t r  d  n technische 
'eden van den d van Administrati e der n n Spoor-
wegmaatschappij, door . A. van Sandick c.i. 

e n i e u we k u s t l i c h t t o r e n nabij  het Westhoofd. gemeente 
Ouddorp (eiland Goeree) door . A. Verhey c.i. met afbeeldingen en 
losse plaat. 

B e s c h o u w i n g en over de opleiding van geologen in Nederland 
en het geologisch onderzoek van ë door g m.i. 

S t a t i o n s i n r i c h t i n g e n te , door  W. F. . van -
vorsel c.i., met afbeelding. 

Vergadering van de Afdeeling voor  Bouw- en Waterbouwkunde van het 
k t v»n s van  Juli

E e r s t e N e d e r l a n d s c he Tentoonstelling op Scheepvaartgebied 
te Amsterdam in

 (B. v. T.) No.  Aan de leden. — Vak-
groep Scheepsmachinisten. — Vooruit . — Verslagen van vergaderingen. — 
Vakgroepen. — t van de werkzaamheden van het u 
over  het eerste halfjaar  — d betreffende de toepassing van 
electriciteit aan boord van schepen (vervolg). — Vragcnbus. — Corres-
pondentie. — Gemengd. 

E  No.  E e ne n a b e t r a c h t i n g . 
A r t .  c. en Art .  d. B.W. 
J a a r v e r s l ag van den d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven in 

Nederland over

E E E No. t springen der 
steenen tijdens het afkoelen. — t vervaardigen van sanitaire artikelen. 
— t brandbluschmiddel «Perfect». — Zand als mageringsmiddel. — 
Stoomvoortbrengst in ketels. — . 

E  No. e Pfalzische e i  u n d Pflege-
A n s t a l t , arch. h n in Speyer, met afbeel-
dingen en losse plaat. 

No. e Pfalzische - u nd P f  e g e-A n s t a 1 g 
(vervolg) met afbeeldingen en losse plaat. 

n über Zement, Beton-und Eisenbetonbau. Versuche 
mit Saulen und deren Berechnung door  Prof. . . E. h (slot) 
met afbeeldingen. — Schachtbau- und Versteinungsverfahren, door . F. 
Baumstark, met afbeeldingen. 

No.  Bebauungspbn für  das «W i  m a n n s c h e G e l a n d e» in 
Berlin-Schöneberg, arch. Paul Wolf , met afbeeldingen en losse plaat. — 

r E i s e n b a h n l u n n el unter  dem  e t r o i t-F  u s z in Nord-Amerika , 
door Geh. Baurat t Bassel. met afbeeldingen. — Afbeeldingen der 
Pfalzische - und Pflege-Anstalt . 

No.  Wettbewerb für  den Entwur f zum Neubau der  V i k t o r i a-
S c h u le in , met afbeeldingen en losse plaat. — s 
badische k bei F o r b a c h . — g des 
«Vereins r e in Stuttgart (slot). 

No. e Pfalzische  e i  u n d P f  e g e-A n s t a l t g 
(slot) met afbeeldingen. s Schicksal des P a  a i s-  o y a  in  a r i s 
met afbeeldingen en losse plaat. — Eine bei Tunnel-Wiederherstellungs-
arbeiten auftretende Gebirgsdruck-Erschcinung door . . Erich von 
Willman , met afbeeldingen. 

Gemeng d Nieuws . 
i 

. 

— e brand van cle Brusselsche tentoonstelling wordt door  een vonnis van 
de rechtbank te Brussel in de herinnering teruggeroepen. t vonnis, dat 
dezer  dagen geveld is. is van groote beteekenis voor  allen, die bij  den 
brand in  schade geleden hebben. e pachter  van het k en de 
pachter  van het restaurant Universelle hadden de j Wereld-
tentoonstelling te Brussel« een proces tot schadevergoeding aangedaan en 
dit proces in hoogste instantie doorgevoerd. Nu heeft de rechtbank beslist, 
dat de j  tot schadevergoeding verplicht is. n pachter  van het 

k werd  franc schadevergoeding toegewezen, dien van het 
restaurant Universelle  francs. e sommen echter  vertegenwoordigen 
nog niet de geheele vergoeding, want deskundigen zullen nu nog vaststellen 
hoe hoog het geheele bedrag der  geheele schade is. 

r  deze uitspraak van de rechtbank te Brussel is dus een precedent 
geschapen voor  de andere door  den brand benadeelden: zoodat te ver-
wachten is. dat wel spoedig van alle kanten eisehen tot schadevergoeding 
zullen inkomen. r  echter  de maatschappij  reeds ontbonden is. zal ieder 
der  aandeelhouders afzonderlijk om schadevergoeding moeten worden aan-
gesproken. 

— Te n vormt men een museum voor  Oost-Aziatische kunst. e be-
stuurder  van het , Prof. Adolf Fischer, heeft er  veel voor  gereisd. 



E &  VA N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 

j  heeft »aan de bronnen zelf« gekocht. e stad heeft . voor 
aankoopen beschikbaar  gesteld. n November  is hij  met zijn vrouw 
naar  Oost-Azië vertrokken : , , Japan. O.a. leidden be-
vriende vakmannen in (apan den n geleerde in de schatkamers van 
kloosters binnen en in particulier e verzamelingen, waar men zoo moeilijk 
doordringt . Aan waardevolle opgravingen uit de provincie llonau kreeg 
Prof. Fischer  zijn deel en hij  kocht buitengewone oud-Chineesche schilder-
werken. n September  keerde hij  te n terug, stelde het verwor-
vene er  gedeeltelijk ten toon, deed de belangstelling voor het toekomstige 
museum stijgen en . . . ontving van den t Guilleaume, die 
vroeger al  mark had gegeven, de beschikking over  mark voor 
een nieuwe expeditie; anderen schonken, de een  mark. de ander 

 mark; de derde  mark, enz. En zoo ging de heer  Fischer, die 
er  ook zelf groote sommen in steekt, in t  opnieuw op reis. t 
eerst en het meest maakte hij  nu werk van beeldhouwwerken en bemach-
tigde eenige unica, gelijk geen ander  museum er  heeft. 

e geleerde wijst er  in zijn verslag op, dat dc oud-Chineesche kunst een 
veld van w o e s te s p e c u l a t ie wordt. China is overstroomd door be-
langstellenden van allerlei aard — speculanten en rijk e liefhebbers, uit 
Berlijn . , New-York en vooral uit Japan. n Februari j  is Prof. 
Fischer te n teruggekeerd. t gebouw voor dit museum was inmid-
dels in hoofdzaak opgetrokken. Voor  museuinbouw ging hij  nog enkele 
weken naar  Amerika, waar men op dit stuk zooveel kan leeren. 

t volgend voorjaar zal het museum te n geopend worden. 

F.en uitnoodiging om te n ten toon te stellen 'op initiatie f van Bode ; 
de tentoonstelling komt daar in het najaar) heeft Prof. Fischer  afgeslagen : 
voor  Oost-Aziatische kunst — schrijf t hij  — kome men naar . 

N. . Ct. 

E en reu z e n h a l. 

Er is een plan ontworpen, om te Earl' s Court te n een hal te 
bouwen, die de grootste van de wereld zal zijn. Als almetingen worden 
opgegeven : breedte  Eng. voet, lengte  Eng. voet. t de gaanderijen 
mee zal er  een oppervlakte van  vierkante voet beschikbaar  zijn. 

t doel is om een ruimt e te krijgen , waar  elke tentoonstelling, zelfs de 
grootste, onderkomen zal kunnen vinden. 

. 

T e n t o o n s t e l l i n g: , ,  u i s en T u i n , i n B o u w, g 

en A a n  e g". 

Op de Buitengewone Algemeene Vergadering der  Vereeniging van Neder-

landsche Baksteenfabrikanten, gehouden den  Juli  te Utrecht, is be-

sloten het initiatie f te nemen tot het houden van eene tentoonstelling van 

Juli tot October  betreffende: s en Tuin , in bouw, inrichtin g en 

Aanleg*. 
e tentoonstelling, waarvoor men hoopt te beschikken over  een terrein 

van ruim . A. in het nieuwe uitbreidingsplan Zuid van Amsterdam, zal 
gelegenheid bieden tot expositie van allerlei bouwmaterialen en hulpmidde-
len op het bouwen betrekking hebbende, het inrichten van woningen, wa-
tervoorziening, licht en verwarming, tuin- en straataanleg, hygiëne en doel-
matigheid. 

Op het tentoonstellingsterrein zal een «ideale woning« geheel compleet 
worden ingericht, terwij l er  voor de kunstnijverheid ruime gelegenheid zal 
zijn om uit te komen. Voorts ligt het in de bedoeling eenige aan het bouw-
vak verwante bedrijven in werking te laten zien, terwij l tusschen de gebouwen 
een fraaie moderne tuinaanleg is ontworpen. e plannen voor  deze tentoon-
stelling zijn opgemaakt door den architect . Zwiers. 

e voorloopige tentoonstellingscommissie bestaat uit de heeren . van 
n Seis, A. Srnit Az.. (. . Janson en . Zwiers. 

Secretaris der  Commisie is de heer  J. . Janson, Bisschop t 
 A te Nijmegen. 

e T o r e n te G a r d e r e n . 

Wi j vernemen, dat de bekende historische toren te Garderen. welke 
dagteekent uit het midden der  elfde eeuw. voor  rekening van k en ge-
meente weldra zal worden hersteld in zijn oorspronkelijken bouwstijl, onder 
toezicht van den heer r  te . 

e bij  den toren behoorende kerk was eveneens iu  gebouwd, doch 
is in  afgebrand, in  herbouwd en in  vernieuwd. 

Naast dit eenvoudige kerkj e ligt een grafzerk, met het volgende opschriftje : 
r  rust s van Essen, geboren  Februari  overleden

Januari  in leven schaapherder aan het Uddelermeer. 

e dankbare Prinsen uit het s van Oranje. Z. . g Willem 
 en Z. . . Prins Frederik der  Nederlanden*. 

ASSEN. Bij  de opgravingen van rijkswege nabij  het hunnebed bij n 
j  is een grafkelder  ontdekt. t vele eeuwen oude onderaardsche 

monument is ongeveer  zeven meter  lang en anderhalven meter  breed. n 
vond daarin een aantal urnen en steenen beitels enz. 

e opgraving wordt voortgezet. 

Industrie - en H a n d e l s a d r e s s e n . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbanden , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 
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Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 
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Leonar d Blomme . 
Slot (zie bladz.

F T E . 

Wij hebben slechts enkele grepen gedaan uit het meest 
b( kende werk van den (bouwmeester, wiens vruchtbare loop-
baan nog veel meer heeft opgeleverd, dat hier  vermeld 

* F J U mogen worden. Een werk, ofschoon niet van blijvenden 

aard, mogen wij  niet onvermeld laten, het Paviljoen der 
stad Antwerpen op de Brusselsche Tentoonstelling van 

 dat terecht in hooge mate de aandacht trok . ook om 
dc smaakvolle inrichtin g van het , die in 



hoofdzaak als het werk van Blomme's broeder i moet 
worden beschouwd. 

Nog heeft de bouwmeester  zich niet uit de practij k te-
ruggetrokken, getuige 'de herstellingswerken aan den be-
kenden St. Jacobstoren te Antwerpen, maar  meer  in het 
bijzonder  heeft hij  zich toch in de latere jaren zijns levens 
aan het onderwijs gewijd en de hulde, die hem onlangs 
gebracht werd, gold dan ook eigenlijk meer  den leeraar 
dan den architect. Als leeraar  bezit hij  in hooge mate de 
begaafdheid, om aan anderen zijn kunst te doen begrij-
pen, zooals hij  die zelf begrijpt en beoefent. 

j  is een dergenen, die het leeraarschap der  bouwkunst 
als een verheven zending beschouwen; niemand verwondert 
het dan ook, dat hij  daaraan met volkomen zelfopoffering 
steeds zijn beste en edelste krachten wijdt . Na lange jaren 
deel tc hebben uitgemaakt van het leeraarscorps der -
ninklijk e Academie werd hij  in 1885 bij k Besluit 
aangewezen om Frans Baeckelmans in het z.g. r 
Gesticht op te volgen. 

e uitkomsten hebben bewezen, dat een goede keus 
gedaan was. Sinds toch professor  Blomme de leiding van 
den leergang der  bouwkunst in het e Gesticht voor 
Schoone n in handen heeft volgen de onderscheidin-
gen, door  de leerlingen behaald, elkaar  zoo snel op, dat er 
in de geschiedenis dezer  Vlaamsche l geen an-
der tijdper k van een dusdanigen bloei kan worden aange-
wezen. 

n dc laatste vij f prijskampen voor  den Belgischen Prix-
e hebben de leerlingen van professor  Blomme vier 

maal den eersten en tweemaal den tweeden prij s verworven. 

n  behaalde een zijner  leerlingen den de -
prij s en in den driejaarlijkschen wedstrijd, uitgeschreven door 
de e j  van Bouwmeesters van Ant-
werpen werden de eerste en tweede prijzen insgelijks door 
zijn leerlingen behaald. 

n  werden in den prijskamp dierzelfde , 
waarin vijf prijzen van de zes uitgeloofde werden toege-
kend, de eerste alweder  gewonnen door  leerlingen van 
professor  Blomme; en ook was het een zijner  leerlingen, 
die in hetzelfde jaar  den prij s Godecharle verwierf, bestaan-
de uit drie premiën van vierduizend francs, waardoor  de 
winner  in staat gesteld wordt drie jaar  lang in het bui-
tenland de studie voort te zetten. Nog werd aan twee 
leerlingen door  de Jury der  Algemeene e Ten-
toonstelling van Schoone n te Brussel een bronzan 
medaille toegekend. 

Bij  zulke resultaten zal het niemand verwonderen, dat 
de Antwcrpsche bouwmeesters beweren, dat hun r 

t aan het hoofd staat van de kunstbeweging in 
den lande en dat zij  trotsch zijn op hun kunstschool en op 
den verdienstelijken hoogleeraar, die daaraan zoo menig-
vuldige en onschatbare diensten heeft bewezen. Niet alleen 
in gansch .België, maar  ook in den vreemde is de hoogere 
kunstschool met roem bekend en met voldoening bracht 
dezer  dagen een Belgisch blad in herinnering, hoe dit o.a. 
in  nog bleek uit hetgeen het h Bouwkundig 
Weekblad toen schreef, ter  gelegenheid der  tentoonstelling 
van bouwkunst tijdens het Congres der  Architecten. 

r  de leerlingen van 't r t te Ant-
werpen, aan wier  hoofd de architect-professor  Blomme staat, 
die om even fij n beschaafde als hoog ontwikkelde en ta-
lentvolle eigenschappen, om den adel van zijn werken, ook 
verre buiten de grenzen van België zoo gunstig bekend is, 
zijn ook een drietal zaaltjes gevuld, waar  het een lust is 
te vertoeven.'' 

g is het die jeugdige krachten aan de hand 
van dien meester  zoo wel bestuurd te zien opgaan  Wat 
een rijkdo m van compositie in plan en facade, in coupe 
en détails en van hoeveel handigheid getuigt het? ' f 

„Wa t kan er  op zulk een fondament al niet worden op-
gebouwd." 

Waar de leerlingen zooveel lof mochten inoogsten kon 
het niet anders of moesten ook den leeraar  de onderschei-
dingen ten deel vallen, waarop een zoo rij k gezegende 
loopbaan hem volle aanspraak kon geven. 

Verleden jaar  werden, bij  een groote betooging te Brus-
sel in tegenwoordigheid van koning Albert , de gebroeders 
Blomme gehuldigd onder  tie zes voornaamste vertegenwoor-
digers der  nationale bouwkunst. 

d Blomme is ondervoorzitter  der e Com-
missie voor  de , Officier  der . 
Commandeur  der , enz. enz. Ondanks den last 
der jaren wijdt hij  zich nog met volle kracht en onver-
flauwde energie aan de vorming van een nieuw geslacht 
van bouwmeesters. En daarmede alleen acht hij  zijn taak 
nog niet vervuld. Ook wanneer  zij  op eigen beenen kun-
nen staan en hun eigen weg gaan, verliest hij  ze niet uit 
het oog, maar  blijf t hen met warme belangstelling gade-
slaan, en ieder  oud-leerling weet, dat hij  ten allen tijde 
den meester  bereid zal vinden, hem, waar  het noodig is, 
met raad en aanbeveling ter  zijde te staan. 

Een schoone bekroning van een zoo*  eervolle loopbaan 
is zeker  de stichting, door  den meester  zelf, van een drie-
jaarlijkschen Prij s d Blomme, waarvoor  hij  onlangs 
een sonï van tienduizend francs heeft geschonken. 

Wie zal niet wenschen, dat het hem gegeven moge zijn 
dien prij s nog herhaalde malen te kunnen uitreiken. 

Bij  de betooging op  Juni j  en meer  nog aan het 
daarop gevolgd banket werd menig hartelij k woord tot hul-
diging van den meester  gesproken, het was een reeks 
van Vlaamsche en Fransche toespraken al naar  de spre-
ker zich het best in de eene of in de andere taal wist 
uit te drukken. 

Oud-leerlingen en vereerders boden hem tevens bij  deze 
gelegenheid een wit marmeren portret-medaillon aan, ver* 
vaardigd door  den beeldhouwer . 

Ofschoon de Nederlandsche bouwkunst niet officieel ver-
tegenwoordigd was,, verdient het toch vermelding, dat ook 
een Nederlandsch bouwmeester  aanzat, namelijk de heer 
J. F. . Frowein, die zich wel niet als oud-leerling van 
Blomme beschouwt, maar  die indertijd , gedurende een drie 
tal jaren in dienst der  provincie Antwerpen, onder  diens 
leiding werkzaam was o.a. met de herstellingswerken van 
het oude paleis te . e heer  Frowein had ge-
meend, de uitnoodiging, om mede den jubilari s te komen 
huldigen, niet te mogen afslaan en hij  maakte van de ge-
legenheid gebruik, om in hartelijk e bewoordingen zijn voor-
maligen chef, den Provincialen bouwmeester, een blij k van 
belangstelling te geven, dat ten hoogste werd gewaardeerd, 
te meer, omdat de heer  Frowein, al was hij  dan ook dc 
eenige kunstbroeder  uit het hooge Noorden, meende n 
kunnen verzekeren, dat ongetwijfeld velen in zijn vader 
land met zijn woorden zouden instemmen. 

Ten slotte zij  hier  vermeld, dat het de heer  Frowein 
was, die ons in overweging gaf, iets over  den verdienste-
lijken bouwmeester  mede te deelen en die ons het groot-
ste deel der  daarvoor  vereischte gegevens welwillend ver-
strekte. 
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Het Amsterdamsch e stadion . 
e tentoonstelling van de  ingezonden ontwerpen voor 

het Amsterdamsche Stadion, in het gebouw van de -
schappij  tot bev. der  Bouwkunst, is door  een talrij k pu-
bliek bezocht. 

t is bekend geworden, dat het ontwerp „Poliglot" , 
dat voor  een prij s in aanmerking kwam, is vervaardigd 
door  de architecten n en s te Amsterdam. 

Zooals reeds in het programma der  prijsvraag was mee-
gedeeld, zou bij  de beoordeeling van de ingezonden plan-
nen het grootste gewicht worden gehecht aan een doelma-
tige en overzichtelijke indeeling, waarbij  het vraagstuk van 
de circulatie der  bezoekers en van een geleidelijke en ge-
rriakkelijk e verzameling en verwijderin g van het publiek 
nauwgezet is overwogen. t ontwerp Banardes, ingezonden 
door  den heer  Elte is dan ook bekroond als beantwoordend 
bet meest aan deze eischen. 

Blijken s de thans tentoongestelde plannen heeft de heer 
Elte zich de oplossing van het vraagstuk aldus gedacht. 

e beide toegangswegen, ter  breedte van  meter, welke 
van gemeentewege zullen worden aangelegd tusschen den 
Amstelveenschen weg en het Sportpark, loopen uit op een 
voorplein (voorgeschreven in het programma), groot pl.m. 

2 . n gevoelt het belang van die groote ruimte, 
gezien de omstandigheid, dat de Amstelveenschen weg smal 
is, en overwegend mede, dat het stadion zal worden ingericht 
niet minder  dan voor  kijkers . Er  zullen zich dan 
van  menschen kunnen verzamelen vóór de 
poorten van het stadion. Toch schijnt op den duur  ver-
breeding van den weg te dezer  plaatse onvermijdelijk . Er 
is daarvóór aan de zijde van den Schinkel ruimt e te over. 

Eenmaal op het voorplein staande ziet men tegenover 
zich de huisjes van de controle, vereenigd door  de toe-
gangshekken naar  de vier  rangen: ie.  en  rang, en 
amphitheater, onderscheidenlijk ingericht voor
en  zitplaatsen, en  staanplaatsen. r 

verrijs t het stadium, d.w.z. de Westelijke zijkant . e voor-
naamste gevel — (een eigenlijken hoofdgevel kent het ont-
werp-Banardes niet) — is gelegen aan den Zuidkant . e 
Noordelijk e gevel is de tweede in rang, en de Oostelijke is 
van dezelfde orde als de Westelijke. 

n het midden van dien westelijken gevel is een inrij-poor t 
voor  het concours-hippique geprojecteerd, welke poort ge-
flankeerd is door  stallen en toegangen tot verschillende 
tribunes. 

 bezoekers van den eersten rang bestijgen, dadelijk na 
het passeeren van het tourniquet, een aan den westelijken 
gevel uitgebouwde trap, en gaan door  den entresol en over 
den promenoir  (welke voor  den eersten rang zal worden 
uitgebouwd) naar  hunne tribune. e is, evenals de ter 
weerszijden gelegen plaatsen van den tweeden rang, over-
dekt, met een kap. rustend op dunne ijzeren pilaren, welke 
het uitzicht op het groote grasveld  X ) niet 
belemmeren. 

Visa-vis den eersten en den tweeden rang is de derde 
rang gedacht, bereikbaar  door  vier  trappen en twee tun-
nels, en de reusachtige ellips wordt links en rechts afge-
sloten door  het amphitheater, waarlangs geen trappen naar 
boven voeren, maar  dat eenvoudig aan de buitenzijde be-
stegen wordt, (de optrede bedraagt  tot ) 

s gaven wij  aan, dat zich aan de westelijke zijde, 
dus onder  het linker  amphitheater, bevinden de paarden-
stallen. Onder  bet oostelijke amphitheater  zullen de club-
lokalen voor  de bezoekers van het sportpark worden ge-
vestigd. e beide andere tribunes bevatten aan de achter 
zijde gelijkstraats. de verder  in het program voorgeschreven 
dienstlokalen; kleed- .en badkamers, kantoren, een verga-
derzaal, een dokterskamer, een perskamer, een telegraaf-
en postkantoor, een centrale buffetruimte, enz., enz. n den 
linkerbovenhoek van het Stadion zal eindelijk de recreatie-
zaal worden gebouwd. 

De Sypesteyn . 

t het voorbeeld van n niet zonder  navolging 
zou blijven is meermalen beweerd en deze bewering vindt 
thans bevestiging in het Gooi, waar  men werkelijk voorne-
mens schijnt, de oude Sypesteyn te herbouwen. Wel niet 
in eens in vollen omvang, maar  langzamerhand wil men 
den ouden burcht doen herrijzen, waarvan lang niet meer 
over  is, wat er  van n nog stond, die men gansch 
en al van de aarde verdwenen waande, tot de reeds gedu-
rende een aantal jaren uitgevoerde opgravingen op het 
terrein de fundamenten weder  te voorschijn brachten. 

t de blootlegging der  fundamenten van het oude s 
is de kroon gezet op het belangrijke terrein-onderzoek dat 
nu al sinds een tiental jaren de eene verrassing na de andere 
opleverde. 

t resultaat is nu dat een oude toestand van voor 
eeuwen hersteld is: de zoo goed als volledige terreinver-
deeling om een middeleeuwsch kasteel. 

e terreinen zijn echter  niet in middeleeuwschen trant 
weer  aangelegd en 'beplant, maar. met uitzondering van 
een gedeelte van den boomgaard, in den stijl van het 
einde der  en het begin der  eeuw. 

e eigenaar  heeft geen gebruik gemaakt van de tallooze 
manieren "en middeltjes waarmee men een nederzetting een 
antiek aanzien kan verschaffen, integendeel laat hij  alles 
zooveel mogelijk voor  zich zelf spreken. Alleen heeft men 
door  het planten van zeer  zware boomen de schaduwpar-
tijen verkregen en het verschil in hoogten, die toch altij d 
de bekoring van een aanleg uitmaken. 

t belang van het hier  tot stand gebrichte werk moet 
niet onderschat worden. t is leerzaam in menig opzicht 
en een lust der  oogen. t museum van oudheden,
tot bevordering van Jiet vreemdelingenverkeer  door  Jonk-
heer  van Sypesteyn is opgericht, is langzamerhand even-
eens belangrijk geworden. t vult alle beschikbare ruimt e 
en maakt het er  zelfs te vol. Er  zijn 'dan ook reeds plannen 
beraamd, om den ouden toren van het kasteel weer  op 
de oude fundamenten op te bouwen, ten einde ook dezen 
tot museum te kunnen inrichten. 

Onlangs nog wterd het museum belangrijk verrijkt . Som-
mige afdeelingen werden aangevuld en vormen thans kleine 
verzamelingen op zioh zelf. Wij  noemen het boetseerwerk 
(terr a cotta), waarbij  een serie werken van P. Xavery

t Verhulst &vas al vertegenwoordigd, een le-
vensgroote buste, waarschijnlij k Cornelis de Witt , kan hem 
ook toegeschreven worden. 

Verder  zijn er  levensgroote borstbeelden van Oldenbar-
veld, Philips Willem van Nassau, zoon van Prins Willem 
den Eerste, door  den weinig bekenden zestiende-eeuwschen 
Vlaamschen meester  J. Pollard, een prachtstuk. 

t oude ijzer-(smeed)-werk vormt thans zeker  reeds 
de belangrijkste particulier e verzameling in ons land, her-, 
innerend aan de helaas verdwenen . Er 
zijn groote -eeuwsche stukken bij  gekomen van prach-
tig smeedwerk; zoo de geweldige XVde-eeuwsche kande-
laar  uit Frankrijk , afkomstig uit een kasteel. 

Er is een kamertje met porselein en aardewerk; het 



eerst alles Gooisch, vooral . t aarde-
werk bevat uiterst zeldzame oude stukken; wij  noemen een 
geglazuurd relief uit de  eeuw en een dito schotel 
met Gothieke versiering van omstreeks n zeer  oud 
en curieus , bijv. een brui n schaaltje, geteekend 
Ari e de . 

e wapenverzamcling is .slecht geëxposeerd in een te 
klein torentje. Zoo merkt men slechts bij  toeval enkele 
der beste stukken op, zooals een k V palissan-
der kruisboog met prachtig snijwerk, en geciseleerd verguld 
koper. 

t beeldhouwwerk in steen bevat ook buitengewoon 
zeldzame en fraaie stukken van de dertiende tot de acht-
tiende eeuw. t is echter  niet mogelijk hier  een gede-
tailleerd overzicht te geven van a l l es wat er  in dit mu-
seum te zien is. 

e Gooische correspondent der  „Nieuw e . Courant" 
acht het dan ook dc moeite waard, de aandacht te vestigen 
op een tentoonstelling van oudheden, die met haar  merk-
waardige omgeving een der  bezienswaardigheden van ons 
land mag genoemd worden, daar  het zou tc betreuren 
zijn, indien d/oor  onvoldoende belangstelling dit museum 
niet meer  voor  het publiek toegankelijk werd gesteld. Voor-
loopig is dit echter  niet te vreezen, want het bezoek is 
den laatstcn tij d rWederom bevredigend. 

t dorp , piet zijn fraai geboomte, oude 
huisjes en tuintjes en de mooie Sypekcrk is op zich zelf 
al een bezoek waard. 

Op het terrein aan dc Noordwestzijde is men thans begon-
nen de fundamenten opnieuw te leggen. r  zal een dezer 
dagen begonnen worden met het herbouwen van een der 
oude torens, die in de middeleeuwen tegenover  de beide 
'verdedigbare toegangspoorten waren gelegen. 

e eigenaar, Jhr. Van Sypesteyn. die reeds zooveel over-
leg toonde bij  den aanleg van het geboomte, is onlangs 
door  aankoop nog in het bezit gekomen van een stuk 
grond, dat. onmiddellij k systematisch met hooge boomen 
beplant, thans een prachtige beschutting geeft voor  het te 
herrijzen kasteel tegen de felle noordwestenwinden. n het 
Ntoorden en Noord-Oosten der  bezitting stonden reeds boo-
men, ook op den straatweg van . 

n vindt op het uitgestrekte terrein verder  nog in den 
Zuidhoek een stuk n tuin aangelegd, van 
uit den moestuin ziet men er  groepen in allerlei vormen 
geknipte fooomen, daarnevens andere oude tuinen in aanleg. 

T . 

S lot (Zie bladz.

Zagen we in het voorafgaande, dat dc Vcreenigde Staten 
van Amerik a er  in geslaagd zijn, alvorens een Titanen-
werk als het Panamakanaal te beginnen, zich alle waar-
borgen te verschaffen, dat het kanaal bij  zijn voltooiing 
een onbetwistbaar  Amerikaansch rechtssubject zou zijn, ten 
hoogste bezwaard door  een internationaal servituut van 
doorvaart, uit het volgende zal men reeds bij  oppervlakkige 
beschouwing zien, dat ook dc voorbereiding en organisatie 
van de geheele onderneming in waarheid Amerikaansch 
is door  grootschen opzet en voortvarenden ijver , een reus-
achtig voorbeeld van gezonden, practischen zin voor  orde, 
eerste grondslag voor  het bereiken van een groot doel, 
eerste voorwaarde voor  de vermijdin g van een financiëele 
debacles, zooals Panama reeds te zien gaf in  Thans 
is er  meer  kans, dat de geraamde  millioen dollar. 

welke het geheele werk *) moet kosten met inbegrip der 
koopsom voor  de concessie, inderdaad zullen strekken tot 
de verwezenlijking van een geniale menschengedachte en ten 
behoeve van het handelsverkeer  der  beide halfronden. 

n vierden i  had de overdracht der  kanaal-
werken van de Fransche Panamakanaal-maatschappij  aan 
de Amerikaansche .autoriteiten plaats. e eerste twee jaren 
na de overdracht werden bijna uitsluitend gewijd aan de 
voorbereiding en de organisatie van den arbeid. e orga-
nisatie omvatte het geheele burgerlij k bestuur  der N 
zone cn de rechtspraak, waarbij  in het algemeen het Spaan-
sche recht van kracht is verklaard, doch dc berechting 
is toevertrouwd aan uit Amerikanen samengestelde collr. 
ges, zijnde vier  ,,districts courts", drie „circui t courts"  en 
een ..supreme court" . 

Verder  werden de politie en brandweer  in bruikbareu 
staat gebracht, de post verbeterd en de douane geregeld 
ten bate van de republiek Panama, welke de geheele op-
brengst uitgekeerd .krijgt , met dit voorbehoud echter, dat 
alles wat verband houdt met het graven van het kanaal 
vri j  is van rechten. 

c voornaamste taak, welke het Amerikaansch gezag 
zich gesteld had bij  dc voorbereiding van het eigenlijke 
kanaalwerk, was deze: Panama tot een gezonde streek te 
maken. c landengte had uit een oogpunt van klimaat 
en hygiëne een zeer  slechten naam en terecht. n herinnert 
zich de  pet. dooden onder  de mannen van de ' 
maatschappij. e gezondheidstoestand is thans, dank zij  dr 
meesterlijke leiding van kolonel Gorgas, uitstekend; de gele 
koorts is geheel uitgeroeid door  fumigatie en dooding van 
den muskiet (stegomyia) en door  streng toezicht hitmens-
en buitenshuis, ter  voorkoming dat de muskiet zich voort-
plantc op stilstaand water; de malaria is onder  bedwang 
door  zorgvuldige wfcring van den malaria-muskiet (anophe-
les), het wegruimen van planten, waar  deze zich verschuilt, 
het desinfecteeren van petroleum of phinotas-olie en het 
gebruik van kinine. 

A l deze maatregelen op sanitair, justitieel, politioneel, 
fiscaal en administratief gebied izlijn met kracht en groote 
voortvarendheid uitgevoerd door  de n Canal Com 
mission, een .lichaam, dat namens den President der  Vcr-
eenigde Staten 'het bestuur  uitoefent over  de . 

e geheele dienst ressorteert onder  het t van 
Oorlog, waaruit ',het hoofdzakelijk strategisch karakter  van 
het kanaal wel blijkt . 

p tegenwoordige voorzitter  van de n Canal Com-
mission is de kolonel der  genie Goethals, een man van 
wiens organisatorische en technische bekwaamheden won-
deren verteld .worden, terwij l |zijn populariteit onder  zijn 
staf en zijn werkvolk  man) onbegrensd schijnt. t 
zal den lezer  belang inboezemen, dat deze merkwaardige 
persoonlijkheid een ingenieur  is, die er  trotsch op is, dat 
zijn grootvader  een Amsterdammer was. 

e Panama-kanaalwerken zijn thans zoover  gevorderd, 
dat ook een leek zich uit beschrijving een beeld zou kun 
nen vormen van den waterweg, zooals deze na zijn vol 
tooiing zal wezen. t is reeds kort dag, want kolonel 
Goethals verwacht, dat in S e p t e m b er  het eer-
ste sch ip dc landengte zal doorvaren. e officiëele ope-
ning blijf t echter  op  Januari  bepaald. 

e landengte van Panama, bergachtig en met een dich-
ten tropischen plantengroei bedekt, slingert zich van West 
naar  Oost; het kanaal ligt in de richtin g Noordwest-Zuid 
oost en het krijg t een lengte, berekend van diep water 
in de Caraïbische Zee tot diep water  in den Stillen Oce-
aan, van  mijlen. t kanaal zal in zijn geheel bestaan 

*) Onder deze  dollar  zijn niet begrepen de kosten der
forten, welke de regeering besloten heeft te bouwen aan de uitgangen
het kanaal. 

ST. . 

nit twee open zeekanalen, uit twee andere kanalen, van 
schutsluizen voorzien, en uit twee kunstmatig gevormde 
nieren. 

Onderstellen wie, dat het Panama-kanaal gereed is en 
dat we uit de Caraïbische Zee den waterweg invaren, dan 
stoomt ons schip eerst een  Eng. mijlen lang 't zeekanaal 
binnen, hetwelk een diepte van gemiddeld  voet heeft. 

t eerst ontmoeten we dan de Gatun-sluizen, waarna we 
door  een stel van drie opeenvolgende schutsluizen gelicht 
worden tot het  voet hoogere peil van het eerste der 
kunstmatig gevormde meren, het Gatun-mecr, dat een op-
Pervlakte van  vierkante mijlen zal moeten beslaan om 
a l het water  te bevatten, benoodigd voor  het dagelijksch 
»sehutten"  van ten hoogste vijfti g schepen. We zijn dus 

nu  voet boven de Caraïbische Zee en krijgen verlof 
om door  het reusachtig reservoir  van het Gattin-meer
mijlen met vollen stoom te varen naar  Bas Obispo. r 
doorploegt het kanaal een bergrug, dien van Cutebra, waar-
in voor  het graven van den waterweg een kloof gemaakt 
is moeten worden, die  mijlen lang is en op den bodem 

 voet breed. Op dezen bodem komt  voet water 
te staan voor  het kanaal, waarvan de oppervlakte, evenals 
die van het Gatun-mecr,  voet boven den zeespiegel 
ligt . e bodem van dit stuk kanaal ligt derhalve  voet 
boven zeepeil. 

We zijn inmiddels nog altij d in een kanaal, dat hoog 
boven de zee ligt en we moeten verder  en lager. Te dien 
einde passecren we de s cn worden we 



op een  voet lager  peil geschut om vervolgens na i£ 
mij l stoomens door  een klein kunstmatig gevormd meer 
de n te bereiken, door  welke wij  na nog 
tweemaal geschut te zijn nog  voet dalen eer  we op 
zeepeil komen in een open zeekanaal, dat ons na een tocht 
van  mij l brengt naar  den Stillen Oceaan. 

Trapsgewijze zijn we aldus in onze verbeelding met teen 
schip  voet gestegen en weer  neergedaald, een bezig-
heid, die naar  schatting van de kanaal-ingenieurs in wer-
kelijkhei d eerlang  uur  zal vergen. t aantal door-
vaarten zal, gelijk ter  loops reeds werd opgemerkt, niet 
meer  dan  per  dag mogen bedragen. e sluizen zijn 
overal dubbel en de afmetingen van het kanaal zijn overal 
zoodanig, dat schepen van  ton er  elkander  zullen 
kunnen passeeren: schepen grooter  dan de ,,Olympic"  en 
de „Titanic "  1 

We zijn den lezer  nog een enkele opgave schuldig nopens 
het Gatunjmeer, welk kunst-meer, evenals het kleinere, o. m. 
dient voor  den watertoevoer, benoodigd voor  de verhoo-
ging van het peil in de sluisvakken, waarin de schepen 
„geschut"  worden om hooger  of lager  te komen op hun 
doortocht. t Gatunjmeer is echter  evenzeer  geschapen 
om in de hooge regionen van  Eng. vt. boven zee-
peil een behoorlijke diepte te hebben voor  de omhoog-
gebrachte schepen; die in alle seizoenen daar  voldoende 
water  zullen vinden. t meer  wordt gevormd door  het 
water  van de Chagres-rivier  en van enkele kleinere stroo-
men. r  natuurlijk e heuvelen deels omringd, wordt het 
meer  bovendien .afgesloten door  een dam. die begrijpelijker -
wijs groote .stevigheid moet hebben om al het water  van 
het meer tegen te houden. t is dan ook een kunst-
werk van i£ mij l lengte, aan den voet § mij l en aan de 
oppervlakte van het water  voet breed. e dam be-
staat uit twee schuins oploopende muren van losse rots-
blokken met in het midden een waterdicht mengsel van 
zand en klei. e loozing van het meer  geschiedt zopnoo-
dig door  een z.g. „spillway" , midden in een dam aan-
gebracht, d. i. een hooge halve-cirkelvormige muur van 
cement,  voet lang,  voet breed en voorzien van 
schutsluizen. e aanleg van dit meer  vereischte een ver-
legging van den bestaanden Panama-spoorweg naar  een 
hooger  niveau; dit maakte als bijkomstig werk het op-
breken en opnieuw leggen van een baanvak van  mijlen 
lengte noodig. Bovendien moet voor  de vorming van het 
Gatun-meer  nog een woud worden geveld om er  het vol-
gend jaar  met een pceaanstoomer over  heen te kunnen 
varen. 

e ontzaglijke dubbele sluizen, drieledig te Gatun, enkel 
te Pedro l en tweeledig bij , zijn geheel 
van gewapend beton opgetrokken, zonder  ijzer. Zij  zijn be-
rekend voor  schepen van  voet lengte en  voet 
breedte. r  groote kokers van  voet doorsnede onder 
in de sluismuren, met openingen in den bodem der  sluizen, 
kunnen deze jeder  in 8 minuten gevuld en geledigd wor-
den. Behalve dat de sluizen dubbel zijn in de breedte, zijn er 
nog tusschendeuren in ieder  stel voor  het gebruik van 
kleinere schepen. Tusschen de sluizen zullen de schepen 
zich niet van eigen kracht of sleepbooten mogen bedienen, 
maar  worden zij  door  electrische locomotieven op de beide 
sluismuren voortgetrokken. Ook voor  het bewegen der  sluis-
deuren zal electriciteit worden gebruikt. 

Geen wonder, dat de kanaal-autoriteiten bij  voorbaat be-
zorgd zijn voor  de mogelijkheid van beschadiging van hun 
schepping door  de zuiging van schepen bij  te groote snel-
heid, door  aanvaring of anderszins. t is daarom, dat 
een wet aanhangig is gemaakt met de strekking om aan 
speciale beambten van het Panama-kanaal de bevoegdheid 
te geven ten allen tijde het volledig commando, over  welk 
schip ook, over  te nemen van zee tot zee, onder  waar-

borg, dat eventueele schade aan schip of lading van over 
heidswege zal worden vergoed. t wetsontwerp omvat veel 
meer  dan de gewone verantwoordelijkheid van een loods; 
het voorkomt tevens de mogelijkheid, dat bij  internationale 
verwikkelin g en naderend oorlogsgevaar  een schip onver-
hoeds de sluizen zou willen vernielen of het vaarwater 
versperren. 

e doorgraving van den Gulebra-bergrug, waaraan men 
thans bezig is, schijnt een der  moeilijkste problemen van 
het geheele werk, wegens de afwisseling van harden en 
zachten rotsbodem, waardoor  telkens aardverschuivingen 
plaats hebben, die niet voorkomen kunnen worden; men 
telt er  nu  waarvan velen nog „i n werking"  zijn, totdat 
de druk van het water  in het kanaal de verschuivingen 
zal tegenhouden. t water  van de Chagres-rivier  kan "wel 
dra losgelaten worden in het kanaal, dat door  een tijde-
lijk e dam bij  Bas Obispo nog afgesloten ligt. a zal 
het water  uit die rivier  ook het Gatun-meer  moeten vullen. 

e thans nog droge kanaalbedding is bijna gereed. n 
het geheel zal de uitgraving van de Culebra-berg 

 kubieke yards moeten bedragen, waarvan de 
Franschen reeds  verwijderd hadden, een belang 
rijke  hoeveelheid gronds, die echter  door  aardschuiving 
weer  tot  kubieke yards was dichtgevallen. e 
Amerikanen hebben de rotsen nu grootendeeis opgeruimd; 
op  Februari jl . bleven er  nog  kubieke yards 
weg te graven. 

t geschiedt door  dynamiet; het opscheppen der  los-
gekomen rotsblokken door  kolossale stoomschoffels cn het 
lossen daarvan op gereedstaande treinen, welke dat mate-
riaal dan vervoeren naar  de in aanbouw zijnde dammen, 
naar  den nieuwen Panama-spoorweg of naar  den Atlan 
tischen ingang om te worden gebruikt voor  den bouw van 
golfbrekers. 

Wat bij  den aanleg van het kanaal groote bewondering 
afdwingt, is de geheele organisatie van den dienst, de har-
monische samenwerking van alle deelen, het verantwoorde-
lijkheidsgevoel en de geestdrift van hoog en laag. e lei-
ders zijn natuurlij k officieren, omdat het kanaal ressorteert 
onder  het departement van oorlog; opvallend zijn dan ook 
de militair e tucht, de nauwgezetheid en zuinigheid. e 
grootste zorg .wordt er  besteed aan het physiek en moreel 
welzijn van beambten en werklieden. e hulp der  „Youn g 

s Christian Association"  is ingeroepen om voor  licha-
melijke en geestelijke ontspanning te zorgen. Er  zijn be-
dienaars voor  twaalf verschillende gezindten, terwij l ook 
niet-sectarische bijeenkomsten worden gehouden, bijv . door 
het r  des . n plaats van  kroegen, gelijk 
in den Franschen tijd , zijn er  nu ten hoogste  toe-
gelaten, uit welker  vergunningen het onderhoud der  scho-
len in de zone geheel wordt bekostigd. 

e zorg voor  den inwendigen mensch vergt  millioen 
dollars 'sjaars. Voor  de proviandeering is te Colon een 
groote stapelplaats ingericht, vanwaar  dagelijks vóór zons-
opgang een trein van  wagens, ijswagens en andere, 
vertrekt ter  vervoering van levensmiddelen naar  de ver-
schillende stations langs de kanaalwerken. Vandaar  wor-
den de levensbehoeften aan de huizen rondgebracht. 

n zijn er  gebauwd in Panama en Colon; in 
iedere nederzetting vindt men geneesheeren en apothekers; 
bovendien is er  een sanatorium voor  de beambten en werk-
lieden en voor  hun gezinnen. 

Vij f en dertig duizend werklieden vinden voor  goede 
loonen arbeid aan het kanaal. n zijn er
Europeanen (vooral uit Spanje en , de overigen uit 
de e eilanden en uit Columbia. Zij  hebben 
allen vast werk, zoodat werving sinds lang niet meer  voor-
komt bij  dit reuzenbedrijf. t hunne gezinnen te zanten 
tellen beambten en werklieden zeventig duizend zielen, een 

nijvere en welvarende bevolking, verspreid langs de geheele 
lengte van het toekomstig kanaal, dat, zooals het thans 
wordt uitgevoerd, een arbeid en een organisatie te zien 
geeft, in de wereldgeschiedenis ongeëvenaard. 

E E -

. 

Prijsvraag: O n t w e r p en van W o n i n g en voor -

a r b e i d e r s met k l e i n G r o n d g e b r u i k . 

Bij  den' Secretaris der ; voor  bovenge-
noemde Prijsvraag is een aantal vragen om inlichtingen 
ingekomen. r  de e werd besloten daar-
op onderstaande antwoorden te geven. 

Vraag e oppervlakte der  vertrekken, is deze zon-
der aftrek der  betimmeringen? 

Antwoord. Ja. 
Vraag  Wordt 'onder  slaapgelegenheden verstaan, slaap-

kamers of bedsteden? 
Antwoord. Beide. Bedsteden in het woonvertrek moeten 

bij  voorkeur  vermeden worden. 
Vraag n het programma staat vermeld stalling, bijl 

voorkeur  voor  enkele geiten. r  nu alle landarbeiders 
met klein grondgebruik in mijn omgeving in het bezit zijn 
van een koe en meestal ook nog een rund, zou deze 
stalling, wil de woning aan haar  doel beantwoorden, niet 
voldoende zijn. s verzoek ik U mij  mede te deelen 
of ik hier  rekening mede kan houden. 

Antwoord. Ja. t is Juist de bedoeling, dat zooveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met bestaande toestan-
den in de betreffende streek. 

e Secretaris der e Nederlandsche 

, 

V . . Y. . 

L e e s t a f e l . 

G  No. t o n t w e r p Algemeene 
Administratiev e Voorschriften en de aansprakelijkheid van den Architect , 

. . J. van Nieukerken. 
B e t on en gewapend beton, door . f Jr . c. i . met afbeeldingen. 

e B a z el over . Cuypers-Berlage. 
11 r. C u y p e r s-Berlage-Brusse. 

e B o u w b e d r i j v i g h e i d in Nederland in
e S t e d e n t e n t oo 11 s t e l l i n g te . 

A No. : Cuypers, Berlage. 
t A m s t e r d a m s c he Stadion. 

O o r s p r o n k e l i j k h e i d , door  C. J. de . 
N a t i o n a l e T e n t o o n s t e l l i ng van werkstukken het stukadoors-

vak betreffende. 

 No. e k er-u i t b o u w aan het 

. 
G e b r e k en in metselwerk en beton door  Prof. J. A . van der . 

e 1-  e u b e 1 s voor  arbeiderswoningen («Ons » te ) 
"iet losse plaat. 

t b o u w v ak en de aanverwante nijverheid en handel in  (slot). 

E  No.  S p o o r s t a a f o p l e g g i ng op houten 
dwarsliggers voor  spoorwegen met zwaar  en snel verkeer. Voordracht ge-
houden in de Vergadering van de Afdeeling voor  Spoorwegbouw en Spoor-
Wti,"-xploitati e van  Tuli  door  E . C. W. van k c. i., met af-

e w a t e r v o o r z i e n i ng van westelijk en centraal Nederland, door 
. P. Tesch m. i., met afbeeldingen. 
S t u d i e k e u z e, door  V. Jockin c. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Vakgroep Scheepsmachinisten. — Geene. — . — Aan de 
leden. — Verslagen van vergaderingen. — d betreffende de toe-
passing van electriciteit aan boord van schepen (slot). — Scheepsoliemo-
toren. — Correspondentie. — Gemengd. 

E  No.  N e d. A a n n e m e r s b on d. Officiëele me-
dedeelingen. 

V e r s l a g : omtrent de in  bij  de leden der  Onderlinge -
Vereeniging uit den Nederlandschen Aannemersbond voorgekomen onge-
vallen. 

E E E No. 5. Natkollergang met 
enkelvoudige of dubbele maalbaan. — e motorwagen in dienst der  bak-
steenindustrie. — Vierde meestercursus aan de steenbakkersschool te -
ban. — d van klimplanten op muurwerk . — . 

 No. n het eerste Augustusnummer vinden wij  een stukje over 
het nieuwe stationsgebouw te g en No.  der  artikelen over  Ame-
rikaansche schoolgebouwen. Verder  het vervolg van de beschouwingen van 
Jacob Bührer over  het verloop, dat in de toekomst onze steenindustrie 
nemen zal en het begin van een stuk over  kolenverbruik bij  stoombedrijf. 
Biedt het voornoemde reeds afwisseling genoeg, een artikel van x Frank 
over  het maken van reclame verplaatst ons geheel op het terrein der 
handelspractijk. 

Ten slotte zij  nog vermeld een voorloopige mededeeling. betreffende het 
in  te n te houden e Wegencongres, welke wij  in 
dit nummer aantreffen. 

beeld ingen. 

O n b e w o o n b a a r v e r k l a r i n g . 

Bij  den gemeenteraad van m is een belangrijk rapport ingediend 
door  de Gezondheidscommissie. 

Er wordt daarin allereerst opnieuw gewezen op den voortdurend sterker 
wordenden woningnood, in normale omstandigheden reeds aanwezig en 
thans nog erger  door  afbraak van het Zandstraatkwartier . 

e Gezondheidscommissie nu, vestigt de aandacht op de onhygiënische 
bebouwing van een geheel straten-complex aan de . nl. 
Frederikspad, Frederikstraat. , d en t 

n deze straten heerscht een in alle opzichten onvoldoende woningtoe-
stand : n over  vocht, stank en ongedierte zijn veelvuldig», en 
zouden, zegt de commissie, nog veel talrijke r  zijn, indien niet veel klachten 
werden ingehouden door  vrees voor  opzegging der  huur. 

e commissie komt tot de conclusie: n woont er, omdat men elders 
geen huisvesting kan vinden». n vindt er  665 woningen, die alle minder 
dan f  huur  doen, waarvan  éénkamerwoningen. Van deze hebben 

 een donkere achterkeuken, waarvan 55 met en  zonder  slaapplaats. 
n 't geheel hebben van de  woningen  slechts één slaapplaats 

en  twee slaapplaatsen, in hetzelfde vertrek gelegen. n  der  woningen 
is afscheiding der  slaapplaatsen van ouders en kinderen, en van deze laatste 
naar  kunne, niet mogelijk. Vijftie n dezer  woningen zijn bewoond door
personen,  door zeven personen,  door  personen. 

e Gezondheidscommissie stelt thans voor  de woningen in dit straten-
complex te onteigenen, en tot den bouw van nieuwe woningen van 
gemeentewege over  te gaan. 

e commissie schat, dat er  woningen a f .50, aan goede eischen 
voldoende, gebouwd kunnen worden, waarvan de kosten op f
geschat worden. 

E en t u n n el o n d er  het . 

r  den Bond van Amsterdamsche Buurtvereenigingen is een adres tot 
den d gericht, waarin er  op wordt gewezen, dat de verkeersweg van 
het centrum der  st.id naar  het noordelijk gedeelte der  gemeente, over  het 

, en naar  de afvaartplaats der  verschillende booten, welke de Zuiderzee 
overgaan, belemmerd wordt door  de aanwezigheid van het Centraal-Station, 
ten gevolge waarvan men zich een grooten omweg getrootsten moet door  de 
Oostelijke of door  de Westelijke Viaduct. n het adres wordt er  aan her-
innerd, dat reeds vroeger  een verzoek is gedaan om een tunnel door 
het stationsgebouw te verkrijgen , welke een rechten verbindingsweg zou 
vormen met den overkant. 

Adressant vindt in het feit, dat eerlang een vierde perron bij  het station 
aangebracht zal worden, aanleiding om op het vroeger  gedane verzoek 
terug te komen. 
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Verzocht wordt daarom aan den . zóódanige stappen te doen bij 
's lands regeering, eigenaresse van de stationsgebouwen, en bij  gebruikers 
er  in casu  verschillende spoorwegmaatschappijen, dat er  een
ling worde getroffen, waardoor een toegangsweg door het station verkregen 
worde  voetgangers naar  overkant van het . 

Tevens heeft de bond zich tot den minister  van handel en nijverheid ge-
wend  verzoek dat, indien eventueel de d zich niet compeleut 
mocht verklaren om  deze in te grijpen, de minister  maatregelen
nemen,  de spoorwegmaatschappijen gevolg worde gegeven. 

's G R A . Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd  raadsbe-
sluit  een overeenkomst met kerkvoogden van de 
Nederduitsch e Gemeente te 's Gravenhage, aangaande afbraak 
van  tegen  Groote k gebouwde huizen en verderde opstallen. 

Voorts verneemt men, dat B. en W. den Bouw van een tweede zieken-
huis  verlengde van de t overwegen. 

Aanvankelijk bestond het plan het nieuwe ziekenhuis te doen verrijzen 
 Waaldorpschen weg, maar, naar we vernemen moest hiervan afge-

zien worden wegens de hooge eischen, die door de eigenaren van den 
benoodigden grond gesteld werden. 

t s te B a l k . 

 gemeentebestuur van Gaasterland had het voornemen, het fraaie 
raadhuis te Balk te doen verbouwen. r  door  die verbouwing het gedenk-
teeken, in  gesticht, geheel bedorven zou worden, heeft het dagelijksch 
bestuur van t een ander  ontwerp doen maken en dit, in overleg 
met het ministerie van binnenlandsche zaken, ter  uitvoering aanbevolen. 

e gemeenteraad van Gaasterland heeft echter  besloten, de verbouwing 
te doen geschieden, zooals zij  oorspronkelijk ontworpen is. 

t dagelijksch bestuur van t heeft zich nu telegrafisch tot den 
minister  van binnenlandsche zaken en den commissaris der n in 
Friesland gewend, om hun te verzoeken, al hun invloed te willen aanwen-
den, om deze ontsiering te voorkomen. 

. Naar  aanleiding van het besluit van den raad tot den bouw 
van een vaste brug over de Waal ten Oosten van de Belvédère, met een 
afri t naar de Waalkade. onder  vooiwaarde dat het rij k en de provincie 
den in uitzicht gestelden geldelijken steun verleenen, is deze week een 
door  ingezetenen geteekend adres gezonden aan de Staten van Gelder-
land, dat inhoudt het verzoek het daarheen te leiden, dat \oor  de Bel-
védèrebrug geen geldelijke steun uit de provinciale fondsen wordt verleend 
of althans deze steun niet zal worden verleend dan nadat door een nader 
in te stellen nauwkeurig en alle plannen omvattend onderzoek zal vaststaan, 
dat de bouw van deze brug met het oog op plaatselijk en gewestelijk be-
lang boven andere plannen de voorkeur  verdient en de financieele lasten 
voor de gemeente Nijmegen waard is. 

 B. en W. stellen aan den raad voor te besluiten tot uitbreidin g 
van het Sophia-ziekenhuis en hun daartoe een crediet van f  te ver-
leenen. 

I P e r s o n a l i a . | 

— Na het overlijden van den president van het Comité P e r m a n e nt 
l des Architectes, den heer .  a u .n e t, is op de onlangs te 

Parij s gehouden vergadering de nestor  der  architecten, . P. J. . C u y p e  s, 
tot diens opvolger  benoemd, tot r  van dit jaar, om daarna te 
worden vervangen door den vice-president, den heer . P. N é n o t. 

. C u y p e r s blijf t dan eere-president. tevens eere-president van de 
Société des Artistes Fransais; de heer A. S a lm G.Uzn., voorzitter  van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, is benoemd tot secretaris 
van het «Bureau du Comité» te Parijs. 

— Voor de benoeming van een gemeente-bouwmeestir  te Zierikzee is 
de volgende voordracht opgemaakt: . B. van  o  t h, te Steenwijk ; 
J. . F l i p s e, bouwkundige te Goes; P. N a u t a. hoofd-opzichter  der 
gemeentewerken te Enschede. 

L i 
Vacant e Betrekkingen . 1 

— r der  Gemeente Tilburg . Aanvangsjaar-
wedde f —, welke kan stijgen tot f —. Brieven vóór  Augustus 
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St. Petersburg . 

Een groote brand in d behoort tot de gewone 
gebeurtenissen, evenals een spoorwegongeluk in Xoord-
Amerika. n leest het bericht en gaat daarna aan zijn 
dagelij'ksche bezigheden, meestal zelfs, zonder  zich eenige 
moeite te geven, te weten te komen, waar de brand ge-
weest is. e topographische kennis van het onmetelijke 

e rij k is over het algemeen bij  den -
peeschen lezer  gering, de naam van de plaats, die door 
de ramp getroffen werd, dikwijl s moeilijk uit te spreken, 
men weet alleen, dat de afstand groot is, en dit alleen 
is voldoende, om de belangstelling klein te maken. 

s anders was het met den grooten brand, waarvan 
ons verleden week berichten bereikten en die te St. Peters-
burg gewoed heeft, naar men mededeelt, over een opper-
vlakte van  vierkanten kilometer; en in het bijzonder 
trokken deze tijdingen de aandacht, omdat daardoor, be-
halve andere groote gebouwen, twee paleizen in de asch 
gelegd werden, waarvan een, het Zomerpaleis van Peter 
den Grooten, tot de merkwaardigste historische monumen-
ten van de e hoofdstad behoorde. 

Wij  hebben hem hier  te lande van nabij  leeren kennen, 
den energieken en verlichten half barbaar, die in de laatste 
jaren der  zeventiende eeuw de hervorming van het -
sische rijk  ondernam en tot aan zijn dood ijveri g bevorderde. 

t hij  die reuzentaak ten einde gebracht heeft, zooals 
hij  zich dat had voorgesteld, kan niet gezegd worden. Veel 
V ;m hetgeen hij  gedaan heeft is door  zijn opvolgers weder 
ongedaa n gemaakt. n behoeft slechts de geschiedenis 
"an d te lezen, om gewaar te worden, hoe slecht 

zijne nakomelingen zijn voorbeeld hebben opgevolgd in diu 
dingen, waarin dit werkelijk navolgenswaardig was. 

Een zijner  voornaamste stichtingen, de nieuwe -
stad St. Petersburg, is echter  in stand gebleven en is thans 
met hare bijna  mühoen inwoners no.  onder dc hoofd-
steden van Europa. e geschiedenis van haar  ontstaan is 
belangrijk genoeg, om hier  in het kort in herinnering tc 
worden gebracht. 

St. Petersburg is de jongste onder de Europeesche we-
reldsteden en het ook nog heden zeldzame geval heeft 
zich hier  voorgedaan, dat een groote stad, feitelijk door 
den wil van één man. zooals nien wel zegt, uit den grond 
gestampt is. Nauwelijks dertig jaren na de grondvesting 
telde men hier. volgens een bericht uit dien tijd , reeds 
rui m 3 0 0 . 0 00 inwoners. 

Tot het eind der  zeventiende eeuw was Archangel de 
eenige haven van Europcesch d geweest. e kusten 
der Oostzee werden beheerscht door  Zweden, terwij l de 
Turken in de Zwarte Zee baas waren. 

Peter dc Groote heeft een groot deel van zijn leven be-
steed aan pogingen, om het kustgebied van beide zeeën 
te bemachtigen. n het Zuiden gelukte dit niet. maar aan 
de Oostzee slaagde hij  beter. Een langdurige en hardnekkig,', 
strij d moest daarvoor  gevoerd worden met de Zweden, 
wier  grootere ervaring in de krijgskunst hem menige ne-
derlaag bezorgde. Nog in  werd hij  bij  Nana go-
slagen, maar  toc h wist hij  zich meester  te maken van de 
Zweedsche provincies ë en ë en in  Schlüs-
selburg, waar de Newa uit het r  treedt, te be-



machtigen en zich te nestelen in de Newa-delta cn op 
eenige eilanden in de baai van Finland, o.a. d of 

, waar  hij  later  een vesting deed aanleggen. 

Vestingen bouwen ten einde de Newa te behecrschen 
cn zich dc Zweden van het lij f tc houden, was natuurlij k 
de eerste zorg, toen Peter  het besluit had genomen om 
op dc eilanden van de delta niet slechts een etablissement 
voor  handel en zeevaart, maar  den hoofdzetel van zijn 
rij k tc vestigen. e stichting van d op een der 
eilanden in cle baai had vooral ten doel den in-
gang van de haven te beschermen, maar  allereerst 
werd de bouw ondernomen van de later  zoo berucht 
geworden Peter- en Paulsvcsting op een der  kleine eilan-
den in de rivier , terwij l op de groote eilanden en een 
deel van het vasteland netten van lange, rechte, elkander 
rechthoekig kruisende straten, wij  zouden thans zeggen, 
volgens Amerikaansch systeem, werden geprojecteerd. -
derdaad doet het oorspronkelijk plan van St. Petersburg 
sterk aan New-York denken, maar  het oorspronkelijk plan 
is slechts ten deele tot uitvoering gekomen cn in het Zui-
delijk deel der  stad hebben de kleine riviertakken , die 
daar  doorheen loopen medegewerkt, om al te groote een-
tonigheid in den aanleg te vermijden. 

t was voorwaar  een stoute onderneming op de destijds 
vri j  onherbergzame, tamelijk laag gelegen eilanden, in een 
moerassige en daardoor  niet zeer  gezonde landstreek, met 
een bar  Noordsch klimaat, dat slechts enkele maanden 
zomer kent een groote stad te gaan bouwen. Of dat zelfs 
niet in onze dagen op groote bezwaren zou stuiten is niet 
ondenkbaar, maar  bezwaren waren dingen, waaraan Peter 
de Groote niet gewoon was zich ook maar iets 'gelegen 
te laten liggen. j  beschikte over  een onbeperkte macht, 
om te gebieden en hij  schroomde niet, ten koste van 
wat ook. zijn wil door  tc zetten. n en kun-
stenaars uit alle deelen van , ingenieurs en tech-
nici uit alle landen der  toenmalige beschaafde wereld wer-
den ontboden, om de stad te helpen opbouwen, allereerst 
met huizen voor  henzelf, meest van hout. e buitenlan-
ders wist Peter  te lokken door  voordeelige voorwaarden, 
de handwerkslieden zullen wel op militair e wijze geprest 
zijn geworden, maar  de gezeten kooplieden en de Staatsdie-
naren en ambtenaars naar  de nieuwe hoofdstad te doen ver-
huizen was aanvankelijk niet zoo gemakkelijk, ook voor 
den cnbeperkten heerscher. e kooplieden zagen spoedig 
hun belang in. zich te gaan vestigen in de nieuwe ne-
derzetting, waar  zich allicht nieuwe bronnen van verdien-
ste kenden openen. e over  het algemeen conservatieve 
staatsambtenaren konden de noodzakelijkheid maar  niet in-
zien van een verplaatsing van den zetel des rijk s van 

u naar  de nieuwe hoofdstad, maar  zij  moesten ten 
slotte wel gehoorzamen. e handwerkslieden waren even-
wel in dc slechtste conditie, ofschoon de Czaar hun geen 
kwaad hart toedroeg en zich menigmaal in hun midden 
bewoog. n groote drommen naar  St. Petersburg gedre-
ven, of liever  naar  de plaats waar  deze stad verrijzen zou, 
ontbrak het hen aan het noodigste. Voor  woning had-
den zij  zich te behelpen met armzalige hutten; schoppen, 
kruiwagens en andere gereedschappen waren slechts in zeer 
onvoldoende mate aanwezig, zoodat velen de bouwstoffen in 
zakken, matten of in dc slippen hunner  klecderen moesten 
aandragen. e naburige landstreken waren door  den oor-
log verwoest en uitgeplunderd; alles wat voor  het onder-
houd der  talrijk e arbeidersbevolking noodig was moest over 
het r  en de rivier  aangevoerd worden en menig-
maal ondervond die aanvoer  vertraging, met het gevolg 
dat in de nieuwe nederzetting nijpend gebrek geleden werd. 
Volgens tijdgenooten kan men rekenen, dat niet minder 
dan honderdduizend werklieden door  deze- oorzaken zijn 
omgekomen, maar  menschcnlevens werden in den regel 

weinig geteld door  vorsten, die den bijnaam van „den 
Groote"  droegen en zoo was het ook hier. e pioniers 
hebben het loodje moeten leggen voor  degenen, die na 
hen zouden komen en van den toestand zouden weten u-
profiteeren. 

t de bevelen van Peter  den Grooten viel niet tc gek-
scheren. e adel zoowel als de handel verhuisde weldra 
op zijn bevel uit verschillende deelen des rijk s naar
nieuwe hoofdstad. Nog bestond de moeilijkheid van aan* 
voer  van levensbehoeften en hoe meer  dc bevolking tot-
nam, hoe duurder  alles werd, maar  van die duurte wist 
zoowel de koopman als de handwerksman thans ieder  zoo-
veel mogelijk in zijn voordeel, parti j  tc trekken. e
welvaart trok ook de landbewoners uit Finland cn -
land, door  de oorlogen te gronde gericht, naar  de stad, 
waar  zij  hoopten een bestaan te kunnen vinden. -
heid moedigde de Czaar de zeevaart en den scheepsbouw 
aan. in zekeren zin nieuwe bedrijven voor  het toenmalige 

, die evenals het zich ontwikkelend havenbedrijf, 
aan vele handen werk konden verschaffen. 

n zal zich kunnen voorstellen, dat St. Petersburg ten 
tijd e van Czaar Peters dood dan ook reeds een stad van 
beteekenis geworden was. al geleek zij  aanvankelijk nog 
op een complex van afzonderlijke steden, door  breede stroo-
men van elkander  gescheiden. n overstroomden 
die wateren de lagere gedeelten der  eilanden, zoodat grooto 
schade werd aangericht en zelfs een deel der  vestingwer 
ken vernield werd. e overstroomingen hebben zich vaak 
herhaald; in  kostte een overstrooming van de Newa 
verscheidene honderdtallen van menschen het leven en nog 
is het gevaar  bij  ijsgang geenszins uitgesloten. Jaarlijk s 
toch heeft de rivier  de geweldige ijsmassa van het uitge-
strekte r  naar  zee af te voeren en minstens 
veertien dagen duurt het voordat alles gepasseerd is. 

e Newa is diep en vri j  snelstroomend; daar  waar  zij 
zich opent in de baai vermindert de snelheid en daarmede 
de diepte, hetgeen reeds van den aanvang af bezwaar  op-
leverde voor  groote schepen, om in de stad te komen. 
Peter  had te Amsterdam de scheepskameelen leeren ken. 
nen, waarmede de schepen over  het Pampus gelicht wer 
den en paste ook hier  deze vernuftige toestellen toe. om 
zijn oorlogsschepen in veilige haven te brengen, maar  de 
koopvaarders moesten in de achttiende eeuw dikwijl s ecu 
deel hunner  lading op 'kleinere vaartuigen overladen, om 
in de stad tc kunnen komen. Thans wordt voor  laatstge-
noemd doel van d af in de baai een vaargeul van: 
voldoende diepte onderhouden. 

Bruggen zijn door  Czaar Peter  niet gebouwd, hetgeen
vreemd is in een stad op eilanden verspreid, maar  men 
schijnt tegen de groote moeilijkheden, die de snelle stroom 
opleverde te hebben opgezien. 

e moeilijkheden heeft men ruimschoots ondervonden bij 
den bouw van de Nikolajevski-brug in e grond 
van St. Petersburg is ongeschikt, om zware bouwwerken 
te dragen en in het modderig rivierbed moesten voor  dc 
fundeeringen der  pijler s de palen drie hoog boven elkander 
worden ingeheid en onmiddellij k tegen elkander  aan. zoo-
dat de pijler s feitelijk op eene aaneengesloten massa hout 
rusten. t aantal vaste bruggen over  de Newa bepaalt 
zich dan ook nu nog tot een drietal, t. w. de reeds ge-
noemde, de Alexanderbrug en de nieuwe brug bij  het 
Beursplein. Overigens vormen talrijk e schipbruggen de ver-
binding tusschen de eilanden, die in den winter  door  hei 
ijs wordt gevormd. r  Peter  dc Groote wilde cok zelfs 
van een schipbrug niet weten, naar  de overlevering ver-
haalt, omdat hij  voor  had zooveel varensvolk te kweeken 
als hij  kon. c meeste schuitenvoerders op de rivier
ren boeren en mochten of konden geen riemen gebruiken. 

n onbedrevenheid in het behandelen der  zeilen maakte. 

dat hun schuiten nogal eens omsloegen, de passagiers te 
water  raakten en verdronken. Op deze ongelukkige wijze 
moeten een Poolsch minister, een generaal en twee gc-
neeshceren van den Czaar om het leven zijn gekomen. 
Jersonen van aanzien en gezanten van vreemde

 hielden er  dan ook hun eigen booten met bekwame 
bemanning op na. 

n onzen tij d van snelverkeer  kan men zich bijna niet 
meer  voorstellen, dat men zich toenmaals met dergelijke 
toestanden tevreden stelde. Thans kan men met electri-
sche trams de geheele stad doorkruisen, maar  het St. 
Petersburg der  achttiende eeuw geleek dan ook eigenlijk 
maar  weinig op het hedendaagsche. Wel bezat het toen-
maals een aantal fraaie steenen gebouwen, paleizen en 
kerken, maar  de meeste huizen waren van hout, met wan-
den van op elkander  gestapelde, vierkant behakte, grenen-
houten stammen, de daken van dicht naast elkander  ge-

 sparren en latten, gedekt met zoden of boomschors. 
Vele huizen hadden niet meer  dan een verdieping en be-
stonden slechts uit één groot vertrek. 

t huisje van den Czaar. uit twee vertrekken bestaan-
de, dat nog aan de Newa staat niet ver  van de Peter-
1'aulsvesting, stak destijds weinig af bij  de andere hou-
ten gebouwen. t behoort tot de merkwaardigheden der 
hoofdstad en wordt door  de n op hooger  prij s ge-
steld dan welk paleis ook. r  woonde en werkte de 
groote man tijdens den bouw van zijn ho-jfdstad, met groote 
piëteit worden hier  de meubels bewaard, die hij  eigen-
handig vervaardigde en om het houten huisje voor  het 
nageslacht te bewaren heeft men er  een steenen omhulsel 
omheen gebouwd. 

r  dit was niet het zoogenaamd Zomerpaleis van Peter 
den Groote. dat verleden week verbrand is. t in
gebouwde huis was/ grooter. maar eveneens zoo eenvoudig, 
dat het thans nauwelijks aan de eisehen van een welge-
steld burger  zou voldoen. t had twee verdiepingen en 
op elke verdieping een elftal vertrekken, zonder  praal in-
gericht en vol van voorwerpen en portretten, op Peter 
en zijn tij d betrekking hebbende, waaronder  ook verschei-
dene meubelen door  hemzelf gemaakt en de klok die door 
hem uit d werd medegebracht. r  hooge boomen 
overschaduwd stond dit bescheiden verblij f in den Zomer-
tuin op het Petrowski-eiland tusschen de beide armen van 
de z.g. e Newa. e Zomertuin is een geliefkoosde 

uitspanningsplaats der  welgestelde Petersburger  bevolking" 
gedurende het korte zomerseizoen. r  worden de groote 
weldadigheidsfeesten gehouden, die in de e hoofd-
stad populair  zijn. 

Ongelukkiglij k bevonden zich op het eiland ook fabrie-
ken, houtwerven en houten gebouwen op geringen afstand 
van het oude, historische paleis. t onvoorzichtig wegwer-
pen van een lucifer  was voldoende, om het vernielend ele-
ment te ontketenen; de brandweer  stond machteloos tegen-
pver  een vuurzee en eerst nadat de schepen-krachtige hul]) 
verleend hadden, slaagde men in het beperken van den 
brand, die inmiddels een schade van drie millioen gulden 
had aangericht, ongerekend het verlies van dc historische 
merkwaardigheden, die het Zomerpaleis bevatte, die men 
nu slechts door  nagemaakte zal kunnen vervangen. Niet 
slechts in d zal men dit verlies betreuren, ook hier, 
waar  men steeds de herinnering aan den energieken her-
vormer bewaard heeft, en zelfs nog onlangs een standbeeld 
voor  hem is opgericht, zal men het gevoelen. 

t stadsbeeld der e hoofdstad zal echter  onder 
den ramp, hoe omvangrijk ook, weinig geleden hebben. Wie 
van d af de stad naderend, de vergulde koepel van 
de l en de hooge toren van het Admirali -
teitsgebouw  de zee ziet oprijzen, zal er  even weinig van 
bemerken, als de reiziger  die aan het Nicolajevsk-station 
uitstapt en zich langs de beroemde Newski-prospcct naar 
het centrum der  stad begeeft. e straat, die tot cle 
schoonste van Europa gerekend wordt was nog in de acht-
tiende eeuw een landweg, die het Alexander  Nevvsky-kloos-
ter  met de stad verbond. r  bevindt men zich in bet 
nieuwere gedeelte van een moderne wereldstad met al de 
kenteekenen. die daaraan eigen zijn, maar  toch is St. Pe-
tersburg weer  anders dan andere wereldsteden. t zou 
ons thans te ver  voeren, daarover  in meer  bijzonderheden 
te treden. Wellicht doet zich daartoe later  de gelegenheid 
wel eens voor. Thans vonden wij  in de ramp. die St. Pe-
tersburg getroffen heeft, een gereede aanleiding, iets
te deelen over  de in elk geval zeer  eigenaardige wijze, 
waarop die stad tot stand gekomen is. een oorsprong, zoo 
niet eenig. dan toch zeldzaam voorkomend in de geschiede-
nis en die niet nagelaten heeft op het karakter  der  stad 
een stempel te drukken, dat haar  onderscheidt van cle 
andere groote steden van Europa 

De Haagsch e Schoonheids-Commissie . 

n het Gemeenteverslag van 's-Gravenhage over
wordt o.a. het volgende medegedeeld omtrent de werkzaam-
heden van de Schoonheidscommissie: 

 'nieuwe aangelegenheden, waaromtrent door  B. en W. 
het oordeel der  commissie werd gevraagd, kwamen in be-
handeling. 

Tot de meer  belangrijke bouwwerken, waaromtrent het 
oordeel der  commissie werd gevraagd, behooren eenige ge-
wichtige verbouwingen op domineerende punten van de bin-
nenstad, n.1. die van het l Central"  aan de e 
loten, van het magazijn der  firm a s aan de -
hrug en van het n de Bonneterie"  aan de Graven-
straat en het Buitenhof. 

Een niet onbelangrijk aantal van de uitgebrachte ad-
viezen betrof den bcuw van arbeiderswoningen in het bouw-
plan Zandoord. e commissie zag zich bij  die adviezen 
geplaatst voor  zeer  «moeilijke gevallen. n met het 
oog op de kosten in verband met het type der  hier  ge-
bouwde boven- en benedenhuisjes (eenvoudige arbeiders-
woningen) al reeds geen te hooge eisehen uit aesthetisch 
opzicht 'worden gesteld, de geringe bouwhoogte, welke aan 

de hier  bedoelde straten wordt toegelaten, en sommige 
eisehen 'der  Bouw- ,en Woningverordening maakten het nog 
moeilijker  in deze gevallen te komen tot aesthetisch be-
vredigende oplossingen. 

e commissie heeft in deze gevallen gemeend hare eisehen 
niet te hoog te mogen stellen, zoodat volstaan werd met 
het weren van al te wanstaltige details en overbodige ver-
sieringen en het tegengaan van al te vreemdsoortige ver-
houdingen. 

Bij  verschillende gelegenheden is het der  commissie ge-
bleken, dat sommige voorschriften der  Bouw- nn Woning-
verordening in conflict komen met de eisehen uit aesthetisch 
opzicht aan een bouwwerk te stellen. Als voorbeeld zij  hier 
gfenoemd artikel  van genoemde verordening, welke 
bepaalt, dat geen enkel bouwwerk hooger  mag zijn dan 

; een bepaling waarvan zelfs de raad geen afwijkin g 
kan toestaan. Ook de bepalingen betreffende de vcreischte 
lichtoppen lakte werken ten deze in hooge mate belemme-
rend. n eerlang tot herziening der  verordening mocht 
worden overgegaan, zou het ernstige overweging verdie-
nen, dat ook wijzigingen worden aangebracht, welke ten 
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doel hebben tot 'aesthetisch bevredigende oplossingen te 
kunnen geraken. 

k werd door  dc betrokken architecten en bouw-
kundigen, in gevallen, waar  zij; konden vermoeden, dat het 
advies van de commissie door  B. cn W. zou worden inge-
roepen, het oordcel der  commissie gevraagd, alvorens de 

plannen officieel aan B. en VV. in te zenden. Uit den aard 
der  zaak kon zulks veelal tot bespoediging leiden. -
zijds heeft de commissie steeds de afdoening der  zaken, 
waaromtrent haar  oordeel werd ingeroepen, zooveel moge 
lij k weten te bespoedigen, ten einde aan billijk e wenschen 
der  belanghebbenden tegemoet te komen. 

Middelbaa r Technisch e Schoo l te 's-Gravenhage . 

e Commissie tot onderzoek naar  de mogelijkheid van 
oprichtin g eener r  Technische School te 's-Gra-
venhage, heeft in haar  jongste vergadering een n 
voor  een op te richten . T . S. vastgesteld. 

e . T . S. bedoelt te zijn een inrichtin g waar, naast 
bevordering van algemeene ontwikkeling, aan den a.s. techr 
nicus de kennis zal worden verstrekt, welke hem later  in 
staat stelt tot het richti g uitoefenen van zijn beroep. 

Aanvankelijk zal aan de school worden opgeleid voor: 
Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Tcekenaar, Waterbouw-
kundig-Opzichter, Opzichter  of Teekenaar  in betonijzerbouw 
en voor  Uitvoerder  van Bouwwerken, terwij l naar  de be-
hoeften ook opleiding zal worden gegeven aan hen, die het 
beroep in de Ned. n wenschen uit te oefenen. 

Om tot de school toegelaten te worden, moet de leerling 
den leeftijd van  jaren hebben bereikt cn naast behoor-
lij k lager  onderwijs, een vooropleiding hebben genoten aan 
een Ambachtsschool, Burgeravondschool of een daarmee 
gelijk te stellen inrichtin g voor  teekenonderwijs, waardoor 
hij  in staat is ',te voldoen aan de eischen van toelating, wel-
ke nader  in het n zijn omschreven. 

Aan de r  Technische School zal o.m. onder-
wijs worden gegeven in de volgende vakken: 

 Bouwkunde (burgerlijk e en water-) en bouwkundig 
teekenen. 

 Theorie van het Ambacht. 
s en beproeving van bouwmaterialen. 

 Bouwadministratie. Bestekken cn bcgrootingen. 
 Verwarming, verlichting en watervoorziening. 

6. Wiskunde. 

 Statica en Graphostatica. 
8. n en waterpassen. 

 Natuur- en scheikunde. 
s van werktuigen. 

1 1 . . 
 Geschiedenis der  bouwstijlen en Ornamentleer. 
 Economie. 

, kennis van de verschaffing van eerste hulp 
bij  ongelukken. 

 Een of meer  der  moderne talen (bij  voorkeurl 
. 

e Commissie besprak vervolgens in haar  vergadering 
de wijze, waarop het plan tot verwezenlijking der . T. 
S. het beste wordt gediend, welke besprekingen echter  nog 
niet voor  publiciteit geschikt zijn. 

e Commissie bestaat thans uit vertegenwoordigers der 
navolgende vereenigingen: 

afd. n g van de j  tot bevordering 
der  Bouwkunst, 

Vereeniging Art i et , 
afd. n g van den Alg. Ned. Opzichters- en Tee-

kenaarsbond, 
afd. Architectuur  van den n , 
Bouwkundige Vereeniging Onderneming en Vrijheid , 
Vereeniging de Nijverheid (afd. van den Ned. Aanne-

mersbond), en de 
afd. n g van den Bond van Technici. 

t Uitvoerend Comité wordt gevormd door  de n 
J. J. . Bourdrez, P. E. v. n en . Vrijenhoek' , 
Secretaris. 

( Vereenigingen . | 

T E N P T E . 

A l g e m e en O v e r z i c ht 

over  den t o e s t a nd der  V e r e e n i g i ng in

V e r s l a g van den i c n S e c r e t a r i s. 

e ! 

Wederom rust op mij  de taak, ui verslag uit te brengen 
over  het afgeloopen jaar. 

n het vorig jaarverslag werd de vraag gesteld, of ver-
schillende symptomen niet eene langzame vervorming van 
de Vereeniging in eene V ak vereeniging aanduidden. -
delijk is echter, naar  aanleiding van een vraag van de 
Commissie tot voorbereiding van de herziening der  statu-
ten, de bedoeling van de groote meerderheid der  leden 
gebleken, om de Vereeniging te doen b 1 ij  v e n een alge-
meen bouwkundig lichaam, niet speciaal dus eene archi-
tectenvereeniging of eene zoodanige, waarin de architecten 
alleen stemrecht zouden bezitten, doch eene vereeniging, 
waarin alle beoefenaren der  bouwkunst en der  bouwkunde 

en van de aanverwante vakken elkander  ontmoeten en van 
gedachten zullen wisselen. e bevordering der  bouwkunst 
in den ruimsten zin zal dus als tot dusverre het eerste 
en voornaamste punt van het doel en streven der  Ver-
eeniging zijn. 

Vanzelve spreekt het dus, dat bij  eene korte opsom-
ming van hetgeen door  dc Vereeniging in het afgeloopen 
jaar  is gedaan, zal blijken , dat steeds het streven
de „bevorderin g der  bouwkunst". 

Werd in het jaar  het geheele vereenigingsleven 
ongeveer  beheerscht door  de herdenking van het -jari g 
bestaan, in  werd rustig voortgevverkt aan de geleide-
lijk e ontwikkeling van de Vereeniging en aan het ver-
grooten van haar  rechtmatigen invloed op het geheele 
bouwkundige leven. Om te beginnen met de reeds in
aanhangige vraagstukken, kan worden gememoreerd, dat 
in het afgeloopen jaar  de herziening van de Nationale 
Prijsvraagregelen haar  beslag heeft gekregen, waardoor  deze 
regelen, beter  dan vroeger, aanpassen aan de practij k en 
in werkelijken zin als richtsnoer  bij  het uitschrijven van 
nationale bouwkundige prijsvragen zullen kunnen en moeten 
dienen. e geheele regeling van het nationale prijsvraag-
wezen met de instelling — als uitvloeisel daarvan —- van 
de Permanente Prijsvraag-Commissie mag worden aange-
merkt als een succes voor  de bouwkundige vereenigingen, 
die in dezen blij k hebben gegeven bereid cn in staat tc 

zijn, gezamenlijk belangrijke vraagstukken aan de orde te 
stellen en tot oplossing te brengen. 

Een vraagstuk van niet minder  actueel en algemeen be-
lang, namelijk de bestudeering van de mogelijkheid om 
meerdere eenheid te brengen in de voorschriften op het 
bouwen, enz., geldende in de verschillende gemeenten, kwam 
in  nog niet tot oplossing. e Commissie, die dit 
< nderzoek in handen heeft genomen, bestaande uit afge-
vaardigden van de verschillende bouwkundige vereenigin-
gen, werd in  geïnstalleerd en verdeelde zich in
sub-cemmissies, die de verschillende onderdeelen hebben 
te bestudeeren. n wij , dat in den loop van dit jaar 

 arbeid zal worden geleverd. 

Een voorstel aan den Gemeenteraad om grond aan den 
Schiedamscheweg te verkoopen, zonder  daarbij  eischen van 
welstand aan het uiterlij k der  tc stichten gebouwen te 
stellen, gaf gereede aanleiding tot het formuleeren van een 
verzoek aan den Gemeenteraad, dat voorstel niet aan te 
nemen, doch integendeel in 't vervolg voor  gebouwen, op 
gemeentegronden (en speciaal aan. hoofdwegen) te stichten, 
eischen van welstand te stellen. Verder  werd wederom — 
thans bij  den Gemeenteraad — aangedrongen op het in-
stellen van een Schoonheids-Commissie, die Burgemeester 
en Wethouders zal hebben te adviseeren. Vooral dank zij 
de bekwame en krachtdadige hulp van een der  leden van 
den Gemeenteraad, werd door  dien d voor  de gronden 
aan den Schiedamscheweg bepaald, dat de gevels aan 
zekere eischen van schoonheid moeten voldoen. Omtrent 
het instellen van een commissie van advies werd nog geen 
beslissing genomen. t duurt wel lang, vóór het eminente 
belang van een dergelijk adviseerend college voor  het 
uiterlij k aanzien, vooral van onze nieuwe wijken, door  de 
autoriteiten wordt ingezien. Veelal wordt de meening uit-
gesproken, dat een dergelijk lichaam te veel in détails zal 
treden en te veel zal ophouden; zelfs dat het bestaan er 
van op den grondprij s zou drukken wordt wel als tegen-
argument aangevoerd. t integendeel de hoofdtaak voor 
de Commissie zou moeten zijn om te zorgen, dat grove 
uitingen van wansmaak worden tegengegaan, dat snelheid 
van werken door  niets behoeft te worden belemmerd cn 
dat schoonheid geen geld behoeft te kosten, wordt veelal 
niet genoeg in het oog gehouden. Voor  de rust cn een-
heid in het stadsbeeld te waken, moet een der  eerste 
zorgen van de toekomstige Commissie zijn. 

Eenigszins in dezelfde lij n als het strijden voor  de in-
stelling van een Schoonheids-Commissie ligt het toetreden 
der  Vereeniging tot den Bond , welke aan-
sluiting in het afgeloopen jaar  definitief haar  beslag kreeg. 

Van den arbeid van dezen nieuwen Bond mag veel wor* 
den verwacht. Omvattende een zeer  groot aantal Vereeni-
gingen op alle gebied, zal de Bond krachti g kunnen pro-
pageeren het denkbeeld, dat tegen ontsiering moet wor-
den gewaakt en daarentegen alles moet worden in 't werk 
gesteld, om het schoone op ieder  gebied te bevorderen. 

e het vorige jaar  aanhangige vraag, of B. en V. zich 
zoude aansluiten aan het Verbond van Nedcrl. -
naarsvereenigingen werd ontkennend beantwoord, omdat do 
statuten van het Verbond voorschrijven, dat alleen die 
Vereenigingen kunnen toetreden, waarin het stemrecht uit-
buitend aan s is toegekend. 

Overgaande tot de vraagstukken, die in het afgeloopen 
jaar  aan de orde kwamen, mag in de eerste plaats in 
herinnering worden gebracht de krachtige actie, die, op 
initiatie f van B. en V., door  de gezamenlijke bouwkundige 
Vereenigingen werd gevoerd, betreffende den bouw van 
het nieuwe . e voorstellen, dienaangaande in 
den Gemeenteraad aanhangig gemaakt, gaven aanleiding 
de Besturen der  Zusterverecnigingen samen te roepen tot 
het vaststellen van eene gezamenlijke gedragslijn; als ge-

volg daarvan werd door  de g dc Perma-
nente Prijsvraag-Commissie gemachtigd, namens dc bouw-
kundige vereenigingen de bezwaren tegen de voorstellen 
aan den Gemeenteraad mede te deelen en sommige ver-
beteringen voor  stellen. 

k zij  wederom krachtdadige hulp in den Gemeente-
raad zelve, werd in sommige opzichten succes verkregen. 

e uitschrijvin g van een besloten Prijsvraag op aanneme-
lijk e voorwaarden is thans vrijwel zeker. 

e mogelijkheid, om de resultaten van den arbeid van 
de Archacologische Commissie, neergelegd in een aantal 
fotografische opnamen van oud , te verwerken 
in een plaatwerkje, werd herhaaldelijk overwogen. Zeer 
waarschijnlij k zullen binnenkort dienaangaande definitieve 
voorstellen kunnen worden gedaan. 

e Commissie, die zich bezig houdt met het concipi-
eeren van wijzigingen in de statuten der  Vereeniging, zettö 
haar  arbeid krachti g voort, zoodat spoedig de behandeling 
van de nieuwe statuten mag worden verwacht. 

t jaar  werd een lijst van sollicitanten aangelegd naar 
betrekkingen voor  opzichter, teekenaar  en opzichtcr-teeke-
naar. Achtmaal had de bemiddeling van het Bestuur  plaat-
sing ten gevolge. 

e verplaatsing van de lokalen der  Vereeniging bleekj 
niet in allen deele aan de verwachting te beantwoorden. 
Wat betreft lokaliteiten voor  het houden van lezingen en 
voordrachten, zijn wij  ongetwijfeld vooruitgegaan. Voor  de 
bezoekers van de Sociëteit bleken echter  de nieuwe zalen 
nog minder  aantrekkingskracht uit te oefenen dan dc oude 
zolder. Een succes daarentegen was de openings-avond van 
het winterseizoen. Voor  het eerst in het leven der  Ver-
eeniging was deze voordracht toegankelijk gesteld voor  da-
mes. e groote opkomst was een bewijs, dat het nieuwe 
denkbeeld in goede aarde was gevallen. Op dien weg zal 
dus worden voortgegaan, bij  voordrachten, die geacht mo-
gen worden, ook voor  onze dames interessant te zijn. 

n werd door  een afgevaardigde aan eene voor» 
bereidende vergadering, belegd op initiatie f van den d 
van Nederl. Architecten, om met de andere belanghebben-
de categorie, n.1. de leveranciers, middelen te beramen 
om het provisie-euvel te bestrijden. Te voren was reeds 
in eene ledenvergadering een motie aangenomen, waarin 
sympathie met het streven van den Bond, dienaangaande, 
werd uitgesproken. n van dc bemoeiingen zullen, 
uit den aard, niet zoo direct aan den dag treden. Voort-
durende propaganda tegen dit kwaad kan echter  op den 
duur  niet anders dan goede gevolgen hebben. 

Naar  aanleiding van het advies van de P. P. C , ont-
raadde het Bestuur  de deelname aan een prijsvraag voor 
den bouw van arbeiderswoningen te n en voor  de 
verkaveling van terreinen op het Wijckerveld tc . 

n kon worden opgewekt tot deelname aan een 
prijsvraa g voor  een Sociëteitsgebouw in het Park alhier, 
en voor  dc meubileering van arbeiderswoningen. 

t 'doet leed, dat dc Voorzitter  in een der  vergaderingen 
het vermoeden moest uitspreken, dat, niettegenstaande het 
advies tot onthouding, aan de prijsvraag "  door 
verschillende leden was deelgenomen. liet groote belang 
van solidariteit in gevallen als deze, waar  door  een — 
door  de Vereeniging zelve ingestelde Commissie van 
onderzoek tot onthouding was geadviseerd, schijnt door 
sommigen nog niet voldoende te worden ingezien. Wellicht 
dat het wenschelijk zal blijken , in de statuten bepalingen 
op te nemen, die de leden aan sommige — daartoe speciaal 
aangewezen —  besluiten der  vergadering zullen binden. 

e Vereeniging nam verder  deel aan de voorbereiding-
van de conferentie over  het bouwkundig gedeelte van -
matsehutz, in de n te Amsterdam gehouden. e 
conferentie, die inderdaad als een groot succes mag wor-



den aangemerkt, toont eens te meer. wat samenwerking 
der bouwkundige vereenigingen vermag. e -
idee werd door  deze conferentie krachti g gepropageerd. 

e samenwerking met de Zustervereenigingen liet ook 
m 't jaar  niets te wenschen over. Zooals reeds hier-
boven hier  en daar  werd aangestipt, werd herhaaldelijk 
samengewerkt, om gemeenschappelijke belangen te bevor-
deren, of werd wederzijds steun verleend aan de actie, door 
een der  vereenigingen begonnen. t blijf t eenigszins moei-
lijk , dat voor  ieder  vraagstuk, waarvan de gezamenlijke 
bestudeering of behandeling wenschelijk wordt geacht, steeds 
meer  speciaal samenwerking moet worden gezocht, waar-
toe dan — door  de reiskosten — kostbare en tijdroovende 
vergaderingen der  Besturen noodig zijn. n eenigszins 

 organisatie zou hier  wel gewenscht zijn cn zal 
zich vermoedelijk vanzelf geleidelijk ontwikkelen. 

t gewone programma der  Vereeniging werd overigens 
gevolgd. 

Zoo mochten de prijsvragen zich weder  in dc belang-
stelling verheugen. e deelname en de kwaliteit der  inzen-
dingen (het karakter  als studie-prijsvragen voor  jongeren 
in aanmerking nemende) was bevredigend, zij  het ook, dat 
vorige jaren wel eens betere resultaten werden bereikt. 

t bezoek op de vergaderingen bleef vrijwel station-
nair , terwij l de beide excursies zich in een ongekende 
belangstelling mochten verheugen. 

e de — uit den aard vri j  droge — opsomming 
van de handelingen u een beeld hebben gegeven van het 
krachti g leven in de Vereeniging, jammer is het, dat door 
het niet vooruitgaan van het aantal leden, de financiën 
tot groote voorzichtigheid manen en de Vereeniging daar-
door  eenigszins belemmerd wordt in hare vlucht. 

Veel meer  zou nog kunnen worden gedaan: kleine ten-
toonstellingen zouden kunnen worden georganiseerd, het 
aantal voordrachten zou kunnen worden vermeerderd, tal-
rijk e belangrijke vraagstukken wachten op bcstudeering en 
op gezamenlijk handelen, doch voor  dat alles is noodig, 
dat, vooral onder  de jongeren, het besef levendig wordt, 
dat alleen kracht kan uitgaan van een sterke organisatie, 
sterk in ledental en sterk in financiën. Toetreding van 
nieuwe leden blijf t een noodzakelijke eisch. 
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 P r i j s v r a g e n .

G VOO  E E N T 

voor  de door  den Nederl. Stucadoors-Patroons-Bond met 
medewerking der  gezellen te houden tentoonstelling van het 

Stucadoorsbedrijf. 
 por t der  Ju ry . 

e Jury vergadert op i  ten  uur. 
n  ontwerpen: 

nl. o " 

„ n den werker'" 

W . G. G. 

„ s. 
„ x i Ars. 

e Jury begint met zijn bevreemding uit te drukken over 
het kleine aantal inzendingen. Zij  meent daarvan als reden 
te moeten aangeven, de weinige publiciteit aan de prijs-
vraag gegeven. Noch in de dagbladen noch aan de in-
richtingen van onderwijs die daarvoor  in de termen vallen; 
schijnt bekendheid te zijn gegeven aan dc wedstrijd. 

Overgaande tot het beschouwen der  teekeningen begint 
de Jury : x i Ar s ter  zijde te stellen; niet het 

minste idee van vlakversiering, geen begrip van een affiche 
en afwezigheid van kleur. 

o S. werd ook wegens tc groote nuchterheid afge-

o ,,W. G. G."  geeft ontegenzeggelijk wel het stu 
cadoorsbedrijf aan, maar  slap van teekening en kleur i 
het niet voldoende sprekend en niet ornamenteel genoe-
verwerkt. 

o n den werker" , heeft kwaliteiten; de voor-
stelling moge nogal gezocht zijn, het figurale is niet ge-
noeg beheerscht, van ornamcnteele bewerking is het niet-
en daar  wel fijn , de kleur  beschaafd en van de letter  is 
studie gemaakt. 

o "  komt de Jury zeer  geslaagd voor, de 
plastische kop (die als bewerking nog wat sterker  van 
effect kon zijn) is omgeven door  fraai spelend ornament, 
de letters mooi verdeeld, de aanduiding Bouwkunst cn 
Sierkunst wel aardig aangebracht. 

e Jury acht dit ontwerp voor  uitvoering zeer  geschikt, 
ze vindt het goed van vlakversiering, aardig van kiem-
en het houdt zich op 'n afstand als pakkende reclame 

Zij  wenscht o "  met den ee rs ten prij s 
te bekronen, ,. n den W e r k e r "  met den  prijs. 

W. T Czn. 

JA N . 

B , . 

e drukken zullen door  den teckenaar  op steen gezet 
worden en zal het noodig zijn de kop van het affiche meer 
te behandelen als gips. 

Aan het Uitvoerend Comité 

van de Vaktentoonstclling der 

N. S. 'P. B. Alhier . 

WelEd. -

Op dc prijsvraag voor  een reclamcbiljet zijn in het ge-
heel vij f antwoorden ingekomen. 

e oogst is zeer  gering te noemen en moet waar-
schijnlij k geweten worden aan onvoldoende bekendmaking 
der uitgeschreven prijsvraag. 

Echter  zijn daaronder  zeer  goede ontwerpen, waardoor 
de Jury zich gerechtigd heeft geacht u voor  te stellen de 
volle prijzen uit te reiken, n.1.: 

de ie prij s ad f  aan het ontwerp onder  motto 

, 

de  prij s ad f  aan het ontwerp onder  motto 

N N . 
e Jury heeft de eer  u voor te stellen het ontwerp 

"  voor  het beoogde doel te doen uitvoeren, onder 
voorbehoud dat eenige verandering wordt aangebracht aai. 
den kop. 

Omtrent deze verandering verklaart de r s zich 
bereid nadere aanwijzingen te geven aan den ontwerper. 

, Uw dienstw. : 

W. T Czn. 
B . 

JA N . 
Aan dit rapport wordt door  de e van het Orgaan 

van den Ned. Stukadoorspatroonsbond de volgende op-
merking toegevoegd: 

l het verre van mij  is, op dit oogenblik het rap-
port van de Jury, waarvan ik eerst nu kennis kreeg, of 
de reclameplaat te bespreken, acht ik het toch noodig 
even iets te zeggen, naar  aanleiding van den aanhef van 
het rapport , waarin de bevreemding wordt uitgesproken 
over  het feit, dat zoo weinig inzendingen waren ingeke 
men, en dit geweten wordt aan de weinige publiciteit aan 
deze zaak gegeven. 

Op onze commissievergaderingen werd ook door  mij , zon-
der dat ik kennis droeg van dit rapport , en zonder  dat 
jk wist dat zoo weinig inzendingen waren ingekomen, de-
zelfde opmerking gemaakt. 

Ook mij  was het opgevallen, dat bijna niemand wist 
dat door  de stucadoorspatroons eene prijsvraag was uitge-
schreven, en ik ook in geen enkel dagblad daarvan iets 
vermeld vond. 

r  den Voorzitter  werd mij  op deze opmerking geant-
woord, dat wél voor  voldoende publiciteit was zorg ge-
dragen. 

t schijnt dus, dat dit geheel op rekening gebracht 
moet worden van den vorigen secretaris, en de commissie-
leden in deze dus geen verwijt kan treffen. . 

L e e s t a f e l . 1 
G  No. s te n (N. ) 

Arch . A. J. , met afbeeldingen. 
l i e t o n t w e r p Algemeene Administratieve Voorschriften en de aan-

sprakelijkheid van den architect, door . . j . van Nieukerken (vervolg). 
N o r m a a l B e t o n v l o e r en met afbeeldingen. 
S c h o o n h e i d s b e g r ip bij , door  A . Plate c. i. uit 

«de » 
O v er  T u i n k u n s t door  W. Ten Bosch. 

e B o u w b e d r ij  v i g h e i d in Nederland in  (slot) 

A No. . t , door  G. ]. 
. 

s te n (N. ) Arch . A. J. , met af beeldingen. 
A s p h a l t p a p i er  onder  leibedekking. 

O v er  het s c h o o n h e i d s b e g r ip bij n uit 
«de . 

E  No.  Echo 's . Een jaar . Neha-
lennia

G e b r e k en in metselwerk en beton door  Prof. J. A. van der , 
(slot) met afbeeldingen. 

e Tentoonstelling van Gemeentewezen te . 

E  No. e G o u v e r n e m e n t s g e b o u w en in 
in , door  W. Elenbaas, met afbeelding. 

E en b e l a n g r i j k b o e k w e r k. Verslag der  door de Zuideizee-
vereeniging benoemde gewapend-beton-Conimissie, door O. C. A . van h 
de Jeude. c. i. 

t S u e z k a n a al in  door  W. T . , c. i. 
n s t u k k e n. Oververhitte stoom aan boord, door  A. . 

W. , met een naschrift van . t Azn., c. i. 

 (B. v. T.) No.
Officieel gedeelte. — Op ter  Algemeene Vergadering. — Afdeelingen.— 

Vakgroep van Scheepsmachinisten. — Verslagen van vergaderingen. — -
gezonden. — Vragenbus. — Gemengd. — . — Correspon-
dentie. — . 

E  No.  E en v o n n i s vernietigd. 
B o u w v a k k e n. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. Enkhuizen  Juli

n s t u k k e n. Over  de aanbesteding gebouw voor  de 
Sallandsche Bank te , door  Turi n & . 

E E E No. 6. 
t Bunzlasser  bruin naar . A. Berga. — e inrichtin g en behande-

ling van stoomketels. — Tentoonstelling: s en Tuin in bouw, inrich -
ting en aanleg». — e pers »St. , met afbeeldingen. — Zig-zag-
liugovens in onze steen-industrie, met afbeeldingen. 

E E . 

t aantal steden met meer  dan een half millioen in-
woners bedraagt, volgens de laatste statistieken, in a 
3o. Bovenaan staal natuurlij k n met  in-

woners als politiedistric t (telling  en met
inwoners als graafschap. e city, dc kern van deze ont-
zaggelijke huizen- en menschenzee, telt slechts  in-
woners. c eer, de tweede groote stad van Europa te zijn, 
heeft niet Parijs met zijn  inwoners (telling
zonder  voorsteden), maar  groot-Berlijn , dat in  met 
voorsteden reeds  menschen bevat cn hiermede 
groot-Parij s dus overtreft. Berlij n zelf wordt weliswaar slechts 
door  menschen bewoond, doch zijn voorsteden 
(Charlottenbur g met  Ncukölln met  Schöne-
berg met  Wilmcrsdor f met * 
met  Steglitz met g 
met  Pankow met  inwoners, enZ.) zijn talrijke r 
en meer  bevolkt dan dc voorsteden van Parijs, waaronder 
slechts drie (St. s t  Bou-
logne sur  Seine  meer  dan  inwoners tejlcn. 
Weenen komt op de vierde plaats en heeft  in-
woners. e  en de  plaats worden ingenomen door  de 
twee e millioenen-steden Petersburg en u met 
respectievelijk  en  inwoners (telling

, dat alleen  doch als groot , 
met het in de onmiddellijk e nabijheid liggende Altona, 

 inwoners telt, komt reeds op de  plaats. 
s kleiner  is Constantinopel met  inwoners, wier 

aantal, wanneer  de Aziatische voorsteden medegerekend 
woren, tot  aangroeit. a komen de hoofd-
steden van e en h Polen in aanmerking, 
wier  ontwikkeling in de laatste tientallen van jaren wer-
kelij k reusachtig te noemen is, want Boedapest had in 

 en Warschau  inwoners. n volgen 
Glasgow met l met  Napels met 

r  met  Brussel met -
chen met g met n cn d 
elk met n met  Barcelona met 

 Amsterdam met n met

e met e met  Birmingham. 
Brcslau en n elk met n met oco 
en Praag met  inwoners. 

e betrouwbaarste statistische cijfers in dc andere wereld-
deelen geeft Amerika, dat echter  slechts tien steden met 
meer  dan een half millioen inwoners bezit. t zijn groot-
Ncvv:York met  Chicago met  Phila-
delphia met  Buenos-Ayres, welks reusachtige voor-
uitgang in den laatstcn tij d gelijk staat met die van New-
York cn Chicago met o de Janeiro met
St. s met  Boston met  Cleveland met 

 Baltimore met  en Pittsburgh (Alleghany 
medegerekend) met  inwoners. 

e grootste stad van Azië is Tokio met  inwo-
ners. Osaka en Calcutta hebben elk  inwoners. 

d een millioen inwoners tellen de Chinecsche steden 
u en Ssingau en het e Bombay. Op hen 

volgen n met  a. J. met

Tientsin met  Peking, welks aantal inwoners vroe-
ger  zeer  sterk overschat werd, met  inwoners (tel-
ling  o), Sjanghai en Bangkok elk met  Toet-
schou met  Tsungkig a. J. met s 
met  Tschangschow en Soetschow en het -
sche Tschangschow elk met  inwoners. 

Australi ë heeft twee steden van meer  dan een half mil-
lioen inwoners, n.1. Sydney met  en e met 

 inwoners, terwij l in Afrik a slechts Cairo meer  clan 
een half millioen inwoners telt en wel (uSo.ooo. 

É 
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Gemeng d Nieuws . 
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i 
Osinga-s ta te te . 

n het »N. v. d. "  worden geschiedkundige bijzonderheden medege-
deeld over  Osinga-state te , welke huuingc thans voor  arbeiders-
woningen wordt ingericht. 

t gemeente-archief van 1 toniaw erstal bevat over  Osinga-state Weinig of 
niets. Wat onze berichtgever  aldaar  heeft kunnen te weten komen, heeft, 
zegt het blad. hij  gevonden in hei archief der  Ned. e gemeente 
aldaar — de zoogenaamde kerkboeken — Jaarbij  welwillend bijgestaan 
door den tcgenwoordigen boekhouder  dier  kerkelijk e administratie. 

Of de State in  door den toenmaligen Grietman Osinga gesticht 
werd — of wel door een zijner  naamgenooten en voorgangers — kon uit 
die boeken niet blijken , wij l deze niet hooger  opgaan dan tot het jaar
Vóór dien tij d had de kerk geen administratie te voeren, wij l zij  geen be-
zittingen had; zij  verkreeg die eerst in laatstgenoemd jaar, als erfgenaam 
van haren predikant . 

Al s Grietmannen vóór  worden alleen genoemd n en Burum. 
die dus waarschijnlij k ook de State zullen hebben bewoond. 

Van  tot  werd Osmga-State bewoond door  jhr . Johan Vegelin 
van Claerbergen, die bekend stond als een groot beoefenaar  van de Grieksche 
taal. en die in deze streek groote landontginningen tot stand bracht. Na 

 werd Grietman jhr . Frans Julius [ohan van , de grootvader 
van den voor eenige jaren overleden jhr . mr. F. J. 1. van Fysinga te 

, voorzitter  van de Eerste r  der  Staten-Generaal. Ge-
noemde F. [. J. van Eysenga bewoonde het slot tot  toen hij  als 
Grietman weri opgevolgd door  jhr . Schelle a van Eysinga, die o. m. 

e « van Napoleon is geweest. 

n den 1'ranschen tij d was de vader een tijdlan g voor de -Franschen 
gevlucht en had hij  tijdelij k zijn intrek genomen bij  een zijner  boeren; 
na het herstel van onze onafhankelijkheid kwam hij  weer op Osinga-
State terug. 

e Stins was in  geheel gerestaureerd. Na den dood van jhr . Schelte 
van Fysinga kwam geen van de leden dier  familie de Stins meer bewonen, 
en deze werd achtereenvolgens betrokken door  notarissen, den gemeente-
secretaris en anderen. 

r  kwam de Stins in het bezit van de familie de Beaufort, die haar 
in  voor  afbraak verkocht, nadat vooraf de gobelins, oude trappen 
en andere merkwaardigheden daaruit verwijderd waren. e eigenaars kwa-
men echter  in zoover op hun besluit terug, dat zij  de Stins toch lieten 
staan, op grondpacht. Alleen de bovenverdieping werd afgebroken en een 
moderne kap daarvoor in de plaats gezet. Ook het hooge geboomte van 
den grooten tuin, die de oude Stins omringt, is allengs verdwenen. 

Alleen de groote trap vóór het gebouw herinnert nog aan de dagen van 
weleer. 

Vacant e Betrekkingen . 1 
— G e m e e n t e - o p z i c h t er te . Zie adv. in dit no.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , goed teekenaar, voor  direct. Br.no. 
 bureau Nieuwe . Courant.

— T ee k en aar, op het Electrotechnisch Bureau Groeneveld van der 
Poll &  Co.. t  Amsterdam.

— T e e k e n a ar  v o or  k a a r t w e r k , bij  de Gemeentewerken te 
Enschede, voor  jaar. Brieven vóór  Augustus bij  den . (l) 

— T i j d e l i j k r  in Vakteekenen. bouwkunde en aanverw. 
vakken aan de Burgeravondschool te . Aanvang  September,
lesuren per  week. Stukken vóór  Aug. aan het Gemeentebestuur.

— r  voor Vak- en n aan de Teekenschool voor 
n te . e acte en kennis der  grafische 

vakken vereischt. Wintercursus  maanden,  avonden per  week. Aanvang-
salaris f — per  maand. Aanmelding bij  den , a Costastraat 

 Amsterdam. ( l ) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t - T e e ke n a a r bij . 
Br . lett. J )  Nieuws v. d. . (r ) 
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Denkbeelde n over voltooiin g van Oude Monumenten , 
ontwikkel d door  Stadtbaurat z te Fre iberg, in verband met den opbouw van 

den Fre iberger . 

(Vri j  naar de e Bauzeitung.) 

e vraag van het behoud en de voltooiing van bedreigde 
of oude onvoltooid gebleven monumenten van bouwkunst 
is een der  moeilijkste vraagstukken van monumentenzorg 
in het algemeen. Zoo dikwijl s zulk een vraagstuk zich voor-
deed, zoo dikwijl s ontbrandde ook dc strij d der  meeningen 
over de meest rationeele oplossing. Van de dagen der 
meer  romantische kunstopvatting af cn sedert het meer 
naïeve zelfstandige scheppen zonder  retrospectieve beschou-
wingen of studiën verloren gegaan is tot op heden; van 

cle dagen toen men begon de torens van den n 
m op te bouwen tot den r Slothouw en tot 

dc s van n en nu onlangs den m in 
1 reiberg, heeft deze vraag de kunstenaars bezig gehouden. 
n den nieuweren tij d hebben de Congressen voor -

mentenzorg ) een getrouw spiegelbeeld 
van dezen strij d der  meeningen opgeleverd. 

t of mag men in het algemeen onvoltooide monu-
menten van bouwkunst, die tot vroegere beschavingstijd-

 en stijlperioden  voltooien of bijwerken? 
t men niet veeleer den ouden overgeërfden toestand, 

zooais hij  is en door ons aanvaard werd. behouden en 
-nveranderd aan het nageslacht overgeven? e vraag 
kan men wel beantwoorden met „ja" . Wanneer  practische 
0 < r artistieke noodzakelijkheid voorhanden is dan hebben wij 
"et recht te voltooien of aan te vullen. 

Een dorpskerk, die oud en eerwaardig in haar  uiterlij k 
met het beeld van de plaats en het kerkhof samengegroeid 
is, behoeft een sakristie. e practische noodzakelijkheid 
is hier  voorhanden; zouden wij  nu niet het recht hebben 
aan te bouwen of te veranderen voor  zoover cle noodzak.' 
lijkhei d dit vereischt, en het oude overgeleverde beeld te 
wijzigen? t zal niemand tegenspreken. Slechts moet het 
nieuwe als zoodanig kenbaar  zijn en zich harmonisch bij 
het bestaande aansluiten. 

Een waardevolle ruïne kan slechts door het opbrengen 
van een dak behouden worden. t men nu aarzelen, 
dezen stap te doen, ook al wordt het uiterlij k hierdoor 
veranderd ? 

Te Freiberg is men nu in het geval, dat aan het stads-
beeld het bijzonder  karakter , de bekroning, ontbreekt door 
een overheerschend bouwwerk. t is een artistieke nood-
zakelijkheid, door  een hoog opstijgende bouwmassa het schil-
derachtige stadsbeeld een dominant, een kunstvolle afsluiting 
te geven. e moderne stedenbouw heeft het denkbeeld 
ingang doen vinden, dat ook het silhouet der  stad, even-
goed als het stratenplan en de naaste omgeving, bij  cle 
oprichtin g van een monumentaal bouwwerk in acht ge-
nomen en in de lijst van het kunstwerk opgenomen dient 
te worden. d bij  oude steden bezit ook het 
silhouet der  stad een zekere monumentale w.tarde, die niet 
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[Bonder  artistieke noodzakelijkheid veranderd moet worden. 
e waarde is evenwel slechts een hcrinnerings-

of historische waarde en niet tegelijkertij d kunstwaarde, 
evenmin als een monument als zoodanig tegelijk een kunst-
werk is. Wordt nu echter  door  een bouwwerk van den 
nieuwen tij d de acsthetische. in den loop der  eeuwen ont-
stane waarde verhoogd, zoo zal men den nieuwen tij d ook 
het recht tot zulke veranderingen niet mogen ontzeggen, 
wanneer  men niet van allen vooruitgang wil afzien en een 
stad, die toch een levend organisme is. tot een museum-
stuk wil maken. l toch heeft het silhouet eener 
stad door  zulk een nieuwen bouw zijn kunstwaarde ver-
kregen ; e door  den St. Pieter, n door  den , 
Potsdam door  de Nicolaikcrk , n door  dc Fraucn-
kirche. g a/d. n door  den , enz., om nog 
te zwijgen van de burchten cn kasteden welke aan hon-
derde oude e steden eerst artistieke beteekenis 
geven. 

e m te Freiburg, een monument van hoogen rang, 
is'i n zijn uiterlij k slechts een romp gebleven. Zij n west-
gevel is onvoltooid gebleven. e beide torenstompen, waar-
van dc zuidelijke . zijwaarts voor  den zijgevel uitspringt , 
zijn slechts weinig boven de gootlijst van het langschip op-
getrokken en met lage nooddaken gedekt. Zoo steekt het 
geweldige ongebroken dak van het hoofdschip met een 
nietig dakruitertj e boven den westgevel en boven de onregel-
matige groep van daken der  oude burgerhuizen uit als 
een heuvel boven de oude bergstad. t is een tamelijk 
vormlooze massa, die in den storm der  tijden niet tot 
een kunstvolle, harmonische ontwikkeling is gekomen. 

Zou onze tij d nu niet het recht hebben, deze harmonie 
tot ontwikkeling te brengen, wanneer  zij  de artistieke en 
materieele kracht daartoe bezit, wanneer  tegelijk het stads-
beeld daardoor  voltooid wordt en het aanzicht der  straten 
naar  alle richtingen kunstvol verrijk t cn tot hooger  schoon-
heid en effect gebracht wordt ? Wat het recht van vroe-
ger  tijden was moet ook voor  ons gelden, voort te bouwen 
en te voltooien wat onafgewerkt en in zijn aard onvolko-
men was. n vergelijke zulk een bouwwerk niet met een 
antieke torso, waaraan geen nieuw hoofd of ledematen 
mogen worden toegevoegd. Bij  de antieke torso, die het 
werk van een enkel kunstenaar  is en door  welke gebeurte-
nissen dan ook beschadigd werd en eerst een romp werd, 
bestaat geen practische of artistieke noodzakelijkheid voor 
voltooiing, zooals bij  een monument van bouwkunst, dat 
langzamerhand, in den loop der  eeuwen, zijn hedendaag-
sche gestalte verkreeg, dat geen museumstuk is, maar  mid-
den in het practische leven staat en aan behoeften van 
den tegenwoordigen tij d dienstbaar  is. 

t alzoo aan onzen tij d het recht worden toegekend 
tot voltooiing van oude monumenten van bouwkunst, wanneer 
artistieke of practische redenen dit vereischen, zoo dringt 
zich de tweede vraag naar  voren, hoe dit geschieden moet. 
n den geest van onzen tij d of in den geest van den ouden 

bouwmeester? z von Schvvind heeft daarop reeds het 
antwoord gegeven, wanneer  hij  zegt, dat men geen oude 
en geen nieuwe, maar goede kunst moet maken. Goede 
kunst is echter  geen product van geleerdheid, zij  is een 
zoodanige, die uit den scheppenden geest van een rij p 
kunstenaar  Voortkomt , zij  zal altij d modern zijn, omdat ook 
de scheppende kunstenaar  altij d een kind van zijn tij d zal 
blijven. Een werkelijk kunstwerk wordt niet door  de weten-
schap te voorschijn gebracht; niet uit weten en kunnen maar 
uit gevoelen en kunnen komt het scheppend vermogen voort. 

e grootste ontleedkundige is niet tegelijkertij d de groot-
ste beeldhouwer. e in de beschavingsgeschiedenis in het 
groote cn kleine ervarene professor  is dientengevolge nog 
geen dichter, die de menschen uit oude langvervlogen tijden 
in bun doen en laten, haten en liefhebben weer  voor 

ons levend kan maken, gelijk in zoo menige geleerden 
roman vergeefs beproefd wordt. c geleerdste kenner  van 
een stijl in al zijn uitingen is daarom niet tegelijkertij d 
een scheppend architect, ook al weet hij  op vernuftige wijze 
zijn kennis toe te passen. Bij  alle wijsheid, zoo hem de 
goddelijke vonk ontbreekt, zal zijn werk maakwerk blij -
ven. e voltooiing van een oud monument van bouwkunst 
mag daarom slechts aan een rijp , fijngevoclend, echt kun 
stenaar  worden toevertrouwd en hij  mag cn kan dan niei 
anders dan de taal spreken die uit zijn binnenste opwelt 

t zal echter  niet de taal van een vroegere eeuw of van 
een vreemd volk zijn, maar  dc taal van zijn tij d en zijn 
vaderland, het vaderland van het bouwwerk, dat door  zijn 
kunst voltooid zal worden. Wie heden ten dage in de taal' 
der minnezangers wilde dichten, zou nauwelijks als dich-
ter  aangemerkt worden. e schilder, die in dc manier 
van g heden zijn gedachten wilde vertolken zou 
als een zonderling, zoo niet als een vcrvalscher  worden 
aangezien. s niet de scheppende architect zijn kunst het-
zelfde verschuldigd en heeft hij  niet hetzelfde recht ? -
om is zulk een vraagstuk in de eerste plaats artistiek op te 
lossen. Een echt kunstenaar  zal echter  de kracht cn het 
fijn e gevoel bezitten zijn zelfstandige kunst te toonen en 
toch het nieuwe met het oude tot een harmonie te ve
smelten, gelijk het voor  ons de oude meesters hebben 
verstaan, die aan gebouwen uit vroeger  tij d zich ook be-
wust toonden van hun eigen kracht en daardoor  dc t 
sche bouwkunst in de domkerken en oude steden zoo zee
verrijk t hebben. 

t moet en mag natuurlij k niet beteekenen, dat wij  onze 
oude monumenten tot allerlei stijlproefnemingen aan on-
artistiek gevoelende lieden moeten overgeven, die het heil 
der nieuwe kunst slechts zoeken in de absolute negatie der 
traditi e en ons willen doen gelooven, dat haar  wezen ge-
zocht moet worden in allerlei spelend ornament cn uiter-
lijk e vormen. e versiering is nooit de moeder  van een 
stij l geweest, uit den stijl eerst kwam steeds de versiering 
voort. e e stijl bestend voor  het h 
ornament tot volle ontwikkeling was gekomen en evenzoo 
de Gothische stijl . Niet in een spel van vormen en détails 
schuilt de geest van onzen tijd . Eenvoud en werking der 
massa is hare uitdrukking . t energiek willen en voor-
waarts schrijden, het gewicht der  gebeurtenissen en der  sta-
len energie onzer  dagen kunnen niet door  sierlijk e gothi-
scerende vormen of in prachtige e versiering 
uitgedrukt of zelfs in nieuw bedachte vormen eener  mo-
derne versieringsphantasie veraanschouwelijkt worden; dat 
meet door  stalen energie en strakheid van lijnen, door  dc 
verdeeling der  massa en door  hare artistieke behcersching 
bereikt worden. e schoonheid der  eenvoud, welke stil is cn 
niet schreeuwt, die door  zichzelf zonder  praal cf rijkdo m 
werkt, die het onderdeel in rythmische overecnstemmin.L 
met het geheel brengt en het geheel weder  aanpast aan 
de omgeving tot een groote harmonische totaalvverking 
die schoonheid moet als dc uitdrukkin g van onzen tij d 
gezocht worden. 

e ver  moet nu de vrijhei d van een scheppend kunste-
naar  bij  zulk een opgave gaan? Nemen wij  aan, dat een 
torenfacade eenmaal niet tot uitvoering is gekomen, om-
dat dc geldmiddelen ontbraken, omdat oorlog, rampen, pest. 
den voortgang beletten. t oude plan zooals men her 
voor  had is echter  bekend en op welke wijze dan ook vooi' 
ons bewaard gebleven. t de kunstenaar  nu dit be 
waard gebleven ontwerp uitvoeren, wanneer  hem de op-
dracht gegeven wordt den gevel te voltooien? Neen, hij 
moet het niet, wanneer  hij  een kunstwerk wil scheppen 
Er zou nooit datgene ontstaan, wat de oude meester  bedoeld 
had, omdat onze tij d geheel anders gevoelt cn omdat, hoe 
sterker  de individualitei t van den modernen, aan het werk 

arbeidenden kunstenaar  is, hoe sterker  deze zich overal naar 
voren zal dringen, zoodat het ontstane werk ten slotte 
dechts in uiterlijkheden de oorspronkelijke bedoeling weder-
geeft. Wanneer  men thans een onuitgevoerd ontwerp van 
Bramante, Pöppelmann of Balthasar  Neumann vond en ging 
uitvoeren, het werk zou er  nooit als een van Bramante, 
Pöppelmann of Neumann uitzien en de oude meesters zou-
den het niet herkennen, omdat het scheppend element van 
hun geest in de uitvoering had ontbroken; het zou een 
kunststuk zijn, waaraan dc niet te omschrijven en toch zoo 
voelbare trek der  echtheid, de levende adem van den
per ontbraken. e zwakker  echter  de kunstenaarskracht 
van den uitvoerder  is, des te geringer  wordt de uitkomst 

op zichzelf, zij  blijf t slechts een nastamelen eener  oude 
melodie, die hem in het hoofd is blijven hangen. m 
moet de kunstenaar, vri j  van banden, zich aan de oplos-
sing van het vraagstuk zetten. s de oplossing dan als kunst-
werk geslaagd, dan heeft het meer  waarde, dat door  een 
zelfstandig origineel resultaat 'het. geheele werk tot zijn 
voltooiing gebracht wordt, dan dat door  een nagevoelden 
arbeid een copie van twijfelachtige waarde ontstaat, die ons 
koud laat en in kunstwaarde bij  het origineel achterstaat. 
Een kunstwerk zal altij d meer  waard zijn dan een kunst-
stuk. 

(Slot volgt.) 

De Drucker-uitbouw . 

e hoofdstad levert ook in den traditioneelen komkom-
mertij d stof tot lange artikelen in dag- en weekbladen, 
thans over  de voorgenomen vergrooting van dc bekende 
uitbouwsels in den tuin van het , waartegen 
begrijpelijkerwijz e van verschillende zijden stemmen opgaan, 
getuige het uitvoerig adres van Architectur a et Amiciti a 

e onder: „Vereenigingen" ) en niet minder  het thans door 
den architect Posthumus , lid van den Amsterdam-
schen Gemeenteraad, betreffende den uitbouw- r  in-
gediende voorstel. 

j  stelt den raad voor, het volgende besluit te nemen: 
e raad, zich niet kunnende vereenigen met het voor-

stel van B. en W. d.d.  Juli  waarbij  wordt voor-
gesteld vergunning te verleenen. om het in  aan het 

k ten dienste van den bouw van het m ge-
schonken terrein nog meer  te bebouwen, dan tot nog toe 
is geschied, besluit uit het oogpunt van stadsschoon en uit 
eerbied voor  het architecturale schoon van het -
seumgebouw geen verdere bebouwing van het thans nog 
onbebouwde museumterrein toe te staan. 

e raad, gaarne willende medewerken, om de waarde-
volle r  in de onmiddellijk e omgeving van 
het m te doen blijven, verklaart zich bereid ten 
dienste van den bouw van een nieuw museum voor  heden-
daagschc kunst, waarin alsdan de r  de eere-
plaats zoude verkrijgen, onder  nader  te stellen voorwaar-
den en behoudens de wettelijk vereischte goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten van , een besluit te 
nemen, aan het k kosteloos af te staan het bjuwterrein , 
gelegen aan de Joh. Vermeerstraat tusschen de -
en dc t naast het Veiligheidsmuseumgcbouvv. 

n zijne toelichting verklaart de heer  Posthumus . 
'lat het voorstel van B. en W.  vergunning te verlee-
nen, den ter  onzaliger  ure gestichten aanbouw achter  het 

m ten dienste van de r  nog meer 
dan eens zoo groot te laten maken en aldus den fraaien 
achtergevel van het w nog meer  te om-
 ouwen en te bedekken een zeer  pijnlijke n indruk gemaakt 
heeft op alle belangstellenden in de monumenten van bouw-
unst uit de latere jaren en in het bijzonder  op de be-
onderaars van het m als gebouw. 

s heeft het aspect van den achtergevel belangrijk 
'leden door  het aanbouwen van de l en 

ooor  den w en nu dreigt het gevaar, dat 
'P den eens ingeslagen verkeerden weg zal worden voort-
gaan en opnieuw een fraai gedeelte van den achter-

: evel van het m grootendeels aan het oog zal 
orden onttrokken. 

s is door  een aantal schilders, bouwmeesters en 
uistkenners tot ZEx. den minister  van binnenlandsche 

' ken per  adres het dringend verzoek gericht, niet lot dit 
vinda1isme te willen medewerken. 

e bouwmeester  van het , dr. Cuypers, heeft 
zich onomwonden uitgesproken in woord en geschrift, waar 
hij  zegt: 

Al s bouwkunstenaar  moet ik eiken verderen aanbouw 
of bijbouw op het museumterrcin ten stelligste blijven ont-
raden : 

maar  om er  nu voor  de r  weer  n brok 
aan te zetten, daar  ben ik vierkant tegen. 

j geeft twee oplossingen aan. om de r 
een plaats te geven, deze prachtverzameling waardig, en 
wel: 

 om in het bestaande v eenige za-
len daarvoor  in te ruimen, aldus zoude aan den wensch 
van den heer  en mevrouw r zijn voldaan, „da t de 
door  hen geschonken en nog te schenken verzamelingen 
deel n uitmaken van aansluitende verzamelingen in 
het . Voor  de schilderijen uit de te ontrui -
men zalen en voor  uitbreidin g zoude dan een annexe van 
het museum in de nabijheid moeten worden gebouwd; 

 om een geheel nieuw muscumgebouvv voor  heden-
daagschc kunst te bouwen en daarin de geheele collectie-

r  bijeen te brengen en eene eereplaats te geven. 
Terecht wijzen B. en W. er  volgens den heer  P. . 

in hun voorstel op, dat de raad voor  een zeer  lastige be-
slissing wordt gesteld, te meer, waar  dr. Cuypers alle ver-
antwoordelijkheid voor  den misstand, welke zoude gescha-
pen worden en voor  het schenden van bet door  hem ge-
bouwde monument, laadt op de schouders van hen. die 
zulks wenschen en bevelen. 

Overtuigd, dat de raad niet zal wenschen. dat den bouw-
meester  zoude bevolen worden tegen zijn gevoelen en over-
tuiging het schoonste bouwwerk, dat hij  schiep, nog meer 
te bederven, dan hij  reeds gedwongen was te doen. vertrouwt 
de heer  Posthumus . dat de raad zich niet zal 
vereenigen met het voorstel van B. en W. 

e raad heeft het in handen; moge de raad besluiten 
te zeggen: „to t hiertoe en niet verder!" 

Amsterdam toone zch dankbiar, dat de prachtcollectie-
r  binnen hare muren wordt bewaard en tentoonge-

steld, Amsterdam brenge daarvoor  een offer, door  aan 
het rij k aan te bieden het zeer  gunstig gelegen bouwter-

 achter  en onmiddellij k in de nabijheid van het -
museum, groot 2 . , ter  waarde van ongeveer  f i
opdat het rij k daarop stichte een nieuw museum voor 

 kunst, te bouwen door  dr. Cuypers, die 
daarbij  voorzeker  wel zal zorgen, dat de , 
in de eerezalen ondergebracht, even goed verlicht zal wor-
den, als zij  thans is in den aanbouw. 

n alsdan de heer  en mevrouw , zoo beslui) 
de heer  P. . deze medewerking van Amsterdam en van 
het rij k waardeerende, hunne bezwaren laten vallen, dan 
zal grooter  dank van het Nederlandsche volk hun ten 



deel zijn, dan dat ter  wille van de schilderijen en kunst-
voorwerpen het monumentale w weder 
zoude worden geschonden. 

Wij  stemmen gaarne in met. de strekking zoowel van 
dit voorstel, als van het adres van A. et A., maar  zullen al 
deze schoone woorden tot het gewenschte doel voeren? 

Wij  vreezen, dat zij  beantwoord zullen worden met groote 

wtoorden, waarachter  onwil of, laat ons aannemen, onmacht 
zich verschuilt. 

e lijdelijk e houding van het Gemeentebestuur en de 
min of meer  raadselachtige houding van . Cuypers, die. 
zooals men het doet voorkomen, telkens gedwongen wordt 
zijn eigen werk te verknoeien, geven te denken en vertroc 
beien het inzicht in den waren aard der  zaak, waarover wij 
dan ook niet in verdere beschouwingen zullen treden, voor 
dat er  meer  licht over  geschenen heeft. 

Goede vooruitzichte n voo r bouwkundig e Ingenieur s in Ned. Indië . 

n de „Javasche Courant"  is opgenomen het besluit van 
den G.-G. betreffende voorwaarden bij  het in dienst stellen 
van ingenieurs voor de Gouvernementsgebouwen. Zij  zullen 
een bezoldiging genieten van  'smaands met  twee-
jaarlijksehe verhoogingen, en daarna  driejaarlijksch c ver-
ho'ogingcn elk van f ioo 's maands tot eene maximum-be-
zoldiging van f  'smaands; met bepaling: 

a. dat de periodieke traktementsverhoogingen na liet ver-
eischt aantal jaren actieven dienst alleen worden toege-
kend in geval van ijverige cn trouwe plichtsbetrachting, 
ter  beoordeeling van den directeur  der  burgerlijk e openbare, 
werken; 

b. dat na drie jaren actieven dienst op de aan de 
betrekking verbonden maximum bezoldiging de ingenieurs 
voor de gouvernementsgebouwen in geval van ijverige en 
trouwe plichtsbetrachting en bij  voldoende bekwaamheid 

J Vereenigingen .

T " A T . 

A d r e s in zake den r - u i t b o u w. 

Aan 

den d der  Gemeente Amsterdam. 

Verzoekt het genootschap Architectur a et Amicitia , te 
Amsterdam gevestigd, met den meesten eerbied, onder  aan-
bieding van eene memorie van toelichting, waarin zijne 
beweegredenen tot dit adres uitgezet zijn, 

dat de d afzie  medewerking aan  die 
ertoe leiden, dat het „Openbaar Park" , behoorendc tot 
het , nog verder  bebouwd wordt, 

't Welk doende, doet gij  wel. 

Voor het genootschap Architectur a et Amicitia . 

. A. J. , Voorzitter . 

JA N , Secretaris. 

Amsterdam. Augustus

T o e 1 i c h t  n g, behoorendc bij  het adres aan den Ge-
meenteraad van Amsterdam gericht door het Genoot-
schap ..Architectura et Amicitia "  ter  zake van de voor-
genomen uitbreidin g van den  aan 
het . 
t lijd t geen twijfel , of het voorstel door het h 

Bestuur  onzer  stad aan den d gedaan, om medewer-
king te  aan de plannen der , beoogende 
de zoogenaamde "  aan het m 
te  zal bij  den d levendige belangstelling 
wekken. t nemen eener  beslissing in deze zaak wordt 
namelijk zeer  bemoeilijkt door den nadruk, die in dc -

benoemd kunnen worden tot hoofdingenieur  voor de Gou 
vernementsgebouwen onder  genot van een bezoldiging van 

 duizend twee honderd gulden) 'smaands, met 
dien verstande, dat niet meer  dan één ambtenaar van dien 
rang in actieven dienst kan zijn; 

c. dat dc thans in dienst zijnde bouwkundige ingenieurs 
bij  hunne benoeming tot ingenieur  voor de

 dadelijk in het genot worden gesteld van zoo-
veel traktementsverhoogingen als waarop zij  krachtens hun 
diensttijd als bouwkundig ingenieur  aanspraak zouden kun 
nen maken en dat de diensttijd als zoodanig, welke wegen-
zijn te korten duur den betrokkene geen aanspraak kan 
geven op dadelijke toekenning van eene verhooging of na-
dere verhooging, voor de berekening der  eerste of eerst 
volgende verhooging zal medetellen. 

morie van Toelichting tot het betreffende voorstel gelegd 
wordt op het verlangen  den r en w , 
dat hunne buitengewoon rijk e schenkingen in aansluiting 
met  overige verzamelingen in het m zullen 
ondergebracht worden. Ongetwijfeld is het zeer
dat aan dit verlangen de meest mogelijke aandacht
wordt; tegenover de vorstelijke schenkingen en toezeggingen 
is zoodanige houding niet dan prijzenswaardig. 

h aan den anderen kant dient met niet minder be-
langstelling gelet te worden op de ernstige benadeeling. 
die het meesterwerk van den grootsten
van ons land der  vorige eeuw bedreigt, indien aan boven 
bedoeld verlangen gehoor  gegeven wordt op de thans voor-
gestelde wijze: door  uitbreidin g van den bestaanden 

. En op meerdere belangen, die ons ge-
meentebestuur te behartigen heeft — nu zelfs blijk t te
dedigen tc hebben tegenover de . 

Waar uit de toelichting van  en W. blijkt , dat in ruime 
mate aandacht geschonken wordt aan de wenschen van 
den r en w , blijk t niet, dat met even 
veel ernst de gevolgen van het medewerken aan de plan-
nen van Z. E. den r van  Zaken 
onder het oog gezien zijn. 

Tevergeefs zoekt men naar  mededeeling van welke po 
gingen aangewend zijn, om het verlangen van de mild 
schenkers te bevredigen, zonder  daarbij  in de noodzaak
geraken van vergrooting van den uitbouw. t de < 
geering inderdaad gepoogd in het m zelf ruimt 
te maken, om de nieuwe verzamelingen onder te brct 
gen? s op het eerste gerucht omtrent verdere bcbor 
wing van den n wendde een groep bekend 
mannen zich tot de g met een verzoek van h< l 
plan af te zien en over te gaan tot de reeds meermalen 
gewenschte verschikking der  collecties in het , 
waarbij  alleen aan de meesterwerken plaats verleend zou 
worden en de overige schilderijen die meer  historische 1 f 
wetenschappelijke dan kunstwaarde bezitten, overgebracht 

7 uden kunnen worden in de ruimten, vrijkomende door 
\,rplaatsing van scholen, architectenbureau, enz. j 
zou zeer  zeker in het m voldoende plaats

 komen, om aan den wensch van den r en 
w r beter  gehoor te kunnen geven, dan door 

eene plaatsing hunner  collecties in bijgebouwen geschiedt. 
s inderdaad met den ernstigen wil, zoo mogelijk hiertoe 

te geraken, in deze richtin g naar  eene oplossing gezocht 
 nder  bevredigenden uitslag? 
Behalve, dat dc bestaande verzamelingen beter tot hun 

recht zouden gebracht worden, behalve, dat de -
c.illectie niet in een bijbouw, doch werkelijk in
ting met de bestaande collecties zouden opgesteld kunnen 
worden, wordt de moeite, die  verschikking 
met zich medebrengt, nog beloond, doordat er  de nood-
zakelijkheid mede ontgaan wordt, het schoone -
gebouw te ontsieren cn belangrijk in zijn kunstwaarde
schaden. Tezamen  toch voorzeker een ruime be-
loning ! 

Of. en in hoeverre cle r r het licht in het 
hoofdgebouw onvoldoende vindt, en of het onmogelijk ge-
bleken is, in dit geval hier  verbetering in te brengen, wordt 
niet vernomen. Waarbij  dient bedacht ie worden, dat het 
lang niet zeker is. dat het licht in de te bouwen zalen 
het licht in hel hoofdgebouw in qualiteit zal overtreffen. 

e geringe afstand tusschen deze zalen en den het zon-
licht weerkaatsenden. helrooden zuidelijken gevel, kon wel 
eens van grooten invloed blijken ! 

s er  alzoo weinig aandacht gewijd aan  middelen, 
ter  van de uitbreiding , en evenmin  de 
bezwaren, die de uitvoering zou kunnen opleveren, — 
waarbij  wij  nog denken aan de moeilijkheid om later  bij 
nieuwe schenkingen nieuwe ruimt e te scheppen  gebrek 
aan bebouwbare tuin-oppervlakte — al even weinig  er 
gedacht aan de miskenning van de goede zorgen  de 

 die onze stad heeft overgehad, om het
museum-gebouw recht te doen wedervaren. e kostbare 

 bouwgrond op bijgaande situatie-kaart met ' en 
Q aangegeven, zijn onbebouwd gelaten met het oogmerk 
het m aan deze zijde een waardig voorplein 

 verzekeren. e radiaal aangelegde straten in het voor-
naamste woonkwartier  van Amsterdam zijn gericht op deze 
zijde van het monumentale gebouw. Bij  de overdracht van 
den grond aan het k ten behoeve van de stichting 
van het m bedong onze stad de voorwaarde, 
dat het ruim toegemeten, omliggende terrein de bestem-
ming van  park"  zou verkrijgen en behouden. 

 alles, om aan het schoone gebouw een waardige om-
geving te verzekeren. 

Van het meeste belang voor het monumentale effect 
van het gebouw is de handhaving van het „park "  in den 
vorm. dien . Cuypers eraan gegeven heeft. e hoog 
opschietende groepen populieren, die cp dc hoeken
het park geplant zijn, geven reeds van verre de afmetin-
gen  het complex aan. Overal waar  aanleg nog 
onaangetast is, werkt zij  mede om het monumentale effect 
\ in het geheele complex, gebouw en tuin. te verhoogen. 
> iet dan met zekerheid van schade kan men den aanleg 
aantasten — wat men wederom,  men reeds teveel 
 ergeld betaald heeft door het wegwerken van de twee 

prachtige bibliotheek-gevels, bij  herhaling voornemens is 
 doen.  wijzen er  met nadruk op: het m 

1 m zijn entourage niet ontberen. 

n verwijze nu niet, ook niet op zoo schoorvoetende 
' ize als in de toelichting van B. en  naar dc vroeger 
' tr  den d reeds verleende vergunning tot oprichting 
van den bestaanden . Wie zich dc ge-
s hiedenis daarvan herinnert, kan daaraan niet dan met 
' keren wrevel over de toen gepleegde afpersing terug-

denken. c vergunning is toen afgedwongen met de be-
dreiging, dat de r naar  elders zou verhui-
zen en als middel om de schaamte daarover te bedekken, 
vond men uit, dat de tuin kon gebruikt worden voor 
opstelling van bouwfragmenten en dat tegen een fragmen-
ten-gebouw geen bezwaar  behoefde te bestaan, een fragmen-
ten-gebouw, dat dan de r kon bevatten. 

n zie het resultaat op bijgaande foto No. 1. die een 
beeld geeft van den Zuidwestelijken vleugel van hel -
seum, zooals deze zich thans, gezien van het geheele 
museum-plein, aan het oog voordoet, en men betreure met 
ons, die weten wat achter de onoogclijke, bergplaats-acht ige 

w verborgen ligt, de aantasting van zooveel 
schoons.*) 

En dit om welke reden? Omdat het museumbestuur  vast-
houdend is aan het bestaande en opziet tegen de zoo 
noodige opruiming in eigen huishouden? t schijnt wel, 
of het museumbestuur  door  verwerping van het aanhan-
gige voorstel gedrongen moet worden naar dc betere mid-
delen, die ten dienste staan, om aan het verlangen van 
den r en w r te voldoen. e voor  ver-
plaatsing van collecties en inrichtingen eventueel benoo-
digcle bouwgrond heeft ons Gemeentebestuur  beschikbaar 
gehouden, zulks met opoffering van de opbrengst, die deze 
grond kan leveren. 

Op de verminking van het w is — 
met reden — in de toelichting bij  het voorstel zoo weinig 
mogelijk nadruk gelegd. Behalve de opmerking, dat. naar 
veler  oordeel, het m weder iets van zijn 
schoonheid zal inboeten, vernemen wij, dat blijkens daar-
toe overgelegde teekeningen men het gebouw van drie 
zijden naderen kan, zonder te kunnen zien. w.tt er  tutti 
de vierde zijde gebeurd is! n dezen trant verder be-
toogende, hadden B. en W. hieraan kunnen toevoegen, 
dat men van de n in 't geheel niets zien 
kan. zelfs niet, indien men de bedreigde zijde van bet 

m nadert, mits met afgewend gelaat. Waarlijk , 
door het overleggen der  teekeningen, tronen B. en W. 
niet dat het hun zeer ter  harte gaat! 

Op duidelijker  wijze kunnen wij  den d toonen, wat 
thans wederom verloren zal gaan, dorr  bijgaande foto 
No. , die genomen is ter  plaatse, waar in de situatie-
teekening de letter  B staat, dus op geringen afstand van 
den , dat is op de plaats, die voor het 
bezien van het resteerende het meest gunstig is. r  de 
naast de foto aangehechte strook neer te slaan, zal men 
opmerken hoeveel thans weder  dreigt verloren te gaan; 
de Zuidgevel van den Z.W. vleugel grootendeels, de Oost-
en de Zuidgevel van het bibliotheekgebouw, het geestige 
klokketorentj e van den eersten fragmenten-aanbouw (op-
gericht in den tijd , toen ook de Staat de destijds in cle. 
bouwerij  gebruikelijk e methode volgde, bouwvergunning te 
vragen als met het werk reeds lang aangevangen was) 
en eindelijk het overschot van wat eens een fraai deel 
van het „openbaar park"  was. 

Na kennisneming van deze foto zal men bezwaarlijk kun-
nen toegeven, dat het museum slechts iets van zijn 
schoonheid zal inboeten. l men zal neiging ge-
voelen zich te scharen aan de zijde van den grijzen kun-
stenaar, . Cuypers. die zich op zijn hoogen leeftijd nog 
moeite moet geven, zijn meesterwerk tegen schennende 
hand te verdedigen. 

n de d zich in dezen geest uitspreekt, zal hij 
voorbeeld geven van dc wijze, waarop een land zijn groote 

*) Wij  konden de afbeeldingen, welke in het weekblad .Architectura " 
bij  het adres zijn afgedrukt, hier  niet reproduceeren en achtten dit ook 
vrijwe l onnoolig. daar de meeste onzer  lezers waarschijnlij k den plaatse-
lijke n toestand voldoende kennen, om de juistheid der  bezwaren te kunnen 
beoordeelen. 



mannen moet eeren cn daarbij  tevens aan den lieer  en 
w r de hand reiken om te geraken tot in-

willigin g van hun voornaamstcn wensch „d e door  hen ge-
schonken en nog te schenken verzamelingen deel te zien 
uitmaken van aansluitende verzamelingen in het -
museum." 

Én onze stad zal gelegenheid hebben te toonen, dat 
de verdediging van verworven rechten haar  ernst is, on-
danks geuite dreigementen, waarin vernedering schuilt. 

Amsterdam, Augustus

P r i j s v r a g e n .  11. £ 

G VOO  E E N T 

VOO E E. N. T. O. S. T E . 

 1913. 

t Uitvoerend Comité voor  de Eerste Nederlandsche 
Tentoonstelling op Scheepvaartgebied tc Amsterdam
schrijf t een prijsvraag uit voor  een schetsontwerp voor  een 
aanplakbiljet voor  deze tentoonstelling, die gehouden zal 
worden aan den overkant van het , op het Tolhuister-

 en aangrenzende terreinen. t Comité wil trachten 
te verkrijgen een aanplakbiljet, groot ongeveer

„  dat in hoogstens drie kleuren kan worden uitgevoerd 
luit te voeren in steendruk in hoogstens drie kleuren, of 
met hoogstens drie steenen). t verlangt daarvoor  een 
schetsontwerp op de helft van de grootte, geteekend in 
de kleuren, waarin dc ontwerper  zich de uitvoering voor-
stelt, met bijvoeging van enkele details, uitvoerig getee-
kend cn op ware grootte. t ontwerp zal den volgen-
den tekst moeten bevatten: 

E. N. T. O. S. (Eerste Nederlandsche Tentoonstelling 
op Scheepvaartgebied) Amsterdam, Juni-Scptembcr  Tol-
huisterreinen. 

r  ontwerp moet voorzien zijn van een motto en een 
begeleidend verzegeld schrijven, dragende hetzelfde motto, 
bevattende naam en adres van den vervaardiger.  )p dc 
buitenzijde der  enveloppe moet tevens een

 vermeld zijn. 
e ontwerpen moeten franco vóór  Oct. a.s. worden 

toegezonden aan het Bureau der . X. T. O. S„  Beurs-
gebouw Amsterdam. 

e ingezonden ontwerpen, uitgezonderd dat, hetwelk met 
den eersten prij s bekroond en voor  de uitvoering aange-
wezen wordt, blijven het eigendom van de inzenders. 

t Comité behoudt zich het recht voor  alle ontwerpen 
te exposceren. 

Als eerste prij s wordt toegekend een som van f
als tweede een som van f . 

 ontwerper  van de teekening, bekroond met den eer-
sten prijs, is verplicht zijn ontwerp op ware grootte tc 
teekenen cn op steen over  te brengen, voor  welken ar-
beid hij  na goedkeuring er  van door  dc jur y f  extra 
belooning zal ontvangen. 

e drukker  den proefdruk zal  onderling overleg 
worden aangewezen. 

e prijzen worden eerst uitbetaald nadat alle genoemde 
werkzaamheden ten genoege der  jur y zijn verricht .

 vier  weken na toekenning van den prij s moet het op 
steen  (of het op ware grootte getcekende) bil-
jet aan het oordeel der  jur y worden onderworpen. 

c jur y behoudt zich het recht voor, zoo geen der  inge-
komen  haar  voor  uitvoering geschikt voorkomt, 
den eersten prij s niet toe te kennen. 

 jur y zal bestaan uit dc volgende heeren: 
Prof. A. J. r

Akadcmic van Beeldende , Prof. J. J. Aarts, . 
aan de s Akademie van Beeldende , G. W. 

, Sierkunstenaar, . J. f Jr., , 
en . J. . Walenkamp, Architect. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Bureau 
der Scheepvaarttentoonstelling, Beurs. k te Amster-
dam. 

L e e s t a f e l . 

 No.  O u d en N i e uw m 
door  J. Gratama. met afbeeldingen naar  teekeningen van G. . 

t o n t w e r p Algemeene Administratieve Voorschriften en de aan-
sprakelijkheid van den architect, door . . J. van Nieukerken . 

W i e z al 't w i n n e n? door  J. . é C.Fzn. 
r  Technische School te 's Gravenhage. 

 No. n betreffende het Ge-
nootschap. e Bouwkunsttentoonstelling te Amsterdam in

— Adres aan den d der  Gemeente Amsterdam in zake den i -
uitbouw aan het , met afbeeldingen. 

A a n b o u w . 

P r i j s v r a a g voor  een Aanplakbilje t voor  de Eerste Nederlandsche 
Tentoonstelling op Scheepvaartgebied te Amsterdam Juni—September

. Asphaltpapier  onder  leibedekking, door  A. C. A. 
. 

g n  naar  het h van C. Zetsche. 
overgenomen uit de Bouwwereld. 

E  No. g n naar  het h 
van  Zetsche. 

n aan het , door  A. W. Weissman. 
e T e n t o o n s t e l l i ng van Gemeentewezen te f (slot). 

E  No.  B. . B l i j d e n s t e i n c. i. Necrologie met 
portret , door  W. Weijs c. i. 

t s t o o m s c h ip «  r a kat au» der r 
«Nederland», door  A. , met afbeeldingen. 

U i t het v e r s l ag van de r  van l en Fabrieken te-
m over

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. -
Voortgezette Algemeene Vergadering. — Buitengewone Algemeene Ver-
gadering. — Uit de Afdeelingen. — . — Oliescheepsmachini-t. 
— Scheepsoliemotoren (vervolg). — Vragenbus. — Gemengd. — Correspon-
dentie. — Boekbespreking. — Uit technische bladen en tijdschriften . 

E  No.  S c h a d e l o o s s t e l l i ng en schadever-
goeding . 

E E E No. e dro-
gerijen met stoomverwarming en inblazen van warme lucht. — e invloed 
van vluchtige bestanddeelen van vaste brandstoffen op het nuttig effect v:m 
ketels met  ls arbitrage noodig ? — Verbeterde klinker -

 No. t tweede Augustusnummer van » bevat de ver-
taling van een artikel van den n gemeente-architect Eduard Schneider 
over  Nederlandsen klinkerplaveisel. t artikel is ook overgenomen door 
een Weener  vakblad en het is zeker  een verblijdend verschijnsel, dat aldus 
aan het Nederlandsch bestratingsmateriaal door  buitenlanders zelf meer 
bekendheid in het buitenland wordt gegeven. 

Wi j  vinden hier  verder  het vervolg van het artikel over  het steenbakke -
bedrij f in Amerika. A l kunnen wij  wellicht niet in alles de Amerikaanse e 
manier  van werken invoeren, ongetwijfeld valt ook hier  van de Amerikan a 
wal te leeren. 

Niet onbelangrijk voor  den fabrikan t is ook het artikel over  kolenv. -
brui k bij  stoombedrijf. dat in dit nummer vervolgd wordt, terwij l van me -r 
algemeen belang geacht kunnen worden de beschouwingen over  den 
vloed van het teren van wegen op boomen en planten en een meded -
ling over  «Staalskeletbouw en Gewapend Betonconstructie in het vuur.» 

E , uitgave van J. G. Broese te Utrecht, bevat in all.

e van het T y p e van het P a n a m a k a n a a l: J. . "» 

. — e m e n a g e r ie v an k N a p o l e o n: G. v. 

Evers. — e « z e l f s p e l e n de v i o o 1» : . S. S. — t Z w a r  e 

 o o d s t a a r t j  e : T. E. Bouma. — s o v er  de a-d e e l t j es der 

r a d i o a c t i e ve s t o f f e n: G. . de . — O n ze B r a n d s t o f -
fen: . Stavorinus. — e t h e o r i e d e r P a n s p e r m ie i n het 
j i c h t d er  m o d e r ne w e t e n s c h a p: . . . — V a n i l l e : 
-\[ van Slooten. — S t e r r e k u n d i g e m e d e d e e l i n g en v o or 

0 en h e r f st van . V. — E e n v o u d i ge P r o e v e n; 
P i o e v en met d r i j v e n d e m a g n e t e n: . A. J. C. Snijders. — 

e . — B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r -
r e s p o n d e n t i e. 

E G No. s badische k bei 
l  bach (slot) met afbeeldingen. 

e F e s t u n g s b a 11 t e n des s an der e 
und an der , door  Chr . r  met af beeldigngen en losse plaat. 

s Schicksal des P a 1 a i s-  o y a 1 in Paris (slot). 

No. r  Wettbewerb zur  Erlangung eines B e b a u u n g s p l a n es 
der Stadt , met afbeeldingen. — e Vollendung alter 
B a u d e n k m a l er  und der  Ausbau des Freiberger s met afbeel-
dingen en losse plaat. — Zum siebzigsten Geburtstag von Franz von . 

No.  F r a n z ö s i s c h e F e s t u n g s b a u t en des s an der 
e und an der e (slot) met afbeeldingen en losse plaat. — -

brucker  Stadtangelegenheiten. 

n über Zement, Beton- und Eisenbetonbau : Eisenbeton-kon-
stiuktionen der  neuen evang. Friedenskirche zu Offenbach a. . met af-
beeldingen. — Eisenbetonumschnürte Steinzeugröhren gröszer n 
als Ersatz für e aus Stampfbeton oder . 

No. r  Wettbewerb zur  Erlangung eines B e b a u u n g s p l a n es 
der Stadt f (vervolg) met afbeeldingen en losse plaat. — 

e Vollendung alter  B a u d e n k m a l er  und der  Ausbau der  Freiberger 
s (slot) met afbeeldingen. 

No. e r , met af beeldingen en losse 

plaat. r  Wettbewerb zur  Erlangung eines B e b a u u n g s p l a n es 

der Stadt f (vervolg). 

V o o r t g e z et en r  B o u w k u n s t-

O n d e r r i c h t . 

 vestigen de aandacht op de  dit nummer voor-
komende oproeping tot inschrijvin g van deelnemers aan 
den cursus voor  V. en . Bouwkunst-Onderricht, onder 
leiding van het Genootschap Architectur a et Amicitia , in 
de aanstaande wintermaanden weder  te Amsterdam te hou-
den. 

e instelling tracht te voorzien in een dringende be-
hoefte, waaraan van hoogerhand nog steeds te weinig aan-
dacht yvordt geschonken en verdient den steun en de sym-
pathie van alle beoefenaars der  bouwkunst. 

T e n t o o n s t e l l i ng G e nt

Omtrent deze tentoonstelling meldt men, dat de bestuurderen van de 
tentoonstelling en die van de Nederlandsche Vereeniging voor  tentoonstel-
lingen in het buitenland, tot eenstemmigheid zijn gekomen omtrent de deel-
neming van Nederland aan de Gentsche tentoonstelling. Nederland zal, 
ondanks de feesten en tentoonstellingen in eigen land dnt jaar, als blij k 
van sympathie voor  België op deze tentoonstelling een belangtijke Neder-
landsche afdeeling vormen. Om diezelfde reden zal ook de Nederlandsche 
fegeering zich door  een commissaris-generaal doen vertegenwoordigen. 

W o n i n g c o n g r e s. 

Op het  internationaal woningcongres, dat in Sept.  te 's-Gra-
venhage wordt gehouden, zal de Nederlandsche regeering worden verte-
genwoordigd door  den heer  W. de , lid van den Centralen Gezond-
heidsraad. 

t secretariaat van het voorbereidend comité is thans samengesteld als 
volgt: algemeen secretaris mr. . J. Nieboer. secretarissen mej. mr. G. . 

m en de heeren C. . r  en dr. . Paschal. 

T o e l a g en v o or . 

 'e Alg. Synode der  Nederl. kerk heeft uit verschillende fondsen de na-
volgende toelagen verleend als: f  — voor  herstelling van het kerkge-
bouw der  gemeenten Finkum en : f  — voor  vernieuwingen aan 
hel kerkgebouw te Surhuisterveen; f  — voor  herstelling van dc kerk 

te Urmond in ; f  — voor  herstelling van de kerk te Oud-
Vossemeer; f  — voor  idem te Wijk , en f  — voor  herbouw te 
ljsselstein; voorts f  — voor  bouw van een kerk te Broek, gemeente 
Goïngarijp , waar  het oude kerkj e dus waarschijnlij k zal worden afgebroken. 

Verder  zijn belangrijke bedragen toegestaan voor  bouw en verbouwing van 
van pastorieën o.a. Ankeveen, . Zweelo en Zevenhoven. 

A m b t e n a r e n B o u w- en W o n i n g t o e z i c h t. . 

n zijne vergadering van Woensdag  Juli 1.1. hechtte de gemeenteraad, 
van m zijne goedkeuring aan een nieuwe verordening, regelende de 
aanstelling en bezoldiging der  ambtenaren bij  den dienst van het bouw-
en woningtoezicht. 

Uitbreidin g van personeel brengt de nieuwe verordening niet mede 
alleen worden eenige titels veranderd en eenige salarissen herzien. 

Volgens de gewijzigde verordening zal het personeel bij  den dienst van 
het bouw- en woningtoezicht bestaan uit : 

a. een directeur  ; 
b. een inspecteur  eerste klasse in algemeenen dienst; 
c. een bouwkundige : , 
d. twee inspecteurs eerste klasse; 

e. een commies ; 
f. zooveel inspecteurs tweede klasse, leekenoars. eerste en tweede kler-

ken als op voorstel van B. en W. door  den d zal worden bepaald. 

e jaarwedde aan den directeur  zal bij  afzonderlijk raadsbesluit worden 
vastgesteld. 

e overige ambtenaren zullen genieten de volgende jaarwedden : 

 de inspecteur  eerste klasse in algemeenen dienst van f
 de bouwkundige van f  tot f
 de inspecteurs eerste klasse van f  tot
 de commies van f  tot f
 de inspecteurs tweede klasse f  tot f
 de teekenaars van f  tot f
 de eerste klerken van f  tot f

 de tweede klerken van f  tot f
Bij  aanstelling of bevordering in rang wordt als regel het minimum der 

bezoldiging toegekend. 

e aanvangsbezoldiging wordt voor  de van  tot en met  genoemde 
ambtenaren met f  en voor  de sub  genoemde ambtenaren met f
verhoogd nadat zij  gedurende twee jaren in denzelfden rang hebben gediend 
en zoo vervolgens telkens na verloop van twee jaren onderscheidenlijk met 
f  en f  totdat het maximum, aan den rang verbonden, bereikt is met 
dien verstande, dat indien de aanstelling in den loop van een dienstjaar  is 
ingegaan de twee jaren worden gerekend te zijn aangevangen op  Januari 
van het daaropvolgende jaar  en dat de laatste verhooging van de sub  en 
 bedoelde ambtenaren slechts f  zal bedragen. 

e St. J a n s k e r k te G o u d a. 

t de restauratie der  St. Janskerk met hare gebrandschilderde glazen 
te Gouda wordt nog steeds voortgegaan. Behalve door  particulieren en de 
kerkvoogdij  worden voor  de herstelling ook bijdragen gegeven door  het 
rij k van f  'sjaars, door  de provincie d van ' s jaars 
cn door  de gemeente Gouda eveneens van f  'sjaars. 

e commissie voor  de restauratie zegt o.a. het volgende in haar  thans 
verschenen verslag : 

Nadat in  en in het begin van  de kappen en de beschieting 
van de Noordelijk e zijbeuken waren hersteld, werd in  de bekapping 
en de gewelfbeschieting van het middenschip tusschen den toren en het 
transsept, onder  handen genomen, terwij l van dit dakgedeelte het leien 
dak en de goten geheel zijn vernieuwd. Thans zijn dus het dak van het 
middenschip  de lagere daken van de noordwestelijke beuken tot aan 
het transsept óf geheel vernieuwd óf afdoende hersteld. 

Wederom werden in de wintermaanden eenige kolommen schoonge-
maakt en bijgewerkt. 

e proeven van beschildering van het plafond hebben tot het besluit 
geleid geen wijziging in het bestaande te brengen : in het najaar  werden 
derhalve de houten gewelven van de elf vakken der  noordwestelijke zij-
beuken, welke in  en  waren hersteld, in de oude kleur  overge-
schilderd. 

n de maand Juli werd het gerestaureerde groote transseptraani No.
herplaatst. n de laatste honderd jaren was daaraan alleen de onderste helft 
in het venster  te zien geweest, wij l de bovenste helft bij  een storm inge-
waaid was ; de scherven waren evenwel verzameld en bewaard en vormden 
de basis voor  de restauratie ook van deze helft. Thans is het reusachtige 
raam in zijn geheel weder  zichtbaar  en bindt het de reeks vensters in den 
Noordermuur  tot een schitterend geheel te zamen. 

e commissie brengt een woord van warme erkentelijkheid aan de milde 
geefster, die de kosten der  herstelling van dit raam voor  hare rekening nam. 

e zes kleine wapenvensters in den Noordermuur  van het middenschip 
werden, na restauratie, in het najaar  herplaatst. 



E &  VA N . 
Nassaukade 504, 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootiogeo gratis. 

Telef. 1258. . 

e o u de p o o r t j e s . 

n schrijf t uit Ooes aan de N. . Courant. 

r  den gewaardeerde!) steun van verschillende ingezetenen is het mo-
gelijk geweest een tweetal antieke pootjes binnen deze gemeente te restau-
reeren. e behoort in de eerste plaats het poortje in de , 
dat herinnert aai de plaats waar de bewoners van Goes hun vischmarkt 
hadden, daar  deze op het pleintje bij  het gasthuis plaatshad. r  de -
bardstraat destijds nog slechts aan één zijde toegankelijk was, was een gang 
door het vischpoortje de kortste weg. Van het tweede poortje, dat op de 

, wordt het volgende gemeld. Eeuwen geleden was de stedelijke 
begraafplaats, thans kerkplein, door een hoogen muur  omringd en men was 
dientengevolge verplicht, komende van de , langs het r  te 
gaan tot men aan de t kwam. Op de t kon men niet 
komen, daar een groot gebouw, de kloosterschool of stadsschool, de straat 
afsloot. n  besloot de gemeente een ander  gebouw aan te koopen en 
in te richten tot school. e keuze viel op een gebouw in de l.ombardstraat. 

n brak de kloosterschool af, terwij l de „Edel e standboog'' en de ..Edele 
voetboog"  in  nieuwe schuttershoven stichtten. , lag evenwel 
voor de hand, dat deze nuttige instellingen een behoorlijken toegang behoor-
den te hebben, waarom het gemeentebestuui een nieuwe straat aan liet leggen. 

d kreeg men tevens behoefte een e school te stichten. 
e stedelijke notulen  October  verhalen, dat de regeering besloot 

..de kerk van het zusterhuis te approprieeren tot een school, waarin ook 
gehouden wordt de r der . r  deze nieuwe inrichtin g een 
eigen ingang moest hebben aan de nieuwe straat, bouwde men het nu ge-
restaureerde poortje en liet er  boven beitelen : N —  — 

X . e wetenschap is te beminnen door  hetgeen uit haar  voort-
komt.) t poortje schijnt in  zoo in verval te zijn geraakt, dat eenige 
ingezetenen het weer in orde lieten brengen. n  was het geheel inge-
stort .en weder  lieten eenige ingezetenen het restaureeren. Thans in  was 
het opschrift onleesbaar  geworden, de zandsteenen rand zoover  verweerd 
dat hij  onherstelbaar was, de deur van zulk een buitengewoon model, dat 
eenige ingezetenen, die het behoud van dit poortje voor de plaatselijke ge-
schiedenis van groot belang achten, het op eigen kosten lieten restaureeren-

Vacant e Betrekkingen . 1 
— O n d e r w i j z e r s in metaal- en houtbewerking. — Aan de -

bare e l te r  zullen met I November a.s. 
te vervullen zijn de betrekkingen van : onderwijzer  in de houtbewerking en on-
derwijzer  in de metaalbewerking. Aan deze betrekkingen is eene jaarwedde 
van f  tot f  verbonden ; voor het bezit van een diploma voor het 
geven van ambaehtsonderwijs zal f  daarboven worden toegekend. j 
de vaststelling van de jaarwedde kunnen jaren in soortgelijke betrekkingen 
doorgebracht, als dienstjaren worden medegeteld. Zij . die voor  deze betrek-
kingen in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich met overlegging 
van hunne sollicitatiestukken, bij  gezegeld adres, vóór cf uiterlij k op
September a.s. te richten tot den directeur der e e -
bouwschool te r dr. . . Tjeenk Willink , door  wien op verzoek 
nadere inlichtingen over  bedoelde betrekkingen worden verstrekt.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r - T e e k e n a a r voor arbeiders-
won in gen bouw! Aanmelding onder  letters C . Boekhandelaar  Cb. n 

.

— V r o u w e l i j k A r c h i t e c t of a.s. A r c h i t e c t voor  plan moderne 
woning op de tentoonstelling «de Vrouw n a. h. 
Secretariaat k  na  Aug. s en s
uur. Woensdags  uur.

B u i t e n g e w o on O p z i c h t er  bij  sluiswerken te s zich 

aan te melden bij  J. de Vries, Opz. . . (r ) 

— T e e k e n a a rs voor e aan Constructiewerkplaats. 
Brieven onder  lett. A. . . aan Nijgh &  Van s Alg. Adv. Bur. 

— T e e k e n a ar  voor  Parijs, bekend met pijpleidingen en lieren voor 
motorschepen. Brieven no.  bureau der  Nieuwe . Courant.

— W e r k t u i g k u n d i g r  bij  de Gemeentewerken te 
's-Gravenhage. bekend met ventilatie, verwarming en electrotechniek. Aan-
vangsalaris f —. Sollicitaties tot  September bij  den r der 
Gemeentewerken. n s en s  uur -

penspark  's Gravenhage.

{Vervolg

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniattegels, Trottoirbandei , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R - P - 1 a a a a k\ §xl Siooni-Timmerf »r lek .TIMMAN. „ D E A T L A s 
 vorslrekt . 

, . — Tel. 3905 

 T , 0 N 
" , v/h. J .  B  &  Co., N 

Q .  A . T R E S T O R F F
. - Opgericht 1830. — Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 

= = KALKZAHDSTEEN . WAAL- EN RIJNVORM = 

voor  Uwe E . 

. J. , Amsterdam. 
t 109-111.  Telef. 1037. x . 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

U door 

OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  voor  gewone deuren of veiligheidsdeuren geheel gereed lever 

CRUYFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gratis en franco. 

A. VAN E , T , 
Fabrikant Cementtegels,
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen. l BZ 

Staaldraadwarenfabriek 
" 

Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

Tel. Interc 478. 
d vleeliterij . 

Fabriek van - i-n i keu. 

. VENN. VOOfh. A . 5INÖÊL5 dzn., 
J en

j  tot Vervaardiging cn g van 
, voorheen 

de ERVEiN H.TRIP, - Utrech t 

P A P I E R S T U C 
voor - en G 

al l e stijlen en volgens teekening. 
Vraagt gratis Brochure en Prospectus aan de 
Opgerfefcl  - Tel. l u i . . 
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Redacteur : 
Adres voor de e : 
Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

H. SCHELTEMA . 
Adres voor de Administrati e : 

n 65, 's-Gravenhage. 

S per  jaar (i Jan. — ) voor 
het binnenland

Te voldoen : bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 
(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  Belsrië 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling: met plaat ƒ

, idem, zonder  plaat »

3 » 
Voor de overige landen der  Post-Unie, [ | « 

met inbegrip van ë en ( '3
Zuid-Afrik a 1  § 

N van  tot en met  regels . . . >
het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor eiken regel meer
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentien moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

Denkbeelde n over voltooiin g van Oude Monumenten , 
o n t w i k k e l d d o or  S t a d t b a u r a t z te F r e i b e r g , i n v e r b a n d met d en o p b o uw v an 

d en F r e i b e r g er . 

(Vri j  naar de e Bauzeitung.) 

Slot. (Zie bladz.

Een geval van een zekere beteekenis voor het verhel-
deren der  denkbeelden over de voltooiing van oude, be-
langrijk e bouwwerken komt nu bij  den Freiberger m voor 
en zal daar tot een oplossing gebracht worden. Gelijk be-
kend geacht kan worden is voor den „Ausbau"  indertij d 
een openbare prijsvraag uitgeschreven cn daarna een beslo-
ten concours, waaruit Bruno Schmitz met den eersten prij s 
is te voorschijn getreden. 

Tot toelichting van het geval is een nadere omschrijving 
noodig van het bouwwerk in zijn tegenwoordigen staat. 

t westelijk front van den Freiberger m vertoont 
n plattegrond twee torens. e zuidelijke toren, die . 
Ojwaarts voor den zijgevel van het langschip der  kerk 
uitspringt heeft een quadratisch grondvlak van . 
zijde en . dikke muren. j  is tot aan de gootlijst 
van het langschip opgetrokken en daar met een nooddald 
afgedekt. e noordelijke toren springt niet voor den zij-
gevel van het langschip voor en heeft een langwerpig vier-
kant grondvlak, van voren met . en zijwaarts met 

. zijde en muren van . dikte. e toren is 
m c t 6 . hoog dunner  muurwerk boven de gootlijst van 
het langschip opgetrokken, doch ook met een stomp nood-
dak op die hoogte blijven liggen. 

e kerk zelf was oorspronkelijk , waarvan 
nog enkele overblijfsels, in dc eerste plaats de rij k opge-
vatte z.g. „Gouden Poort"  getuigen, maar in  afge-
brand. Niet lang daarna werd zij, als een drieschepige 
hallenkerk van . breedte in laat-Gothischen stijl her-
bouwd en in  gewijd. e dc ontwerper van dezen 
herbouw zich de voltooiing van den westgevel gedacht 
heeft, daarvan is niets bekend, zelfs is de naam van den 
bouwmeester  niet met zekerheid vast te stellen. 

s de noordelijke langwerpige toren nog van den ouden 
bouw afkomstig? s de zuidelijke, zijwaarts voorspringende 
quadratische toren bij  den herbouw toegevoegd en met 
welk doel? n beide torens uit den tij d van 
herbouw, omstreeks  Waarom is dc westgevel zoo 
eigenaardig onsymmetrisch ten opzichte van het langschip 
en zooveel breeder  aangelegd, dat de as van het schip 

. 'noordwaarts van de as van den westgevel ligt? 
e vragen dringen 'zich op en ter  beantwoording staan 

ons slechts gissingen en veronderstellingen ten dienste. 
e noordelijke toren kon bij  den herbouw reeds aan-

wezig geweest zijn, doch dit komt onwaarschijnlijk voor, 
wij l beide torens in dezelfde techniek uitgevoerd zijn. Bo-
vendien, zoo men aanneemt, dat de noordelijke toren tot 

vnoit A



den ouden bouw behoord heeft, is zijn plaats, bij  een 
basilicalen aanleg van ongeveer  dezelfde grootte als dc 
tegenwoordige kerk, moeilijk te verklaren; ook is het dan 
vreemd, dat de toren met zijn . zware muren bij  den 
brand juist tot een stomp zou zijn ingekort. t is dus 
niet zeer  waarschijnlijk , dat deze toren tot den oorspronke-
lijke n bouw behoort. Zeer  zeker  dagteekencn beide torens 
uit dcnzelfden tij d en moet men zich voorstellen, dat, bij 
den herbouw van den m omstreeks  de volgende 
overwegingen tot den onsymmetrischen aanleg hebben geleid. 

e noordelijke toren kan in de rooilij n van den zijgevel! 
van het langschip geplaatst zijn, alleen om niet te dicht 
bij  de ten noorden van de kerk staande huizen, welke daar 
nog aanwezig zijn, te komen en daar  ter  plaatse voldoen-
de ruimt e voor  het verkeer  te behouden. Aan den zuidkant 
had "men meer  ruimt e beschikbaar. d men nu de zuidelijke 
toren ook in de rooilij n van den (zuidelijken) zijgevel ge-
plaatst zoo zouden de torens te dicht bij  elkander  zijn ge-
komen. Een opening van . zou dan overgebleven zijn, 
misschien voor  het ingangsportaal nog voldoende, maar 
uitwendig zouden de verhoudingen van den gevel zeker 
niet fraai zijn geworden. Niets lag dus meer  voor  de hand, 
dan de zuidelijke toren verder  zijwaarts te plaatsen, waar 
de ruimt e voorhanden was en zoo het ingangsportaal en 
den gevel de gewenschte verhoudingen tc geven. t zulke 
overwegingen tot het bepalen van den grondvorm van het 
westfront geleid kunnen hebben, laat zich ook veronder-
stellen daaruit, dat de zijvlakken der  torens in ééne rich-
ting, die van dc lengteas van de kerk, nagenoeg gelijke 
breedte hebben, terwij l het smaller  zijvlak van den noor-
delijken toren in het gevelvlak ligt. r  de ongelijkheid 
der zijden van den noordelijken toren en andere kleine af-
wijkingen van de symmetrie is het mogelijk geworden een 
van dc twee hoofdingangsdeuren in de as van het mid-
denschip te brengen en verder  te bereiken, dat al de drie-
schepen der  kerk van een ruime voorhal uit bereikbaar 
zijn, hetgeen anders niet mogelijk zou zijn geweest. 

n op deze wijze de gedachtengang van den bouw-
meester, wat betreft het ontwerp van den plattegrond na-
gegaan worden, zoo bestaan er  tegenstrijdige vermoedens, 
wat betreft den opbouw van het westfront. e mag zich 
de bouwmeester  de verdere ontwikkeling hier  gedacht heb-
ben ? Wild e hij  een paar  even hooge torens maken ? Wild e 
hij  een hoogeren en n toren bouwen in overeen-
stemming met den aanleg van het grondplan en naar  een 
voorbeeld, dat in Freiberg reeds bestaat? Of wilde hij 
slechts een zijwaarts geplaatsten toren en wel den zuide-
lij k voorspringenden quadratischen toren optrekken ? Wan-
neer  hij  dit wilde, waarom is dan het gedeelte, dat men 
thans als den noordelijken toren beschouwt, met muren 
van . dikte opgetrokken ? En wanneer  dit gedeelte 
mogelijk reeds aanwezig was, waarom werd er  dan voor 
verderen opbouw geen gebruik van gemaakt, een forsche 
torenbouw zou hier, beter  dan aan de zuidzijde, tot zijn 
recht gekomen zijn in het stadsbeeld. 

t men zich nu op gelijksoortige bouwwerken beroepen, 
waar  zijdelingsche torens zijn opgericht, die grootendcels 
echter  uit later  tij d dagteekencn, en de gevolgtrekking 
maken, dat het in Freiberg wellicht evenzoo moest wor-
den en dat gevolgclijk, bij  een opbouw van het westfront 
in den tegenwoordigen tijd , de zuidelijke toren voltooid 
behoort tc worden? Geenszins. Vragen, veronderstellingen, 
twijfelingen warrelen hier  dooreen en even weinig zeker-
heid er  bestaat, wat betreft den naam des bouwmeesters, 
en omtrent de vraag of de bouwmeester  van het langschip 
ook de torenstompen gebouwd heeft, even weinig kan tot 
heden met eenigen grond van zekerheid een veronderstel-
ling worden neergeschreven over  de bedoelingen van den 
ouden meester, wat betreft den opbouw van het westfront. 

t is zelfs onzeker  of de bedoelingen van den ouden 
meester, bij  dc moeilijkheden, die zich hier  voordeden, wel' 
tot een aesthetisch bevredigend resultaat zouden hebben 
geleid, want niet elk oud werk is, omdat het oud is. 
een meesterwerk, al schrijf t de piëteit ook voor, het te 
ontzien. 

t zoo onzekere gegevens tot grondslag moest een 
openbare prijsvraag voor  de voltooiing van den m wel 
onvermijdelij k tot een niet geheel bevredigende uitkomst 
leiden. e n noodigde toen, in overleg met 
de e Commissie voor  de Bewaring der -
menten te , vij f bouwmeesters van den eersten rang 
uit tot een besloten wedstrijd en wel Prof. . Billing-
te , Prof. Th. Fischer  te , Prof. W. s 
te , Schilling &  Grabner te n en Prof. 
Bruno Schmitz te Charlottenburg. n het programma werd 
er  den nadruk op gelegd, dat den mededingers volle vrij -
heid van opvatting werd gelaten, dat men evenwel wenschte. 
dat de opbouw van het westfront een uiting van de kunsr 
van onzen tij d zou zijn, harmonisch passend bij  den dom 
bouw, waaraan alle stijlen vertegenwoordigd zijn, dien bouw 
op karakteristieke wijze voltooiend, maar tevens voor  het 
stadsbeeld de afsluitende, massale en monumentale domi-
nant vormend. 

All e mededingers hebben op een meer  of minder  be-
vredigende wijze het moeilijk vraagstuk opgelost en wel, 
omdat zij  met vol bewustzijn een torenfront ontwierpen, 
dat, vri j  van alle banden van het verleden, met den dom-
bouw te zamen zich tot een eenheid verbindt; omdat zij 
zelfstandig en vri j  van betwistbare historische overwegin-
gen en gevolgtrekkingen, het nieuwe westfront zoo dachten, 
als hun persoonlijke opvatting hun dit ingaf, als een ge-
sloten massa, 'zooals hun die noodig scheen, om aan het 
groote lichaam van den 'dom de domineerende afsluiting 
te geven. 

n zes van de zeven ingeleverde ontwerpen wordt het 
geheele westfront, als een gesloten dwarsbouw, tot een 
eenheid tezamen gevat, boven den nok van het hooge 
dak van het langschip opgetrokken. Schilling &  Grabner 
leverden een tweede ontwerp in met een zijwaarts geplaat 
sten zuidelijken toren, doch verklaren in hun toelichting 
zelf, dat hun ontwerp met dwarsbouw hen meer  bevredigt 
en beter  toeschijnt. 

Opmerkelij k is ook wat Wilhelm s in de toelichting-
van zijn ontwerp zegt. j  is zeer  ingenomen met de groote 
vrijhei d in het programma toegestaan en zegt daarvan: „Zi j 
laat het aan onzen tij d over, uit een natuurlij k gevoel, 
zonder  vrees, maar  met tact en der  traditi e waardig, voor 
den afsluitenden bouw de uitdrukkin g van rustigen ernst 
te vinden, zooals de persoonlijkheid van een ernstig schep-
pend bouwmeester  van onzen tij d dat vermag." 

j  heeft dus afgezien van het bouwen op historische 
veronderstellingen en van elke stijlarchitectuur . n het bij-
zonder  zegt hij  daarbij : t stond den ontwerper  tegen, 
de ongelijkheid in den onderbouw tot een ongelijkheid in 
den opbouw 'der  torens te ontwikkelen, zooals dit o.a. aan 
de k tc Brunswijk en elders geschied is. Een 
dergelijke oplossing scheen hem gezocht, en niet de uit-
drukkin g te zijn van onzen positieven tijdgeest, die wars 
is van alle beuzclingen. Ook zou een dergelijke oplossing' 
aan het stadsbeeld iets onrustigs geven en de ongelijkheid 
van den opbouw zou, althans op een afstand gezien, ieder 
oningewijde op de gedachte brengen, dat de opbouw niet 
van onzen tij d was, maar  uit de late middeleeuwen dag-
teekende A l deze ongelijke toren-beëindigingen heb-
ben iets kleinburgerlijk s over  zich." 

Op overeenkomstige wijze hebben Billin g en Bruno 
Schmitz, de prijswinner , door  hun ontwerpen getoond, dat 
niet een twijfelachtige historische juistheid, maar slechts 

artistieke degelijkheid hier  tot een goede oplossing kon-
den voeren. 

Zooals daarop reeds in het programma gewezen was, is 
voor  het volle artistieke effect de volledige oplossing tot 
een in alle opzichten geslaagde groepeering der  bouwwerken 
op zichzelf niet voldoende, maar  moet die groepeering zich 
ook harmonisch aansluiten aan het stadsbeeld. n kan 
de Freiburger k niet in g neerzetten, de 

r k niet naar  Freibur g verplaatsen, men 
kan zich de g niet in , de Uenglinger-
poort van Stendal niet in g verplaatst denken. 

t zou zondigen zijn tegen den heiligen geest der 
kunst. 

r  niet te letten op de omgeving, waarin een bouw-
werk geplaatst wordt, zijn vele moderne gebouwen, on-
danks innerlijk e kunstwaarde, mislukt wat hun plaatsing 
betreft, tot sohade der  werken zelf, tot schade van de om-
geving en van de bouwkunst in het algemeen. Een ver-
dienste van de g is het, biervoor  in 
wijden krin g meer  en meer  de oogen te hebben geopend, 
dat niet elk gebouw als indringer  alles brutaalweg op 
zijde mag dringen, zoomin in de natuur  als in de bebouwde 
gedeelten van steden en dorpen. e m te Berlij n is 
zulk een indringer , die alles in zijn omgeving dooddrukt; 
het nieuwe raadhuis te Görlit z heeft de zoo schilderachtige 
markt aldaar  bedorven en zoo zijn er  tallooze voorbeelden 
aan te halen van gebouwen, die in oude steden en lande-
lijk e dorpen de rust hebben verstoord. n wij, dat deze. 
tijden overwonnen zijn! n gewaarworden en moderne 
kunst is het, in voelen, denken en scheppen zelfstandig 
te zijn, zijn, zijn kunstvaardigheid en oorspronkelijkheid te 
toonen ook bij  het voltooien van oude bouwwerken, niet 
te vreezen, een oud afgetreden pad te verlaten, wanneer 
men langs een nieuw, nieuwe schoonheid, goede kunst 
en nieuwe aanwinsten bereiken kan. n op deze wijze 
een oud bouwwerk met een nieuwe aanwinst verrijk t wor-
den en het organisme van het geheel, onder  eerbiedig ont-
zien van oude voorhanden kunstwaarde, in modernen geest 
harmonisch voltooid worden, zoodat het geheel op zichzelf 

een eenheid ds en uit zijn omgeving te voorschijn groeit, als 
een plant uit den inheemschen bodem, zoo is het recht 
en daarmede dc plicht gegeven tot volle vrijhei d van schep-
pen. e vrijhei d geldt slechts voor  den echten, ernstigen 
cn rijpen kunstenaar. 

n deze vrijhei d van alle overlevering, maar  niet de 
innerlijk e verantwoordelijkheid van den waren kunstenaar 
is ook bij  de ontwerpen voor  den opbouw van het west-
front van den Freibcrger m te werk gegaan. En toch 
heeft de winner  van den eersten prijs , Bruno Schmitz, geheel 
onbewust en instinctief, zonder  eenige kennis hoegenaamd 
van de allernieuwste uitkomsten van onderzoek, uit zich 
zelf dezelfde bouwgedachte gevonden en tot rijphei d ge-
bracht, die de oude meester  eenmaal, althans ten deele, 
reeds had doorgevoerd, maat die in den loop der  eeuwen 
verminkt werd en ten slotte geheel verloren ging. A l do 
bovenaangehaalde twijfelachtige vragen over  de vroegere 
gesteldheid van het westfront en over  de oorspronkelijke 
bedoeling des bouwmeesters zijn door  de nieuwste onder-
zoekingen naar  oude gravures en teekeningen opgehelderd. 
E.venzoo als bij  de Severi-kerk te Erfur t en bij  de -
kerken te n en g was eenmaal ook bij  den 
Freiberger m de middenbouw van het westfront als 
toren opgetrokken op de binnenste muren der  zijdelingsche 
torens, die niet lager  liggende zadeldaken tegen den hoo-
geren en breederen middentoren aanleunden. Op dezelfde 
wijze heeft ook Schmitz het westfront ontworpen. e kun-
stenaar, die in den innerlijke n samenhang en den geest van 
een bouwwerk doorgedrongen is, mag meester  over  het 
geheele organisme eijn, maar  niet slaaf van zijn uiterlijke n 
vorm of welke overlevering ook. 

Stemt alles tezamen tot een weldadig aandoende har-
monie, vereenigt zich zoo de geest der  overlevering met de 
zelfstandige scheppingskracht van een modernen kunste 
naarsvvil, dan heeft onze tij d het recht cn de plicht te 
bouwen en te scheppen, waar  dit op aesthetischc of prac-
tische gronden bij  een oud monument van bouwkunst ver-
eischt wordt; en daar  zal en moet onze tij d het oude mo-
nument brengen tot zijn voltooiing in den waren zin. 

Het Tehui s voo r alleenstaand e Blinde n te Wolfhezen . 

r  dagen is door  Z. . . den Prins der  Neder-
landen het Blindentehuis te Wolfhezen, ontworpen en uit-
gevoerd door  den architect C. . de g te 's-Graven-
hage, plechtig geopend. 

t komt ons niet onbelangrijk voor, hier  een beschrij-
ving te laten volgen van deze eigenaardige inrichting . 

Bij  het binnentreden komt men in de ruime, breede 
gangen, die toegang geven tot de verschillende localitei-
ten. Ze zijn symmetrisch ontworpen, opdat de blinden ge-
makkelij k den weg kunnen vinden naar  hun vertrekken. 
All e vertrekken komen uit op de veranda. 

Voor den arbeid der  verpleegden zijn er  twee locali-
teiten, een gelijkvloers en een op de bovenverdieping. 

Eien breede trap leidt van uit de vestibule naar  de 
bovenverdieping. Er  zijn kamers ie,  en  klasse. 

e patiënten ie en  klasse krijgen elk twee vertrek-
ken, de  klas verpleegden één vertrek te hunner  be-
schikking. 

e lindeeling, dat iedere blinde in ieder  geval zijn eigen 
kamer heeft, is geheel nieuw voor  een dergelijke inrich -
ting, daar  men steeds gemeenschappelijke slaapzalen heeft. 

e bouwkosten zijn door  deze indeeling wel wat hoo-
ger  geworden, doch hierdoor  heeft iedere blinde als 
t ware zijn eigen „huis" , waar  hij  allengs ieder  voorwerp 
leert kennen, en waar  hij  zich „thuis "  gaat gevoelen. -

zamerhand zal hij  zich in zijn eigen kamer uitstekend alleen 
kunnen redden. 

e afdeeling heeft haar  eigen eet- en conversatie-
zaal, doch deze dri e afdeelingszalen kunnen door  het weg-
schuiven der  deuren tot een zaal worden vereenigd. 

e keuken bevindt zich buiten het hoofdgebouw, hier-
door  krijg t men nimmer de lucht van het eten binnen. 

e keuken is op moderne wijze geïnstalleerd. e bo-
venramen zijn van effen gekleurd glas. 

t gebouw is volgens alle eischen van hygiëne inge-
richt , alle hoeken zijn vermeden, muren, plafonds en vloe-
ren zijn alle rond bewerkt. 

e vloeren in de vertrekken zijn van houtgraniet, dio 
der keuken en van benedenverdiepingen van mozaïek. 

e geheele meubileering geeft een rustigen, soliden en 
gezelligen indruk . 

t gebouw wordt verwarmd door  middel van een cen-
tral e verwarming met laagdrukstoom. e installatie is zeer 
eenvoudig en gemakkelijk te bedienen, terwij l een alles 
zins hygiënische en aangename verwarming verkregen wordt. 

n het ketelhuis der  centrale verwarming bevindt zich 
bovendien een warmwaterinstallatie. Naast den grooten 
stoomketel der  centrale verwarming staat een kleinere 
warmwaterketel, die verbonden is met een groot warm 
water-reservoir, dat aan de kelderzoldering is opgesteld. 
Van hieruit wordt het warme water  voor  het wasch- en 



huishoudelijk gebruik naar  de verschillende vertrekken ge-
ivoerd. All e waschtafels der  eerste klasse hebben een koud-
ien warmwater-tapkraan. Op elke verdieping bevinden zich 
een koud- en warmwater-tapkraan boven het bad, terwij l 
onder  in de werkzalen warm water  verkregen kan worden. 

t gebouw is verder  voorzien van een eigen koudwater-
installatie, aangezien ter  plaatse geen waterleiding aanwe-
zig is. r  de hooge ligging van het terrein was het 
graven van een zeer  diepen put noodzakelijk. e put 
is van zoodanigen diameter  genomen, dat er  een electrisch 
gedreven pompinrichtin g in kon worden opgesteld op een 
diepte van ongeveer  meter. r  middel van deze pomp 
wordt het water  opgevoerd naar  een in den kelder  van 
het hoofdgebouw opgesteld drukreservoir , hetwelk den wa-
tervoorraad bevat ten dienste van het geheele gebouw. 

e sanitaire installatie omvat waschtafels in verschillen-
de uitvoeringen, badinrichtingen op de ie en  étage en 
verder  closetinrichtingen, gootsteenen, enz. volgens het nieuw-
ste systeem. 

t Tehuis heeft een eigen electrische installatie, waarin 
de benoodigde stroom wordt opgewekt voor  verlichting en 
voor  het oppompen van water. e centrale is geplaatst 

in het sousterrain van het keukengebouw en bestaat uit 
een dynamo, gedreven door  een Panhard en r  ben-
zinemotor, een accumulatorenbatterij  en een hoofdschakel 
bord. 

All e vertrekken zijn van electrische verlichting voorzien, 
wel eenvoudig, maar  doelmatig. 

t gedeelte dat thans geopend is, is zoo ingericht, dat 
zoonoodig kan worden bijgebouwd. 

, eetzalen en kelder  zijn echter  reeds dadelijk 
op de volle grootte gebracht, terwij l ook bij  de installaties 
voor  water, electriciteit, verwarming enz., met eventueele 
uitbreidin g reeds is rekening gehouden. 

Wanneer  het geheele plan van den bouw voltooid zal 
zijn, biedt de inrichtin g plaats voor  personen, terwij l 
zelfs dan nog zoonoodig twee zijvleugels kunnen worden 
bijgebouwd. 

t geheele terrein der  stichting is . groot. 
t terrein dat vrijblijft , zal als tuin worden aangelegd, 

gedeeltelijk bloementuin, gedeeltelijk moestuin. 
n den tuin en in het bijbehoorende dennenbosch zullen 

de wandelwegen zoo worden aangelegd, dat de blinden 
zonden geleide gemakkelijk den weg kunnen vinden. 

Tentoonstellin g Kerkelijk e Kunst . 

t uitvoerend comité voor  de totstandkoming der  Na-
tionale Tentoonstelling van e t te -
genbosch, heeft het algemeen comité dier  tentoonstelling 
bijeengeroepen tot een vergadering te h op 
 September. 

n de oproeping zegt het uitvoerend comité, dat behalve 
uit het dagelijksch bestuur  der  vereeniging ' 
Belang en drie leden der  Bossche r van , 
bestaat uit de heeren: A. , Van , J. -
man en dr. J. A. Frederiks, allen n , J. Brom. 
Utrecht, jhr . van de Poll, n , W. Smulders Jr., 

, pater  Nieuwbarn, Nijmegen, dr. k en 
A. Averkamp. beiden Amsterdam, en prof. , St. 

; 
dat het de plannen voor  den bouw en de inrichtin g dier 

tentoonstelling, alsmede de programma's voor  de muzikale 
en dramatische uitvoeringen, nader  bestudeerd en uitgewerkt 
heeft, en de daaraan verbonden kosten zoo nauwkeurig 
mogelijk heeft nagegaan. 

e uitgaven zijn geraamd op f  de inkomsten 
op een gelijk bedrag, n.1.  voor  entrees, ook van 
muzikale en dramatische uitvoeringen, f  voor  verhu-
rin g van standen, en het overige voor  verpachting van buf-
fetten, enz. 

Zooals uit de begrooting blijkt , zegt het comité, is het 
cijfer , verkregen door  verhuring van standen, de groote 
factor  die het totstandkomen der  tentoonstelling mogelijk 
kan maken. 'Jen deze hebben wij  gemeend ons om voor-
lichtin g te moeten wenden tot den op dit gebied in den 
lande meest competenten man, n.1. den heer  J. . Brom 
te Utrecht, die voor  deze grootsch opgezette tentoonstel-
ling als huurprijze n voor  bodem- en wandvlakte resp. f
en f  per . opgaf. 

Wij  waren echter  van meening dezen post van ontvangst 
niet al te ruim te mogen ramen en stelden daarom genoem-
de prijzen vast op f  en f  waardoor  het bedrag van 

 werd verkregen. t geheele uitvoerend comité 
'kwam toen bijeen om over  de mogelijkheid van het tctstand 
komen der  tentoonstelling te beslissen. Op die vergade-
rin g moesten wij  echter  tot onze groote teleurstelling uit 
den mond van den heer  Brom vernemen, dat wij, in stede» 
van te kunnen rekenen op eene ontvangst van f

wegens huur  van staanplaatsen, ons gelukkig zouden mo-
gen achten, indien de kunstenaars de expositieruimte zonder 
eenige betaling zouden willen vullen. 

e voorlichting, die wij  hadden gezocht en ook dachten 
gevonden te hebben, bleek niet te zijn gegeven met den 
ernst, waarop we in deze gewichtige aangelegenheid aan-
spraak meenden te mogen maken. 

Andere ter  zake kundige mannen, die wij  nadien om 
voorlichtin g vroegen, kwamen intusschen tot een niet veel 
gunstiger  resultaat, zoodat het comité tot zijn grooten spijt 
moet constateeren, dat de kans voor  het w e l s l a g en 
der t e n t o o n s t e l l i ng zeer  w a n k el staat. 

t comité houdt zich aanbevolen voor  mededeeling van 
voorstellen, die het totstandkomen van deze tentoonstelling 
alsnog mogelijk zouden kunnen maken. 

Bij  dit schrijven is gevoegd een boekje, bevattende een 
omschrijving van den bouw en de inrichtin g der  ontwor-
pen localiteiten, een en ander  verduidelijk t door  een tweetal 
teekeningen van den architect A. r  te 's-Graven-
hage, en een ontwerp-programma van uitvoeringen. 

t blijkt , dat de tentoonstelling is ontworpen op 
de aan den voet der  kathedraal gelegen Paradeplaats, cn 
dat de inrichtin g zal bestaan uit een brandvri j  en vrijstaand 
gebouw voor  onderbenging der  tentoonstelling van oude 
kunst, localiteiten voor  expositie van de moderne kerke 
lijk e kunst en een terrein met z.g. „Bühne"  voor  muzikale 
en dramatische uitvoeringen. 

All e gebouwen zijn gegroepeerd om twee binnenplaatsen 
waarvan de noordelijke voor  de uitvoeringen is bestemd, 
en de zuidelijke is ontworpen als kloosterhof in laat-Gothi-
schen stijl . 

e hoofdingang zal bestaan uit een vrij e imitati e van 
de oude c Poort, die eertijds in de r 
straat heeft gestaan. 

e uitvoeringen zullen bestaan in: 

. Oude kunst. 
A. e geestelijke liederen en kerkmuziek 

van middeleeuwsche Nederlandsche componisten, uit te voe-
ren door  bestaande Nederlandsche a capella koren van 
den eersten rang. 

B. Een mysteriespel, waarvoor  het meest geschikt wordt 
geacht: e sevenste bliscap van , een mysterie-

spel uit de XV e eeuw, dat door  Bossche krachten zal 
worden opgevoerd. 

. Nieuwe kunst. 
Geestelijke liederen en kerkmuziek van liefst levende 

Nederlandsche componisten, uit te voeren door  bestaande 
Nederlandsche koren van den eersten rang. 

. Fantasie op historische gegevens omtrent de veel-
zijdige kunstontwikkeling van den Bosch in de XV e en 

e eeuw. 
. Schetsen uit het ridderwezen. 

(N. . Courant.) 

 Vereenigingen . £ 

. Vereeniging tot g en Be-
vordering van Walcheren's Natuur- en Stedenschoon, 
opgericht i  Toegetreden tot den Bond 

. 

Jaarverslag uitgebracht in de Algemeene Vergadering 
van i

e , 

Ter voldoening aan het bepaalde bij  Art .  onzer  Sta-
tuten, heb ik de eer  U hierbij  aan te bieden het verslag 
van hetgeen door  onze Vereeniging gedurende het tijdvak ' 

i i  is verricht . 
Te betreuren is het, dat een groot deel van het publiek, 

oolk van het meer  ontwikkelde, het doel onzer  Vereeni-
ging nog niet duidelijk is, en dat ten dezen bij  velen 
absoluut onjuiste voorstellingen bestaan, zooals onophou-
delijk opnieuw blijkt . Zij  meenen namelijk, dat „Nchalennia" 
front wil maken tegen de eischen van den modernen tijd , 
terugkeeren tot e toestanden. t zij  verre 
van daar! 

„Nehalennia"  toch wil alleen, dat de nieuwe uitvindingen 
toegepast worden in artistieken zin, zij  wil het nuttige en 
het schoone combineeren, wat zeer  wel mogelijk is. Zij 
wil, dat niet noodeloos het schoone, het schilderachtige, 
het karakteristieke worde opgeofferd aan wat sommigen 
ten o n r e c h te eischen des tijd s noemen. t inacht-
neming van die moderne eischen wil „Gehalennia"  voort-
bouwen op de oude gegevens — wat het platteland be-
treft , op het oude Walchersche woningtype — en deze 
tot een nieuw, krachti g leven brengen. 

Onze Vereeniging heeft meer  dan eenige andere met 
moeilijkheden te kampen, omdat een groot deel van haar 
bemoeiingen — in tegenstelling met die van de meeste 
andere vereenigingen — zich noodzakelijkerwijze niet on-
middellij k kunnen uiten in tastbare resultaten. h „Neha-
lennia"  zal in samenwerking met , en zoo 
mogelijk met andere Vereenigingen, die haar  doel maar 
eenigermate nabij  komen, en met den welwillenden, krach-
tigen isteun van de pers tot voorlichting van het publiek, 
niet alleen den weg effenen en voorbereiden voor  hen, die 
na ons zullen komen, doph binnen afzienbaren tij d — ook 
in verband hiermede, dat Walcheren slechts een betrek-
kelij k klein grondgebied omvat — haar  doel belangrijk 
zijn genaderd. e tegenwoordige generatie zal natuurlij k 
het einddoel van ons streven niet meer  zien bereiken. 

t is een genoegen te kunnen constateeren, dat „Neha-
lennia"  niettemin in het korte tijdper k van haar  bestaan 
reeds meermalen met succes in het belang der  bedreigde 
schoonheid is werkzaam kunnen zijn. 

Ook stemt het tot tevredenheid, dat niet alleen de op-
richting , doch ook de verdere daden der  Vereeniging, in 
bevoegde kringen met kennelijke ingenomenheid zijn be-

groet en gevolgd. t voldoening maak ik bijv. gewag 
van de waardeerende, van sympathie getuigende artikels 
over  „Nehalennia"  in het „Vaderland "  en de „Groen e Am-
sterdammer", van de hand van den kunst-criticus Plas-
schaert te Veerc, van de aangename verhouding tot den 
bond , die, wanneer  zulks gevraagd werd, steeds 
bereid was, adhaesie te betuigen aan Nehalennia's requesten. 
k (vestig er  ten slotte nog dc aandacht op, hoe nog immer 

uit alle oorden des lands bij  het Secretariaat aanvragen 
inkomen tot het ontvangen der  door  „Nehalennia"  uitge-
geven circulair e inzake landelijke architectuur. 

e eerste daad der  Vereeniging was de volgende: 

Eind i kwam het Bestuur  ter  oore, dat het voornemen 
bestond, de lichtwachterswoning in de zoogenaamde „Witt e 

"  naar  het schilderachtige, woeste Vroon nabij  „Zee-
duin"  te verplaatsen. Een conferentie met den rentmeester 
van het n had geen gevolg, en naar  aanleiding 
hiervan werd een schrijven gezonden aan Jhr. . O. J. 
A . r  van , administrateur  van het -
mein te 's-Gravenhage, houdende verzoek dc woning niet 
op de voorgenomen plaats te doen bouwen, doch pp een 
terrein in de onmiddellijk e nabijheid, belangeloos door  den 
heer  A. r  aangeboden, alwaar  het gebouwtje min-
der in het oog zou vallen. 

Aan dit verzoek werd niet voldaan, en het resultaat is, 
dat thans noodeloos een stijve, smakelooze woning, deels 
gecement en gedekt met leelijkc, blauwe pannen, het eens 
zoo schilderachtige vroon ontsiert. 

s lang had de aandacht van het Bestuur  getrokken 
een ri j  typische oude huisjes op het Bagijnhof te -
burg, waarvan dc muren sedert tientallen van jaren niet 
meer  waren gewit, zoodat veel van hun eigenaardig karak-
ter  was verloren gegaan, terwij l bovendien aan een der 
ouderwetsche ramen de luiken ontbraken. 

Op kosten der  Vereeniging werden deze huisjes opnieuw 
gewit en de luiken aan het bovenbedoelde venster  aange-
bracht, tengevolge waarvan g een hoogst schil-
derachtig, typisch stadsdeel rijke r  is geworden. 

Waar sedert vele jaren geen nieuwe boomen op den 
n weg waren geplant, omdat, naar  de 

meening van het Bestuur  van genoemden weg, aldaar  geen 
boomen meer  willen groeien, stelde „Nehalennia"  zich met 
het Bestuur  in verbinding, en werd zij  gemachtigd op hare 
kosten een proef beplanting aan te leggen, welk werk in 
Februari werd uitgevoerd onder  leiding der  Nederlandsche 

. 
e aandacht van Jhr. . Victor  de Stuers, den bekenden 

verdediger  der  Nederlandsche monumenten, werd gevestigd 
op den treurigen toestand, waarin de Groote k te Vecre, 
dc St. Jacobskerk tc Vlissingen, en het kantoor  van het 
Nederlandsche loodswezen te Vlissingen verkeeren. 

e heer  Jac. den Boeft, eigenaar  der  hofstede „Wel -
gelegen", nabij  St. , voldeed onmiddellij k aan het 
verzoek der  Vereeniging tot het wegnemen van een re-
clamebord voor e veekoek", hetwelk zijn schuur 
ontsierde. 

Naar  aanleiding van het afbranden der  St. Jacobskerk te 
Vlissingen, werd aan het r  aldaar  een schrijven 
gericht, houdende verzoek een oordeelkundigen wederop-
bouw te willen bevorderen. 

n November  kwam ter  kennis van het Bestuur, 
dat bij  de Coöperatieve Vereeniging „Eigen "  tc Vlis-
singen het voornemen bestond, het oude Beursgebouw te 
Vlissingen, dateerende van  te verbouwen en wel door 
er  een verdieping op te zetten, deze  een plat dak af 
te dekken, en den toren af te breken, tengevolge waarvan 
dit toch reeds deerlijk gehavende monument zijn karakter 
geheel zou verliezen. 

Van dit voornemen werd kennis gegeven aan -



van Walcheren eenige weken later  tot het aanleggen eener 
proefbeplanting in de duinen bij  het pompstation der  Vlis-
singsche waterleiding. 

e ondergeteekende trad op te Veere voor  de Vereeni-
ging „Nu t en Genoegen", met een lezing over  het onder-
werp: „Oud e en nieuwe bouwkunst, houtcultuur  en land-
schapbescherming"  (een en ander  in verband met het in 
Veere nog aanwezige) en schreef in verschillende op Wal-
cheren verschijnende bladen artikels, verband houdende met 
natuur- en stadsschoon. t oude Beursgebouw te Vlis-
singen", ,,Arbeiderswoningen", „Vogelbescherming en Na-
tuurschoon", enz.) 

j  ten slotte een woord van hartelijken dank aan 
de pers, die door  hare gewaardeerde medewerking onge-
twijfel d zeer  veel zal kunnen bijdragen tot den triomph der 

. 

e Secretaris van „Nehalennia" , 

B. VON N . 

, i

L e e s t a f e l . 

schut", den Ncderlandschen Oudhcidk. Bond, aan het . 
Oudh. Genootschap, aan de j  tot bevordering 
der  Bouwkunst, aan „Architectur a et Amicitia" , met ver-
zoek, mede te willen werken, ten einde de voorgenomen 
verbouwing tegen te gaan. Verscheidene der  bovengenoemde 
Vereenigingen voldeden aan dit verzoek en zonden aan 
„Eige n "  requestcn in den door  „Nehalennia"  ge-
wenschten geest. 

t resultaat van dat alles is, dat de oude Beurs althans 
voorloopig  zal blijven. "  vestigde nog 
de aandacht van den r  op het gebouw. 

n den loop der  maand November  werd aan alle Wal-
chersche dorpstimmerlieden — de verschillende gemeente-
secretarissen verstrekten welwillend opgave van hun na-
men — een geïllustreerde circulair e gezonden, waarin werd 
aangedrongen op eenvoudigen woningbouw, zonder  pronke-
rige versierselen, en waarin uiteen werd gezet de wensche-
lijkhei d van het afdekken der  huizen met roode pannen, 
inplaats van de lcelijke grijze, die in de laatste jaren zoo-
zeer  in zwang zijn. (V. V. te g was zoo vrien-
delijk eenige cliché's ter  reproductie af tc staan). Van 
deze circulair e maakte de redactie van e Bouwwereld" 
en die van het „Bouwkundi g Weekblad met veel sympa-
thie en waardecring melding. 

Ten einde het lcelijke der  nieuw gebouwde huizen zooveel 
mogelijk tc maskeeren, besloot het Bestuur  het doen be-
groeien der  muren met klimplanten te bevorderen, door 
deze gratis verkrijgbaar  te stelden. r  een advertentie 
in c Zeeuw'"  werd dit besluit gepubliceerd. Tot heden 
kwamen niet veel aanvragen in, in verband met het volks-
vooroordeel, dat klimplanten de vochtigheid der  muren ver-
hoogen. 

Pogingen werden in het werk gesteld tot het doen weg-
nemen van de verflaag op het Gothische poortje der  Gast-
huiskerk in den n t te . Ten dezen 
werd getracht in overleg te treden met het Bestuur  der 
„Y'ereenigin g tot g van Oude Gebouwen te 

. r  dit medewerking weigerde, omdat het 
r  niet genegen was een servituut op het poortje 

te doen rusten, kon niet tot restauratie worden overgegaan. 

Aan den d der  gemeente Vlissingen werd een schrij-
ven gericht, houdende verzoek voortaan geen gemeente-
grond meer  af te staan voor  reclame-doeleinden. 

Aan den Bisschop van , Z. . . r 
Carlier , werd, in samenwerking met , verzocht 
te willen bevorderen, dat geen uitvoering zou worden ge-
geven aan het ten raadhuize van Veere ingediende bouw-
plan, betrekkelijk de oprichting eener  nieuwe . . kapel 
aldaar, welke de schoone omgeving op jammerlijk e wijze 

u ontsieren. t gevolg hiervan was, dat een betere tee-
kening werd ingediend: de geprojecteerde platte afdek-
king werd vervangen door  een pannendak, cn het kleine 
torentje, dat het oude gebouw sierde, bleef behouden. 

Op verzoek van "  werd adhaesie betuigd aan 
aan een door . f a bij  de Prov. Staten 
van d ingediende ontwerp-verordening tot ver-
bieding van ontsierende reclames in die provincie. 

Naar  aanleiding van een bericht, dat de buitenplaats 
„Overduin "  grootendeeis zou gesloopt worden, begaf de 
Voorzitter  van „Nehalennia" , de heer . J. van .Voorthuijsen, 
zich naar , ten einde bij  den eigenaar  der  buiten-
plaats naar  de juistheid van dit bericht te informeeren. 

n heer  Van Voorthuijsen werden te m de meest 
geruststellende mededeelingen verstrekt; het Bestuur  con-
stateerde dan ook met des te grooter  leedwezen, dat niet-
temin een zeer  aanzienlijke parti j  hout in den loop van 
den winter  werd opgeruimd en de grond tot bouwland 
gemaakt. 

r  de welwillende bemiddeling van het Bestuurslid, 

den heer  P. n Tak, werd een modderpoel aan den 
hoek van de Eigenhaardstraat te g herschapr  , 
in een coquet plantsoentje, en werd de leelijke Nieuw 
Poort met klimop beplant. 

r  de Ned. j  werd, dank zij  de gc 
waardeerde medewerking van 'den heer  ƒ. A. Zip, rem 
meester  valn den Ambachtsheer, te Westkapelle in de Zuid 
straat een kleine proefbeplanting met Ulmus n 
talis aangelegd. 

Getracht werd te g een wedstrijd voor  balcon 
en gevelversiering met 'bloemen uit te schrijven. r  onge 
noegzame deelneming kon dit plan niet doorgaan. Niette 
min constateerde het Bestuur  met genoegen, dat vcrschei 
dene ingezetenen bloemen aan hun ramen of boven hun 
winkelpuien aanbrachten. 

Adhaesie werd betuigd aan een adres van t 
aan den raad van g tot wijziging der  bouwver 
ordening in dier  voege, dat het verbod van het herstel 
der  karakteristieke uitstekken slechts zou worden toepass. 
lij k verklaard op enkele nauwe straten. l het Be-
stuur  zich niet vleide met de hoop, dat het verzoek zou 
worden ingewilligd, meende het toch goed te doen, waar 

g opzettelijk een gedeelte van zijn schilderachtig 
heid wordt ontnomen, een woord van protest te doen hoo-
ren. 

r  het Bestuur  werden in verscheidene gemeenten cor 
respondenten benoemd, die kennis zullen geven van voor-
genomen ontsieringen. 

Aan den r  der  Gasfabriek te g werd 
verzocht te willen bevorderen, dat nieuwe gasbuizen zoo 
ver  mogelijk van boomenrijen zouden worden gelegd. 

„Nehalennia"  trad toe tot de „Conferenti e over  het bouw 
kunstig element bij  de bescherming der  schoonheid van 
Nederland", in r  te Amsterdam gehouden. 

Wat betreft dc instandhouding der  schoone Walchersche 
kleederdracht, werd besloten binnen kort een geïllustreerde 
brochure over  dit onderwerp het licht te laten zien. 

r  de welwillende bemoeiingen van den Vice-voor-
zitter  der  Vereeniging, . . F. , werden de 
stationnetjes van den tramweg , die 
te voren minder  smakelijk bruin geverfd waren, geschil 
derd in de frissche Walchersche kleuren: groen en wit. 

t Bestuurslid, de heer  C. , r  der
bachtsschool te , werd door  de vriendelijkheid 
van . E . . van den Broecke te Oostkapelle in de 
gelegenheid gesteld een woning te doen verrijzen, die in 
menig opzicht als voorbeeld kan dienen aan de Walcher-
sche dorpstimmerlieden. , roode pannen, zon-
der  overtollige „versierselen"  enz.) r  omstandigheden 
moest deze woning met den zijgevel naar  den straatweg 
worden geplaatst. 

t Bestuur  constateerde met genoegen, dat het leden-
tal stijgende is. t bedraagt thans

Ter opwekking van de belangstelling voor  natuur- en 
stedenschoon meende het Bestuur  goed te doen, eenige 
voordrachten met lichtbeelden te doen houden. 

e heer  A. W. Weissman, Secretaris van den Bond 
, hiertoe aangezocht, verleende belangeloos zijn 

medewerking en hield te g  November
een rede over e s c h o o n h e id van N e d e r l a n d, 
hoe deze b e d r e i gd word t en hoe zij  g e r ed kan 
word e n" . 

e heer  ƒ. , hoofdopzichter  bij  de Nederl. -
, hield te Vlissingen in de e l 

belangeloos hiertoe afgestaan — een voordracht over  het 
onderwerp: „ B o o m e n en B o s s c h en o p W a 1 c h c ' 
r  e n" , waarbij  hij  gelegenheid vond de wenschelijkheid te 
betoogen van het bebosschen der  Walchersche duinen. Al 
dan niet naar  aanleiding hiervan besloot het Polderbestuur 

G  No. k , door 
f. Gratama. e vergrooting van den r  aan het -
museum, met afbeeldingen. 

t o n t w e r p Algemeene Administratieve Voorschriften en de aan-
sprakelijkheid van den architect, door . . J. van Nieukerken (vervolg). 

V e r w a r m i n g rr.et Water  onder  druk , door  F. . Unger  w. i., met 
af beeldingen. 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

g . 
. Asphaltpapier  onder  leibedekking, door  C. Visser. 

t W e st - F r i e s ch m te t n. 
t het m vergroot ? 

 e  A m b a c h t s s c h o o l. 
e . 

E  No. n aan het -
schut-congres , door  A. W. Weissman, met afbeeldingen. 

n é é n - f a m i l i e h u i s, door . . 
Fabrieksgebouw der  N. V . «Puralimento» e fabriek van levens-

middelen, arch. y Elle, met afbeeldingen. 

E  No e t - k te Amster-
dam. g tot een bezoek aan die fabriek door  de vergadering der  Afdee-
ling voor  Werktuig - en Scheepsbouw op t , door  J. Goedkoop. 

O v er  g l o e i k o p m o t o r en en hun fabricage. Voordracht gehouden 
in de Vergadering der  Afdeeling voor  Werktuig - en Scheepsbouw op

t  door  J. E. du Celliée r  w. i. met afbeeldingen. 
e S t u d i e aan de Technische l te , door  Prof. C. . 

van der  Bilt , c. i. 
B ij  d r a g e n tot de theorie der  tariefvorming , door  J. A. Schouten c. i. 

met afbeeldingen. 

 ^B. v. T.) No
Vakgroepen. — Buitengewoone algemeene vergadering. — Verslagen van 

vergaderingen. — Uit de Vakgroepen. — . — e hulppolen bij 
n en dynamo's. — Gemengd. — Boekbespreking. 

E  No  S c h a d e l o o s s t e l l i ng en Schadevergoe-
ding  (Slot). 

U i t de Afdeelingen. 

E E E No 8. e draaioven voor 
het branden van kalk. — t bouwvak en de aanverwant-; nijverheid in 
i ) t l . — Een afsnijtafel zonder  wagen. 

T , OU  & W No e Augustus-aflevering van dit 
tijdschrif t bevat het vijfd e stuk van F. A . s artikel Oud- Zwolle, 
handelend over  de Oude Zwolsche gilden en verlucht met afbeeldingen van 
de bekende balkdragers uit de Trouwzaal van het . 

1 'e heer  J. C. r  geelt vervolgens eenige belangrijke mededeelingen 
°ver  het West-Friesch m te , het voormalige „Staaten , 
dat thans geheel gerestaureerd is. Fraaie afbeeldingen vergezellen den tekst. 

Ten slotte vinden wij  een korte mededeeling van den heer  J. G. Sinia 

met een afbeelding naar  een teekening van den Schrijver, over  het klooster 
St. Catharinadal bij  Oosterhout. e Proosdij  van dit klooster  is een interes-
sant overblijfsel van bouwkunst uit de zestiende eeuw. 

e rubriek „Toelichtin g bij  de platen"  heeft een paar  moderne bouw-
werken te Weltevreden tot onderwerp. 

E N No . t Augustusnummer van Julius 
s uitgave opent met een beschrijving van het Collegegebouw der 

Universiteit te Freibur g i. B., een werk van Prof. n Billing , een 
der  verdienstelijkste moderne bouwmeesters van . Bleek reeds 
in de e te , dat men hier  met een buitengewoon talent 
te doen had. met het s te l heeft Billin g zijn naam gevestigd, 
terwij l het universiteitsgebouw daarvan een waardige tegenhanger  vormt. 

Voor  laatstgenoemd gebouw waren vroeger  reeds door  Prof. l 
plattegronden ontworpen. Na diens dood in  werd Billin g met het 
verder  uitwerken der  plannen belast en dit gaf aanleiding tot een zoodanige 
omwerking, dat het thans uitgevoerde werk wel geheel als een schepping 
van Billin g moet worden aangemerkt. 

e overige inhoud van deze aflevering, hoofdzakelijk meubelkunst bevat-
tend, is van minder  beteekenis. Alleen trekken nog eenige afbeeldingen de 
aandacht van het l te Friedrichshafen aan den Bodensee en 
wel voornamelijk, omdat daarbij - als ontwerpers vermeld zijn Eisenlohr 
&  Weigle, een oudere architectenfirma, die men in de e Bauformen 
nu juist niet zou zoeken. Blijkbaa r  is die firma  echter  met haar  tij d mede-
gegaan door  zich van de medewerking van jongere krachten te verzekeren; 
als medewerker  aan dezen hotelbouw vinden wij  O. Pfennig te Stuttgart 
vermeld. 

E T UN N No.  Aan de
tentoonstelling der  Berliner  Secession is het hoofdartikel gewijd in het 
Augustusnummer van Alexander s maandschrift. Als toongevende in-
stelling heeft de Secession voor  de e kunst en zelfs voor  Berlij n 
hare beteekenis verloren en nieuwe gerichtspuntcn opent deze tentoonstel-
ling dan ook niet. 

g is het daarop volgend stukje van W. l over  de 
crisis in de Fransche kunstnijverheid, waarin er  o. a. op gewezen wordt, 
hoezeer  Parij s nog steeds zijn invloed blijf t uitoefenen, een invloed die 
in stede van gunstig te werken, een gezonde ontwikkelin g in moderne 
richtin g belemmert. 

Eenige werken van Prof. Artu r  Volkmann te Frankfur t doen ons dezen 
beeldhouwer-schilder  kennen als een kunstenaar  van sterk academische 
richting , een richting , die in den tegenwoordigen tij d weinig aanhangers 
telt. m kan het wellicht toch juist nutti g zijn. dat er  nog kunstenaars 
zijn, die haar, zooals hier  blijkbaa r  het geval is. met grooten ernst volgen. 

Afbeeldingen van voorweipen van Beijersche kunstnijverheid vullen het 
overig gedeelte van deze aflevering, waarin ditmaal de bouwkunst niet is 
vertegenwoordigd. 

E G No. e r n 
(vervolg), met afbeeldingen en losse plaat. — r Wettbewerb zur  Erlan-
gung eines B e b a u u n g s p l a n es der  Stadt f (vervolg). 

s  o c h e n mit Gas und mit Elektrizita t im . 

No. r  Wettbewerb zur  Erlangung eines B e b a u u n g s p l a n es 
der  Stadt f (vervolg). 

n über Zement, Beton- und Eisenbetonbau : e Wan-
delhalle auf der l Borkum. — Eisenbeton-umschnürte Steinzeugiöhren 
groszer e als Ersatz für e aus Stampibeton oder -
werk (Slot). 

e plaat: Eckhaus in . 

E E , door  J. E. de r  J r . c.i. 
uitgave van /¥.. E. r  te . 

Een geduldwerk, waarbij  veel overleg en veel practische kennis
worden is ongetwijfeld de samenstelling van een boek van  bladzijden 
kleinen druk , gelijk hier  voor  ons ligt en waarin de schrijver  er  naar  ge-
streefd heeft, zooveel mogelijk alle gegevens te verzamelen, die dienstig 
kunnen ziin voor  ieder, die zich op het veelzijdige gebied der  techniek 
en voornamelijk ook dat van het bouwvak beweegt. 

n de buitenlandsche technische litteratuur , met name de , kent 
men verscheidene voorbeeldeu van een dergelijk streven naar  alzijdigheid. 
Of dit nu werkelij k navolging verdient zal eigenlijk in de practij k eerst 
moeten blijken . Wi l men van een vraagbaak als deze een volledig com-
pendium maken van de resultaten der  geheele technische wetenschap, dan 
wordt de omvang alras te groot en bij  de beperking, waartoe men dan 
genoodzaakt is lijd t de volledigheid of worden de opgaven zoo beknopt, 
dat men er  in sommige gevallen niet genoeg aan heeft. Waar dit gevaar 
bestaat, doet men beter, de opgaven achterwege te laten en zich te bepalen 
tot verwijzing naar  speciale handleidingen, zooals die over  een groot aan-
tal technische onderwerpen bestaan. 

n het hoofdstuk «Projecteeren van gebouwen, bijvoorbeeld, worden in 
een twintigta l bladzijden behandeld : Woonhuizen. Scholen. Ziekenhuizen, 
Badinrichtingen en Slachthuizen. Waarom andere categorieën van gebouwen 
worden voorbijgegaan, blijk t niet, maar  het ligt voor  de hand, dat het hier 
gegevene uit de aard der  zaak slechts van zeer  weinig beteekenis kon zijn. 



U i t v o e r i n q van werken in E &  V A N .
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 
Veel liever  hadden wij  hier  bijvoorbeeld een beknopte handleiding aange-
troffen over  het maken van bestekken en bestekteekeningen, een onderwerp 
waarover  in onze litteratuu r  niet veel bestaat en een zaak, waarvan een meer 
systematische behandeling dan de gebruikelijk e zeker  niet ongewenscht kan 
worden geacht. 

Wi j  hielden deze opmerkingen niet voor  ons, omdat de schrijver  zelf 
zich daarvoor  aanbevolen houdt en zouden er  misschien nog meer  kunnen 
maken, maar  het is geenszins onze bedoeling een werk, dat in vele opzich-
ten waardeering verdient, in details aan een afbrekende critiek te onder-
werpen. r  is geen enkele reden, om niet schrijver  en uitgever  goed succes 
op hun arbeid toe te wenschen ; de levensvatbaarheid van een uitgave als 
deze kan echter  eerst aan het licht komen, wanneer  zulk een vraagbaak 
eenige jaren in gebruik geweest is; de practij k is de meest betrouwbare 
criticu s en de practij k zal in dit geval de leemten en de overtolligheden 
binnen weinige jaren aan het licht brengen. n een volgenden druk kunnen 
die dan aangevuld of weggelaten worden en het boek daardoor  in waarde 
winnen. Eigenlijk moest, gelijk in het buitenland geschiedt, zulk een vraag-
baak jaarlijk s herzien worden; in ons kleine land maakt het kleine debiet 
dit echter  met een vri j  kostbare uitgaaf als deze onmogelijk. 

G voor  de b e r e k e n i ng en u i t v o e r i n g v an 
e e n v o u d i ge G E W A P E N S met t oepas-
s i ng der  Ge w a p en d-B e t o n-V o o r s c h r i f t e n van h e t  o n i n k-
1 ij k t van , door  1!. A. V e r h e ij . Civiel-
ingenieur. Uitgave . J. V e e n, Amsterdam. 

e uitvoerige titel, die wij  hierboven afschrijven, duidt voldoende aan 
wat hier  gegeven wordt, maar doet nog niet zien, wat bij  inzage van het 
boek dadelijk opvalt namelijk, dat men hier  met een handleiding te doen 
heeft, bestemd om te dienen in de dagelijksche practij k van den 
bouwkundige. 

Na een beknopt overzicht van den aard en de eigenschappen van het 
gewapend beton in de eerste afdeeling. volgt in de tweede een eenvoudige 
en duidelijk e uiteenzetting van de berekening der  spanningen en een ont-
wikkelin g van de noodige formules, waaraan nog een aantal voorbeelden 
van berekening is toegevoegd. n de derde afdeeling wordt de uitvoering 
behandeld en nader  de constructie besproken van , , 
Vloeren, Trappen en Fabriek- en Pakhuisvloer  en met hun ondersteuningen, 
waarbij  ook telkens nog de berekening van een en ander  wordt besproken. 
Ten slotte worden nog enkele bladzijden gewijd aan de begrooting van 
betonconstructies en hetgeen men daarbij  in acht moet nemen. 

Buitengewone constructies als gewelven, koepels enz. worden niet be-
handeld. Blijkbaa r heeft de schrijver  zich met opzet bepaald tot die. welke 
in den gewonen bouw meer  en meer  voorkomen en wij  gelooven, dat daar-
door  deze handleiding in waarde en bruikbaarheid heeft gewonnen. s 
de bouwkundige vindt hier  alles wat hij  in gewone gevallen noodig kan 
hebben; in de buitengewone toch zal men niet aarzelen de hulp van d ; n 
ingenieur  in te roepen. 

Wat hier  gegeven wordt dient ieder  bouwkundige zich eigen te maken, 
want al belasten de fabrikanten van gewapend beton zich rok gaarne met 
de geheele constructie, de berekening incluis, en al zijn vele Neder-
landsche firma' s in deze volkomen betrouwbaar, de bouwkundige, die zich 
wel bewust is van zijn verantwoordelijkheid zal gaarne in staat zijn, zich 
een eigen oordeel te vormen over  de deugdelijkheid dei constructie en de 
berekeningen zooveel mogelijk te controleeren. 

j  behoeft daarvoor  zelf geen volleerd gewapend-beton-ingenieur  te zijn. 
maar  zal reeds een heel eind komen met hetgeen uit deze handleiding te 
putten is. Wi j  twijfelen d.-.n ook geenszins aan het succes dezer  uitgave. 

e prij s van het boek dien wij  er  niet op vermeld vonden zal waarschijn-
lij k geen bezwaar  opleveren tegen een ruime verspreiding. 

E Gemeng d Nieuws . 1 
T o r e n te B e v e r w i j k . 

Velleden week is tengevolge van het inslaan van den bliksem de toren 
van de groote k te Beverwijk in brand geraakt en vernield. Aan blus-
schen viel niet te denken, daar  geen voldoende water  in de nabijheid was, 
om het vuur  in de hoogte te bestrijden. Omstreeks anderhalf uur  na het 
ongeval stortte de spits met veel geraas naar  beneden en kwam in het 
inwendige der  kerk terecht. e kerk zelf trachtte men te behouden en 
leed, voor  zoover  bekend, slechts waterschade. e torenklok, die in het 
benedengedeelte van den toren is aangebracht, is om over  halfacht blijven 
stilstaan. Zij  sloeg nog halfacht. e toren is het eigendom van de gemeente 
en de kerk van de e gemeente, e toren is . hoog en is 
opgebouwd in gothischen stijl . e klok dateert van  heeft een mid-
dellij n van . . en vertoont een randschrift : ..Nicolai Nicolaüs 

, anno  benevens een versje van den vervaardiger. 

e toren is voor  verzekerd. t orgel, dat vlak onder  den toren 
staat,  nogal beschadigd. 
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Brieve n van Piet van Diever . 

xx. 
A m i c e ! 

k heb mij  op mijn zomeruitstapje ditmaal niet ver  van 
huis gewaagd, maar dat de winter  dit jaar  zoo plotseling 
zou invallen, daarop had ik toch niet gerekend en het is 
mij  daardoor  slecht vergaan. k heb mijn mooie plannetja 
niet eens geheel ten uitvoer  gebracht en de indruk , die 
ik nu van den Eifel heb gekregen is deze, dat het er 
met boos weer  al niet veel aangenamer is, dan op de 

e heide. k had zulke mooie herinneringen uit 
die streek zoo uitnemend geschikt voor  een voettocht, zoo-
als ik er  jaren geleden eens gemaakt heb en ik wilde dien 
tocht nu met kleine variaties nog eens herhalen. k ben 
naar f gespoord, waar, zooals gij  weet, een ste-
dcntentoonstelling is, ik heb een dag in n doorge-
bracht, ben vandaar  met een trammetje naar  Bonn ge-
gaan en in den namiddag op de boot gestapt, om mij 
naar  Andernach te laten varen. Vandaar wilde ik clan door 
den Eifel naar  Trier  en door  dc e landen 
terug naar k en vandaar  naar  huis. Tot Andernach 
ging het nog, ik heb het zelfs nog tot dc r  See 
gebracht. Voor een regenbuitje ben ik niet bang. zelfs 
niet voor  een regendag, als het er  bij  een blijft ,
ik dat dikwijl s ondervonden heb. r  zelfs de poëtische 

 van de r  abdij  verliest hare bekoorlijk -
heid, als het meerdere dagen aanhoudend stortregent en 
alleen nu en dan een donderslag wat afwisseling geeft, 
(venwel zonder  dat het zwerk er  door  gezuiverd wordt. 

e trouwe bezoekers van de mooie abdijkerk , moeten 
mij  wel voor  een bijzonder  vroom vreemdeling hebben aan-
gezien, of voor  een boeteling, want ik heb uren in die 
kerk doorgebracht. k zat er  's morgens vroeg en in den 
laten namiddag zat ik er  nog of weder  of ik was in het 
voorportaal te vinden, waar  ik maar wat ging zitten schet-
sen, wat al honderde malen door  anderen geschetst was. 

n zat er  ten minste betrekkelijk droog en als het te 
ki l werd, dan maar  naar  het hotel terug, dat is maar een 
honderd pas afstand. r  den derden dag, toen ik het 
nog gewaagd heb den r  Ofcn, een van de uitgebrande 
Eifclkraters , te bestijgen, werd het mij  te bar  en ik be-
sloot den strij d tegen de elementen op tc geven. t een 
tentwagentje, dat niet aan zeer  hooge eischen van water-
dichtheid voldeed, liet ik mij  naar  het station t bren-
gen, om vandaar  met de snelste verbinding de reis huistoe 
aan te nemen. Onder aulke omstandigheden keert men zelfs 
met een geval van voldoening den rug toe aan het paradijs. 
k was blijd e het anders zoo bekoorlijk e landschap te zien 

verdwijnen en achter  mij  te laten toen de trein n 
naderde. Een zekere onverschilligheid had zich van mij 
meester  gemaakt. Tc mopperen of te grommen is in zulke 
gevallen mijn gewoonte niet, de onverschilligheid brengt 
mij  eerder  in een philosophischc stemming en per  slot 
trekt men dan de conclusie, dat het wel eens goed is. 
om ook eens met hondenweer  te reizen in streken, die 
men niet anders kent dan in een zonnig licht. 

N B 1 N N B W ' T /. iV l i l A  S T t  A . 



Zwitserland is eenig mooi, maar  als men er  in den win-
ter  komt, wanneer  dichte nevels beletten verder  dan tien 

s van je af te zien, is er  heel weinig moois aan. 
Zooals het met de natuur  is, is het met de kunst ook. Een 
aanhoudende motregen vertroebelt ook onze kunstindrukken , 
menig monument houdt het niet uit tegen een grauwe mist, 
nïenig interieur  niet tegen natte voeten, wanneer  men daar-
mlede binnentreedt, gesteld dan dat men zijn parapluie aan 
den ingang heeft afgegeven. Gij  zult zeggen, ik maak van 
de waardeering van een kunstwerk een quaestie van ap-
preciatie, ik stel haar  geheel afhankelijk van de stemming 
van den beschouwer, van het weer, van den stand van den 
barometer  en dergelijke omstandigheden; en ge hebt eenigs-
zins gelijk, ik doe dat ook, maar  ik vraag, doe ik het ten 
onrechte ? 

k geloof het haast niet, wanneer  ik naga, welke maat-
staf tegenwoordig bij  de beoordeeling en waardeering van 
kunstwerken gebruikt wordt. Van "zakelijk e critiek is daarbij 
gewoonlijk geen sprake meer, men moet maar  gelooven, 
wat cr  alzoo gezegd en geschreven wordt, omdat deze of 
gene het zegt, maar  daar  de eensgezindheid nogal te wen-
schen overlaat, blijf t de moeilijkheid bestaan, wie men nu-
eigenlijk gelooven moet van de vele sprekers en schrijvers, 
die hun stem laten hooren of hun pen laten krassen, over 
aangelegenheden die de kunst raken. Ja, wel beschouwd doet 
tegenwoordig iedereen mee in het groote concert. t 
jonger  geslacht heeft natuurlijk '  het hoogste woord, daar 
erger  ik mij  volstrekt niet aan, dat is een gevolg van 
den overmoed der  jeugd, die wij  allen hebben gekend, 
maar zelfs de in de kunst vergrijsde meesters laten van 
hun hoog voetstuk hun stem nog hooren en, vreemd ge-
noeg, juist zij  praten hun mond voorbij  en bemerken dan 
met schrik, dat zij  al te openhartig hun mecning hebben 
gezegd. 

En bleven de kunstquaesties nu nog binnen de kunst-
kringen, dan zou het nog niet zooveel kwaad kunnen, maar 
de - en andere bewegingen hebben tengevolge, 
dat iedereen dc heilige vonk van het kunstgevoel in de 
diepste diepte zijns gemoeds voelt ontgloeien cn werke-
lij k ik moet bekennen, dat ik mij  niet in staat acht van 
dit verschijnsel de gevolgen te overzien. t meest in het 
oog vallend gevolg van de groote belangstelling in dc 
ideale dingen is wel de op bedenkelijke wijze toenemende 
adressenregen, die men telkens ziet losbreken, wanneer  e"ri 
quaestie van kunst, inzonderheid van bouwkunst aan de 
orde komt. n korten tij d schijnt men zich in allerlei krin -
gen een buitengemeene vaardigheid te hebben eigengemaakt 
in het opstellen van adressen. t lijk t wel machinaal 
te gaan, trouwens het moet ook niet zoo bijster  moeilijk 
zijn, om tusschen den gebrnikelijken aanspraak aan een 
of andere autoriteit en de woordjes ..hetwelk doende"  een 
aantal gemeenplaatsen aan elkander  te rijgen. n heeft 
cr  immers genoeg bij  de hand, zoodat men ook voor  een 
adres van tegenovergestelde strekking geen oogenblik ver-
legen behoeft tc zitten. 

k heb mij  al dikwijl s voorgenomen, die dingen niet 
meer  te lezen, maar  onwillekeurig, als men in een zaak 
eenig belang stelt, leest men ze toch zij  het ook vluch-
tig en men neemt toch iets in zich op van de waarheden 

als koeien, die tegenover  elkander  worden uitgewisseld,
toch per  slot kan men er  geen touw aan vast maken
met Faust uitroepen: „un d bin so klug als wie zuvor! ' 

Zoo is het mij  al herhaaldelijk gegaan, ik kan er  niet 
uit wijs worden, wat de menschen eigenlijk willen, ik bt: 
grij p niet wat men wil met de Paleizenquaestie, ik be-
grij p niet wat er  van de c moet worden, noch 
van die over  den . k dacht dat men in 

n g nu kalm een schouwburg zou laten bouwer 
door  Fellner  & r  op de oude plaats, maar  toen ik 
er  laatst nog eens geweest ben heb ik gezien, dat er 
nog niet met afbreken begonnen is, en wat ik nu deze 
dagen weer  in de couranten las over  een nieuw plan heef, 
mij  weer  geheel en al in de war  gebracht. 

e Prijsvragenquaestie wordt mij  ook al hoe langer  hoe 
duisterder. Na hetgeen de Permanente Prijsvraag-Commissie 
onlangs van verschillende zijden te slikken heeft gekregen, 
had ik verwacht, dat dit College al lang aan dc constitu-
eerende vereenigingen een kaartj e P. P. C. zou hebben 
gezonden, maar  zij  schijnt nog te bestaan en zal bij  de 
eerstvolgende gelegenheid wtel weder  gereed staan, om roet 
in het eten te gooien. 

t verwijt is niet van mij , ik draag die Commissie geen 
kwaad hart toe en meen, dat zij  een nuttige roeping tc 
vervullen heeft. t is misschien waar, dat zij  in de Sta-
dion-prijsvraag-aangelegenheid niet veel tact heeft aan den 
dag gelegd, maar  het verbaast mij  niet zoo erg, dat zij. 
bij  de Babylonische spraakverwarring in de kunstwereld, 
de kluts eens kwij t raakte. Zij  wandelt niet op rozen. Nu 
weder  hebben de collega's, die uitgenoodigd zijn, om ont-
werpen te maken voor  het l , haar  be-
leefd te kennen gegeven, dat zij  zich niet behoeft te be-
moeien met zaken, die haar  niet aangaan; nu stelt zij  aan 
de besturen der  constitueerende vereenigingen voor, dat 
deze nog een onnoozele' vraag tot de weerspannige col-
lega's zullen richten. t voorstel lijk t mij  ook geen be-
wijs van tact. Jan Stuyt is er  dan ook tegen, daar  hij  het 
niet wenschclijk achtte in het belang van de prijsvragen 
in het algemeen een al tc consequente actie te voeren. 

Op mijn eer, hij  heeft gelijk, als men al te consequent 
is blijk t ook al, in ons vrijgevochten land, regeeren niet 
mogelijk en er  zal nu toch wel niet veel meer  behoeven 
te gebeuren of de kaartjes P. P. C. worden verzenden. 

j  dunkt zij  zullen nu wel gereed liggen. 
r  ik kan mij  vergissen, er  is op de dingen, die 

men in de bouvvkunstwereld ziet al even weinig staat te 
maken als op het weer. t ons dus hopen, dat in beide 
wat opklaring komt en de hemel eens een tijdlan g van 
dreigende wolken bevrijd blijft . n komen wij  wellicht 
weder  wat tot ons zelf en laten de zaken zich wat vroolijkev 
aanzien, dan thans het geval is. t is beter, dat ik nu 
maar  eindig, want met pessimistische beschouwingen zijt 
gij  niet gediend en ik gevoel, dat ik daarin vervallen zou. 
als ik nu nog verder  schreef, dus tot een volgende gelegen 
heid. 

Al s steeds 
t. a. v. 

T V A N . 
 Augustus

beschermheerschap van het comité en van het congres te 
aanvaarden. 

t comité maakt verder  dankbaar  gewag van de samen-
stelling van het Eere-comité en is erkentelijk voor  de bereid-
willigheid, waarmede de uitnoodiging om daartoe toe te 
treden is aangenomen. 

Aan dit l Woningcongres zijn negen ande-
re voorafgegaan en wel: in  te Parijs, in  te Ant-
werpen, in  te Bordeaux, in  te Brussel, in
te Parijs, in  te , in  te , in  te 
i.onden en in  te Weenen. n steeds klimmende mate 
zijn de e Woningcongressen, waarheen door 
vele regeeringen officiëele vertegenwoordigers worden af-
gevaardigd, een vereenigingspunt geworden van hen die, 
als regeeringspersonen, leden van vertegenwoordigen-
de lichamen, deskundigen op verschillend gebied of 
belangstellenden, kennis wenschen te nemen van de wijze 
waarop zich buiten hun eigen land de woningtoestanden 
hebben ontwikkeld, de middelen tot verbetering der  volks-
huisvesting, die aldaar  door  overheid en particulieren zijn 
aangewend en de resultaten die daarmede bereikt zijn. 

t congres zal trachten werkzaam tc zijn ter  verbreiding 
van dc kennis omtrent het woningvraagstuk op tweeërlei 
wijze en wel vooreerst door  de behandeling van een aantal 
punten ter  vergadering en vervolgens dooT plaatselijk ken-
nis te nemen van hetgeen in Nederland in het belang der 
volkshuisvesting is geschied. 

e punten, die ditmaal zullen worden behandeld, zijn: 
. Verbetering van woningtoestanden op het platte land; 
. Verbetering en opruiming van ongezonde woningen; 
. Overbevolking van woningen; 
. Wettelijk e regeling der  stadsuitbreiding. 

c debatten hierover  worden voorbereid door  rapporten 
uit de verschillende landen, uit tc brengen door  hen, die 
voor  elk der  afzonderlijke punten bij  uitstek deskundig zijn. 

e rapporten zullen, naar  gehoopt mag worden, evenals 
die welke voor  vroegere oongressen zijn uitgebracht, blij -
vende waarde bezitten als bijdragen tot de kennis van wet-
geving en praktij k in de onderscheidene landen. 

t bezoek aan de plaatsen, die voor  de belangstellenden 
in het woningvraagstuk van beteekenis zijn, zal zooveel 
mogelijk zoo worden ingericht, dat de buitenlandsche congres 
leden op hun tochten tevens een denkbeeld verkrijgen van 
ele schoonheid die Nederland in stad en land aanbiedt. 

t behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat, ook bij 
het betrachten der  grootste zuinigheid, de uitgaven, die 
het congres zal medebrengen, niet onbelangrijk zullen zijn. 

t comité heeft te zorgen voor  het drukken van rappor-
ten en verslag (bij  het vorige congres waren dit twee boek-
dcelen van te zamen bijna  bladzijden) van program-
ma's, circulaires, enz. Een Nederland waardige ontvangst 
moet aan de vertegenwoordigers der  onderscheidene regee-
ringen en aan de overige bezoekers worden bereid. e 
kosten aan een en ander  verbonden, zullen, vermeerderd 
met tal van bijkomstige uitgaven, naar  zich laat voorzien, 

 bedrag bereiken, aanmerkelijk hooger  dan hetgeen ver-
kregen zal worden uit de subsidies, die, zooals het comtié 

met dankbaarheid constateert, van officiëele zijde in uit-
zicht zijn gesteld, cn uit de contributies der  congresleden. 

m heeft het comité zich reeds tot eenige belangstel-
lenden gewend met het verzoek om eene bijdrage ter  dek-
king van het geraamde (tekort te willen beschikbaar  stellen 
en het verheugt zich te kunnen rnededeelcn, dat bereids 
enkele giften zijn toegezegd, waaronder  één van f
dri e elk van  en één van f  Verdere versterking 
der inkomsten blijf t echter  dringend geboden, cn daarom 
spreekt het comité de hoop uit, dat nog velen bereid mo-
gen worden bevonden om finantieelcn steun te verleenen 
en zoodoende het welslagen van het congres tc helpen 
verzekeren. 

Voorzitter  van het voorbereidend Comité is de heer . 
. Fock, r  van . Algemeen Secretaris 

is dc heer . . J. Nieboer, n , van den Eynde-
straat  die bereid is aan belangstellenden nadere inlich-
tingen tc verstrékken. 

Aan dc Gemeentebegrooting van Amsterdam ontleenen 
wij  het navolgende : 

Voorgesteld wordt aan het Comité ter  voorbereiding van 
het in  te 's-Gravenhage te houden T i e n d e -
n a t i o n a l e W o n i n g c o n g r es f — subsidie te ge-
ven. 

t tc Weenen genomen besluit om het Tiende -
nationale Woningcongres hier  te lande te houden, moet 
mede worden toegeschreven aan het feit, dat dc directeur 
van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, die het te 
Weenen gehouden congres heeft bijgewoond, door  B. en 
W. gemachtigd werd de verklarin g af te leggen, dat dt>or 
hen het houden van het Xe e Woningcongres 
in Nederland en een bezoek van de deelnemers aan het 
congres aan Amsterdam op prij s zoude worden gesteld. 

e subsidie is echter  nog meer  gerechtvaardigd, wij l de 
meeste der  op het congres te behandelen onderwerpen, 
welke vermeld zijn in het „Programm e des questions", voor 
Amsterdam op dit oogenblik van groot belang zijn. 

Voorts wordt voorgesteld aan den Amstcrdamschcn 
Woningraad, voor  het, door  deze instelling ter  gelegen-
heid van het Woningcongres, uit te geven geschrift, waarin 
vermeld zal worden wat door  de gemeente cn particulieren 
ten behoeve van de verbetering der  volkshuisvesting te 
Amsterdam is verricht of wordt voorbereid, f — sub-
sidie toe te kennen. 

Op het programma van het Xe e Woning-
congres komt voor  een bezoek van de deelnemers van het 
congres aan Amsterdam ter  bezichtiging van woningen van 
verschillend type. t zal ongetwijfeld doelmatig zijn — 
zooals de ervaring elders heeft geleerd — om den deelne-
mers een samenvattend geschrift in een of meer  talen aan 
te bieden, waarin vermeld staat wat te Amsterdam door 
de gemeente en particulieren is verricht ten behoeve van 
de verbetering der  volkshuisvesting. r  niet alleen voor 
de deelnemers aan het congres, ook voor  ieder  die in 
het belangrijke vraagstuk der  volkshuisvesting belang stelt, 
zal het geschrift waarde hebben. 

Xe Internationaa l Woning-Congres . 
's-Gravenhage, September

n 8en September  en volgende dagen zal, krachtens 
uitnoodiging daartoe gedaan door  de Nederlandsche -
rin g en door  het Gemeentebestuur  van 's-Gravenhage, het 

l Woning-congres voor  de eerste maal in Neder-
land bijeenkomen en wel in de gemeente 's-Gravenhage. 

t Nederlandsch comité, dat, in samenwerking met her 
te Brussel gevestigde bestendige comité der l
Wbningcongresscn, de voorbereiding van dit congres hee!t 
ter  hand genomen, kan in de eerste plaats met groot' -

erkentelijkheid vermelden, dat Z. . . Prins k di f 
Nederlanden zich wel bereid heeft willen verklaren het 

De vernielin g der Duinen . 
Onder het onrustbarend opschrift „Gevaarlijk e roofbouw" 

estigde dezer  dagen de e Courant"  de aandacht 
op het roekeloos vernielen van de natuurlijk e zeewering 

an s kusten, waarin een gevaar  schuilt voor  's lands 
eiligheid en dat nagenoeg uitsluitend geschiedt uit winst-

bejag door  enkelen, ten koste van het algemeen belang. 
Naar  de . Ct."  mededeelt werd onlangs in enkele 

'laden de aandacht gevraagd voor  deze aangelegenheid. 

t schijnt wel onze opmerkzaamheid te zijn ontgaan, maar 
nu wij  hier  een zeer  lezenswaardig hoofdartikel vinden, 
waarin de zaak wat uitvoeriger  beschouwd wordt, komt 
het ons niet alleen nuttig maar  ook noodig voor, daaraan 
meerder  bekendheid te geven. e zaak is inderdaad van 
genoegzaam belang, om er  eens over  te denken. n maakt 
zich tegenwoordig warm over  dingen van heel wat min-
der beteekenis. Wij  nemen daarom het pleidooi voor  het 



behoud van hetgeen nog tc behouden is hier  onverkort 
over, er  staat werkelijk niets te veel en niets te weinig in. 
gelijk den aandachtigen lezer uit het hier  volgende blij -
ken kan. 

* * 
't s iets dergelijks als het op groote schaal omhakken 

van dc bosschen, waarmede het grootste deel der  Aarde 
eenmaal overdekt was. maar die de beschaving (?) uitroei' 
de. met *t gevolg, dat heele landstreken onbewoonbaar  wer-
den door de klimaatverandering. 

r  in ons land is 't nog veel erger. r  graven wc, 
(.m luttele guldens gewin, dc duinen af, die de natuur 
in duizenden jaren heeft opgeworpen en waarachter -
land zich langzamerhand kon „ontwoekeren aan dc baren", 

zooals de dichterlijk e uitdrukkin g luidt , — aanslibben, 
bezinken en een rijke n woonbodem vormen, veilig voor 
de zee. 

Een r  behoeft nog niet oud te zijn om zich 
uit zijn jeugd te herinneren dat zijn stad tegen de duinen 
aan lag. Waar nu het Bronovo-gasthuis staat begon 't al 
en een geliefkoosde wandeling. was 't, van daar te gaan 
naar de Beeklaan, „cle Afzanding"  om. 

 Afzanding. zoo noemde 't vorige geslacht de stads-
grens van dat heerlijk mooie kindschap, dat nu door
nieuwe stad is teruggedrongen tot halfweg  en 
weggegraven tot vlak bij  de zee. r  liggen, aan de overzij 
van het Ververschingskanaal, nog de schamele overblijf -
selen van die prachtige natuurdijken , krachtiger en ver-
trcuwbaarder  schuts tegen de Noordzee dan de grootste 
werken van onzen wereldvcrmaarden Waterstaat:.— over-
blijfselen, waarvan eerlang weer een deel zal worden afge-
knaagd om een terrein tc nivellecren voor den eersten 
Gemeentelijken woningbouw, die zich tot rakelings aan de 
zeesluizen zal uitstrekken en dan alweer ook op dat punt 
Onze onbetaalbare zeewering, de stad nu nog beschermend 
tegen watergeweld cn westerstormen, zal doen verminderen 
tot een smalle strook. 

Zoo wordt n g snel een open stad aan de zee-
zijde, — open voor  meer te duchten vijanden dan die, waar-
tegen een fort zou moeten worden gebouwd aan de haven. 

En wat hier  geschiedt, dat gebeurt ook op een aantal 
andere plaatsen in onze Xederlandsche duinstreek. Alleen 
de behoefte aan duinwater  voor de bevolking der  aan de 
zeezijde gelegen groote steden is nog een rem tegen dat 
roekeloos bedrüjif . Waar de hebzuchtige mensch xnaar  even 
zijn kans schoon ziet om, ten koste van het algemeen be-
lang, geld te maken uit de meesterwerken der  natuur, 
worden de duinen weggehaald; afgegraven door  bouwgrond-
maatschappijen, die nu  io en  gulden per  meter 
'maken van terreinen, welke een halve eeuw geleden nauwe-
lijk s per  hectare  gulden waard waren, — of weggevoerd 
in eindelooze zandtreinen. waaraan een ondernemer van 
zandlcverantie eenige duizenden verdient om elders grond 
op te hoogen voor  bouwondernemingen. 

g dat zoo voortgaan ? 

En denkt er  niemand aan de ernstige gevolgen, die dat 
vernielen van onze natuurlijk e zeedijken weldra voor 's lands 
veiligheid hebben zal ? 

't s alsof — hoe ondenkbaar 't schijnen moest het 
antwoord op deze laatste vraag ontkennend moet luiden. 

Want toen onlangs  de g de vraag was ge-
richt , of deze niet het oogenblik gekomen  haar 
beschermende hand over 's lands duinen uit te strekken, 
teneinde te wak-en voor dat  bezit, vernamen wij 
uit het  alleen, dat het overdrawn van hei dum-
i n er  aan het departement van w een vraagstuk 
is. dat  eheerscht wordt door de wenschclijkhcid, hier  en 
daar. van  die zandgronden. 

Zeker een eveneens belangrijke zaak. r  onbeduidend 

toch in verhouding tot de andere, veel grootere belangen, 
die — om van de aesthetischc zijde der  zaak nog te zwij 
gen — al sedert lang moesten geleid hebben tot een wet 
telijken maatregel, waardoor  zeewering en drinkwatergebied 
verder  afdoende beschermd worden tegen vernietiging door 
bouwspeculanten en zandkoopers. 

't s er  mede als met een verwant bedrijf , waartegen 
eveneens reeds jaren ernstig is gewaarschuwd, maar dat 
onze , ter  wille van eenige kalkfabrikanten , even-
zoo laat begaan: het op groote schaal wegsleepen van do 
schelpen van onze zeekust. 

Overoud is het gezegde, dat iets als droog zand aaneei 
hangt — d. w. z. hoegenaamd geen samenhang heeft. r 
een weet dat. En ieder  weet ook, of kan althans weten 
dat 't de schelpen zijn, door de zee met 't zand tegen d̂  
duinstrook opgeworpen, die aan de duinen haar  vastheid 
en weerstandsvermogen geven, omdat die schelpkalk het 
cement fis, waardoor het droge zand vastheid krijgt . 

Jaren achtereen is daarom, met name door den heer 
Oosthoek te Scheveningen, aangedrongen op maatregelen 
tegen het schelpenvisschen aan de gedeelten van het zee 
strand, waar  elke storm van eenigszins hevigen a.ird
zaglijke. massa's duin wegslaat en in de golven doet weg 
zinken. r  zelfs een ernstig onderzoek van de bewering, 
dat dit in hooge mate wordt bevorderd door het weghalen 
van dc schelpen, — indien zulk een onderzoek dan nog 
noodig ware om die bewering te bevestigen, — bleef ach-
terwege. e aandrang, toch enkel in het algemeen belang 
uitgeoefend, werd geen aandacht waard gekeurd, naar
schijnt. Van een ernstige overweging bleek althans nooit. 
En de schelpkalkbrandcrs gingen voort, bij  duizenden hec-
toliter s schelpen tc onttrekken aan het duinzand; en de zee 
ging ongestoord voort, duinen af te knagen, zo tdat dr 
mensch kostbare boulevards bouwen moest om het langzaam 
invreten van de zee te stuiten en te zorgen, dat de reeks 
gebouwen op den uitersten rand der  .voormalige duinen 
niet werd ondermijnd en in de golven verdween. 

En zoo vernam men dan nu weer, dat een aannemer 
van zandlevering voor den tij d van dertig jaren het recht 
had verkregen, ergens aan de zeekust weer een uitgestrekt 

duinterrei n  te graven  het materiaal dier  aldus ge-
sloopte zeewering te vervoeren naar het binnenland, pin 
er  spoorwegen mede te bouwen en bouwterreinen in veen-
streken mede op te hoogen. 

r  — zal men zeggen — voor 't bouwen van spoor-
wegen en 't bewoonbaar  maken van lage polderterreinen 
om onze steden is zand onmisbaar. Wat 't zwaarst is moet 
'tzwaarst wegen. t tijd , komt raad: als er  drinkwater -
nood mocht ontstaan, dan zal de wetenschap wel het
vinden om er  zonder  duinen aan te komen; en wordt de 
zeewering gevaarlijk zwak, dan is onze Waterstaat
genoeg om kunstdijkwerken te maken. 

't s zoo. Terwij l de menschen aan 't uitrekenen waren, 
dat er  nog maar  voor  of  jaren steenkolen in 
den schoot der  aarde schuilen, was de ingenieurswetenschap 
al bezig om petroleum bruikbaar te maken voor  't drijven 
van motoren en aldus de steenkolen, gedeeltelijk althans 
te vervangen. Als dc nood aan den man komt zullen we 
dan cok waarschijnlij k wel een bruikbaar  middel hebben 
gevenden om zeewater  te destilleeren en op groote sen; tl 
voor  drinken geschikt te maken; en de Scheveningse
boulevard was wel duur, maar  houdt 't tegen de storm-
vloeden. 

r  een andere vraag is 'ttoch, of werkelijk de be-
 aan het duinzand voor  spoorwegen en bouwterrein 'O 

wel 't zwaarst weegt tegenover de toch onmiskenbare ge-
varen en nadeelen. 

Want inderdaad komt dit neer op een kwestie van 
geld. e rekening is bier  in cijfers op te maken: wat 

'komt duurder  voor  onze samenleving uit, de duinen opge-
bruiken en dan later  kostbare werken maken  ze te 
\crvangen, of ze laten bestaan cn het benocdigde zand 
\ an elders halen ? 

t voordacht spraken we nl. van dc dringende be-
hoefte aan duinzand. 

s 'ti s aan niemand onbekend, dat er, behalve de 
1 uinzoom, nog zand in enormen overvloed in ons land 
aanwezig is. 

r  in Xederland nog  hectaren woeste grond: 
e  in Brabant  in Gelderland  in 

 ivcrijsel -duiziend hectaren, cn verder in de andere pro-
v incies kleinere uitgestrektheden. t is ongeveer  alles

 Trouwens, dc geheele ondergrond van ons land is, 
in de diepte, zand. t vaste gesteente, waarop dat zand 
door de zee en door de gletschcrs in den ijstij d is afge-
zet, ligt bijna in heel Xederland op zeer  groote diepten: 
en de uit de rivieren er  op bezonken kleilaag en door 
den plantengroei in overoude tijden gevormde veenlagen 
zijn betrekkelijk dun. r in  geval: de -duizend 
hectaren zandgrond aan dc oppervlakte zijn. zooals wij  zei-
den, voldoende om duizenden jaren lang materiaal te leve-
ren voor de in verhouding nietige behoefte aan ophoogings-

t wij  de duinen laten afgraven, in plaats van het 
/.and uit , Gelderland en Brabant te halen, is dan 
1 ok eenvoudig een kwestie van geld. 't s gemakkelijker 
1  geedkoopcr, duinen af te graven, die op geringen af-
stand liggen, dan de Geldersche of e heide, die 
ver af is. 

Ziedaar dan ook het rekenkunstige vraagstuk, dat is op 
te lessen: wat op den duur  goedkooper  uitkomt , de roof-
1 xploitatie van onze kostelijke zeewering, of het benutti-

 van de  hectaren woeste zandgrond, die onge-
i l er  renteloos ligt, wachtende op een doelmatige exploi-
tatie. 

Vcor de aannemers van zandlevering is de roofbouw 
/.ekcr  't voordeeligst. 

r  hun belang mag niet in aanmerking komen, als 
het algemeen welzijn door hun bedrij f in gevaar  raakt. 

m schijnt 'tons dringend noodzakelijk te worden, 
dat de afdeeling , die reeds zooveel goeds heeft 
gedaan voor ons land, ook dit vraagstuk in zeer  ernstige 

 neme en met eenigen spoed de wetgever dan paal 

en perk stelle aan de roekelooze vrijhei d om de laatste 
overblijfselen van s duinzoom te vernielen. 

Er is niet lang meer te dralen, dunkt ons. 

* * 
Xa hetgeen wij  ter  inleiding van het  aan-

voerden zal men wel niet verwachten, dat wij  hieraan
uitvoerige beschouwingen zullen vastkneopen. Op sommige 
beweringen van den schrijver  is misschien wel iets aan te 
merken, maar wij  behoeven niet te verhelen, dat de strek-
king van zijn betoog onze volle sympathie heeft. n 
hebben wij  terloops gewezen op de te verwachten schade-
lijk e gevolgen van een ondoordacht, op groote schaal, af-
graven van onze duinen zooals men dat op vele punten 
van de kust en wel in het bijzonder bij  's-Gravenhage kan 
waarnemen. n schijnt daar  geen heuveltje zoo groot als 
een molshoop tc dulden en een onuitroeibaren hekel te heb-
ben aan alles, wat zich maar eenige centimeters boven 
het platte vlak verheft. Bij  het lezen van den naam -

 zou men kunnen denken aan een villapark in dc dui-
nen, waar  parti j  getrokken was van het hoog cn laag, 
om iets moois te krijgen, maar niets van dat alles. d 
is even vlak als de polderwijkcn en het effect van eenigs-
zins geaccidenteerd terrein moet men zoeken in de oude 
stad op den  en in de Parkstraat. 

t nivellceringssysteem heeft ook practische  ee-
. dat willen wij  wel toegeven, waar  bouwgrondexploitatie 

hoofdzaak is cn overwegingen van mooi of minder  mooi pas 
in de tweede of derde plaats komen. r dat het gevaar, 
dat ontstaat door het afbreken van den beschermenden 
duinzoom, voor het daarachter  liggende niet denkbeeldig 
is dat moest de ondervinding ons nu toch, dunkt ons, 
al geleerd hebben. c kaart van Zeeland kan ons te dien 
opzichte vesl te denken geven, maar de r behoeft 
die niet eens ter  hand te nemen. Wat reeds een kleine Opening 
kan teweeg brengen heeft hij  al jaren lang kunnen waar-
nemen bij  de doorgraving van het Ververschingskanaal. 
daar wil geen boompje meer  groeien en zou het wel heel 
erg dwaas zijn, wanneer men eenig verband zocht tusschen 
de ongekende woede van de Westerstormen der  laatste 
jaren en het feit, dat 's-Gravenhage thans aan de zeekant 
bijkans geheel openligt ? Wij  gelooven het niet evenmin als 
het ons totaal onmogelijk voorkomt, dat onverwacht een 
vloedgolf, spottend met alle berekeningen onzer  ingenieurs, 
z'ou kunnen inbreken en verwoestingen aanrichten, waarvan 
wij  ons eenvoudig geen denkbeeld kunnen vormen. 

Volkshuisvestin g te Rotterdam . 
e gezondheidscommissie te m heeft  Juli tot 

den raad der  gemeente een uitvoerig adres gericht, waaraan 
dcor de ,..\. . Courant"  het volgende wordt ontleend: 

Bij  haar  schrijven aan heeren burgemeester  en wethou-
ders d.d.  Juli  betreffende de voorziening in de 
behoefte aan huisvesting van de uit het Zandstraatkwartier 
uit hunne woning verdreven bewoners, heeft de gezond-
heidscommissie zich onthouden van het aanwijzen van ter-
reinen, die naar  hare meening, ter  voorziening in de steeds 
ocnemende behoefte aan goedkoope woningen, voor be-
bouwing in aanmerking zouden komen. 

Zij  heeft zich echter  bereid verklaard daaromtrent een 
aitvoerig advies uit te brengen voor het geval, dat dit door 
iet college van B. en W. op prij s gesteld mocht worden. 

Xu sindsdien een jaar  verstreken is zonder dat nog door 
5. en W. bij  den raad voorstellen zijn ingediend, meent 
le commissie de vrijhei d tc mogen nemen harerzijds het 
olgende onder 's raads aandacht te brengen. 

Zi j  vindt daartoe te meer  aanleiding in de leerzame resul-
taten, die de bij  de volkstelling van r

verzamelde gegevens van de woningstatistiek hebben op-
geleverd. 

Uit de vergelijking van deze gegevens met die op -
cember  en met die betrekking hebbende 
op de drie andere steden boven  zielen. .Amster-
dam, n , Utrecht, blijk t wel, hoe belangrijk -
terdam op woninggebied bij  deze drie steden achterstaat, 
cn hoe belangrijk het bij  deze in het laatste decennium 
is achtergebleven. 

Zoo iets dan zijn deze cijfers een sprekend bewijs, dat 
het meer dan hoog tij d is, dat de oplossing van het 
woningvraagstuk, de verbetering van de woningtoestanden 
tc , eindelijk met ernst, voortvarendheid en be-
leid worde terhand genomen. 

Bij het nagaan van ongunstige  in deze 
gemeente werd de aandacht der  gezondheidscommissie ge-
vestigd  dc onhygiënische bebouwing van het terrein 
gelegen tusschen den Crooswijkschcweg en de -
kade, ingenomen door dc volgende straten: , 
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Een ingesteld onderzoek toonde aan, dat dit complex 
een belangrijk aantal slechie woningen bevat, dat, behou-
dens uitzonderingen, de algemeene toestand als beslist on-
ivoldoende moet worden beschouwd, en dat geleidelijke ver-
betering door  herbouw tengevolge van bijzondere omstan-
digheden niet mogelijk is; klachten over  vocht, stank, on-
gedierte zijn veelvuldig en zouden nog veel talrijke r  zijn, 
indien niet dikwijl s klachten werden ingehouden uit vrees 
voor  dc mogelijke gevolgen: opzegging van de huur. 

n de eerste plaats bestaat het overgroote gedeelte — 
behoudens de bovenwoningen van de verdiepinghuizen, voor 
zoover  de verdiepingen van de eene naar  de andere straat 
doorloopen — uit z.g. rug-aan-rug woningen, die bovendien 
nog zeer  onhygiënisch ingericht zijn. n een aantal toch 
is de keuken tegen den achterwand van de woning aan-
gebracht en dus (immers het zijn rug-aan-rug woningen) 
donker  en niet behoorlijk te ventileeren. n be-
vinden zich in een aantal dezer  keukens slaapplaatsen, 
waarin dus ook nimmer voldoende licht en lucht kan door-
dringen. 

Een slaapplaats in een niet te ventileeren keuken moet 
als hoogst ongezond worden aangemerkt. 

n de 'keukens, die aan den voorgevel gelegen zijn, ont-
breken slaapgelegenheden, zoodat in alle éénkamerwonin-
gen, behoudens die welke de zeer  onhygiënische achter-
keukens hebben, van scheiding des nachts van ouders en 
kinderen, en deze laatste naar  de geslachten, geen sprake 
kan zijn. 

t geheele complex is op particulier  terrein gelegen, 
de straatverlichting en het onderhoud van de straten zijn 
zeer  onvoldoende, de ligging laag. n.1. van  tot . 
beneden , het onderhoud van vele woningen laat alles 
te wenschen; een aantal panden is niet direct maar  tezamen 
op de waterleiding aangesloten. 

e hoofdriolen in de straten liggen tengevolge van de 
lage ligging van die straten vri j  diep, waardoor  een goede 
spuiing zeer  bemoeilijkt wordt, hetgeen blijk t uit de steeds 
gevulde en stank verspreidende straatkolken, terwij l daar-
enboven de staat van onderhoud bij  die van de gemeente-
riolen ten achter  staat. 

Vooral echter  laten de huisrioleeringen veel te wenschen. 
Zij  zijn aangelegd in een tijd , dat de sanitaire begrippen, 
zooals die thans algemeen worden gehuldigd, vrijwel on-
bekend waren, waardoor  de bouwverordeningen uit dien 
tij d de met 'zorg samengestelde bepalingen op dit gebied, 
welke de tegenwoordige verordening bevat, misten. t 
toezicht op den aanleg bleef dus bijna geheel achterwege, 
en dientengevolge laten deze leidingen alles te wenschen. 
Waar nu met het oog op het tegengaan of voorkomen van 
ziekten een groot hygiënisch belang gelegen is in het op 
onschadelijke en vlugge wijze afvoeren van faecaliën, enz., 
zou reeds om deze reden dit complex voor  afbraak in aan-
merking komen. 

e Vereeniging tot Bestrijding der  Tuberculose acht vele 
dezer  woningen zóó ongezond, dat zij  aan daarin gehuis-
vesten, die zich voor  hulp bij  haar  bureau aanmelden, 
sterk aanraadt in een ander  kwartier  een meer  hygiënische 
woning te zoeken. 

Tengevolge van het ontbreken van normaalcijfers voor 
de frequentie van tuberculose in stadscentra, is niet met 
juistheid aan te geven, hoeveel ongunstiger  de toestand 
van deze wijk in vergelijking met andere stadsgedeelten is. 

e uitkomst van het door  ons naar  de frequentie van 
deze ziekte ingesteld onderzoek meenen wij  — ook omdat 
de mededeelingen van de bewoners niet geheel zonder  voor-
behoud kunnen worden aangenomen en controle daarop niet 
doenlijk bleek — achterwege te moeten laten; slechts kun-

nen wij  mededeelen, dat de leden onzer  commissie, dit 
een onderzoek ter  plaatse instelden, getroffen waren dooi 
het groote aantal gezinnen, waarin volgens eigen verklarin , 
tuberculose voorkwam. 

Aan den allereersten eisch voor  de bestrijding en dc 
prophylaxe van dc tuberculose, zuivere lucht, voldoend 
luchtverversching, is in de rug-aan-rugwoning niet te vol 
doen. 

Een belangrijk deel der  woningen staat bij  de categorii 
bewoners, die op de huren die daar  gelden zijn aangewezen 
in slechten reuk. 

n woont er  omdat men elders geen huisvesting 
kan vinden. e mutatie is aanzienlijk (bijna de helft dc; 
bewoners woonde er  bij  de opneming korter  dan  jaar 
en het percentage der  leegstaande woningen is in verhott 
ding tot dat over  de geheele stad zeer  hoog. 

t percentage bedroeg op  Apri l  pet., terwij . 
dat blijkens het jaarverslag van den directeur  der  bouw 
poiiti e over  voor  deze soort woningen  en daai 
beneden) in Apri l  voor  de geheele stad slechts
pet. bedroeg, een percentage, dat tengevolge van de afbraak 
van de Zandstraatbuurt thans nog belangrijk minder  moe: 
zijn. 

Ondanks dien deels onvoldoenden, deels treurigen toe 
stand, stegen de huurprijze n in de laatste jaren niet onbc 
langrijk . 

Blijken s de in  verzamelde gegevens waren daar 
toenmaals aanwezig  woningen  f  en lager, than-
geen enkele (afbraak had niet plaats); toen  tusschen 
f  tot f  thans ; destijds  van f  tot f
thans  daarentegen van  tot  in
thans

t geheele complex, na aftrek van de bestaande be 
trckkelij k nieuwe bebouwingen aan e cn 
Crooswijkscheweg, beslaat een oppervlakte van ongeveer 

2 . 

e huizen zijn zonder  uitzondering rug-aan-rug gebouwd 
Er komen daarin voor  woningen van  en lager 
huur  en bovendien  winkels en cafés niet in deze sta-
tistiek opgenomen. 

Niet onderzocht zijn  woningen, die ten tijd e van de 
opneming onbewoond waren en  tengevolge van herhaalde 
afwezigheid yan de bewoners. 

Blijven over  woningen, alle beneden de f  hum 
met een bevolking van  bewoners. 

e  woningen zijn te verdeelen in  één- en
tweekamerwoningen. Van de  éénkamerwoningen hebben 

 een donkere achterkeuken, waarvan  met en  zon-
der slaapplaats;  hebben een voorkeuken, alle zondi i 
slaapplaats. Van deze  woningen hebben  één slaap 
plaats,  twee slaapplaatsen in hetzelfde vertrek gelegen 
en  twee slaapplaatsen, waarvan één in het bovengenocm 
de donkere achterkeukentje. 

n  van de  woningen is de afscheiding van 
ouders en kinderen en van deze laatsten naar  kunne ni
mogelijk; in de overige  alleen door  het beslapen van 
een in alle opzichten slechte slaapplaats. 

e  éénkamerwoningen worden bewoond door
volwassenen en  kinderen, totaal  de  tweekanu 
woningen door  volwassenen en  kinderen, totaal

n tegenstelling met de meeste andere krotbuurte n is 
geleidelijke verbetering, door  afbraak en herbouw, zij  h
ook op den langen duur, uitgesloten, omdat voor  elk d r 

perceelen afzonderlijk herbouw met inachtneming van de 
voorschriften der  bouwverordening onmogelijk is. Zij  zijn 
te ondiep om na aftrek van de minimum  meter  volgcns 
artike l  voor  nog eenigszins loonende bebouwing in aan-
merking te kunnen komen. Bovendien zouden eisehen van 
ophooging, rioleering, enz. gesteld moeten worden, waara. n 

niet kan worden voldaan zonder  medewerking van alle 
eigenaars. 

Een herbouw in massa kan alleen de oplossing bren-
gen, maar deze is, gezien het groote getal eigenaren, vrij -
wel uitgesloten. 

t staat dus vast, dat op verbetering niet mag worden 
 erekend; wel is verergering van den toestand tc wach-

ten, tenzij  de gemeente krachtdadig ingrijpt . e kan dat 
doen, door  met toepassing van de middelen, die zij  als 
overheid it er  hand kan nemen, de eigenaars te dwingen het 
geheele complex in behoorlijken toestand te brengen (ver-
lichting, orphooging, rioleering, enz.) cn kan bij  niet voldoe-
ning aan hare eisehen de verbinding met den openbaren 
weg afsluiten. Zij  kan echter  ook het geheele complex ont-
eigenen en voor  afbraak bestemmen ten einde daardoor  een 
radicale verbetering aan tc brengen. Vroeger  of later  zal 
zulks toch moeten geschieden. 

Onze commissie meent, dat het oogenblik gunstig is om 
o n v e r w ij  1 d tot onteigening, afbraak en herbouw te be-
sluiten, omdat haar  gebleken is, dat de volkshuisvesting 
daardoor  in meerdere opzichten zóu worden gediend: 

a. door  opruiming van een omvangrijke krottenbuurt ; 
b. door  de beschikking te verkrijgen over  een gunstig 

gelegen terrein voor  den aanbouw van woningen in be-
scheiden huren, waaraan het gebrek hier  ter  stede met 
den dag nijpender  wordt. 

j  geleidelijken ombouw zou niet alleen het grootste 
deel der  tegenwoordige bewoners, voor  zoover  zij  daar-
voor  in aanmerking komen, terzelfdc plaatse opnieuw huis-
vesting vinden, maar  bovendien blijf t bij  oordeelkundige be-
bouwing voldoende terrein over, teneinde, hetzij  door  meer-
deren aanbouw van goedkoope woningen voor  groote ge-
zinnen, hetzij  door  aanbouw in andere richting , een aantal 
personen, voor  wie behoorlijke huisvesting nagenoeg niet 

 te verkrijgen is, onder  dak te brengen op een punt, 
dat althans voor  een deel der  bevolking, als niet te ver 
afgelegen kan worden beschouwd. 

Ten bewijze hiervan strekke het volgende: 

e oppervlakte van het terrein beslaat ongeveer
; de breedte bedraagt ongeveer , de lengte on-

geveer . 
Op deze zelfde oppervlakte van . zouden met 

een bouw van panden, bevattende woningen gelijkvloers cn 
met twee verdiepingen in éénkamerwoningen, maar  dan 
hygiënisch ingericht en voorzien van afzonderlijke aan de 
buitenlucht uitkomende slaapkamertjes, veel meer  bewoners 
goede huisvesting kunnen vinden. 

s denkt men zich in de lengte drie straten respec-
tievelijk  en . breed, dan blijven bouwblokken 
over  van  en . Neemt men aan een open 
ruimt e ter  diepte van . aan de achterzijde van elk 
pand (de bouwverordening eischt voor  een bebouwing als 
waarvan hier  sprake is slechts ) dan verkrijg t 
men achtereenvolgens  te bebouwen terreinen strekkende 
van Noord naar  Zuid en respectievelijk  Q\, 
g\ en Q\ diep, te zamen groot ongeveer 2 . r  hy-
giënisch zou het ongetwijfeld zijn de straten in de richtin g 
Noord—Zuid te traceeren, waardoor  voor  iedere woning 
het noodige directe zonlicht wordt verzekerd; daarmede 
zou onteigening en afbraak van eenige panden in Croos-

 en t gepaard moeten gaan.) 

Als norm aannemende 2 . als benoodigde grond-
oppervlakte voor  éénkamerwoningen met ,  of  geschei-
den slaapgelegenheden bij  een bebouwing van gelijkvloers 
met twee verdiepingen, in voldoende schakcering, dat zij 
gi legenheid geven tot behoorlijke huisvesting van de over-
g'oote meerderheid der  tegenwoordige bewoners, dan zou-
d"n op dit complex rond  dergelijke woningen kunnen 
gebouwd worden, waarvan b.v. ongeveer  pet. komen 

met één,  pet. met twee en  pet. met drie slaapplaat-
sen, biedende huisvesting aan  bewoners. 

Wi j  geven deze eenvoudige berekening uitsluitend om 
te doen zien, wat op dit terrein gebouwd zou kunnen 
.worden aan woningen, in menig opzicht gaande boven den 
minimum-eisch door  de Bouw- en Woonverordening gesteld, 
dus die geacht kunnen worden gedurende vele jaren aan 
hier  ter  stede te stellen eisehen tc voldoen. e bovenbe-
doelde woningen kunnen voldoende slaapvertrekjes bevatten 
voor  scheiding van dc bewoners naar  het geslacht en naar 
den leeftijd. 

(Slot volgt .) 
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E  No. e f a b r i e k der  N.V. Electrotechnische 
, vooiheen Willem Smit &  Co. g tot het bezoek aan die 
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tuig- en Scheepsbouw en voor  Electrotechniek op  September  door 

. A . . Nijlan d c.i., met afbeeldingen. 
e l ei d am aan het Zuiderhoofd te k van , door . van 

Oordt c.i., met afbeeldingen. 
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e r  - u i t b o u w. 
r  den heer . van p te Scheveningen. is een open brief gericht 

aan B. en W. en de leden van den raad van Amsterdam, inzake den -
uitbouw. 

n bespreekt de heer  v. p twee oplossingen welke in deze 
aan de hand zijn gedaan. e eerste ervan, strekt, om in het hoofdgebouw 
van het rijksmuseum ten behoeve van de schenkingen van den heer  en mevrouw 
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, plaats in te ruimen door  verwijderin g van de niet aesthetische schil-

derijen. n verband hiermede herinnert de schrijver  er  aan, dat het echtpaar 

r  indertij d alleen zaal n".  gelegen in den uitbouw, geschikt achtte 

wat aangaat het licht . 
e ruimt e was echter  onvoldoende; daarom werd aangegaan tot den thans 

bestaanden w welke in  is gopend en de schenkingen van 
 tengevolge had. vertegenwoordigend eene handelswaarde van 

 a  ton.  heer van p voegt aan deze herinnering o.a. toe: 
,.hij , die zich de moeite wil gestroosten om ter  plaatse bovengenoemde zaal 
no.  te vergelijken met de zalen in het hoofdgebouw eenerzijds en ander-
zijds met de zalen nrs.  van de.i bestaanden , 
zal, als hij  heeft een coloratisch oog en onbevoordeeld is. ontwaren, dat 
eerstgenoemde zaal als schouwzaal voor  schilderijen goed is. de voorzegde 

n zeer  goed en die in het hoofdgebouw daarentegen onvol, 
doende". 

„Piëtei t  eerbied jegens onze groote kuns  doen den heer en me-
vrouw r  naar  streven hunne werken geplaatst te zien in zalen waar 
zij  goed tot hun recht komen ; daarom is het niet wel aan te nemen, dat 
zij  oplossing zullen aanvaarden, welke hun onvoldoende zalen zou ver-
schaffen in stede van de zeer  goede, welke zij  eensdeels reeds hebben en 
die zij  anderdeels verwachten van den bestreden verderen uitbouw, zij  zullen 
daartoe te minder  bereid zijn sedert dr. Cuypers hen, na eene persoonlijke 
bespreking en daarop gevolgde gezette overweging zijnerzijds, schriftelij k ken-
baar heeft gemaakt zich !e vereenigen met de zienswijze dat „een offer  ge-
bracht moest worden"  (n.1. de verdere uitbouw) „omdat daardoor een aan-
winst kon verkregen worden, welke tegen het offer  ruimschoots opwoog. 

Ook de tweede der  voorgestelde oplossingen, te weten het bouwen van 
een nieuw museum op het terrein naast het veiligheid-museum aan de Jo-
hannes Vermeerstraat, ontraadt de schrijver. r  de heer  en mevrouw -
ker bovenlicht noodig achtten, evenals in de bestaande , zou 
de voor  hunne schenkingen bestemde localitti t in evenbedoeld museum 
naar  verluidt op de vierde verdieping komen. 

e plaatsing in de hanebalken zoude onaangenaam zijn voor de bezoekers 

en buitendien ongewenscht in geval van brand, waarmede in het ondeihavig 

geval rr.eer  rekening gehouden dient te worden, mits het museumgebouw 

onder  ander  beheer  zou stcan. dan het daaraan belendende veiligheidsmuseum. 

a schtijft de heer van p o.a. nog:  bestaat tegen de 

tweede oplossing nog een ander  meer  objectief bezwaar  van zeer  overwegenden 

aard. 
Bij het ontwerpen en uitvoeren van het m is niet het noodige 

terrein voorbehouden voor  vergrooting en daaraan zijn te wijten de moei-
lijkheden, welke thans bij  deze d worden ondervonden. 

e bezwaren, doch in veel sterker  mate, bestaan tegen het nieuwe 
museum aan de Joh. Vermeerstraat, vermits daarbij  voor  latere uitbreidin g 
volstrekt geen terrein is gereserveerd. Aanvaarding der  tweede oplossing 
zou z. i. die betreurenswaardige bezwaren binnen afzienbaren tij d opnieuw doen 
verrijzen en dan nog in acuter  vorm. 

e n i e u we S c h o u w b u rg te ' s - G r a v e n h a g e. 

e n Jurriaan . Bourdrez,  Sandick, Barnet , 
s en Streng stellen den d voor, het volgende besluit te nemen : 

1°. Niet over te gaan tot het bouwen van een nieuwen schouwburg op 
de plaats van den bestaanden aan den n Voorhout; 

 nieuwen schouwburg te bouwen op een gedeelte van het terrein 
gelegen aan de Stadhouderslaan, vroeger  behoorende aan de Bouwgrond-

j  «Zorgvliet», thans gemeente-eigendom. 

n de Toelichting wor.lt gezegd : 
t wil den voorstellers voorkomen, dat dit geheel parallel loopt met 

de wenschen en eischen, die de Schouwburgcommissie immer en terecht 
heeft gesteld aan de ligging en den bouw van een nieuwen schouwburg 
voor  onze stad. 

 weigering van Gedeputeerde Staten vau Zuid d tot goedkeuring 
van het , dd.  Juni  tot den aankoop van den grond 
voor den bouw van  nieuwen schouwburg aan het verlengde van de 

e is oorzaak geweest, dat het voornemen van de Schouwburg-
commissie om een nieuw theater  te bouwen op een geheel vri j  terrein 
schipbreuk heeft geleden. 

t plan een nieuwen schouwburg te bouwen op de plek van den 
bestaanden moet dan ook niet anders worden beschouwd dan een uiterste 
poging waartoe de Schouwburgcommissie met tegenzin is moeten komen, 
om alsnog tot den bouw van een nieuw theater  te kunnen overgaan. 

s wethouder . y zeide  Juni  zoo kort , maar ook zoo 
kernachtig : 

t spreekt echter  vanzelf, dat als de d besluit een nieuwen schouw-
burg te bouwen, die schouwburg niet kan worden gebouwd, eng opgeslote) 
tusschen andere gebouwen, maar dat hij  zal moeten worden omgeven door 
ruim e breede wegen  voorts voorzien zal moeten zijn van van een flink 
toegangsplein. waar de rijtuige n kunnen staan en af- en aanrijden." 

En op het bestaande terrein toch. door  enge grenzen omsloten, is een 
nieuw theater  niet anders mogelijk dan door  opoffering van veel eischen, 
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Het Stukadoor s vak. 

Als een treuri g voorbeeld van het diepe verval, waartoe 
een kunstvak geraken kan, wordt meermalen het stuka-
doorsvak aangehaald. Velen, die het niet anders dan in 
zijn toestand van diep verval hebben leeren kennen, hebben 
begrijpelijkerwijz e daarbij  in de verte niet aan kunst ge-
dacht, doch het eenvoudig gerekend tot de meest ordinair e 
handwerken tot het bouwvak behoorend. Sommige bouw-
meesters zelfs gevoelden er  zoo weinig voor, dat zij  den 
stukadoor  gaarne geheel zouden hebben afgeschaft; zij  slaag-
den er  in zijn overbodigheid te bewijzen, door  liet wei-
nigje stukadoorwerk aan binnenmuren en plafonds, dat niet 
te vermijden was in hun bouwwerken, te doen uitvoeren 
door  bekwame metselaars, waarvan hun gebleken was, dat 
zij het even strak en netjes en zeker  niet minder  solide, 
konden uitvoeren. 

t zou ons misschien te ver  voeren, uitvoerig na te 
gaan, hoe het toch gekomen is, dat zoowel kunstenaars 
als kunstkenners destijds slechts met diepe minachting spra-
ken over de „plaesteraars" , alsof het stukadoorsvak een 
verachtelijk beroep was. t is toch altij d een even eerlijk 
beroep geweest als dat van puttenschepper of grasmaaier. 

e plaesteraars hadden echter  dingen op hun geweten, 
daaraan een grasmaaier  zich zoo licht niet vergrijpen zal, 
omdat hij  daartoe niet in de gelegenheid komt. Zij  had-
den wel eens wat bedorven of verknoeid aan oude kunst-
werken, zij  hadden wel eens mooie eikenhouten balklagen 
wcggepleisterd, fraaie gemetselde gevels besmeerd, zij  had-
den zich daarbij  zelfs niet ontzien oude verweerde beeld-
houwwerken weg te hakken om een beter  oppervlak te 

verkrijge n voor de specie. Zij  hadden hun smeervverk ook 
wel eens het aanzien van marnier of zandsteen trachten te 
geven en op die wijze schijnconstructies te voorschijn ge-
bracht, waaraan, vooral toen de Portland-cement daarvoor 
zulk een heerlijk materiaal bleek, waarvan men alles ma-
ken kon, voor  civielen prijs , zich enkele puristen begonnen 
te ergeren, als zijnde dergelijk bedrij f in strij d met de 
waarheid, die in de bouwkunst behoort te worden betracht. 

Weg met de surrogaten! werd toen de leus en het ge-
volg was, dat de stukadoor  van de steigers gedrongen werd, 
om zijn plaats in te ruimen voor den steenhouwer, metse-
laar en voeger. j  vluchtte naar het inwendige der  ge-
bouwen waar men hem nog een tijdlan g duldde en toe-
liet, dat hij  zijn lust tot versieren nog een tijdlan g botvierde 
aan de plafonds, die zoo kwistig mogelijk met gipsen r-i 
setten, guirlandes, eierlijsten en cooflijsten werden beplakt, 
maar toen de waarheid de surrogaten uit de buitenarchi-
tectuur  verdreven had, trad zij  binnen en verlangde in 
overdreven ijver ook daar gevoegde muren en betimmerde 
plafonds. Toen kon de stukadoor  inpakken met zijn rommel, 
wat hij  nog aan gipsafgietsels in zijn magazijn bad staan, 
en de modellen, die hij  eenmaal uit Brussel had medege-
bracht en de gietvormen, die bij  voor de meest in den 
smaak vallende rosetten en lijstjes altij d gereed had staan, 
hij kon dat alles nog opgebruiken en benuttigen in den 
speculatickouw. de architecten noemden nog slechts met 
tegenzin zijn naam en zijn werk in hun bestekken. t was 
slechts daar. waar  liet afwerken van muren en plafonds 
in gangen, keukens, kelders en zolderkamers beschreven 
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werd, alles vlak werk, hoogstens met een plintj e en voor 
dat schijntje werk liet dan de aannemer in den regel nog 
alle stukadoorspatroons uit de stad concurreeren. 

t was misère in den volsten zin van het woord, in 
den speculatiebouw was zelfs somtijds meer  te verdienen, 
want de bouwondernemer had nog wel eens wat over  voor 
wat ornament in de plafonds, om zijn woonvertrekken wat 
aantrekkelijker  te maken, zonder  dat het veel behoefde 
te kosten, maar  als de architect uit een wat ruime beurs 
bouwde, was het niet, of in de allerlaatste plaats, de stu-
kadoor, die hiervan profiteerde. 

Was het wonder, dat het stukadoorsvak onder  zulke 
omstandigheden dreigde tc gronde te gaan? t moet ons 
bevreemden, dat het niet te gronde gegaan is, maar  de 
speculatiebouw hield het in het leven en dan hielp onze 
volksaard ook nog wat mede. e e huisvrouw 
geeft nog de voorkeur  aan helder  witte muren boven voeg-
werk en aan een wit plafond boven een balklaag van 
donker  eikenhout. Verliest een en ander  in het gebruik 
wat van zijn frischheid, met een paar  keer  overwritten was 
men weer  klaar. e jaarlijk s wederkeerende witteri j  is 
voor  menig stukadoorspatroon de kurk geweest, waarop 
zijn zaak is blijven drijven en hijzelf tenslotte toch nog in 
veilige haven is aangeland. 

Geen andere kunst kwam hierbij  te pas dan dc reken-
kunst, maar  't spreekt vanzelf, dat de witteri j  al heel wei-
nig tot de wederopheffing van het stukadoorsbedrijf tot 
een kunstvak kon bijdragen. 

e zal wat anders en wat meer  noodig zijn dan 
mogelijk was in de nog betrekkelijk weinige jaren, waarin 
nieuwe beginselen op het gebied der  bouwkunst langzaam 
te voorschijn traden of eigenlijk, in vele opzichten, oude 
beginselen, lang verwaarloosd en haast vergeten weder  be-
gonnen op te duiken. 

Geruimen tij d zal noodig zijn, eer  het streven, om het 
stukadoorsvak weder  een cereplaats onder  de bouwvakken 
te doen innemen, zichtbare vruchten zal dragen van eenigs-
zins blijvende waarde, maar deze wetenschap ontmoedige 

degenen niet, die thans blij k geven, dat dit streven ernstig 
gemeend is. t zijn de eerste belanghebbenden, de Ne-
derlandsche stukadoorspatnxms, die ook al sedert een tien-
tal jaren in een bond vereenigd, thans een nationale vak-
tentoonstelling van het stukadoorsbedrijf zullen houden. t 
orgaan van dien bond, „On s belang"  geheeten, is er  vol 
van, en wij  troffen daarin aan het Programma der  ten-
toonstelling, dat men hierachter  onder  „Vereenigingen" 
vindt afgedrukt. 

t programma zegt niet heel veel, maar  de verwach 
tingen zijn groot en er  zal heel wat te zien zijn, wanneer 
aan alle toezeggingen, die reeds ontvangen zijn wordt vol-
daan. Aan medewerking schijnt het niet te ontbreken, ge-
tuige de lijst van toegezegde werkstukken, die mede in 
het orgaan van den bond wordt vermeld. j  gezien 
de namen der  juryleden, waarvan er  verscheidene een goe-
den klank hebben, meenen wij  wel reeds vooraf te mo-
gen voorspellen, dat een bezoek aan de tentoonstelling 
wel de moeite zal loonen en menigeen het geloof aan 
de toekomst van het stukadoorsvak in ons land, dat bij 
sommigen niet groot meer  is zal kunnen teruggeven. 

Waarom zouden wij  aan die toekomst twijfelen in een 
tij d zoo vol van goede verwachtingen als de onze en in 
een land, waar  nog zoo menig prachtig werkstuk uit den 
bloeitij d van het vak is aan te wijzen. e jaren heeft 
men daar  geen oog voor  gehad en is er  niet meer  nai.r 
omgekeken, veel, ontzaglijk veel, is door  gebrek aan belang-
stelling verloren gegaan, maar  wie de interieurs van OUCÏ J 

patricische woningen, vooral uit de achttiende eeuw, ten 
onzent kent zal nog menig fraai stuk weten aan te wijze 1 
vervaardigd wellicht door  vreemdelingen, maar  toch geheel 
passend in het Nederlandsch interieur  van die dagen, 
had dat misschien nu niet juist een zuiver  national! 
karakter . 

t is niet wel mogelijk aan de tentoonstelling een 
retrospectieve afdeeling van voorwerpen in natura toe te 
voegen, wat er  van oud stukadoorwerk te zien zal zijn. 
zal zich wel bepalen tot photographische afbeeldingen en 

Steengaasgevvelven op de tentoonstelling te Berlijn . 

groote volledigheid mogen wij  in dit opzicht nog niet ver-
wachten, want voor  zoover  wij  weten heeft nog niemand 
het ondernomen, het nog te vinden historisch materiaal 
in een serie afbeeldingen te verzamelen. t werk kan 
geleidelijk ter  hand genomen worden, niet om dan de 
historische modellen te gaan copieeren, maar  om aan te 
toonen, dat het stukadoorsvak iets anders geweest is en iets 
anders kan zijn dan een vulgair  handwerk. n kunst-
vak, dat een geschiedenis heeft moge in verval geraken, 
in sommige tijdperken schijnbaar  zelfs geheel verloren gaan, 
wanneer  het tevens een practische zijde heeft en de techniek 
niet geheel in het vergeetboek geraakt, zal men het steeds 
bij  wisseling van tijdsomstandigheden weder  zien opdelven 

t stukadoorsvak is al zeer  oud, stukadoorwerk vindt men 
in de ruïnen van Pompeji en in de Catacomben, de n 
pasten sedert het jaar  in hun bouwwerken een overvloed 
van stukadoorwerk toe, maar  het middeleeuwsch Europa 
maakte er  een zeer  sober  gebruik van. n Frankrij k kan 
men daar  enkele voorbeelden van vinden en ook in -
land o.a. in de e kerk te k bij g 
in den ; daar  dagteekent dit werk uit het begin der 
twaalfde eeuw. e d echter  zou eerst met recht 
het stukadoors vak tot een kunstvak opvoeren en dat dit 
het eerst in ë geschiedde behoeft niet eens te worden 
vermeld, de naam duidt het reeds aan. Van ë uit ver-
spreidden fcich de „stuccatori "  over  alle landen van Europa; 
daar  leerde men van hen de kunst, die in groot aanzien bleef 
tot den tij d der e en dien tij d zelfs overleefde, want 

ook in den Empire-tij d zijn nog fraaie stukadoorwerken 
gemaakt. r  daarna is de tij d van verval ingetreden, 
waarin het werk van kunstenaarshand verdrongen werd 
door  het ordinair e gipsafgietsel, dat in onbeperkte hoe-
veelheid vervaardigd kan worden en waarmede dan ook 
niet zuinig werd omgesprongen. Vooral de Belgen ver-
stonden het de overlading op te voeren tot een hoogte, 
waarin ztj  nietj e overtreffen waren; alle zin voor  vormen, 
eltf idee van compositie ging daarmecTe verloren. e 
reactie bleef niet uit. maar  viel voor  den stukadoor  te 
ongelukkig samen met de beweging voor  waarheid in de 
kunst en den daaruit voortgekomen strij d tegen de sur-
rogaten. e stukadoor  was een tijdlan g het kind van de 
rekening, of wel het kind, dat tegelijk met het badwater 
werd weggeworpen. t stukadoorsvak sleepte een kwij -
nend bestaan voort, tot zijn beoefenaars zich herinnerden 
dat ook zij  toch nog wel eenig recht konden doen gelden 
op een menschwaardig bestaan. 

Zij  hebben zich opgericht en een bond gevormd, èeri 
bond met een orgaan natuurlijk . Op het voorblad van dat 
orgaan prijk t het kernachtig motto: „Wi e zich zeiven tot 
een schaap maakt, wordt der  wolven prooi." 

Of hier  met wolven de aannemers bedoeld zijn weten 
wij  niet, maar  hoe dit zij, uit het optreden der  stukadoors-
patroons blijkt , dat zij  zich zelf willen helpen en daar-
om alleen reeds verdient hun streven belangstelling en 
steun van alle beoefenaars der  bouwkunst. 

Steengaas . 

t steengaas is geen nieuw materiaal, wij  kennen het 
als "  sinds jaren en reeds in  stond 

 de tentoonstelling te g een gebouwtje, geheel daar-
van samengesteld. 

t is daarom te meer  opmerkelijk , dat het de concur-
rentie tegen zoovele andere materialen, waarmede men het-
 lfde bedoelt te bereiken, heeft volgehouden en zich zelfs 

1: tndhaaft naast gewapend beton, in die mate, dat de exploi-
tatie voor  Nederland, België en n loonend schijnt 
voor  een Nederlandsche j  de N.V. „Steengaas-

hiaatschappij" , die gevestigd is te Amsterdam, t 
 en die in de volgende bewoordingen opnieuw de aan-

dacht op het steengaas vestigt. 
t streven van den tegenwoordigen tij d om gebouwen 

zooveel mogelijk tegen brandgevaar  te beschermen en ge-
brekkige bouwmaterialen door  betere en vooral niet duurdere» 
te vervangen, gaf aanleiding tot het uitvinden van het 
bouwmateriaal „Steengaas", een product bestaande uit ijzer-
draad met daarop geperste en op bijzondere wijze steen-
hard-gebrande terracotta-knopjes, welke voor  het aanbren-



gen en vasthouden der  specie zeer  bijzonder  geschikt zijn. 
t is het eenige materiaal, waarbij  de specie tot ondergrond 

beeft „steen", den oudsten cn moest betrouwbaren specie-
drager. Geen materiaal komt Steengaas nabij  wat gemak 
bij  dc bewerking en veelzijdigheid van toepassing betreft. 

t aanbrengen van Steengaas is zeer  eenvoudig, gaat 
buitengewoon vlug en is betrekkelijk zeer  goedkoop. Ge-
perforeerde en dergelijke ijveren platen zijn uiteraard moei-
lij k hanteerbaar. Steengaas echter  kan gevouwen, gebo-
gen en gesneden worden als slap carton. Bij  andere ce-
ment-ijzerconstructies moeten eerst vele ijzerstaven gebogen 
en gevlochten, cn houten kokers getimmerd worden; deze 
omslag, met de daaraan verbonden kosten, vervalt bij  Steen-
gaas, omdat dc specie direct op het gespannen

 vri j  wordt aangebracht. Steengaas werd in tal van Ne-
derlandsche fabrieken en pakhuizen op voorschrift van 

. . Assuradeuren en op advies van . Experts aan-
gebracht. t is het aangewezen materiaal voor  brand-
vrij e onderbekleeding van plafonds, ommanteling van bal-
ken, brandvrij e tevens lichte en ruimt e uitsparende binnen-
nenmuren, brandvrij e vloeren en tusschenplafonds, imita-
tiegcwelven, bekleeding van ijzeren kolommen, pilaren, bin-
:< n, balken, brandvrij e licht-, lift - en ventilatie-kokcrs, rook-

kamers, graankasten en kaarns, onderkleeding van trappen, 
isolatie tegen vocht, duurzame omheiningen, loodsen, ma-
gazijnen, stallen, schuren, enz. 

r  de Bouwpolitie te Berlij n zijn Steengaas-construc-
ties voor  het maken van brandvrij e muren, plafonds en be-
kleedingen gelijkgesteld met k (gewapend beton) 
bij  beschikkingen van  Juli  6 Sept.  en  Aug. 

n het fraaie stadhuis tc g zijn niet minder 
dan  vierk. . gewelven in Steengaas-constructie uit-
gevoerd. 

Op de e Tentoonstelling Turij n "  werd 
naar  aanleiding van den brand der  Brusselsche Tentoon-
stelling  het „Palvillo n d'honneur  de France", waar-
in millioenen aan kunstschatten, eigendom van den Fran-
schen Staat, waren geborgen, in brandvrij e Steengaas-con-
structie opgericht. 

r  „Publiek e Werken"  te Amsterdam worden gen 
veld belangrijke hoeveelheden Steengaas gebruikt cn voor-
geschreven. 

Uitgebreide Steengaas-constructies treft men aan: te Am-
sterdam in het , in de Bierbrouweri j  en 

Azijnfabrie k „d c Gekroonde Valk" , in het s met de bureaux enz.; te 's-Gravenhage in het Abattoir , te Sche 
, in het Volksbadhuis, in het Wilhelmina-Gast- veilingen in de Brandweerkazerne, te d in de -

huis, in het , in de , in talrijk e nefabriek van Begcmann, n in het Bibliotheek-
andere schoolgebouwen, in brandweerkazernes, in politie- gebouw der  Technische l te t enz. 

Volks - en Schooibaden . 

Te Scheveningen is dezer  dagen dc internationale con-
ferentie voor  volks- en schoolbaden gehouden. 

n een der  zittingen heeft de heer g een ver-
handeling gehouden over  de verhouding van den Staat, 
de provincie en de gemeente tegenover  de baden in arbei-
derswoningen en de baden in de fabrieken. 

Spreker  betoogde, dat de bevordering van de baden in 
alle klassen der  bevolking niet alleen een recht, maar  een 
plicht van den Staat is. e Staatsbemoeiing bepale zich 
echter  tot 't bevorderen van het vestigen van badinrich-
tingen. Zoo mogelijk moeten alle fabrieken gelegenheid aan 
cle arbeiders verschaffen om te baden, doch de wettelijke 
verplichtin g in dit opzicht is te beperken tot chemische 
fabrieken, bergwerken enz. Spr. verwerpt Staatsdwang voor 
het opnemen van den badtijd in den arbeidstijd. 

e gemeenten hebben te onderzoeken in verband met 
de bestaande toestanden of al of niet verplicht moet ge-
steld worden, in de toekomst woningen met badgelegcn-
heden te bouwen. Zooveel mogelijk moeten de gemeenten 
douchebaden oprichten. Waar de geldmiddelen aan dc ge-
meent ontbreken moet de provincie ondersteunen. 

e heer . Ch. Cazalet, rcgeeringsgcdelegeerde van 
1 rankrijk , hield een lezing over  dc taak en de rol van het 
particulier  initiatie f ten opzichte van volksbaden. 

Spreker  kwam na verdediging van een vijfta l stellingen 
tot de conclusie, dat het wenschelijk is, dat in alle Staten, 
op de conferentie vertegenwoordigd, het ingrijpen van het 
openbaar  gezag niet geschiede in concurrentie met het par-
t'.'ulie r  initiatie f op philanthropisch gebied ten aanzien van 

de oprichting cn exploitatie van goedkoopc douchebaden, 
maar  zich integendeel bepale tot het begunstigen dezer 
belangen en het steunen door  het verstrekken van kapitaal. 

a voerde de heer  dr. W. P. h het woord tot 
het ontwikkelen en toelichten van zijn stellingen over  het 
particulier  initiatie f ten deze. 

Sprekers stellingen houden hoofdzakelijk in, dat de voor-
deden der  baden en waseh-douehes als hygiënisch, zede-
lij k en paedagogisch middel en als voorkomende- en kee-
ringsmiddelen tegen besmettelijke ziekten in het algemeen 
nog te weinig bekend zijn. t is de moeilijke, maar  in 
haar  gevolgen dankbare taak van het particulier  initiatief , 
de openbare mcening omtrent dit onderwerp in te lich-
ten en te onderrichten, om de publieke belangstelling op te 
wekken tot de inrichtin g en het gebruik van de douche-
baden. 

r  is de medewerking noodig van den geneesheer-
hygiënist met den technicus en den pacdagoog, maar  vooral 
met de vrouw en de pers. e is de stichting onmis-
baar  van een nationale vereeniging met plaatselijke af-
deelingen in alle landen. e stichting van een centraal 
internationaal bureau kan van groot nut zijn. e stort-
baden verdienen even goed den socialen en geldelijken 
steun van het publiek gezag als elke andere belangrijke 
hygiënische maatregel. 

. . die in zijn rede de ontwikkeling van het 
volks- en schoolbadwezen langs het particulier  initiatie f in 
ons land, meer  bijzonder  in n g schetste, legde 
er  den nadruk op, dat dit het gevolg is van de samenwer-



Steengaasvloer, gespannen op 
O . van elkaar  verwijderde 

houten balken, belast met ijze-
ren staven met een gewicht 

van . 

Steengaas op natuurlijk e grootte. 

king van alle particulier e krachten en dat vanwege het 
publiek gezag deze stappen met sympathie worden begroet 
en gesteund. 

e slotsom van de beraadslagingen werd neergelegd in 
de volgende conclusiën, die bij  acclamatie werden aange-
nomen : 

e eerste internationale conferentie voor  volks- en school-
baden is van oordeel, dat het beste middel voor  de bevor-
dering van de lichamelijke zindelijkheid bestaat in het 
douchebad, en spreekt de volgende wenschen uit : 

 dat douches-badinrichtingen in alle steden en ten 
plattelande worden opgericht met medewerking van het 
openbaar  gezag en het particulier  initiatief ; 

 dat het douchebad verplicht worde gesteld voor  dc 
nieuw te bouwen scholen; 

 dat de subsidies van het openbaar  gezag zullen wor-
den toegekend aan die inrichtingen van onderwijs, waar  het 
douchebad den leerlingen wordt verstrekt en 

 dat de reinheidsmaatregelen door  middel van het 
douchebad worden aangevuld en volmaakt door  het open-
baar  gezag, hetzij  door  de oprichting van zwembassins in 
de open lucht, hetzij  van overdekte zwemplaatsen, ten einde 
het zwemonderwijs en de zoo nuttige en versterkende sport 
te ontwikkelen. 

e conferentie beslist, dat een permanent bureau worde 
ingesteld, belast met de bestendige organisatie van de in-
wendige aangelegenheden der  conferentiën voor  volks- en 
schoolbaden, samengesteld uit leden van het uitvoerend 
comité van de tegenwoordige conferentie en uit de regee-
ringsgedelegecrden, op deze conferentie aanwezig, en dat 

de regeeringen, die tot dusver  nog niet zijn toegetreden 
tot de conferentie door  het afvaardigen van een gedele-
geerde, zullen worden uitgenoodigd personen aan te wij-
zen, belast met haar  te vertegenwoordigen in den boezem 
van het permanent comité. 

Vereenigingen . | 

E G van
het Stucadoorsvak betreffende, te houden te -
dam van  September  tot  October  in hel 
gebouw voor n en Wetenschappen aan dei 
Schiedamschcn Singel, georganiseerd door  den Neder 
landschen Stucadoors-patroons-bond. opgericht  Sep 
tember

P r o g r a m m a 

voor  de in te zenden w e r k s t u k k en enz. 

t doel dezer  Tentoonstelling is een streven om het 
stucadoorsvak weder eene eereplaats onder  de bouwvak 
ken te doen innemen, door  te laten zien wat door  be-
oefenaren van dit vak kan worden gepresteerd, wat in 
deze richtin g kan gevraagd en tevens hoe het stucadoorv 
werk als degelijk en daarbij  prachtig verfraaiingsmiddel 
aangewend worden kan. 

e inzendingen zullen gerangschikt worden in  afdee-
lingen. 

Afd . . 
A. Werkstukken vervaardigd door  gezellen. 
B. „  „  „  leerlingen. 
C. g van Ornamentwerken. 

Afd . . 
m door  patroons. 

Afd . . 
m van zoons van pa t roons. 

Afd . . 
g van Betonwerken in betrekking tot het vak. 

Afd . . 
g van Teekeningen enz., het vak betreffende. 

Al s nadere omschrijving der  afdeelingen kan het vol-
gende dienen, o. a.: 

t voor  afd.  er  wel degelijk op zal gelet worden 
dat de inzenders met hun werkstukken aantoonen, dat zij 
volkomen een begrip hebben omtrent de ware roeping van 
het stukadoorswerk als een voltooiend bouwonderdeel, zoo-
dat werd b.v. hun inzending in werkelijkheid toegepast, 
dit zoude blijken een bruikbaar  en tevens fraaie afwer-
king van een of ander  bouwwerk of gedeelte er  van te 
zijn. 

Als zoodanige werkstukken kunnen ingezonden worden 
plafonds voor  kamers in verschillende bewerkingen enz. 
een vestibule, een hal met plafond- en wandversieringen, 
een schouw, een versierde orgelwand in een kerk enz. 
enz., kortom alles waarmede de vervaardiger  zal aanto' 
nen een werkstuk te hebben geleverd, dat als stukadoor-
werk in toepassing met andere bouwwerken een afgewerk' 
en fraai geheel vormt. 

Bovenstaande kan ook gelden voor  sub B, terwij l voor 
sub C bedoeld is: 

i° . g van ornament toegepast bij  de werkstui: 
ken en 

afzonderlijk . 
e inzenders hebben met de volgende bepalingen rek' 

ning te houden: 
e in te zenden voorwerpen moeten gemakkelijk ver-

voerbaar  zijn. 

 Van ieder  werkstuk zal, waar  het noodig blijkt , een 
rekening verlangd worden met dc verschillende details. 

 Fragmentwerk zal zooveel mogelijk vermeden moe-
ien worden. 

 Een inzending van eenige personen, zoogenaamde 
greep-inzending, is toegestaan. 

Vcor  afd. . 
Geheel als voor  de bovenomschreven afdeeling. 
Vcor  afd. . 
Ook hier  moet terdege rekening gehouden worden dat 

ae in te zenden werkstukken vervoerbaar  zijn. 
 bekroning komen in aanmerking inzendingen be-

 in afd. . 

I P r ij s v r a g e n. ^ 

E E -
. 

N a t i o n a l e en e u w-
t e n t o o n s t e l l i ng in

t betrekking tot de prijsvragen voor: Ontwerpen van 
boerderijen op n en Ontwerpen van Wo-
ningen voor s met klein grondgebruik, zijn bij 
den Secretaris der e een aantal vragen 
ingekomen, waarop besloten werd onderstaande antwoor-
den te geven: 

Vraag . t men aan klasse A ook voldoen om aan 
klasse B deel te nemen? (Prijsvraag voor  Ontwerpen van 
boerderijen op heideontginningen). 

Antwoord . Neen. 
Vraag . t men zich ook aangeven om deel te 

 men aan de prijsvraagteekening? 
Antwoord . Neen. 
Vraag . Waar of voor  welke provincie moet deze 

teekening dienen, wij l elke provincie wel wat verschil in 
bouwmateriaal heeft. t liefst heb ik volgens Noordbr. 
model. 

Antwoord . r  type is goed, mits het aan dc ge-
stelde eischen voldoet. 

Vraag . t voor  de groote boerderij, klasse B, 
alles onder  één dak gebouwd worden of mag voor  ber-
ging van wagens cn werktuigen een afzonderlijk gebouw, 
een zoogenaamde schuur, gebouwd worden? Naar  mijne 
meening zal een schuur  afzonderlijk bij  de woning met 
stal het doelmatigst zijn en was mijn voornemen aldus in 
te zenden. s Uw voorschrift alles onder  één dak, dan 
blijf t mijn idee van zelf buiten beschouwing. 

Antwoord . Alles onder  één dak is niet noodzakelijk. 
Vraag V. g of moet soms de inzender  eener  tee-

kening met beschrijving op de tentoonstelling tc 's-Graven-
hage tegenwoordig zijn om desverlangd uitlegging te doen 
van zijn gemaakte plannen? 

Antwoord V. t behoeft niet. maar  het mag wel. 
Vraag . Een groot verschil in bouwkosten is de lig-

ging van het gebouw, d. w. z. wordt in het algemeen ver-
endersteld, dat de gebouwen verrijzen op een half uur 
aftand of drie kwartier  van een spoorwegstation of har-
den weg of mag de begrooting gemaakt worden met ge-
woon grondwerk, doch zonder  vervoerkosten der  benoo-
digde bouwmaterialen ? 

Antwoord . Er  wordt geen begrooting der  kosten 
"évraagd, wel een opgave der  benoodigde bouwmaterialen. 

Vraag . g de balklaag der  woonhuizen gerekend 
berden op een hoogte boven peil of vloer  van , 
Z l <>als in deze gemeente (de vrager  bedoelt de gemeente 

zijner  inwoning) de bouwverordening slechts vordert en ook 
naar  mijne meening voor  arbeiderswoningen voldoende is 
of zou het bestuur  ook voor  arbeiderswoningen een hoogte 
pref creëren van  en . 

Antwoord  Een zolderhoogte van . is voor 
arbeiderswoningen toelaatbaar, wanneer  de bouwverordenin-
gen in de gemeenten, gelegen in de streek, waarvoor  de 
ontwerpen bedoeld zijn geen grooter  hoogte eischen. Groo-
ter  hoogte verdient echter  uit een ge/.ondheidsoogpunt de 
voorkeur. 

Vraag . Voor  groote boerderijen, klasse B, zou het 
mijn voornemen zijn een zolderhoogte te nemen van , 
tenzij  Uw bestuur  mij  beslist opdraagt de zolderhoogte 
lager  of hooger  te stellen. 

Antwoord . e zolderhoogte van So . is toe-
laatbaar, wanneer  de bouwverordeningen in de gemeenten, 
gelegen in de streek, waarvoor  de ontwerpen bedoeld zijn, 
geen grooter  hoogte eischen. 

G T E. X. . O. S. 
n verzoekt ons mede te deelen: 

n de mededeeling omtrent het ontwerp van dit reclame-
biljet is een fout geslopen, wat het formaat der  teekening 
betreft. t moet n.1. niet zijn ^  X , maar 
i . c grootte van het papier  is ^

. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  O f f i c e e  G e d e e l t e. Alge-

meene September-Vergadering. — Excursie naar . — Voorloopig 
Programma van het s für  Stadtewesen. te houden te f 
van  September

k X X X X door  J. Gratama. . 
W a t e r t o r e n te Oosterbeek, arch. f , met afbeeldingen. 
E en n i e uw U i t b r e i d i n g s p l a n , door  A. r  c.i. met afbeel-

ding. 
g door  B. van Brucken , met afbeeldingen. 

t o n t w e r p Algemeene Administratiev e Voorschriften en de aan-
sprakelijkheid van den architect, door . . J. van Nieukerken (vervolg.) 

A No.  e d e d e e 1 i n g e n betreffende het Genoot-
schap. 

e e r-U i t b o u w. 
e e opgravingen in Griekenland door  W. A. E. van 

der  Pluijm , met afbeeldingen. 

E  No.  O u d e 1 a n d e 1 ij  k e B o u w k u n st in 
Engeland, boekbeschouwing. 

t s l o o p en van werken uit gewapend beton (slot), met afbeeldingen. 
B o e r d e r i j  te Vaassen, arch. J. J. . met afbeeldingen en 

losse plaat. 

E  No.  N e d e r l a n d e rs als octrooi-aanvragers, 
door . A. van Sandick c.i. 

G e b r u i k van tras bij  gewapend beton, door  E. Jacobs c.i., met afbeel-
dingen. 

n van fouten in telefoonkabels, door . N. s 
w.i., met afbeeldingen. 

n s t u k k e n. Geologische en mijnbouwkundige exploratie, 
door . W. van der  Veen m.i. 

 (B.v.T.) No. . - n 
en instellingen. — Verslagen van vergaderingen. — e advie-
zen. —  Examens voor  Bouwkundigen — Gemengd. — Corres-
pondentie. — Uit technische bladen en tijdschriften . 

E  No.  C o n g r e s s e n. 
E en a d r es van de Afdeeling . 

E E E No. t onschadelijk 
maken van kalk in de klei. — Steenbakkerschool te . — -
schut. — Steenfabricatie. — n onderzoek. 



E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . 

 No. t eerste Scptember-nummer van dit tijdsclirif t geeft liet 
slot van een korte beschrijving niet een paar  afbeeldingen van het nieuwe 
station te . e aandacht trekt voorts een artikeltj e van den heer 

A . N. Wind , naar  aanleiding van een afkeuringsgeval te Arnhem, dat aan 
de gemeente kwaad geld zal kosten.-over de sorteering van baksteen. Van 
meer algemeene strekking zijn het door den heer  J. . f ingezonden 
artike l getiteld: «Arbitrage , een eisch des tijds» en het slot van het stuk: 
«Over het maken van , terwij l ten slotte een artikel over het 
onschadelijk maken van kalk in de klei, ofschoon waarschijnlij k van uit-
heemschem ) oorsprong, voor den Nederlandschen steenfabri-
kant niet geheel zonder  belang schijnt. 

Gemeng d Nieuws . « 

GOES. l volgens de overeenkomst met den aannemer van de 
Zuid-Bevelandsche waterleiding deze op 6 Juli j.1. zoover  gereed moest 
zijn, .dat water  geleverd kon worden in de gemeente , Waarde, 

, , Verseke, Schore, Wemeldinge, e 
, e en Goes is er  op het oogenblik van waterlevering geen 

sprake. k vindt dat zijn oorzaak in den grooten tegenspoed, 
welke het leggen van den zinker  door het kanaal van Zuid-Beveland, bij 
de Schoorsche brug, ondervindt. s zes malen is aangekondigd, dat de 
scheepvaart gestremd zou zijn voor het leggen van den zinker en telkens 
is het mislukt. Ook nu weer was aangekondigd, dat de scheepvaart ge-
stremd zou zijn in den nacht van Zondag op g en ook nu kon 
het niet doorgaan. 

Naar wij  vernemen zal het wel begin October  worden voordat de aan-
geslotenen water  kunnen krijgen . 

G . d maakte de Alg. r  melding van de 
met den minister  van financiën gevoerde briefwisseling aangaande de toe-
kenning bij . besluit van  Jan.  aan den r in 
het iste district van eene belooning van f  voor de leiding van en 
het hoofdtoezicht op den bouw van stallen op het koninklij k domein 

t . 
Toen het college in het afgeloopen jaar  afschrift had ontvangen van een 

. besluit van  Juli  waarbij  wederom eene belooning van
was verleend aan denzelfden , en wel voor de leiding en 
het oppertoezicht betreffende den verbouw en aanbouw van r s 
zomerverblij f t , verzocht de r den minister  haar te willen 
mededeelen welke overwegingen tot de toekenning dezer  belooningen heb-
ben geleid. 

e minister  berichtte, dat na het tot stand komen van . . besluit 
van  Januari  van wege het dep. van waterstaat eene herziening was 
ter  hand genomen van de instructie voor de rijksbouwmeesters. 

Blijken s de nieuwe instructie nu vallen onder de werken, behoorende 
tot de ambtstaak der  rijksbouwmeesters alleen dezulke „welk e hun worden 
opgedragen met betrekking tot gebouwen onder  beheer en ten dienste van 
de verschillende dienstvakken, ressorteerende onder de departementen'' 
(van waterstaat, van financiën en van landbouw, nijverheid en handel). 
Naar deze omschrijving achtte de minister  het niet twijfelachtig , dat de 
werken, rakende den verbouw en den bijbouw aan . . zomerverblijf 

t , tot de ambtstaak van bedoelden rijksbouwmeester  n i et behoorden. 

e r  heeft hierna de briefwisseling niet voortgezet doch nu doen 
opmerken, dat vóór eenige jaren de voorbereiding van een ontwerp van 
de stallen op t o klaarblijkelij k wel is beschouwd als te behooren 
tot de taak der  rijksbouwmeesters. Zij  is van meening, dat er  reden had 
bestaan, bij  de nieuwe instructie met deze omstandigheid rekening te houden. 

. 

Uit Gouda schrijf t men : 

Om de kunstschatten onzer  Groote- of St.-Janskerk zooveel mogelijk voor 
brandgevaar te vrijwaren , hebben kerkvoogden dezer  dagen een electrisch 
gedreven brandspuit aangeschaft. 

1'omp en motor  dezer  spuit zijn geplaatst op een vierwieligen wagen, 
welke overkapt is en bij  avond electrisch wordt verlicht. e spuit bestaat 
uit een hoogdruk centrifugaalpomp, gedreven door een electro-motor van 

 paardekrachten, en heeft het vermogen om per  minuut ruim  liter 
water tot een manometrische hoogte van . op te voeren. Zij  drijf t 
het water  door twee vaste ijzeren pijpleidingen, welke van uit de straat 
oploopen naar en rondom het middenschipsdak der  kerk, en door het 
gebouw heen. 

e ringvormig e leiding is op acht punten voorzien van koppelingen, 
waaraan een linnen slang van ongeveer . wordt bevestigd. r 
kan elk gedeelte van de hooge kap zoowel in- als uitwendig worden be-
reikt . Twee dezer  koppelingen zijn geplaatst nabij  den toren. t water 
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met inbegrip van ë en 
Zuid-Afrik a J ~ g »
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De Kathedraa l van Winchester . 

e Normandiërs, die onder  Willem den Veroveraar in 
 Engeland overweldigden, waren niet alleen geduchte 

krijgslieden, maar ook ijverige en stoutmoedige bouwmees-
ters. t na de verovering hebben zij  een schier  voor-
beeldclooze bedrijvigheid ontwikkeld in het bouwen van 
kerken en kasteelen en het schijnt wel, dat het bun daarbij 
aan tij d ontbroken heeft, om voldoende diep te graven voor 
de fundamenten hunner  kloeke bouwwerken of genoegza-
me zorg te besteden aan het verband in de muren en pijlers. 

 hun ijver  schijnen zij  te veel uitsluitend er  aan gedacht tc 
hebben, met spoed hun groote kathedraal met haar  schip 
van tien, twaalf of zelfs veertien traveeën, te doen oprijzen 
met transept, koor, koornis en den hoogen toren, op zijn 
vier  groote pijlers, boven het kruis. Zij  dachten die pijler s 
te groot in oppervlakte, dan dat zij  ooit zouden kunnen 
scheuren of verzakken, noch uitwijke n en instorten, maar 
hun voorstelling is gebleken niet juist te zijn. t was 
inderdaad het leven van vele dezer  massieve bouwwerken 
 mochten zij  ook door de groote steenmassa's den indruk 
an rotsvastheid teweeg brengen. e zware pijler s toch 
varen in werkelijkheid kokers van behouwen steen opge-
til d met puin, waarvan de samenhang in vele gevallen zeer 

 was. 

Zoo kwam het. dat de typisch Normandische Centrale to-
kens op vele plaatsen of spoedig instortten of zoo men het 
;evaar  tijdi g bemerkt had herbouwd of althans duchtig 
gestut en verankerd moesten worden, om de gevolgen, die 
 un val onvermijdelij k voor het geheele gebouw na zich 
leepen moest te voorkomen. 

Wanneer  men van die ongevallen een volledige lijst wilde 
maken, zou die een respectabele lengte verkrijgen, maar 
om slechts enkele der  bekende Normandische kathe-
dralen te noemen zij  hier  gememoreerd, dat instorting plaats 
had, te Ely in  te Evesham in  te Worcester in 

 te n in  te Selby in  en te Winchester 
in  Op andere plaatsen als Gloucester, Chester, Peter-
borough en bij  vele kleinere dorpskerken wist men door 
geleidelijke verbetering en tijdi g opgenomen voorzorgsmaat-
regelen de groote catastrophe te voorkomen. 

n ziet, dat er  groot verschil in de jaargetallen is 
en de eene toren het belangrijk langer  heeft uitgehouden 
dan de andere, maar het feit, dat nog in  te Chichester 
de centrale toren instortte, schijnt er  op te wijzen, dat het 
gevaar  bestaat, waar  men het niet vermoedt en dat werkzaam-
heid voor de met het toezicht op de oude kerken in Enge-

 belaste bouwkundigen steeds aan te raden is. 
e kathedraal van Winchester is een van de oudste en 

meest beroemde kerken van Engeland. e geschiedenis, 
nauw samengeweven met die van het land, gaat terug tot 
de legendarische tijden van s koning der  Britten , du' 
hier  ter  plaatse de eerste christenkerk moet hebben ge-
sticht. Ethelwald herbouwde deze kerk in 9 73 en eenige 
overblijfsels van diens werk zijn nog te vinden in de crypt. 
n  begon de Normandische bisschop Walkelin, een 

neef van Willem den Veroveraar, met den bouw der  kathe-
draal, volgens oudere berichten gedeeltelijk op cle funda-
menten der  oude Saxische kerk, maar  meer  waarschijnlijk , 
volgens nieuwere onderzoekingen, op een andere plaats. 



s in  was het kolossale bouwwerk voltooid en werd 
in tegenwoordigheid van nagenoeg alle bisschoppen cn abten 
van Engeland gewijd. Gedurende ongeveer  vier  eeuwen daar-
na hebben opvolgende bisschoppen er  aan bijgebouwd, ver-
anderd en herbouwd, zoodat de tegenwoordige kerk stalen 
van Engelsche bouwkunst tc zien geeft van het vroeg-Nor-
mandisch af tot den Perpendiculair-stijl toe. Evenwel is 
nog veel van Walkelins werk onveranderd in stand geble-
ven voornamelijk in de kruisbeuken, in dc kern der  pijlers, 
in dc muren van het hoofdschip en in de crypt. Gedurende 
haar  bestaan heeft de kerk niet alleen weerstand tc bieden 
gehad aan den bekenden tand des tijd s doch dat bestaan 
werd ook ernstig bedreigd door  de geologische geaardheid 
van dc plek waar  zij  gebouwd was. Zij  rust namelijk op 
een veenlaag en hare zware muren zijn gefundeerd op naast 
elkander  gelegde beuken blokken. e vloer  weerstond 
den druk gedurende eeuwen, maar  vroeg of laat moest toch 
zetting intreden en na verloop van tij d vertoonden zich scheu-
ren in de muren in zoo bedenkelijke mate, dat in  stap-
pen moesten worden gedaan, om verdere scheuren tc voor-
komen cn de bestaande tc repareeren. t de daarvoor  te 
nemen maatregelen werd belast de architect T. G. Jack-
son en de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers-
firm a John. Thompson van Peterborough, cn het waren 
geen halve maatregelen, die genomen werden; zij  bestonden 
toch in niets meer  of minder, dan het vervangen van de uit 
mergelachtig materiaal bestaande fundamenten, met de beu-
ken blokken, waarop zij  rustten, door  een vast fundament, EOO 
mogelijk door  de \eenlaag leen te 1 ren en tot op de \astere, 
diepere lagen en samen te stellen uit beton en metselwerk 
in cement. Zeven jaren heeft het werk geduurd, dat met 
recht een reuzenwerk genoemd mag worden en het is de 

vraag of wel ooit een kathedraal zulk een omvangrijke ppe 
rati e heeft ondergaan, als thans aan die van Winchester 
volbracht is. 

Gebouwd op den vochtigen, samendrukbaren veengrond 
is zeer  waarschijnlij k of wel bijna zeker  de zetting reecb 
begonnen, voor  nog het bouwwerk op hoogte was, maa; 
aanvankelijk is die zetting waarschijnlij k vri j  gelijkmati,. 
geweest en heeft men zich aan kleine scheuren en gerin-
ge afwijkingen weinig gelegen laten liggen. e scheurei; 
hadden evenwel t en slotte zulke afmetingen aangenomen, da' 
men er  gemakkelijk! de hand in kon steken en op sommig: 
plaatsen stonden de muren, bij  voet hoogte, twee voet 
uit het lood. 

Tot herstel van de scheuren is een goed verband terug 
gekregen door  het bezigen van lange blokken Yorksteen 
en het opvullen van de ruimten in het binnenste der  mn 
ren, door  inspuiting van vloeibare cementspecie met eb 
machine, een methode die ook hier  te lande reeds met suc-
ces op oud muurwerk is toegepast. 

r  men doordrongen was van de belangrijkheid van 
het werk, dat hier  aan een der  grootste en voornaamste his 
torischc monumenten van Engeland volbracht was, blijk t 
wel daaruit, dat de koning en koningin van Engeland op 

 Juli jl . naar  Winchester  kwamen, om den plcchtigen dank-
dienst in dc l bij  te wonen, ter  gelegenheid van 
de voltooiing van het werk gehouden. e architect over* 
handigde daarbij  aan den deken een verslag van hetgeen 
in de zeven jaren, die het geduurd heeft, verricht is. Uit 
dit verslag zullen wij  in een volgend artikel enkele bijzon-
derheden mededeelen. 

(Slot vo lg t. 

Volkshuisvestin g te Rotterdam . 
Slot (zie bladz.  ï. 

n achten wij  het niet gewenscht en ook on-
noodig dit geheele complex uitsluitend met dergelijke mi-
nimum-woningen te bebouwen, in dc eerste plaats omdat 
een opeenhooping van dc categorie bewoners, die voor 
elezc woningen in aanmerking komen, niet wenschelijk moet 
geacht worden, maar  bovendien omdat een dergelijk groot 
aantal minimum-woningen op één plaats niet noodig is en 
het gevaar  bestaat, dat dientengevolge het minimum-type, 
dat als onvermijdelij k onderdeel niet kan gemist worden, 
alsdan in dat stadsgedeelte tot het normale dreigt te wor-
den; immers cr  bestaat lang geen zekerheid, dat steeds 
voldoende gegadigden zich zullen voordoen uit dc cate-
gorieën, waarvoor  die geconcentreerd gelegen eenkamer-
woningen bestemd zijn, en men zou dan tot verhuring aan 
betergesteldcn moeten overgaan. t nu zou geheel in strij d 
zijn met de taak der  overheid, cle verbetering van de 
volkshuisvesting, het brengen van de volksklassen op een 
hooger  woningpeil. 

Ook ter  vermijdin g van de eentonigheid zou een gelijk-
vormige bebouwing weinig aanbeveling verdienen. 

t zal dus noodig zijn de bovengeschetste eenkamer-
woningen af te wisselen met grootere cn duurdere woningen, 
vooral ook voor  zeer  groote gezinnen bestemd, een woning-
type, waarin dc tegenwoordige aanbouw door  particulieren 
in het geheel niet voorziet. 

t zou tevens overweging verdienen cle vraag onder 
dc oogen te zien, of daar  niet dc geschikte plaats ge-
vonden was voor  het stichten van een ruime gelegenheid 
tot het herbergen van ongehuwde arbeiders, op de wijze 
zooals in den laatsten tij d allerwegc in het buitenland ge-
schiedt , ) ter  bestrijding van 
van het verderfelijk e kostgangcrsstcisel, of voor  aanbouw 

van een groep zeer  kleine en eenvoudige woningen, hetzij 
onderling afgescheiden, hetzij  in op gestichten lijkende ge 
bouwen onder  één dak gebracht, ter  huisvesting van zeer 
kleine gezinnen, wier  economische zelfstandigheid voor  een 
goed deel afhangt van de mogelijkheid een uiterst goed 
koope, niet te ver  afgelegen woning te kunnen huren. 

Ook zou men een deel van het terrein voor  speelplaats, 
plantsoen, badinrichtin g met centrale waschplaats kunnen 
bestemmen, indien in verband met bouwplannen van goed 
koope woningen in andere stadsgedeelten slechts een deel 
van het vrijkomende terrein voor  den aanbouw van dergt 
lijk e woningen zou worden gebruikt. 

Wi j  meenen ons daarom te moeten onthouden van het 
indienen van een bepaald bebouwingsplan. 

Ter wederhuisvesting van de thans daar  wonende bevol-
king zal men kunnen volstaan met den aanbouw van en 

-tal éénkamerwoningen, omdat ongetwijfeld zal blijken, 
dat een zeker  deel der  thans daar  ter  plaatse wonend 
gezinnen wel in staat is hoogere huren te verwonen e
dus niet in aanmerking komt voor  huisvesting in de nieuw 
bebouwing of wel uit eigen beweging naar  elders trekt . 
Bouwt men echter  b.v.  woningen, dan blijf t nog een 
niet onbelangrijk aantal beschikbaar  ter  huisvesting van 
elders verdrevenen, waardoor  de markt van de goedkoo: 
ste woningen wordt verruimd. t verder  gedeelte van ' 
terrein kan dan dienen voor  doeleinden als hierboven aai 
gegeven. 

Naar  onze meening zou het aanbeveling verdienen, cl
het gemeentebestuur  in algemeene trekken vaststelt wat 
het daar  ter  plaatse gebouwd wenscht te zien en daaros 
een prijsvraag uitschrijft , zoowel wat het type der  te bou-
wen woningen aangaat, als wat de verdeeling van het tel 

bouwen terrein betreft, waarbij  dan voor  den aanleg van 
straten rekening gehouden zal moeten worden met de be-
staande bebouwing aan den Crooswijkscheweg  dc -

. 
s eenmaal vastgesteld wat zal worden gebouwd, dan 

staan naar  onze meening drie wegen open om den bouw 
en de verdere exploitatie ter  hand te nemen: 

i° . gemeentelijke aanbouw en exploitatie van gemeente-
wege ; 

 gemeentelijke aanbouw  exploitatie door  een wo-
ningbouwvereeniging voor  rekening der  gemeente; 

 aanbouw cn exploitatie door  een woningbouwverceni-
niging op eigen risico, maar  met voorschot en bijdrage van 
de gemeente. 

e eerste weg komt ons van de drie de minst geschikto 
voor. e derde heeft het nadeel, dat de gemeente niet 
voldoende zekerheid krijgt , dat de woningen gebruikt wor-
den voor  het doel, waarvoor  zij  gebouwd worden; immers 
ele commerciëele grondslag, waarop een exploiteerende ver-
eeniging zich heeft te stellen met het oog op de door  haar 
aangegane verplichtingen, noodzaakt haar  de verhuring van 
woningen — desnoods ook aan gezinnen, die woningen van 
hooger  huur best kunnen betalen — te zeer  op den voor-
grond te stellen. e tweede weg daarentegen stelt de ge-
meente in staat zich zekerheid te verschaffen, dat de te 
bouwen woningen ook werkelijk uitsluitend bestemd wor-
den voor  het doel, waarvoor  ze gebouwd worden; de moge-
lij k financieel ongunstige gevolgen daarvan heeft zij  zelve 
te dragen. 

Onze commissie heeft zich het groote bezwaar, verbonden 
aan de bij  uitvoering van het plan a a n v a n k e l i j k e ver-
mindering van het toch reeds geringe aantal kleine wonin-
gen in onze stad, niet ontveinsd. Zij  acht dit zoo over-
wegend, dat zij  zich niet gerechtigd zou hebben geacht dezo 
beschouwingen onder  's raads aandacht te brengen, ware 
het niet. dat het bezwaar geheel kon worden ondervangen. 
Geen enkele woning behoeft te worden afgebroken, vóór-
dat in dc huisvesting van de bewoners is voorzien door 
aanbouw in de onmiddellijk e nabijheid. Voor  dezen woning-
bouw komt ons geschikt voor  het vlak nabij  gelegen open 
terrein aan de Pootstraat in het bezit van de gemeente; 
mocht dit te klein blijken, dan zou men kunnen overgaan 
tot bebouwing van een deel van het Schuttersveld en zou 
later  van het te amoveeren complex een evenredig deel 
opengelaten kunnen worden, dat voor  andere doeleinden 
dan woningbouw ware te bestemmen. Bij  geleidelijken aan-
bouw en opschuiving van dc bevolking zou echter  het 
aantal vooraf tc bouwen woningen niet groot behoeven te 
zijn. 

Thans moet de vraag nog beantwoord worden, welke 
kosten de uitvoering van bovenstaand plan voor  de ge-
meente zou medebrengen. 

Aan de hand van de in den laatsten tij d plaats gehad 
hebbende verkoopingen nemen wij  den prij s van den ^rond 
per 2 . op f  a f  aan; echter  is het zeer  de vraag, 
of deze prij s bij  onteigening niet belangrijk lager  zou blijken 
fe zijn, aangezien ongetwijfeld bij  de waardebepaling rekening 

U worden gehouden met het feit, dat de geheele bebou-
wing zoo goed als waardeloos wordt, zoodra de gemeente 
voldoening aan de Bouw- en Woonverordening gaat eisehen. 

 per 2 . intusschen als maatstaf houdende, moet dc 
vaarde  den grond op rond f  worden aange-

Voor onze berekening nemen wij  wederom  bebou-
wing als boven aangegeven aan  komen dan tot de 
navolgende totaalkosten: onteigening f  straataan-
leg, (waarbij  Sn aanmerking is te  dat geen enkele 
straat bestemd js voor  druk verkeer  en de bestrating goed-
koop kajn Jzdjn) gemiddeld geschat op 2 . a f  per 

2 .  bouwkosten  (bouwhoogte half 
fundament tot half kaphoogte) a  per 3 . f
toezicht, onkosten 'en renteverlies  totaal f

Wi j  mogen aannemen, dat van woningen als bovenge-
noemd huren te bedingen zijn van f  met een 
gemiddelde van  dan wordt ontvangen per  jaar  aan 
huur  a  weken = fno

Aannemende dat bovenstaand bedrag van de totaalkos-
ten — wanneer  daarvoor  door  het rij k krachtens de Wo-
ningwet voorschot verleend .wordt — § pet. bruto behoort 
op te brengen, dan moet de jaarlijksch e inkomst bedragen 

 er  ontbreekt dus  = (rond) 
f

Blijke n de huren, als door  ons aangenomen, tc hoog 
voor  de uit hunne krotten verdreven bewoners, dan zou 
het tekort grooter  worden. e vraag is, of dit als tijde-
lij k tc beschouwen tekort (het is toch alleen het gevolg 
van de onmacht van verdreven gezinnen om hooger  huur 
te betalen) niet afzonderlijk behoort geregeld te worden, 
en of bij  de bepaling van de bijdrage die van het rij k 
zou worden gevraagd, niet met dit tijdelijk e karakter  re-
kening zou moeten worden gehouden. Nemen wij  als voort-
durend tekort  aan, dan blijft . — neemt het rij k 
daarvan  pet. over  — f  voor  rekening der  gemeente. 

r  verkrijg t de gemeente al dadelijk zonder  meer-
dere offers een belangrijke verbetering van een zeer  onge-
zonden toestand en over  jaar  het onbezwaard bezit 
van 2 . gunstig gelegen terrein plus den opstal, 
waarvan cle waarde bij  soliden aanbouw niet mag worden 
onderschat. 

Wi j  teekenden boven reeds aan, dat vermoedelijk het 
geheele complex niet behoeft bebouwd te worden met gocd-
koopc woningen, omdat wij  meenen te mogen aannemen, dat 
het gemeentebestuur  met ons overtuigd is, dat op meer-
dere plaatsen aanbouw van dergelijke woningen dringend 
noodig is. r  komt naar  onze meening o. m. zeer 
in aanmerking de omgeving van het verlengde van de 

, waar  nog voldoende onbebouwd terrein 
beschikbaar  is. 

t wil onze commissie voorkomen, dat waar  zoo her-
haaldelijk gebleken is, dat het gemeentebestur  van -
dam niet opziet tegen het voteeren van groote, ja dikwerf 
zeer  aanzienlijke uitgaven, indien daarmede groote belan-
gen gediend worden ,tegen een bescheiden uitgaaf als door 
ons voorgesteld geen bezwaar  zal bestaan. Zij  bevordert 
toch belangen, die diep in het gansche volksleven ingrij -
pen: door  opruiming van krotten cn het brengen van du 
bewoners in gezonde woningen, bevordert men de volks-
beschaving en de volkskracht en beide zijn noodig om 

m de taak, die hem nog in de toekomst wacht, te 
doen vervullen. 

^ Vereenigingen . | 

G VOO  N GB N GE N 
N . 

Op Vrijda g  September  j.1. is tc r  de
algemeene vergadering van bovengenoemde vereeniging ge-
opend. 

Bij  afwezigheid van den voorzitter, den heer  P. Polet, 
directeur  van de gasfabriek en de waterleiding te d 
delburg werd de vergadering geleid door  den heer  G. 
J. , directeur  van de Groninger  Waterleidingmaat-
schappij. 

t de vergadering ditmaal te r  wordt gehou-
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den, is, zei spr., niet alleen het gevolg van de pogingen 
om gelijdelijk en door  aanschouwing de leden kennis te 
doen maken met alle waterleidingen in ons land, maar 
ook omdat r  een belangwekkend en voor  technici 
belangrijk milieu vormt. 

t gemeentebestuur  van r  heeft, naar  spr. mede-
deelde, de vergaderden in de gelegenheid gesteld, de water-
leiding te "bezichtigen en als gasten uitgenoodigd op een 
tocht naar  Gorssel. 

Na het abnormale droge jaar  mochten wc, zei 
spr., verwachten, dat op het gebied van de watervoorzie-
ning ook in ons land krachtiger  dan ooit de hand aan den 
ploeg werd geslagen; vele van de bestaande waterleidin-
gen werden vergroot en nieuwe installaties verrezen. 

r  zal het allen gestemd hebben, dat na de 
ongekend droge perioden geen enkele calamiteit onze land-
genooten heeft getroffen, en vastgesteld kon worden, dat 
de onder  ons beheer  staande watervoorzieningen voortref-
felij k hebben gewerkt. 

Vervolgens memoreerde spr. de verschillende werkzaam-
heden 'en wijzigingen aan waterleidingen hier  te lande. n 

 werden er  zes nieuwe waterleidingen in gebruik ge-
nomen en waren er  drie in aanleg. Spr. acht de mede-
werking Van verschillende autoriteiten tot het oprichten van 
waterleidingen, dienende voor  meerdere kleine gemeenten 
tezamen, een groot voordeel. t maken van economische 
installaties kan niet anders dan de bevordering van de 
watervoorziening in de hand werken cn zal ten slotte ver-
hinderen, dat sommige kleine gemeenten, grenzende aan 
groote cn technisch uitstekend beheerde waterleidingen, 
eigen installaties voor  waterdistributi e oprichten, met slecht 
finantieel resultaat en teleurstellingen als gevolg. 

Over  de technische aangelegenheden van ons vak, zei 
spr. verder, vallen geen bijzonderheden van algemeenen 
aard te vermelden. Op hydrologisch gebied worden steeds 
meer gegevens bekend. Spr. hoopte, dat er  geen boringen 
zullen worden gedaan zonder  dat wetenschappelijk geno-
men grondmonsters worden verzameld, en sprak den wensch 
uit, dat weldra deze grondmonsters in een centraal archief 
voor  ons land zullen kunnen worden bewaard. Zelden zal 
eenig archief van grooter  waarde voor  ons en onze nako-
melingen blijken tc zijn. 

t k t van s en de Vereeni-
ging van Gasfabrikantcn waren ter  vergadering vertegen-
woordigd. 

.Nadat de heer  Van Weezei de aanwezigen namens het 
gemeentebestuur  van r  had begroet, bracht de se-
cretaris, de heer . , onder-directeur  der  Amster-
damsche waterleiding, het jaarverslag uit. dat van weinig 
algemeen 'belang was, en. evenals de rekening en begroo-
ting van den penningmeester, werd goedgekeurd. 

Aan de orde kwam vervolgens het verslag van de com-
missie voor  de installatie-voorschriften. e bedoeling daar-
van is, naar  dc voorzitter  opmerkt, een voorschrift te geven 
voor  de installatie van dienst- en binnenleidingen, dat voor 
ons land overal zal worden gevolgd. Naar  aanleiding van 
de ontvangen inlichtingen is een ontwerp samengesteld, 
waarover  in een volgende vergadering nader  zal worden 
gesproken. 

e secretaris bracht rapport uit in zake de internationale 
conferentie voor  Volks- en Schoolbaden te Scheveningen. 

t is het volgende ontleend: 
Bij  'dc aanvaarding van de uitnoodiging tot deelneming 

aan deze grootsche conferentie hebben wij  ons de vraag 
gesteld, op welke wijze onze medewerking tc kunnen ver-
leenen. t antwoord was spoedig gegeven. Want hoe kun-
nen wij, directeuren, ingenieurs, enz. van waterleidingen, 
dat beter  doen dan dc grondstof, die we tc leveren heb-
ben, bet water, zoo goedkoop mogelijk voor  de volks- en 

schoolbaden beschikbaar  te stellen. t is genoegzaam be-
kend, hoe sterk de tarieven voor  die waterlevering hie, 
te lande uitecnloopen, varicerend over  het algemeen van 
i j  a  tot  cent per 8 . 

t bestuur  der  vereeniging heeft eene enquête gehou-
den bij  de waterleiding-directies, leden der  vereeniging, en 
o. m. gevraagd, of ze bereid waren het aan volks- en school 
baden tc leveren water  voortaan tegen den uniform-prijj s 
van  cent per 3 . beschikbaar  te stellen, dat is op een 
uitzondering na , de laagste prijs , die hier 
voor  dat doel wordt gevorderd. 

t resultaat van de enquête is, dat verschillende di 
recties belangrijke reducties hebben toegezegd en ander 
zich bereid verklaarden daartoe mede te werken. Zoo wer-
den 'de volgende reducties toegezegd voor  bestaande volks 
en schoolbaden: te Apeldoorn van  op  cent per 

3 . , te Arnhem van  op  cent, te Groningen van
op  cent, te n van  op  cent, te Utrecht van  op 
 cent, te Venlo van  op  cent, te g a/d. Zaan, m 

menie, Zaandam en Zaandijk van  op een nog onbe 
kenden prijs . 

Verder heeft de directeur  der  Schiedamsche gemeente 
waterleiding toegezegd, een eventueel verzoek aan den raad 
om den prij s van volks- en schoolbaden van  op  cent 
terug te brengen gaarne te zullen steunen. Bovendien ver-
klaarden zich voor  den doel tot het  cent-tarief bereid, 
zoodra volks- en schoolbaden mochten worden opgericht: 
B. en W. van o cn de waterleiding-directies van 
Oud-Bcijerland, Ede, . Waalwijk en Wageningen. 
en zegden Vlaardingen en ljsselstein waterlevering voor 
dit doel toe tegen den kostenden prij s cn ljsselstein boven-
dien kosteloos aan onvermogenden. 

e vereeniging stelt zich verder  voor  stappen te doen; 
i° . om de toegezegde prijsverlagingen binnen korten tij d 
verwezenlijkt te krijgen, cn  om die goede voorbeelden 
door  meerdere waterleiding-directies, i. c. gemeentebestu-
ren, tc zien volgen. 

t rapport werd met ingenomenheid ontvangen. 
. Woltering, hoofdinspecteur  der  Volksgezondheid, gaf 

in overweging, het rapport ook ter  kennis te brengen aan 
de gezondheidscommissies, en dankte de vereeniging voor 
hare medewerking ter  zake van de zoo nuttige volks- en 
schoolbaden. 

Nadat de heer . Bisschop, directeur  der s 
fabriek cn hoogdrukwaterleiding, eenige mededeelingen had 
gedaan over  de inrichtin g van deze waterleiding, kwamen 
er  eenige vraagpunten van zuiver  technischen aard aan de 
orde. 

s middags werd er  een bezoek gebracht aan de -
ter  waterleiding, waar  de directeur  de gewenschte inlich-

 verstrekte. 
n de den volgenden dag voortgezette vergadering zijn 

eenige, doojr  een lid der  vereeniging gestelde, vragen om-
trent het gebruik van geasphaltecrde of gesiderostheende 
getrokken ijzeren buizen voor  gewone dienst- en

 voor  drinkwater  aan de orde gekomen. 

Na een levendige discussie kwam de vergadering tot de 
slotsom, dat geasphaltcerd ijzeren buizen overal, waar  het 
water  zacht is, onbruikbaar  moeten worden geacht. 

Tot bestuursleden werden gekozen, in de plaats van de 
heeren Polet en Paijens, niet herkiesbaar, de heeren

s te , en J. . , te -
bosch; de heer t werd herkozen. Uit het voltallig" 
bestuur  werd daarna tot voorzitter  benoemd de heer  G. 
J. , te Groningen. 

a hield de heer . , directeur  der  gemeen 
te-drinkwaterleidni g te , een voordracht over  ont-
ijzeringsproeven te l en Nispen. 

. N. G. van , uit Utrecht hield een demonstra-
tie over: e waterdroppel en de zingende waterstraal. 

. W. P. , uit 's-Gravenhage, stelde met ge-
noegen vast, dat de vereeniging sinds eenigen tij d ook 
meer  in de richtin g van volkswelvaart wil werken. e 
machtige invloed, van de vereeniging en haar  leden indi-
vidueel uitgaande op de volksgezondheid in Nederland, is, 
ei spr. moeilijk te schatten. e ontzaglijke vooruitgang 

van de volksgezondheid, blijkende o. m. uit het teruggaan 
van de sterftecijfers, is mede te danken aan deze vereeni-
ging. Zij n mede door  het verkrijgbaar  stellen van goed 
drinkwater  besmettelijke ziekten, als cholera enz., 
teruggedrongen, de wetenschap van dc laatste
jaren heeft geleerd, dat er  nog iets anders noodig 
is voor  bestrijding van besmettelijke ziekten. Van de groot-
ste beteekenis noemde spr. het besluit der  vereeniging om 
mede te werken tot goedkoope watcrlevering ten behoeve 
van volks- en schoolbaden. 

e voorzitter  dankte den heer h voor  zijn wel-
willende woorden. 

e heer  J. C. k Pzn., van Utrecht, hield een voor-
dracht over  het reinigen van dc hoofdaanvoerbuis der  water-
leiding binnen de gemeente Amersfoort, volgens het systeem 
der Berliner n s Gesellschaft. e leiding 
was aangegroeid. e geheele lengte van de schoongemaakte 
buis bedroeg . 

e werkzaamheden duurde  dagen. Per  dag werd er 
cTus . buis schoongemaakt. e kosten van deze schoon-
maak bedroegen f

Spr. kwam tot dc volgende conclusie: 

ie. t reinigen van de buizen door  middel van dc instru-
menten der n s Gesellschaft heeft uitstekend 
voldaan, wat betreft het wegnemen van de roestaanzet-
tingen in de buis. 

e asphaltlaag is voor  het grootste deel uit de buis 
verdwenen. n hoever  dit nu aan de reiniging is toe te 
schrijven, durfd e spr. niet te beoordeelen. Aangezien er  in 
de roestaanzetting asphalt werd aangetoond, is. ten minste 
voor  een gedeelte, de asphaltlaag reeds door  het roest-
proces verwijderd. 

e invretingen van de buis door  het water  zijn niet 
te ontkennen. r  ze zijn uitermate gering. Zelfs, aan-
nemende een diepte invreting na  jaar  van , 
zouden, wanneer  het roestproces met dezelfde snelheid zou 
voortgaan eerst na  jaar  tot de helft van de buis zijn 
voortgeschreden, wanneer  dc buis een wanddikte van

. heeft. 
Neemt men de grootste gemiddelde invreting van , 

dan is de invreting tot de helft der  wanddikte genaderd 
na  jaar. We kunnen dus zeggen, dat practisch ge-
goten ijzeren buizen een onbepaalden levensduur  bezitten, 
althans wat betreft het water  der  Soesterheide. 

Ten slotte verklaarde spr. te vreezen dat de reiniging 
na korten herhaald zal moeten wórden. j  stelde zich 
voor, de buis na een vijfta l jaren te doen opgraven en vast 
te stellen in hoever  het roestproces meer  is voortgeschreden. 

t de asphaltlaag, hoewel niet absoluut beschuttend, 
dan toch zeker  de roestvorming verlangzaamt, is wel zeker, 
en waar deze nu zoo goed als verdwenen is, zal, zoo 
besloot spr. de roestvorming wel in versneld tempo plaats 
lebben. 

Nadat eenige verdere kwesties van technischen aard 
v aren besproken, werd de vergadering met de gewone 
plichtplegingen gesloten. 

Na afloop maakten de vergaderden een tochtje per  extra-
tram naar  Gorssel, hetwelk was aangeboden door  het ge-
il eentebestuur  van . 

BON  V A N . 

Onder  voorzitterschap van den heer . A. Grondij s heeft 
op  Aug. j.1. te Utrecht de Bond van Technici een bui-
tengewone vergadering gehouden, ter  afhandeling van de 
op den beschrijvingsbrief der  vorige algemeene vergade-
rin g onafgedane punten. 

Aan het afgetreden hoofdbestuurslid den heer  Gabriels, 
werd hulde gebracht voor  zijn verdiensten. g 
werd gedaan in zake den stand van zaken betreffende 
de aanstelling van een bondsambtenaar, die binnen korten 
tij d benoemd zal worden. 

t volgend jaar  hoopt het hoofdbestuur  tot uitwerkin g 
tckomen, in zake uitschrijvin g van een prijsvraag voor  een 
bondsmaandkalender. Een voprstel-Utrccht tot afschaffing 
van den Bondsraad werd verworpen. 

r  werden eenige ander  wijzigingen van het regle-
ment cn de statuten in bespreking gebracht. Op voorstel 
van Utrecht werd bepaald, dat leden kunnen zijn zij, - die 
den leeftijd van  jaar, adspirant-leden, zij  die den leef-
tij d van  jaar  hebben bereikt. 

Op voorstel van  leden van de afdeeling Enschede— 
o werd met  tegen  stemmen en  blanco 

besloten voorloopig geen nieuwe donateurs aan te nemen 
en bij  een eerstvolgende statutenwijziging voor  te stellen 
het instituut van donateurs te schrappen. 

Tal van sprekers wezen er  op dat het instituut van do-
nateurs in strij d is met het vakbelang. 

Verder  werd besproken de vakgroep: scheepsmachinis-
ten. e voorzitter  herinnerde er  aan, dat hij  de scheeps-
machinisten in den bond ten sterkste gewaarschuwd had, 
geen eigen bond tc stichten, wij l daardoor  strij d zou ont-
staan in den Bond van Technici. e bondsraad heeft het 
hoofdbestuur  opgedragen te trachten met de vakgroep: 
schccpsmachinisten tot een vergelijk te komen. n een ver-
gadering o])  Juli 1.1., waarop afgevaardigden van genoem-
de vakgroep en van bet hoofdbestuur  aanwezig waren, zijn 
hieromtrent besprekingen gevoerd; daarna hebben nog tal 

n besprekingen plaats gehad en het uitzicht bestaat, dat 
genoemde kwestie tot een goede oplossing zal komen. t 
hoofdbestuur  had deze aangelegenheid op de agenda ge-
bracht om over  het door  het hoofdbestuur  in deze gevoerde 
beleid een uitspraak te laten doen. 

Tal van afgevaardigden voerden vervolgens het woord. 
e heer  Eournier  verdedigde dc houding van dc vakgroep: 

scheepsmachinistcn. ging de stichting en ontwikkeling dezer 
groep na cn bracht in herinnering, dat het voorstel tot 
afschaffing niet in Nederland gedaan is, doch uitgegaan 
is van een vergadering te Batavia, waar  men een vereeniging 
wilde van alle scheepsmachinistcn. Spr. voor  zich zag meer 
heil voor  deze vakgroep in aangesloten blijven bij  den 
Bond van Technici. 

e heer  Thyssen uit Utrecht drong er  op aan aan be-
doelde vakgroep meer  invloed te geven in den bondsraad. 

e vergadering sprak vervolgens met algemeene stemmen 
hare goedkeuring uit over  den tot heden door  het hoofd-
bestuur  gevolgden weg in zake dc oplossing van de kwestie 
met de scheeepsmachinisten. 

Aangenomen werd daarna met  tegen  stemmen en 
 blanco een motie van den heer r  uit Utrecht, 

waarin de vergadering haar  strenge afkeuring uitsprak over 
de handelingen in deze kwestie van de leidende personen 
in de vakgroep: scheepsmachinistcn. en het hoofdbestuur 
uitgenoodigd werd trachten een afscheiding te voorkomen. 

Aangenomen werden de n om te trachten 
uitbreidin g te krijgen van de Ongevallenwet tot alle tech-
nici in dienstbetrekking. 

Besloten werd de volgende algemeene vergadering te 
Utrecht tc houden. 

Aangenomen werd daarna bij  acclamatie een motie, waarin 



het bestuur  opgedragen wordt, in overleg met dc bouw-
kundige vakgroep in den Bond, er  bij  de regeering op 
aan tc dringen, dat van regeeringswege voor  bouw-
kundigen examens worden ingesteld in den geest als deze 
voor de scheepsmachinistcn reeds bestaan en door  deze 
vakgroep voor  bouwkundigen zijn voorgesteld. 

Een voorstel beoogende de instelling van bekwaamheids-
diploma's voor dc verschillende technici, voor  zoover  deze 
niet reeds bestaan, werd ter  nadere uitwerkin g naar hst 
hoofdbestuur  gezonden. 

Bij  de rondvraag werd hulde gebracht aan den ijver 
en de goede leiding van den heer  Grondijs, den nieuwen 
voorzitter. 

^ P r i j s v r a g e n . ^ 

N door de Vereeniging T 

EX "  te , uitge-

schreven in

 s t e P r ij  s v r a a g. 

P VOO  E E N . 

Gevraagd wordt het ontwerp voor een gebouw ingericht 
voor  bioscope-voorstellingen met daarboven gelegen feest-
zaal. t bouwterrein, als op de situatie aangegeven, is 
gelegen op den hoek van twee hoofdstraten en heeft een 
afgeschuinde hoek van tenminste 1 . ; het mag alleen 
op den beganen grond en entresol geheel worden bebouwd, 

 op de verdiepingen voor  hoogstens  van het 
beschikbare terrein. 

t gebouw moet bevatten: 
. Onder een gedeelte van het gebouw, met 

ruimten voor de centrale verwarming en kolenbergplaats, 
een ruimt e voor een electromotor en meter, ruime berg-
plaatsen voor  gereedschappen en voor het bewaren van 
films enz., benevens een diensttrap naar den beganegrond. 

 B e g a n e g r o n d. e open vestibule met portiers-
loge en minstens twee tochtvrij e toegangen naar de bioscope-
zaal, groot pl.m. 2 . met pl.m.  zitplaatsen, in te 
deelen in twee rangen cn eenige loges. e zaal, met 
gemakkelijk te bereiken nooddeuren, direct uitkomende aan 
een der  straten. 

e vloer  moet . per r  naar  beneden afloopen. 
e afmetingen der  zitplaatsen moeten minstens

, en dc gangpaden minstens . breed zijn. 
Grenzend aan deze zaal ruime toiletkamers met W.C.s 

aan te brengen voor  dames en heeren in verbinding met 
een dienstgang van waaruit ook de kelder  bereikbaar  moet 
zijn. Verder een cassa met minstens twee loketten en gele-
genheid gevend zaal cn vestibule te overzien. 

Een  vestibule met tochtportaal en hoofdtrap, toegang 
gevende naar  entresol en ie verdieping. 

 E n t r e s o l. e voor het orkest, gedeeltelijk uit-
gebouwd in de zaal, groot pl.m. 2 . n de as der 
zaal een cabine, groot pl.m. 2 . voor het toestel, met 
bergplaatsen voor  films. n deze cabine een luchtkanaal, 
groot inwendig 2 . , reikende tot . boven het dak. 

 E e r s te v e r d i e p i n g. e vestibule met gar-
derobe, in verbinding met het genoemde trappenhuis en 
direct van uit de vestibule te bereiken een bar, groot pl.m. 

2 . met buffet, spoelkamer, office en lif t naar de keu-
ken van den concierge. Boven de bioscopezaal een feest-
zaal met tooneel en twee kleedkamers. n deze zaal langs 
de wanden een aantal kleine boxes met ruimt e voor  twee 
of vier  personen. e wanden dezer  boxes behoeven niet tot 
het plafond door te loopen. 

Tusschen de bar en danszaal een portaal, waarop de toi 
letten met W.C.s voor  dames en heeren uitkomen. Verdei 
een trap naar de tweede verdieping, bergplaats voor  reept 
sieten, kasten, enz. 

 T w e e de v e r d i e p i n g. Woning voor den concier 
ge, bestaande uit twee kamers en keuken met zolder en 
dienstbodenkamer. 

e begane grond mag hoogstens . boven het troi 
toir  gelegen zijn; de verdiepinghoogten zijn vrijgelaten, docii 
zullen voor de zalen een hoogte van 6 . niet mogen ovei 
schrijden. 

Gevraagd worden te teekencn: dc vijf platte gronde, 
en een doorsnede op een schaal van  a  de twee ge-
vels op een schaal van  a  en een perspectief, over 
gebracht b'an deze gevelteekeningen. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Zilveren e met Getuigschrift der 

Vereeniging benevens f
Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift der 

Vereeniging benevens f
Een derde prijs : Getuigschrift der  Vereeniging. 

 Pr  ij  s v raag. 

P V A N E E N E 

VOO E . 

Gevraagd wordt het ontwerp van een wachthuisje voor 
de Tram, groot in grondvlak ongeveer 2 . , met toegang 
breed pl.m. , afsluitbaar  door  rollui k of schuifdeur 
en voorzien van rustbank(en) en bergruimte voor  gereed 
schappen enz., zooals een vijzel, verbandtrommcl enz., wel-
ke eventueel onder dc bank(en) kan geplaatst worden. 

t huisje wordt gedacht aan alle zijden vri j  te staan 
op een steenen voet met opbouw van hout of metaal, naar 
keuze van de ontwerper: yok de wijze van afdekking is vrij . 

Verlangd worden: de opstanden, platte grond, lengte- en 
breedte-doorsneden op een schaal van  h

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Zilveren e met Getuigschrift der 

Vereeniging benevens
Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift der 

Vereeniging benevens f
Een derde prijs : Getuigschrift der  Vereeniging. 

 P r i j s v r a a g . 
E E N . 

n vraagt een Penteekening van een naar de natuur 
geteekend brok bestaand Bouwbceldhouwwerk of Plastiek. 

e keuze van het ontwerp, doch evenzeer de wijze, waar-
op het geteekend is, zullen bij  de beoordeeling in aanmer 
king genomen worden 

e teekening moet een grootte hebben van  X . 
binnen den rand. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Bronzen e met Getuigschrift der 

Vereeniging benevens f

Een tweede prijs : Getuigschrift der  Vereeniging met f

E . 
e behandeling der  teekeningen is vrij , doch moet dui-

delijk en nauwkeurig zijn. Zij  mogen op carton opgezet, 
doch n iet i n hou ten 1 ij  s ten g e s p a n n en zijn en. 
van de ie prijsvraag geen g r o o t e re a f m e t i ng heb-
ben dan . 

All e stukken ter  beantwoording dezer  prijsvragen word- n 
vóór of op r  vrachtvri j  ingewacht aan Jut 
adres van den isten Secretaris, Nieuwehaven N.Z. 
Zij  mogen niet in k i s t en of op andere wijze in hout ver-
pakt worden. 

Ontwerpen na dien datum ingezonden, blijven buiten b-
oordeeling, tenzij  aan het Bestuur  afdoend kan aangetoond 

 dat dit buiten  schuld van den inzender  mocht 
 geschied. 
e teekeningen moeten met een motto gemerkt zijn en 

verder  vergezeld gaan van een gesloten brief, waarin naam, 
kwaliteit en woonplaats van den Ontwerper en van een 
;weede dito, waarin een correspondentieadres vermeld is. 
1 )p beide brieven en couverts moet het motto der  teekening 
voorkomen. 

e ontwerper van eenig antwoord mag zich als zoodanig 

tiet bekend maken vóór de uitspraak der  Jury. 

e Jury voor  deze prijsvragen bestaat uit de : 

. A. J. , Architect, te Amsterdam. 

J. J. , Architect, bij  de Gemeente-werken te 

's-Gravenhage. 

. B. , Architect, te m 

. O T T E N , Architect, tc . 

W. F. C. , . r  van Gemeente-

werken te Arnhem. 

J. N E , Architect te , 

(plaatsvervangend). 
Wanneer geen antwoord ter  volle bekroning kan worden 

voorgedragen, heeft de Jury het recht om het Bestuur van 
„Bouwkunst en Vriendschap"  voor te stellen de uitgeloof-
de prijzen op andere dan bovenstaande wijze te verdeelen. 

e Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 
? maanden na dc publicatie van het Jury-rapport , alle of 
een gedeelte der  antwoorden tot expositie af te staan aan 
andere Vereenigingen in ons land; gedurende dien tij d mag 
geen der  ontwerpen gereproduceerd worden zonder  toestem-
ming van „Bouwkunst en

e Vereeniging heeft echter het recht de bekroonde 
antwoorden ter  reproductie aan te bieden aan de redactie 
van eenig plaatwerk, zonder dat zij  gehouden zal zijn den 
bekroonde eenig honorarium daarvoor te betalen. 

e ontwerpen zullen na dien tij d aan de correspondentie-
adressen worden teruggezonden. 

 uitspraak der  Jury zal door het Bestuur  door  middel 
van de „N . . Ct."  cn de bouwkundige bladen bekend 
gemaakt en de antwoorden publiek tentoongesteld worden, 
nadat het Jury-rappor t zal zijn gepubliceerd in de bouw-
kundige bladen. 

e uitreikin g der  bekroningen zal geschieden  de Al -
gemeene Vergadering der  Vereeniging, die in Januari
zal worden gehouden. 

e deelname aan de beantwoording der  prijsvragen is 
voor  ieder  opengesteld. 

Namens het Bestuur, 

. O T T E N , Voorzitter . 
J. N E , Secretaris. 

, Augustus

L e e s t a f e l . 1 
 No.  A l g e m e e ne September-Ver-

t dering. — Excursie naar . — Programma. 
S t ï d t e a u s s t e l l u ng te , met afbeeldingen en losse plaat. 

A No. n betreffende het Genoot-

V e r s l a g van de g van n September
s für  Stadtewesen te houden te f van  Sept. 

V e r s l a g van de j-1. g van de Club van Utrechtsche 
leden van het Genootschap A . et A . 

« E n k h u i z e n vooruit», 
C o n g r es en Tentoonstelling van den d bij  het Onderwij s 

en in de Opvoeding. 

C e n t r a l e V e r w a r m i n g en g van gebouwen door 

F, G. Unger w.i. 

E  No.  W a t e r t o r e n s door J. . W. n 
b.i., met afbeeldingen. 

n aan het s , door  A. W. Weiss-

man, met afbeelingen. 

E  No. . A .  u y p e r 

E l e c t r i s c h e b e w e g i ng van een rolbasculebrüg de Engenburger-
brug te , door  J. J. F. Verdonck c.i., met afbeeldingen. 

U i t het V e r s l a g van de r van l en Fabrieken te 
Amsterdam

 (B. v, T.) No.  Officeel gedeelte. — 
September  — t Orgaan. — Verslagen van vergaderingen. — -
zonden. — e internationale conferentie voor  draadlooze telegrafie te . 
— Gemengd. — Vragenbus. — Boekbespreking. — Uit technische bladen 
en tijdschriften . 

E  No.  S t e m m en uit de practij k . 
E en g e s l a a g de proef. 

B o e te voor  onwerkbare dagen, na het verstrijken van den opleverings-

termijn . 
W ij  z i g i n g van een bestek. 

E E E No. . Nieuwigheden in 
steenfabrieken. — Gevaar bij  betonwerken. — Terracotta als gevelversie-
ring . — e inwerkin g van zuren op beton. — e steenkolenmarkt. — 

. — t onschadelijk maken van kalk in de klei. — Steen-
productie. 

E G No. r  Wettbewerb zur  Erlangung 
eines B e b a u u n g s p l a n es der  Stadt f (vervolg), met 
afbeeldingen en losse plaat. — Zur Frage der g des B o d e n s e e s. 

No. e neue e in m arch. . 
Perrey, met afbeeldingen en losse plaat. — r Wettbewerb zur  Erlangung 
eines B e b a u u n g s p l a n es der  Stadt . (vervolg) met 
afbeelding. — e A u s w i 11 e r u n g e n an alten . 

No. e r n (slot) met afbeeldingen en losse 
plaat. — W o h n u n g s n ot in Frankfur t am . 

No. e neue groszherzoglich badische e i 1-u n d Pf legeanstal t. 
bei , arch. Prof A . Stiirzenacker in . met afbeeldingen 
en losse plaat. — n über Zement. Beton- und Eisenbeton-
bau : e Wandelhalle auf der l Borkum (slot) met afbeeldingen. — 

e Bestimmung der  Zweckmaszigsten Betonzusammensetzung. mit-
tels der . 

No. r  Vorentwur f zu einen neuen e für  Berlin-
Wilrrersdorf , arch. Jürgen , met afbeeldingen en losse plaat. r 
Wettbewerb zur  Erlangung eines B e b a u u n g s p l a n es der  Stadt  ii s-
s e 1 d o r f, met afbeeldingen. — r  Wettbewerb zur  Erlangung von Ent-
würfen für  eine Gartenbau-und g auf dem Gelande der  Fest-
halle in Frankfur t am , met afbeeldingen. 

No e beiden neuen königl ichen r  in Stut tgar t 
arch. Prof. . n in n met afbeeldingen en losse plaat. — 

r Vorentwur f zu einen neuen e für  Berlin-Wilmersdorf . ver-
volg met afbeeldingen en losse plaat. — e plaat uit : n und 
seine Bauten. 

E N No. t September-nummer van dit tijd -
schrift , uitgave Julius n te Stuttgart, wordt grootendeeis in beslag 
genomen door  afbeeldingen van werken der r architecten Theodor 
Veil &  Gerhard . r  trekt de aandacht het ontwerp voor 
het nieuwe s te , waarbij  gebruik gemaakt is van het 
voormalig , dat moest blijven bestaan. n dit ontwerp zijn 

e - en barokvormen toegepast, wat ook het geval is bij 
andere ontwerpen, ofschoon bij  de villa' s in de buitenarchitectuur  de grootste 
eenvoud betracht is. n hun interieurs en kamerinrichtingen is e 
en Biedermeijer  aan het woord, ook af en toe met een herinnering aan 

e en Barok. Een sterk uitgesproken persoonlijkheid treedt daarbij 
niet aan den dag. t meest origineel van opvatting is de decoratie der 
lokalen voor  damesconfectie op de Beijersche (Gewerbeschau». t is hier 
evenwel meer de kunst van den behanger dan van den architect, waardoor 
niet onaardige effecten zijn bereikt. 

Vermelding verdienen voorts nog een paar  werken van -
meester  a. . . Jessen te Berlij n en inzonderheid de landelijke bouw-
werken van Theodor r te Göppingen aan vvien de eigenaardige op-
dracht ten deel viel een grootendeeis afgebrand dorp, Bohmenkirch in 
Württember g te herbouwen. Van deze taak kweet hij  zich op een wijze, 
die door t zeker  gewaardeerd zou worden. 

E T UN N No. t deze aflevering 



E &  VA N . 
Nassaukade 504, 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en liegrootingen gratis. 

Telef. 1258. . 

wordt de vijftiend e jaargang van Alexander s maandschrift besloten. 
Bij  de afbeeldingen van werken uit de tentoonstelling der r 
Secession van dit jaar  is de opmerking te maken, dat de leden van deze 
kunstenaarsbent langzamerhand tot de anderen beginnen te behooren. 
hetgeen ook te zien is uit hun werk, waaruit niet meer  in zoo hooge mate 
de overmoed der  jeugd ons tegenstraalt. maar  b.v. uit hetgeen van -
reuth, Th. Th . e en Josse Goossens laten zien van een bezonken kun-
nen spreekt. 

Eugène Zak te Parijs, waarover  een afzonderlijk artikeltj e handelt, blijk t 
een jong schilder  te zijn. wien nog het denkbeeld van de volkomen vrij -
heid van den kunstenaar  door  't hoofd spookt, die naar  het schijnt nog 
slechts voor  zijn eigen genoegen schildert en daarom misschien beter  deed, 
zijn soms nog kinderachtige producten voorloopig in portefeuille te houden. 

e bouwkunst is in dit nummer vertegenwoordigd door  Prof. o Eber-
hardt te Offenbach, met een rij k uitgevoerde industriebouw, de lederfabriek 
J. r  &  Sohn en verder  door  de r  architecten . l iV 
A . Grubit z met een landhuis in . 

Vermelding verdienen ten slotte talrijk e afbeeldingen van ex-libris. boek-
titels en initialen, voornamelijk van s Behmen te Berlijn . 

N OP , door 
J. van d er  B r e g g en c.i. uitgave Nederl. n Uitgevers . 
C. , . t werkje bevat drie verhandelingen getiteld 
Bouwhygiène, woningbouw met n en Plattelandshygiëne en drie 
platen een bebouwingsp'an. verschillende typen van dubbele arbeiders-
woningen en een ontwerp voor  een slachthuis ten dienste eener  kleine ge-
meente. e behandelde onderwerpen zijn. gelijk men ziet. onderwerpen van 
den dag en wat de schrijver  uit de door  hem opgedane ervaring op het 
gebied van bouwhygiène enz. mededeelt, moge voor  den architect in vele 
opzichten niet nieuw zijn. toch kan deze uitgave veel nut stichten en wel 
voornamenlijk in niet-technische kringen en daar  ter  plaatse, waar  de be-
langstelling in de hier  behandelde zaken te wenschen overlaat. Wi j  weten, 
dat dit het geval is in kleinere steden, dorpen en op het platteland en zelfs 
in de grootere steden is alles nog ver  van volmaakt, omdat onze Gezond-
heids- en woningwetten, met hoe goede bedoelingen ook uitgevaardigd, 
met alle menschenwerk gemeen hebben, dat er  gebreken aan kleven. 

e schrijver  constateert met voldoening, dat toch in velerlei opzicht reeds 
verbetering te bemerken is. Een ruime verspreiding van spronkelingen als 
deze is zeker  gewenscht, want afdoende verbetering is slechts te verwach-
ten, wanneer  gezonde begrippen over  de hier  behandelde onderwerpen 
algemeen ingang zullen hebben gevonden. 

f W O W — O 
Gemeng d Nieuws . 

O 
. 

1 

St. J a n s k e rk te . 

Aan het verslag betrekkelij k de herstellingen, aan dit kerkgebouw in 
 verricht , is het volgende ontleend. 
e werkzaamheden aan het noord-oostelijk gedeelte van het hoogkoor 

werden voortgezet en betroffen de herstelling van twee travee's en van 
twee stel dubbele schraagbogen. 

Aangaande de uitvoering dezer  werken valt op te merken, dat, voor 
wal het architectonische gedeelte aangaat, eenige belangrijke vernieuwingen 
aanschraagbogen, blindtraceeringen en lijstwerken moesten worden aan-
gebracht. 

n het bijzonder  waren de z.g. stoelen der  schraagbogen in sterke mate 
door  verweering aangetast, hare vrijstaande bekroningen waren verdwenen; 
als bedekking deed voor  sommige gedeelten metselwerk in baksteen dienst. 

e balustraden op de gootlijst, benevens de afdekkingen der  schraag-
bogen. verkeerden in betrekkelij k goede conditie en konden weder  ter 
plaatse worden aangebracht. e gunstige uitzondering vindt hare verkla-
rin g hierin, dat voor  de uitvoering dezer  onderdeelen eertijds van meer 
weervaste steensoorten dan voor  het overige gedeelte van den bouw werd 
gebruik gemaakt. 

e toestand, waarin het beeldhouwwerk verkeerde, noopte tot meer  in-
grijpende herstellingen. e betroffen in hoofdzaak de vernieuwing van 
een gedeelte der  hogels op de ruggen der  schraagbogen, van het bladwerk 
aan de frontaallijsten , alsmede van de waterspuwers. 

Alhoewel de oude vormen op vele plaatsen nog slechts fragmentarisch 
aanwezig waren, verschaften deze overblijfsels toch nog voldoende gegevens 
voor eene nauwgezette vernieuwing. Alvorens tot de uitvoering der  her-
stellingswerken over  te gaan, zijn van de voornaamste onderdeelen photo-
gralische opname geschied. Voorts werd de herstelling der  reeks frontaal-
vullingen boven de lichtvensters van het hoogkoor  voortgezet; zij  betrof 
dit jaar  de derde travee van het noordertransept af. 

Aangezien de verweering dezer  beeldgroep zeer  sterk was ingetreden en 
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Opgaven van advertentien moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

Het Uitbreidingspla n van 'sGravenhage . 

Gedeputeerde Staten van d hebben met onge-
grondverklarin g van de daartegen ingebrachte bezwaren, 
goedkeuring verleend aan het uitbreidingsplan der  gemeente 
's-Gravenhage. 

Aan de overwegingen waarop dit besluit berust wordt 
ontleend, dat wat de adressen aangaat van de j 
„het Park Zorgvliet"  en van mr. A. E. . Goekoop, sedert 
het uitbreidingsplan werd vastgesteld op  Juni  tus-
schen de gemeente 's-Gravenhage en de j  ,,het 
Park Zorgvliet"  een overeenkomst is gesloten krachtens 
een door  Gedeputeerde Staten den gen Juli jl . goedge-
keurd t welke overeenkomst een wijziging van 
het uitbreidingsplan in uitzicht stelt, waardoor  aan de be-
zwaren van dc j  en mr. Goekoop tegemoet zal 
worden gekomen, zoodat het onnoodig is, in een
deeling te treden van het plan, zooals het thans nog luidt 
en d>e daartegen ingebrachte bezwaren. 

Wat aangaat het adres van gravin van Bylandt overwegen 
Gedeputeerde Staten o.m., dat dc aanwijzing van de gron-
den op het uitbreidingsplan die in dc naaste toekomst 
voor  den aanleg van straten, grachten of pleinen zijn bestemd 
tiet kan geschieden zonder  dat men zich rekenschap geeft 
>an de plannen, welke bestaan tot bestemming van ter-
reinen tot plantsoen, tot speel- of sportterrein, voor  publie-
ke gebouwen of andere openbare werken; dat dus de ver-
melding van soortgelijke bestemming op liet

 slechts te beschouwen is als de onmisbare toelichting, 
vaarom de straten, grachten en pleinen op het uitbrei -
lingsplan werden getraceerd, zooals zij  getraceerd zijn; dat 

hieruit volgt, dat deze toelichtende vermelding op het uit 
breidingplan niet praejudicieeren kan op de waarde van 
het bouwterrein en dat het uitbreidingsplan gewijzigd zat 
moeten worden, indien de gemeente niet binnen korten tij d 
nader  tot exploitatie van de terreinen tot bouwterrein is 
besloten, de beschikking over  den verlangden grond ver-
krijgt . Wat de vermelding op het uitbreidingsplan als .,villa-
terrein"  betreft, ook deze vermelding kan slechts als toe-
lichtin g van de ontworpen straten strekken, aangezien de 
plaatsing der  gebouwen ten opzichte van elkander  en van 
den openbaren weg krachtens art.  a. in ver-
band met art.  voorgeschreven moet worden bij 
een verordening aan de goedkeuring van Gedepu-
teerde Staten onderworpen. r  moet dan ook. zooals van-
wege het gemeentebestuur  werd verklaard, onder  de uit-
drukkin g villaterrei n slechts verstaan worden een opene 
bebouwing en eerst wanneer  een verordening, de plaatsing 
van de gebouwen ten opzichte van den openbaren weg 
en van elkander  op deze terreinen voorschrijvende, aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten wordt onderworpen, 
zal kunnen worden beoordeeld of die voorschriften tot re-
delijk e bezwaren aanleiding zullen geven. t ligt voor  de 
hand dat eerst dan een gedetailleerd plan kan worden opge-
maakt, wanneer  de terreinen door  de eigenares tot bouwter-
rein worden bestemd en met haar  of hare rechtverkrijgenden 
overleg is gepleegd, zoodat in billijkhei d geen grief is te 
maken tegen het feit, dat op het plan alsnog slechts de 
hoofdwegen zijn aangegeven. 

e bezwaren kunnen dan ook geen aanleiding geven 
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aan het uitbreidingsplan goedkeuring te onthouden. Zulks 
is mede het geval ten aanzien van gelijk bezwaar tegen de 
aanwijzing op 't uitbreidingsplan als plantsoen en villater-
rein in het adres betreffende het terrein aan den g 
waarvan de j n van t eigena-
resse is. 

Wat de bezwaren aangaat van dr. A. W. baron Schim-
melpenninck van der  Oye wordt ten deele verwezen naar 
het zoo even overwogene, deels opgemerkt dat dc breed-
te van . welke de nieuw gedachte Benoordenhoutsche 
Weg met inbegrip van de strook grond tusschen de straat 
en het water  zal verkrijgen, een breedte, welke ook elders 
in de stad wordt aangetroffen, hier  niet overdreven kan 
geacht worden, te meer  daar  bij  dergelijke straten op een 
trambaan, hetzij  communaal, hetzij  intercommunaal, gere-
kend kan worden. 

Ten aanzien van het adres der  Bouwgrondmaatschappij 
e wordt overwogen dat de wijziging van het straten-

plan  oefkade door  het gemeentebestuur  gemotiveerd wordt, 
omdat de verbinding van de n met de ontworpen 
Westlandschc kanalen casu quo gemaakt zal moeten wor-
den door  een gedeelte der  terreinen van bedoelde Bouw-
grondmaatschappij, voor  welke bij t van  Fe-
bruar i  een stratenplan is vastgesteld, met dc uitvoering 
waarvan tot dusverre nog geen aanvang is gemaakt. Gcd. 
Staten achten het rationeel dat de d bij  het traceeren 
der  straten op het uitbreidingsplan met een mogelijk -
naalplan rekening houdt. En waar  de Woningwet de her-
ziening van een uitbreidingsplan binnen een bepaalden ter-
mijn uitdrukkelij k voorschrijf t kan de bevoegdheid van den 

d om bij  het uitbreidingsplan wijziging te brengen in 
een vroeger  vastgesteld stratenplan, waaraan nog geen uit-
voering werd gegeven, niet betwist worden. Voorts wordt 
te dien aanzien overwogen, dat een uitbreidingsplan in het 
midden laat, op welke wijze het beoogde doel bereikt zal 
werden en dat dus ook de vraag hoe in dit geval, waar  de 
gemeente met de bouwgrondmaatschappij  een contract aan-
ging op anderen grondslag dan waarvan het uitbreidings-
plan uitgaat, de gemeente wijziging van het contract zal 
bewerkstelligen, buiten de vragen ligt, welke bij  de beoor-
deeling van het uitbreidingsplan door  Gedeputeerde Staten 
vallen te beantwoorden. 

Omtrent het adres van de j  tot exploitatie 
van onroerende goederen "  overwegen Gcd. Staten, 
?nder  verwijzing ten aanzien van een der  daarbij  aange-
voerde bezwaren naar  het overwogene ten aanzien van het 
adres van gravin van Bylandt, dat wat aangaat de verbree-
ding van de aanwezige smalle bouwblokken waarop aan-
gedrongen wordt, B. en W. aan den d in hun pracadvies 
betreffende dit adres hebben medegedeeld, dat die wijziging 
als verbetering van het plan moet worden aangemerkt, waar-
uit volgt, dat mag verwacht worden, dat in dit opzicht, 
voordat men tot de uitvoering overgaat, door  wijziging van 
het plan aan de wenschen van de adressante tegemoet 
zal worden gekomen. 

e wijziging van details wordt evenwel het best aan-
gebracht, nadat de onmisbare onderhandelingen met de 
belanghebbenden zijn gevoerd. 

Wat aangaat de breedte van twee straten, die volgens 
adressante van . op . hadden moeten zijn terug-
gebracht, komt aan Gedep. Staten de meening van B. en W. 
zeer  aannemelijk voor, dat de breedte van . der  hier 
bedoelde straten, waarvan de eene deel uitmaakt van de 

. brecde ceintuurbaan en de andere uitkomt op een 
weg, die zich over  aanzienlijke lengte uitstrekt , moet be-
houden blijven. 

Wat aangaat adressen van de j 
Bezuiden n c. s. cn mevrouw de wed. B. J. -
wijk . meenen Gedep. Staten, dat het bezwaar  gericht tegen 

het traceeren van niet recht doorloopcnde straten, dus te-
gen het artistiek stelsel, dat bij  het ontwerpen van het uit-
breidingsplan voorzat, niet tot onthouding der  goedkeuring 
leiden kan; dat tegen de breedte van . voor  hoofdver-
keerswegen van en naar k met het oog op dc toe-
komst geen bezwaar  kan worden gemaakt, dat geen uitbrei -
dingsplan alle ongeschikte punten voor  goed zou kunnen vast-
leggen tenzij  vooral met alle der  zeer  vele belanghebbenden 
overleg zou hebben plaats gehad; dat dus ondergeschikte 
punten in dc adressen aangegeven bij  de beoordecling van 
het uitbreidingsplan door  hun college buiten beschouwing 
kunnen blijven, te eerder  waar  B. en W. in hun pracadvies 
aan den d verklaarden: „wijziginge n op ondergeschikte 
punten kunnen, wanneer  de plannen tot uitvoering komen, 
eventueel nog worden aangebracht, mits behoorlijk verband 
met elkaar  houdende." 

Ten aanzien van een derde bezwaar  wordt verwezen naar 
het overwogene ten aanzien van gravin Van Bylandt. Ein-
delijk zal het feit, dat meer  dan  van den grond door 
straten, grachten en pleinen wordt ingenomen, ter  sprake 
komen, wanneer  ter  uitvoering van het uitbreidingsplan in-
gevolge art.  van dc Woningwet een bouwverbod zal 
gelegd worden, waardoor  gewaarborgd zal worden, dat, in-
dien meer  dan  van hun grond voor  straat, gracht of 
plein bestemd wordt, adressanten behoorlijk schadeloos 
zullen gesteld worden. 

Wat het adres aangaat van de Bouwgrond . Nieuw-
's-Gravenhage, wordt opgemerkt ten aanzien van de zg. 

. brecde straten dat deze in werkelijkheid bestaan uit 
een . breede straat aan weerszijden van een . 
breede tochtsloot met . breede glooiingen, op de wijze 
als bij  de Waldeck-Pyrmontkade wordt aangetroffen. e 
waterverbindingen zijn ontworpen, omdat de bestaande water-
loozingen van den polder  ten gevolge van den stratenaanleg 
zullen worden afgesneden. Er  is voorts geen bezwaar  te-
gen om bij  de vaststelling van het uitbreidingsplan een be-
staanden weg (den n Weg), waarlangs een zeer 
druk verkeer  plaats heeft, op een grooterc breedte dan

. tc ontwerpen. t bij  de vestiging van het bouwver-
bod blijken, dat meer  dan  van adressante's gronden 
voor  den aanleg van een straat, een gracht of een plein 
bestemd is, dan waarborgt art.  lid  Woningwet, dat 
adressante behoorlijk zal schadeloos gesteld worden. 

e bouw van arbeiderswoningen, die op een perceel van 
adressante beoogd wordt, kan niet verwezenlijkt worden 
zonder  overleg van de gemeente met de eigenaresse, zoo-
dat het duidelijk is, dat het uitbreidingsplan hier  aanvan-
kelij k slechts dc hoofdstraten kan aangeven. En wat aangaat 
de omstandigheid, dat de . verstoken is van de gelegen 
heid om van de zn'de van den n weg, het -
kanaal en de Broeksloot op haar  binnenterreinen te komen, 
overwegen Gedep. Staten, dat het gemeentebestuur  over-
wegend bezwaar heeft om aan adressante's verzoek te vol-
doen, een zijstraat van den n weg te verschui 
ven tot op de afscheiding van een zeker  perceel, daar  dar: 
in strij d met een stelselmatige bebouwing het eene bouw 
blok onevenredig lang, het andere onevenredig kort zoi 
worden. 

A l is het gewenscht om bij  het ontwerpen van de stratci 
op het uitbreidingsplan zooveel mogelijk rekening te hou 
den met de erfscheidingen, is het zeker  in strij d met de be-
doeling van art.  Woningwet, om het tracé ter  stratei 
steeds afhankelijk te stellen van het toevallig beloop va: 
een eigendomsgrens. Adressantc zal zich in dit geval zo< 
noodig te zijner  tij d hebben te verstaan met de eigenaai 
der  gronden, waarop de toegangen tot haar  binncnterreiiie: 
ontworpen zijn. 

Wat aangaat het bezwaar  van de 's Gravenhaagsche k 
inrichtin g e Sierkan", als eigenares der  terreinen bi; 

, schijnt een diepte der  bouwblokken van  tot 
 meter  geen overdreven eisch, ook al worden in de oude 

stad, speciaal in de Bankastraat, waarop adressante wijst, 
wel minder  diepe bouwblokken aangetroffen. 

Wat aangaat het adres van den heer  C. A. P. Van Stolk, 
te , als eigenaar  van dc perceelen te Schevenin-
gen, waarop o.a. thans de Schevcningsche Wielerbaan is 
gebouwd, wordt ten deele verwezen naar  de overwegingen 
op de bezwaren in het adres van gravin Van Bylandt. 

Ten aanzien van het bezwaar, namens den r  van 
Oorlog aangevoerd, omdat in het uitbreidingsplan ook be-
grepen zijn gedeelten van het aan den Staat tocbehoorende 
militair e oefeningsterrein bij  Waalsdorp, ofschoon dat ter-
rein tin zijn geheel voor  militair e doeleinden onmisbaar  is, 
wordt overwogen: dat op het uitbreidingsplan inderdaad 
een gedeelte van het militair e oefeningsterrein langs de 
N.W.-zijde van den Waalsdorpschen Weg, o. a. nabij  den 

g en de daar  gelegen schietbanen aangewezen 
is om met aangrenzende gronden een door  enkele wegen 
doorsneden duinpark tc vormen; dat echter  door  de vast-
stelling van het uitbreidingsplan nog geen wijziging in den 

bestaanden toestand wordt gebracht, terwij l de aanleg van 
deze wegen en de onttrekkin g van het terrein aan militair e 
doeleinden niet kan worden ondernomen zonder  medewer-
king van het t van Oorlog, dat ook, indien ter 
uitvoering van het uitbreidingsplan op het voor  straat aan-
gewezen gedeelte van dit terrein bouwverbod gelegd mocht 
worden, dit geen hinderlijk e gevolgen zou hebben voor  het 
gebruik, hetwelk thans van die terreinen gemaakt wordt; 
dat wel is waar  de gemachtigde van den r  van Oorlog 
er  in >ic openbare vergadering de aandacht op gevestigd 
heeft, dat Zijn e Excellentie geheel vri j  wenschte te blijven 
in het gebruik van die terreinen, om daarop zoo noodig 
ook gebouwen te kunnen stichten; dat echter  hierbij  uit 
het oog verloren wordt, dat art.  der  bouw- en vvoon-
verordening van 's-Gravenhage als regel slechts toestaat 
te bouwen hetzij  aan de openbare straat, hetzij  aan grond 
aangewezen om voor  openbare straat bestemd te worden, 
waaruit volgt, dat ook thans op die terreinen niet overal, 
waar  het t van Oorlog dit zou wenschen, ge-
bouwd mag worden. 

Het Schouwburgpla n voo r 'sGravenhage . 

r  dagen is het Ontwerp voor een Gemeentelijken 
Schouwburg in den g van de Weener  architeeten-frima 
rtilne r  & r  gepubliceerd en deze publicatie heeft 
dadelijk aanleiding gegeven tot hervatting van de adres-
beweging, die in de dagen van afwachting eenigermatc 
tot stilstand was gekomen. t ligt niet in onze bedoeling 
in een soort kroniek een Overzicht te geven van de ladr.ssen, 
die alweder  verschenen zijn en ongetwijfeld nog komen 
zullen. 

Een uitzondering willen wij  echter  maken voor  dat, het-
welk door  de Vereeniging „di e "  aan den d 
verzonden werd, waarin gezegd wordt: 

dat zij  heeft kennis genomen van de plannen tot af-
braak van het tegenwoordig gebouw van den Schouwburg 
aan het e Voorhout, en tot oprichting van een nieuwen 
Schouwburg daar  ter  plaatse; 

dat zij  naar  aanleiding daarvan met den meesten na-
druk bij  uw college er  op aandringt dat die plannen niet 
ten uitvoer  worden gebracht en dat wel op de volgends 
gronden. 

i° . dat daardoor  een belangrijk deel van het schoon 
onzer  stad zal verloren gaan. Zij  denkt daarbij  aan twee 
dingen: in de eerste plaats verliezen wij  zoodoende een 
gevel, welke terecht bewonderd wordt om de schoonheid 
zijner  lijnen, de evenmaat zijner  verdeeling, de rustige voor-
naamheid van zijn algemeen aspect — een gevel bovendien, 
welke een in ons land vrijwel éénig voorbeeld is van den 
bouwtrant uit de dagen van e wijk XV  en die als zoo-
danig alleen reeds groote historische waarde heeft; in de 
tweede en niet minder  belangrijke plaats wordt zoodoende 
het schitterendst gedeelte onzer  oude stad: het reeds sedert 
eeuwen door  inwoner  en vreemdeling zoozeer  bewonderd 
omplex van Voorhout en Vijverberg , grootelijks bescha-

digd. e schoonheid van dat'  middenpunt van n g 
vordt gedragen, eenerzijds door  de gevelrij  van de hof-
gebouwen, zich spiegelend in den Vijver , anderzijds door 
een reeks van monumenten onzer  bouwkunst, als men mis-
schien nergens in zoo aanzienlijk getal bij  elkander  aan-
heft: het , het Gemeentemuseum, de Schouw-
>urg, het paleis van de , de e 
 iibliotheek, tal van particulier e woningen aan het Voor-

hout, den k en den n Vijverberg , waar-
van de woning van den n gezant het fraaie mid-
denpunt is — die alle tezamen vormen als het ware een 

keten, waaruit niet zonder  groot verlies een schakel kan 
worden gemist — en dat zeker  niet, indien de schakel zulk 
een waardige plaats bekleedt als de Schouwburg dat doet 
in den hoek van het Voorhout. t dezen gevel zou een 
stuk van de geschiedenis onzer  stad verdwijnen, dat uit die 
die geschiedenis niet verdwijnen mag en kan! 

 overweegt dc vereeniging ook, dat hetgeen, waarmee 
men het verlies van zulk een kostbaar  monument zou wil-
len vergoeden, niet in staat is haar  te bevredigen. e ge-
schiedenis van het e tooneel, waarin onze vereeni-
ging, blijkens verschillende in haar  jaarboeken opgenomen 
studies in hooge mate belang stelt, leert, dat in bijna geen 
enkele stad van ons land zóóveel voor  het tooneel wordt 
gevoeld als hier; dat dus een Schouwburg van flink e af-
meting hier  een behoefte is, beseft de vereeniging ten vol-
le, maar  zij  meent juist daarom er  op te moeten wijzen, dat 
een zoodanige Schouwburg onmogelijk zal kunnen verrijzen 
op de enge plaats, die daarvoor  aan het Voorhout blijk -
baar  beschikbaar  is; de oplossing in de voor  haar  liggende 
plannen lijk t haar  niet ruim gedacht en meer  een p i s-
lal ler , dan een onze stad waardig besluit der  Schouw-
burg-kwestie. t plaatsen van den ontworpen gevel, boven-
dien, in die zoo voorname en klassieke omgeving, lijk t 
onze vereeniging ook minder  gelukkig. 

t is daarom dat onze vereeniging er  bij  Uwen d 
op aandringt. 

i° . elk plan te verwerpen, dat vernietiging van den 
Schouwburggevel met zich brengt; en 

 het daarheen te leiden dat een terrein worde aan-
gewezen, waar  een Schouwburg, n g waardig, ge-
heel vri j  liggende en ruim gebouwd, zal kunnen worden 
geplaatst. 

*  * * 

Zelden viel aan een ontwerp voor  een openbaar  ge-
bouw een zoo weinig s'ympathieke ontvangst ten deel, als 
aan het thans, ingevolge opdracht van B. en W. van 's Gra-
venhage ingediende Schouwburgontwerp. Van vele zijden 
werd het reeds ter  dood veroordeeld voor  de geboorte-
en het is daardoor  moeilijk er  een onbevangen oordeel 
over  uit tc spreken. 

Wi j  bepalen ons dus voorloopig, aan de hand van de 
verschenen 'brochure, tot de beschrijving van het ontwerp, 
die evenals de bijgevoegde afbeeldingen misschien aan dui-
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delijkheid iets te wenschen zal overlaten, maar  dit is niet 
cnze schuld, want de afbeeldingen in de brochure zijn 
zoo klein en onduidelijk , dat b.v. dc renvooien en maten 
in 'de plattegronden, ook bij  sterke vergrooting niet ts 
ontcijferen zijn. 

P l a t t e g r o n d. 
Om harmonie te verkrijgen tusschen de ligging van den 

Schouwburg en de huizenomgeving, is de middenbouw in 
segmentvorm gehouden. e gevels aan de rechterzijde van 
het gebouw zijn io . van de nabijgelegen perceelen ver-
wijderd . e daardoor  ontstane binnenplaats dient tot voor-
ri t voor  de brandweer. 

t terrein tusschen het theater  en het hoekhuis e 
t is aangewend voor  dc dagplaatsbureaux met 

doorgang en voor  een trap naar  den op de ie verdieping 
voorgeschreven rookfoyer  met buffet, zoomede voor  de bu-
reaux van de directie op de e verdieping. 

e Schouwburgzaal bestaat uit een sterk hellend parket, 
n en n rang en galerij. 

 alle plaatsen is een vrij , niet door  pilaren belemme-
rend gezichtsveld verzekerd. 

e ^hoofd-vestibule verleent toegang tot het parket en 
den ien rang door  voldoend ruime en verwarmde tócht-
portalen. over  drie treden leidend tot de wandelgang. Voor 
het publiek dat per  rijtui g komt, is ter  bescherming tegen 
den regen een luifel aangebracht. 

s en links van de wandelgang voeren twee sierl 
lijk e driearmige trappen naar  de loges en de balconpla; 
sen van den isten rang. 

e zitplaatsen in het parket worden rechts en links, lan 
ruime garderobes door  deuren, ieder . brei 
bereikt. 

n de wandelgangen bevinden zich aan beide zijden
mestoiletten met voorportalen, en in het sousterrain gelij  - e 

gelegenheid voor  heeren. 
Voor de parketbezoekers zijn dicht bij  het tooneel twee 

zij-uitgangen. n de vestibule zijn behoorlijke avondbu-e-
aux en controlekamers ontworpen. 

Architecten  8c  te Weenen. 

Plan eerste verdieping van het . 

Schaal 1 : 350. 

Voor de bezoekers van den isten rang zijn twee . 
breede trappen met plaatsbureaux, van buiten toegankelijk, 
aanwezig, eveneens twee trappen a . breed, voor  de 
galerij-bezoekers. 

Op den isten rang zijn twee hof loges aangebracht, links 
voor . . de n met oprit en afzonderlijke trap, 
voorhal, toilette en ontvangsalon, rechts is op gelijke wijze 
ingedeeld de loge voor . . de . 

Vervolgens zijn tegenover  het tooneel, in de middenas, een 
groote feestloge,  andere loges, zoomede  rijen balcon-
plaatsen gelegen. 

e bezoekers van het parket en van den isten rang heb-
ben het gebruik van een ruimen foyer  met buffet, alsook 
van een . hoogen rookfoyer  met buffet. Aan beide is 
een koffiekeuken verbonden. 

Buitendien bevinden zich aan beide zijden der  wandel-
gangen ruime garderobes met heeren- en damestoiletten. 

Vcor  de bezoekers van den  rang zijn eveneens gar-

derobes met heeren- en damestoiletten aan beide zijden der 
wandelgangen aanwezig, benevens foyer  en rookkamer. 

Voor  het galerijpubliek zijn garderobes, heeren- en da-
mestoiletten en een ruime foyer  met rookkamer ter  beschik-
king. n het sousterrain is de gezonken orkestruimte voor 

 musici, op ig;emakkclijk e wijze verbonden met den foyer 
voor  musici, de stemkamer, de toilet- en de dirigentenkamer. 

s den . hoogen doorri t onder  den voorgevel, de 
daarachter  gelegen binnenplaats, die in verbinding staat 
met de . breede open ruimt e tusschen het hoofd- en 
het depótgebouw, deze open ruimte, de Schouwburgstraat 
en het e Voorhout kan de brandweer  het hoofdgebouw 
aan alle zijden, zelfs met voertuigen bereiken. 

Verder  zijn hier  de vcrwarmings- en luchtververschings-
inrichtingen, de kolenbergplaats en een kamer voor  den sto-
ker ontworpen. 

n den zijvleugel komen ter  beschikking van den kas-
telein een keuken met lif t naar  den rookfoyer, zoomede de 
noodige koel- en bergkelders. 
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e plaatsen zijn, zonder  midden- en zijgang in het parket, 
als volgt verdeeld: 

a. Parket:  plaatsen; b. iste rang  plaatsen, inclu-
sief hofloge en andere loges; c.  rang  plaatsen, incl. 
twee prosceniumloges: d. galerij  plaatsen, te zamen 

 plaatsen. 
Opgemerkt wordt dat de midden- en zijgang bij  bijzondere 

voorstellingen, gelijk in het . r  te Wiesba-
den, voor het aanbrengen van zitplaatsen zouden kunnen 
worden benut. Voor het geval, dat de midden- en zijgang 
voor de passage vri j  blijven, vermindert het getal plaatsen 
met  zoodat jdan  plaatsen overblijven. 

n de stalles zijn de zittingen . breed, en . 
diep, de overige plaatsen zijn . breed en . diep. 

t T o o n e e 1g c b o u w. 

e tooneeloppervlakte is zoo, dat de grootste opera's van 
Wagner  opgevoerd kunnen worden. t hoofdtooncel is

. breed en . diep en heeft een hoogte van . 
tot aan den tooneelzolder; hiermede is verbonden een . 
breed en . diep achtertooneel, en rechts van het hoofd-
tooneel bevindt zich een ruime opstelplaats. 

Onder het tooneel zijn twee verdiepingen, waardoor  heen 
reiken de schachten van de podia, die kunnen stijgen en da-
len en tot . door  den kelderbodem reiken. t ach-
tertooneel vormt de verbinding met de ruime meubel- en 
decoratiemagazijnen. Vier . breede tooneeltrappen 
welke alle rechtstreeks buiten het gebouw uitkomen, on-
derhouden het verkeer van de verschillende kleedkamers, 
die op de onderscheidene verdiepingen liggen, met het too-
neel. e kleedkamers voor de solisten, de regiseurskamer, 
kamer, een magazijn van tooneelbcnoodigdheden cn twee 
foyers voor de artisten, bevinden zich gelijkvloers met het 
tooneel. e toegang voor het personeel ligt op de binnen-
plaats aan de Schouwburgstraat, van waaruit tevens de da-
mes en heeren van het tooncelpersoneel, langs dc portiers-
loge zich naar de verschillende kleedkamers, enz. begeven 
en onderscheidenlijk ter  linker - cn ter  rechterzijde het too-
neel betreden. 

e portierswoning heeft haar  toegang aan de Schouvv-
burgstraat en is zoo gelegen, dat van daaruit alle in- en 
uitgaande personen gezien kunnen worden. 

Op dezelfde hoogte als die van het tooneel zijn twee ruime 
magazijnen voor  achterdoeken, enz. e magazijnen zijn 
zoowel onderling, alsook aan de zijde van het tooneel door 
branddeuren afgesloten. 

Boven deze magazijnen, die . hoog zijn, is de 
ruim e schilderzaal, een keuken om lijm - en verfstoffen te 
koken, alsook een schildersatelier, terwij l de ruimte, links 
van de schilderzaal gelegen, tot bergplaats der  costumes 
is bestemd. Een trap aan de Schouwburgstraat geeft af-
zonderlijk toegang tot de schilderzaal. 

s der ) 

Op dit hoofdstuk is, o.a. uitgetrokken een bedrag van f  als 

derde termij n van den ver- en bijbouw in en aan het k zomer-

verblij f het . o o. 

V ( J u s t i t i e .) 
Aangevraagd worden de gelden voor het maken van een gebouw voor 

besmettelijke ziekten op het terrein van het rijksopvoedingsgesticht te 
A m e r s f o o r t en inrichtin g daarvan; tot het maken en inrichten van 
een gymnastieklokaal bij  het rijksopvoedingsgesticht te  o e t i n c h e m ; 
voor het verbouwen van het rijksopvoedingsgesticht te A l k man r en 
voor  binnenverfwerken in de gestichten te A m e r s f o o r t en Avereest. 

e verbouwing te Alkmaar zal niet zoo ingrijpend zijn als vroeger was 
gedacht. t tijdelij k rijksopvoedingsgesticht te n zal n.1. voorloopig 
bestemd blijven voor  opneming van tuchtloozen en perversen en van hen, 

n het sousterrain zijn de schrijnwerkers-, slotenmaker 
en 'behangerswerkplaatsen en magazijnen gevestigd. 

t tooneel is voorzien van alle moderne hulpmiddeler 
e machinale toestellen zijn berekend op  voordoekt;;. 
 voor de verlichting,  voor  achterdoeken, inbegrepen de 

sof fitten en  panorama's, een beweegbaren horizon,  tr 
lie-overtreksels en  zweefwerken. 

t gebouw wordt centraal verwarmd, in de kleedkamc 3 
der artisten worden clectrische verwarmers gebezigd. e 
verlichtin g is geheel electrisch. 

Ten einde bij  brand uitbreidin g zooveel mogelijk tc voov-
komen, worden naast den mossievien bouw van het geheet, 
alle plafonds en vloeren in ijzerbeton vervaardigd cn alle da] 
stoelen cn tooneeltoestellen in ijzerconstructie uitgevoerd. 
Voorts is de opening van het tooneel door een rookdicl t 
scherm afgesloten cn zijn dc decoratiemagazijnen van ijze. 
ren deuren voorzien. e proscenium-opening zal bovendit
van een regenapparaat worden voorzien. 

Ter bestrijding van brand zijn op de verschillende ver 
diepingen in het geheel  brandkranen op de, het ge-
heele gebouw doorlocpende, brandbluschleiding geplaats:. 

t b u i t e n g e d e e l t e. 

t bouwwerk rijst logisch op uit het grondplan en d.-
gevels zijn eenvoudig en rustig gehouden, vri j  van overdn 
ven versiering. e plinten zijn in graniet gedacht, de gevel 
velden en lijstwerk in natuurlijk e zandsteen. Op de krachtig 
gehouden pijloncn zijn in koper  gedreven groepen ontwor-
pen. e rookfoyer  prijk t met een loggia. e zijgevels wor-
den uit baksteen, afgewisseld met natuurlijk e zandsteen, 
samengesteld, terwij l de ondergeschikte gevels aan de bin 
nenplaatszijde grootendeels in baksteen zullen worden op 
getrokken. 

e b i nnenbouw. 

e hoofdvcstibule zal op zeer  stemmige wijze in terrain 1 
va-specie worden uitgevoerd. c vloer  wordt met wit mar 
mer en banden belegd. e trappen naar de iste rang-loges 
zijn met marmer bekleed, en door  bronzen hekwcrkleuningeii 
geflankeerd. l aan de Schouwburgzaal een meer  ar-
tistiek aanzien zal verleend worden, heeft toch de gedacht;; 
voorop gestaan, die zoo uit te voeren, dat de groote ruimt e 
zich zooveel mogelijk aanpassen zal aan het intieme der 
verhouding tusschen tooneel en toeschouwers. 

e rangborstweringen alsmede de wandvlakken, enz. zijn 
in gebroken wit gehouden en deels verguld, terwij l de 
grondtoon wit-goud-wijnrood is. n de foyers zijn de muren 
voor het grootste gedeelte met marmer bekleed en eeni 
gc met fries-schilderingen versierd. 

e muren der  hofloges en salons zijn met zijden behang 
bespannen en met houten lambriseeringen betimmerd. e 
trappen voor de beide hofloges zijn met gebeeldhouwd"-
leuning .ontworpen. 

(Word t ve rvo lgd .) 

die ten tijd e van hunne ter  beschikkingstelling den -jarigen leeftijd had-
den bereikt. Tn het rijksopvoedingsgesticht le Alkmaar zal don meerpla; s 
komen voor  regeerings- en voogdijkinderen, die ongeschikt gebleken z i n 
voor  particulier e verpleging, terwij l de verdere ruimt e zal worden bcn.it 
voor  opneming van de z.g. „passanten". 

Voor de verbouwing en opknap van het gesticht te Alkmaar is mitsdi n 
f  uitgetrokken. 

Voor een nieuw kantongerechtsgebouw te E i s t wordt f  uit: -
trokken. n dit nieuwe gebouw wordt ook de dienst der  registratie gev. -
tigd.) e wordt voorgesteld voor  Z e v e n b e r g en (kosten ten las'e 
van justiti e f

e geleidelijke verbetering in de wijze van opberging der  rechterlik 1-' 
en notarieele archieven en die van den burgerlijke n stand wordt opnieuw 
voortgezet. 

n de bijzondere strafgevangenis te n moet de ziekenafdeeli g 

v t rschillende verbeteringen ondergaan en een nieuwe afdeeling (z.g. annex) 
U observatie van gedetineerden, die verschijnselen vertoonen van geestes-
it ornis, daaraan worden toegevoegd; eene veranderde klassenindeeling 
„n a kt evenzoo verbouw en veranderde indeeling van verschillende ver_ 

t r kken noodzakelijk. 
e bestaande verlichtin g in deze — en in de cellulaire gevangenis te 

 itterdam — wordt omgezet in een electrische verlichting. 
Nader  zullen voorstellen worden gedaan tot scheiding van de huizen van 

b waring, tevens hulpstrafgevangenissen, te t en . 

 V ( B i n n e n l a n d s c he Z a k e n ). 

Aangevraagd wordt f  voor  subsidie aan het te 's Gravenhage te 
h uden e Woning-congres;  ter  voldoening van 
ilr  bijdrage van Nederland (met eventueele verdere onkosten) aan het -
nationaal Gezondheidsbureau. 

Voor de voltooiing van den bouw en voor een eersten termij n der  inwen-
(1 ;e;e inrichtin g van het nieuw pharmaceutisch laboratorium wordt in totaal 
f  uitgetrokken. 

Voor  voortzettiug van den bouw der  psychiatrische kliniek en voor een 
eersten termij n voor de inwendige inrichtin g f

Aan de Technische l te t bleek uitbreidin g van het aantal 
a-sistenten noodig met drie, waarvan een voor de architectuur, en
als eersten termij n van pi. m. f  voor  den bouw van een nieuw 
laboratoriu m voor  microscopische anatomie in den Wippolder. 

Wat het r  Technisch Onderwijs aangaat, wordt voorgesteld het 
e voor de school te Amsterdam met f  te verhoogen, voor 

die te t met t  Voor een t.; n n^ast en in verbin-
ding met de ambachtsschool te stichten middelbare technische school wordt 
voorloopig (aangezien de school in  nog niet in volle werking zal 
komen) f  aangevraagd, terwij l het de bedoeling is, te beginnen met 

 het volle subsidie van f  uit te trekken. 
Te m bestaat het plan, een nieuw gebouw voor  de gemeentelijke 

zeevaartschool te stichten, waarvan de de kosten, ongeacht den grond, op 
f  begroot worden. Nu dientengevolge de jaarlijksch e uitgaven zeer 
zu'len stijgen, acht de minister het billijk , dat het e op f
wordt gebracht. 

Verhooging van e wordt voorgesteld voor  de ambachtsscholen 
te: Almaar met f  Arnhem f r  f m

t f  Goes f  den g m f r 
f n f g f  Nijmegen f  Oostburg 
f  Oud-Beierland f d f  Schiedam f  Veendam 
f  Venlo f  Wageningen f  Zwolle f  nieuwe subsidiën 
worden voorgesteld voor de electro-technische school Jte Amsterdam
en voor een te stichten ambachtsschool met daaraan verbonden mijnschool te 

n  en f

Voorts de volgende bijdragen in eens in de kosten van een inrichtin g
voor de school te Amsterdam f  voor de ambachtsschool te n 
f  voor de mijnschool aldaar f

Verhooging van rijkssubsidie wordt voorgesteld voor de teekenscholen 
te : Amsterdam f  idem ,,Concordia inter  nos"  f  Baarn f
Bergum f  Buinservee f  Coevorden f  Culemborg f  Ermelo 
f m f e f k aan Zee f n f
Neuzen f  Noordwij k ) f IOC, Oosterhout f  Putten op de 
Veluwe f m „Samenwerking"  f  Sleen f  Steenderen 
f d f  Veenendaal f  de Wij k f  Zeist f
Zutphen f  Zwijndrech t f ; nieuwe subsidis voor  scholen te Axel 
f  Beemster  f  Buitenpost f  Eijsden ) f o (G.) 
f e f r  f m  Naarden
Noordwolde (Fr.) f  Poeldijk f  Simpelveld f  Vaals f
Venraai f  Zevenbergen f  Zuidbroek f  Een bijdrage voor 
eens genieten de scholen te Buitenpost f  Eijsden f e f

r  f n f  Naarden f  Noordwolde (F'r. ) f
Poeldijk f  Simpelveld f  Vaals f  Zevenbergen f  Zuidbroek 
f  Verminderd wordt het rijkssubsidie voor de scholen te: Amsterdam 
(nd.-school W. S.) met f  Beek (bij  Nijmegen) f  Borger  f

o f n  Zelhem f

Voorts wordt subsidieverhooging voorgesteld voor de textielschool te 
Pindhoven f  de inrichtin g tot opleiding van instrumentmakers te n 
met f  de vakschool voor  typographic te Utrecht met f
zi nde de kosten van den benoodigden grond, wordt aangevraagd voor de 
te Waalwij k te stichten rijksschool voor  leerlooiers en schoenmakers. 

Bij  de afdeeling n en Wetenschappen is o. a. f  uitgetrokken 
om met  Juli  een adjunct-secretaris op f  'sjaars te kunnen 
aa ïstellen bij  de commissie tot inventariseering der  Nederlandsche monu-
menten. 

Voorts worden als nieuwe subsidién uitgetrokken: voor de . kerk en 
to en te p f  als eerste termij n van f  voor de . 
kt- k te k f  als eerste termij n van f  voor  den toren 
'e n f  als eerste termij n van f  voor het raadhuis te 

s leerenberg f  als eerste termij n van f  voor  den toren der 
G >ote k te Steenwijk f  als eerstr  termij n van f  voor de 
"ed. v kerk te Vlissingen f  als eerste termij n van  voor 

de Ned. . kerk te Oud Vossemeer f  als eerste termij n van 
f I l o o o , voor  die te Zuidbroek f  als eerste termij n van f

e assistent bij  het prentenkabinet te Amsterdam d die f
geniet, wordt voor een salarisverhooging ad f  voorgedragen. 

e toelage van f  'sjaars aan den geleerde die belast is met het 
kunsthistorisch onderzoek van het Nederlandsch t te e voor 
geschiedkundig en historisch onderzoek nader te bepalen op f

 V . 

r  bezuiniging op sommige posten ontstaat gelegenheid on enkele 
onvermijdelijk e voorzieningen en verbeteringen, die uitgesteld of waarvan 
d e kosten anders over  meerdere jaren verdeeld zullen mouten worden, reeds 
n u te doen uitvoeren. 

e behooren : 
Bouw [van een magazijn voor  verspermijnen ten behoeve van het Zuidcr -

frontier  geraamd op f ; steenkolenopslagplaats te Willemsoord 
f  verbetering en voltooiing van'de inrichtingen voor  de mobilisatie 
der  torpedobooten te Willemsoord f ; opbouw van een afgebrand 
magazijn te s f  vernieuwing van het torpedo-atelier  te 
Willemsoord f  tezamen f

Voor de mobilisatie-kade ten behoeve van den torpedodienst te Willems-
oord wordt alsnog f  aangevraagd; f  voor  het maken van meer-
dere waterberging ten behoeve van den torpedodienst te Willemsooid; 
f  als tweede termij n voor  den bouw van het verspermijnenmagazijn 
te Willemsoord; f  voor een kolenopslagplaats aldaar; f  voor 
e e n verspermijnenmagazijn te . f  voor  wederopbouw van 
door  brand vernielde magazijnen aldaar. 

 (O o r  1  g). 

Voor  verbetering en uitbreidin g van kazerneering is. evenals ten vorigen 
jare, weder een bedrag van f  uitgetrokken welk bedrag de minis-
ter  zou wenschen te doen besleden als volgt: 

f  als laatste termij n voor  den bouw van de kazerne te Onderspek-
holz; f  als laatste termij e voor  den bouw van de kazerne te -
len ; f  als laatste termij n voor den bouw van woningen te Gro-
ningen; f  als laatste termij n voor  den bouw van het kazernement 
te Apeldoorn ; f  voor  aankoop van grond en bouw van een kazerne 
te Veenwouden en f  als ie termij n voor  den bouw van een kazerne 
te Arnhem, waarvan de totale kosten worden geraamd op f

Voorgesteld wordt te Breda een nieuw fourageniagazijn te bouwen. 
e v e s t i n g b e g r o o t i i ig is voor  geraamd tot een bedrag van 

f  hetgeen weder  nagenoeg geheel bestemd is voor het voltooien 
van de stelling van Amsterdam, waarvoor f  is uitgetrokken. 

n is bestemd f  als tweede termij n voor het afwerken van 
de forten aan den g en aan den Jisperweg ; f  als tweede 
termij n voor het maken van een fort bij g ; f  als eerste 
termij n voor het afwerken van het fort bij . 

Wat het fort bij k betreft zoo worden de kosten van afwerking 
van dat fort geraamd op f

t ligt i n d e bedoeling het voor de levering van geniemateriaal uitge-
trokken bedrag van f  te besteden voor  aanschaffing van meubilair 
voor de forten aan den Nekkerweg en bij  Spijkerboor, van verplaatsbare 
electrische verlichtingstoestellen voor de Stelling van Amsterdam en van 
materieel voor het aanleggen van versperringen in genoemde stelling. 

X ( W a t e r s t a a t ). 

e uitgaven voor het departement van waterstaat worden voor
geraamd op f  Nadat in mindering zijn gebracht verschil-
lende bedragen, welke door  anderen dan het k werden bijgedragen, blijf t 
als eindcijfer  f  Voor  is toegestaan f
Alzoo hooger  voor  f

e adjunct-ingenieurs van den waterstaat, die op f  worden aange-
steld, worden thans na  jaar  dienst bevorderd tot ingenieur  der  klasse 
o p e e n e jaarwedde van f t laatste bedrag ware in het vervolg als 
aanvangsjaarwedde aan te nemen, in verband waarmede dan tevens de 
rang van adjunct-ingenieur  ware op te heffen. n verband met deze aan-
vangsjaarwedde is d e opklimmin g in bezoldiging en rang ook te herzien. 

t maximum van d e jaarwedde der  opzichters ie klasse dient f
hooger  gesteld en in verband daarmede de opklimmin g in bezoldiging der 
opzichters in d e andere klassen eenigszins gewijzigd. 

Ook ligt het i n het voornemen, in de tractementen van de bureauamb-
tenaren nog eenige verbetering t e brengen. 

Zal de to t nog toe uitgevoerde verbetering van de Waal volledig tot 
haar  recht komen, dan dient zij  o o k bovenwaarts voortgezet, boven kilo-
meterraai  to t den separatie-dam t e Pannerden, hetgeen geraamd 
wordt op f  waarvan o p deze begrooting de helft wordt uitgetrok-
ken. Wordt in  hetzelfde bedrag toegestaan, dan zal aan het einde van 
dat jaar  d e geheele Waal to t d e nieuw-aangenomen normaalbreedte zijn 
genormaliseerd voor  e e n totaalbedrag van ongeveer f

t steeds toenemend aantal rivierwerken aan den ljsel maakt eenige 
verhooging van het voor het onderhoud daarvan bestemde bedrag noodza-
zakelijk . Voor  d e voortzetting van d e verbetering der  rivier  volgens het 
aangenomen normaliseeringsplan i s voor de vierde maal een termij n van 

 uitgetrokken. Voor  d e verbetering van d e e d e 

Uittrekse l uit de staatsbegrootin g voo r 1913. 
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derde of voorlaatste termij n ad f  tot instandhouding der  scheep-
vaartgeulen van de e waterwegen wederom f  voor  bagger-
werk in het Noord-l'ampus en elders in de e vaarwateren weder 
f  voor het riviergedeelte der s tusschen k en n 
f  tot het maken van aanvullingswerken volgens het algemeen nor-
maliseeringsplan en voor  baggerwerk; voor de verbetering der s in 

g tusschen k en Tegelen f  ier  instandhouding eener 
doorgaande scheepvaartgeul tusschen Venlo en . 

e regeering is ten volle overtuigd van de wenschelijkheid. zoo spoedig 
mogelijk de werken, benoodigd voor de kanalisatie van de s in -
burg, ter  hand te doen nemen. e Nederlandsch-lielgische_commissie, inge-
steld in i  om een plan van verbetering te ontwerpen voor de ge-
meenschappelijke rivier , van grenspaal  boven n tot grenspaal
beneden e en van grenspaal  bij  Smeet maas tot grenspaal 

 bij . zal thans weldra met haren arbeid gereed komen en 
haar  verslag zal spoedig kunnen worden tegemoet gezien. n verband hier-
mede acht de minister  thans het oogenblik gekomen, om ten aanzien van 
de voorbereiding der  verbeteringswerken uitsluitend op Nederlandsch grond-
gebied de noodige maatregelen te nemen. 

t kon niet eerder  geschieden, omdat de kanalisatie van de geheele 
rivier  volgens een vast stelsel moet worden uitgevoerd, zoodat het rapport 
der  Nederlandsch-Belgische Commissie dient afgewacht: waarna onverwijl d 
de-onderhandelingen met België langs diplomatieken weg met meer  kracht 
kunnen worden voortgezet, terwij l de minister  vertrouwt , dat met de be-
vriende naburen volledige overeenstemming zal worden verkregen. e 
kan echter  nog zooveel tij d gemoeid zijn, dat het niet raadzaam is de uit-
voering der  werken daarop te laten wachten. 

Waar volgens de plannen van bedoelde Commissie het einddoel der 
uit te voeren werken ongetwijfeld zal zijn het verkrijgen van een Scheep-
vaartweg met eene vaardiepte van , zou zelfs, indien de kanaliseering 
van het gemeenschappelijk gedeelte der , beneden t gelegen, 
niet tot stand zou kunnen komen, de aanleg van een afzonderlijk kanaal 
tot verbinding van die stad met de overigens gekanaliseerde s in aan-
merking behooren te komen. 

e werken op Nederlandsch grondgebied, in aansluiting aan de plan-
nen der  commissie, vanaf een geschikt punt aan de rivier- , buiten het 
gemeenschappelijk gedeelte gelegen, zijn ook onmisbaar, om verbetering 
te brengen in den afvoer te water der  kolenmijn-producten in . 

Bij  de voorloopige studie omtrent de ontwerpen der  daarvoor  noodige 
werken, is met het oog op de omstandigheid, dat de sterk verkronkelde 

s beneden Grave geen geschikt vaarwater is en het verkrijgen van een 
vaardiepte van . zeer  kostbaar en moeilijk zou zijn. naar een andere 
oplossing gezocht. e bestond te meer  aanleiding, omdat een kanali-
seeiing van dat gedeelte der  rivier  moeilijkheden zou opleveren voor de 
afwatering van Noord-Oostelijk Noord-Brabant, dat door  verschillende 
loozingsmiddelen op die rivier  afwatert en dus van een kunstmatig opge-
stuwden waterspiegel ernstig bezwaar zou ondervinden. 

m is in overweging genomen de aanleg van een kanaal tot ver-
binding van de s met de Waal, waarvan het beginpunt aanvankelijk 
is geprojecteerd op ongeveer . beneden de as van de spoorwegbrug 
bij n en het eindpunt op ongeveer 6 . beneden de spoorweg-
brug te Nijmegen, tegenover  Slijk-Ewijk . r  den aanleg van een derge-
lij k kanaal, dat door  schutsluizen in verbinding zou komen met de beide 
genoemde rivieren en een lengte zou verkrijgen van . zal worden 
ontgaan het kanaliseeren tot een diepte van . vai de rivier  de s 
tusschen n en St. Andries, over een lengte van , terwij l 
de scheepvaartweg tusschen g en de benedenrivieren ruim . 
korter  zal worden dan de bestaande weg langs de s en daarmede ook 
overigens de meest gunstige verbinding van de e s met het 
midden, het oosten en het noordoosten van dat land, alsmede met den 

n , zal worden verkregen ; de hiervoor  vermelde plannen dragen 
echter nog een voorloopig karakter , zoodat nadere uitwerkin g gepaard met 
terreinopnemingen moet plaats vinden. 

n verband hiermede wordt overgegaan tot de instelling van een afzon-
derlijke n technischen dienst, waarvoor  een bedrag ad  is uitgetrokken, 
en zoodra de plannen een vasten vorm hebben aangenomen, zullen onverwijl d 
bij  afzonderlijk wetsontwerp de gelden, noodig voor de uitvoering worden 
aangevraagd. 
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Te voldoen: bij  vooruitbetaling oi in twee '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  »
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 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . * — 
(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 

\ u . Voor eiken regel meer
Voor ë . . 1 -a | »  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 
Voor de overige landen der  Post-Unie, f a  plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en l | | Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Afrik a j S % »  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

Het Schouwburgpla n voo r 's-Gravenhage . 
V e r v o l g . (Zie bladz.

t een plaat.) 

t zou een dwaasheid zijn te beweren, dat er  aan het 
Schouwburgontwerp van Fellner  & r  niets deugt, dat 
het een prul in optima forma is. Op zichzelf beschouwd 
heeft het integendeel vele goede eigenschappen. e gan-
gen zijn flink ruim ontworpen, de indeeling schijnt prac-
tisch, het geheel is door  eenvoud overzichtelijk. t zou 
toch ook wel wat gek zijn. te willen volhouden, dat een 
paar  specialiteiten, die tal van Schouwburgen bouwden, niet 
in staat zouden zijn voor  's-Gravenhage een ontwerp te 
maken, dat aan redelijke eischen voldeed. e ar-
chitectuur kon men van hen niet verwachten, zij  behooren 
tot een ouder  geslacht en nu zijn er  wel bouwmeesters, 
die ook in Schouwburgbouw nieuwe denkbeelden belichaamd 
hebben, maar men vergete niet, dat het hier  niet gaat om 
nieuwe denkbeelden te verwezenlijken, maar  eenvoudig om 
te probecren een Schouwburg van voldoende afmetingen 
te bouwen op de oude plaats. 

Bovendien de Schouwburg-Commissie heeft zich reeds ja-
ren geleden aan de architectenfirma Fellner & r ge-
bonden en het lag dus voor de hand. dat het dezen weg uit 
zou gaan. En toen deze firm a de officieele opdracht had 
gekregen, was het te voorzien, dat het  zou zijn. 
wat het nu blijkt , negatief. 

Voor het bagatel van f  heeft men thans dc zeker-
heid verkregen, dat een schouwburg van voldoende grootte 
niet gebouwd kan worden op het terrein der  oude met 

bijtrekkin g van het daaraangrenzend aan de gemeente toe-
behoorend woonhuis, tenzij  men zich opnieuw met een na-

 geheel ingebouwd gebouw wil tevreden stellen, wat 
niet denkbaar is, waar zoo vaak de eisch van een vrij e 
situatie op den voorgrond is gesteld. e schrijver  der  Bri c 
ven over  Bouwkunst in de „N . . Courant"  oordeelt de 
tooneelruimte nog onvoldoende voor  groote moderne op-
voeringen. Wij  gelooven, dat het met die tooneelruimte 
in het ontwerp nogal schikt, maar  moeten hem ten volk' 
gelijk geven, waar hij  den toestand van de omgeving, zoo 
als die tc verwachten is. wanneer dit ontwerp- wercl uit-
gevoerd schetst in de volgende bewoordingen: 

d den Schouwburg wordt de toestand voor  liet ver 
keer nog treuriger met den nieuwen Schouwburg, die ruim 

 (toeschouwers zal bevatten, dan deze nu is met den 
schouwburg met  zitplaatsen. — Vergelijk t men de t -
genwoordige ruimt e met die. welk  in liet vervolg er  wez
zal, dan ziet men, dat het e Voorhout daar ter  plaatse 
ongeveer  twinti g meter  breed is; hiervan moet worden af-
gerekend liet voetpad bij l Paulez, achter  een rij  boo-
men gelegen, die vijf meter uit dezen gevel staan. n de 
overblijvende breedte is een tramverkeer met dubbelspoor. 

Bij  het uit- en aangaan van het tegenwoordige gebouw 
hebben de voetgangers liet voordeel van de ruimte, di 
< ntstaat door't halfcirkelvormig e inspringen van den gevel. 
Behalve dit practisch nut is dit de meest karaktervolk : 
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oplossing van den voormaligen paleisgevel. — Wat geeft 
nu het toekomstige plan te zien? e nieuwe gevel springt 
niet minder  dan vier  meter  vóór dc ter  rechterzijde ge-
legen huizen genummerd  cn 7. Bovendien buikt de mid-
denpartij  ovaalvormig naar  voren uit. Neemt men hierbij 
in aanmerking, dat de wachtende rijtuige n waarschijnlij k 
zullen moeten voorrijden vanaf dc standplaats bij  het -Ge-
rechtshof ; houdt men voorts rekening met het steeds toe-
nemende autoverkeer, dat zich van en naar  den n 
weg voor  meer  dan drie vierden over  het e Voorhout 
beweegt en 's avonds niets minder  is dan overdag, en bo-
vendien met het tramverkeer, met wachtende wag'ens bij 
het uitgaan, dan heeft men zich een juist beeld gemaakt 
van den toestand, zooals die in het vervolg in dezen trech-
ter  zijn zal'. n mag niet denken aan een ruim voorplein 
voor  het operagebouw, men mag zelfs niet spreken van 
een aan de minste eischen voldoenden verkeersweg. 

n vergelijking van het schouwburgstraatje is deze be-
droevende toestand echter  nog prachtig te noemen. 

t Schouwburgstraatje heeft nu op sommige plaatsen 
een breedte van  en  meter. Ook dit is bij  liet nieuwe 
plan schijnbaar  een te groote luxe; want dc zijmuur  van 
het gebouw ter  hoogte van ruim . komt te staan op 
de plaats waar  de uitbouw voor  de buffetruimt e zich nu 
bevindt; zoodat de grootste breedte . zal worden, 
terwij l dit steegje naar  achteren smaller  wordt en daar 
een breedte van . krijgt . Niet alleen zijn aan dit slop 
alle uitgangen gelegen van de zich aan deze zijde bevin-
dende rangen doch tevens is aan deze zijde aangebracht 
de toegang tot de e van de . Bij  den anderen 
zijgevel is de toestand wel anders, doch niet veel beter. 

r  is een binnenhof aangebracht met een afwisselende 
breedte van  tot  meter. n  bereikt men 
van af het e Voorhout door  een doorri t onder  de rook-
foyer  gelegen ter  lengte van  meter, doch met een breed-
te van slechts  meter. O]) dit lange en smalle gangetje 
kernen de uitgangen van de aan deze zijde gelegen rangen 
uit, die bestaan uit drie dubbele deuren, natuurlij k naar 
buiten draaiende, ieder  ruim twee meter  breed. t is niet 
al, want. indien de r  haar  loge wil berei-
ken, moeten de hofrijtuige n zich ook hierdoor  bewegen. 
Op zekere oogcnblikken dus is in deze poort heel wat ver-
keer, waarvoor  de breedte niet berekend is. 

e binnenhof staat in verbinding met de Schouwburg-

straat door  een tunnel, die onder  een tijdelijk e coulissen 
bergplaats en onder  het aehtertooncel met verschillende 
bochten zich een niet al te ruime baan maakt; een hoogte 
van . bij  een breedte van ruim . beteekent niet 
veel. t heet wel dat de groote bergplaatsen van decors 
door  deze binnenplaats van het eigenlijke Schouwburggc-
bouw zijn afgesneden, doch in werkelijkheid zijn zij  door 
die overbouwde brug aan elkander  verbonden ter  breedte 
van . bij  een hoogte van . 

e ondcraardschc verbindingsgang mag een aardige vin-
ding zijn bij  een zoo bekrompen terreintocstand, het is 
eveneens een aardig truceervverk dat in de praktij k al zeer 
zal tegenvallen. 

Achter  de'groote doekcnbergplaatsen bevindt zich slecht-
een binnenplaats, die door  een overbouwden toegang ter 
breedte van . van de Schouwburgstraat uit bereikt kan 
worden. 

Van een ruimen verkeersweg is rond het geheele gebouw 
dus geen sprake; de hoofdweg is onvoldoende en verder  is 
het door  een aaneenschakeling van slopjes, steegjes, tun-
nels omgeven, terwij l de achterzijde onbereikbaar  is. Zij n 
deze ruimten bij  het gewone gebruik van het gebouw on 
voldoende, bij  een paniek of brand zal het gemis van ver-
keerswegen zich in dc eerste plaats doen gevoelen. t 
is mij  niet recht duidelijk hoe een reddingswerk 'en een 
bluschwerk van buiten af moet plaats hebben zonder  dat 
artisten cn bezoekers elkander  verdrukken cn onder  den 
voet komen, niet zoozeer  als men in het gebouw nog is, 
doch juist als men er  buiten komt. 

Een andere specialiteit op Schouwburggebied, d 
Semper, geeft in zijn standaardwerk over  Schouwburgen 
dan ook geheel andere cijfers aan voor  de verkeerswegen 
rond de theaters in het algemeen. Voor  het verkeer  en voor 
alle mogelijke eventualiteiten beveelt hij  een minimum-breed-
te aan der  straten van . — maar  dan ook rond het 
geheele gebouw. n deze afmetingen mag meer  vertrouwen 
worden gesteld en indien werkelijk eens een paniek ont-
staat, zal men tot de slotsom komen, dat deze ruimt e in 
haar  geheel gebruikt wordt, ja zelfs niets overdadigs heeft. 
Afmetingen, die nog niet de helft van deze breedte berei-
ken, kunnen dan ook in geen enkel opzicht eenige voldoe 
ning geven. 

(Word t ve rvo lgd .) 

Een belangrij k Rapport . 

e traditioneele „eischen van het verkeer"  worden in 
onzen tij d veelvuldig gebezigd bij  wijze van argument, zij 
worden zelfs somtijds misbruikt , om ondoordachte
een schijn van grond te geven, er  wordt mede geschermd in 
vergaderingen en op Congressen en het verwondert ons niet, 
dat er  sceptici zijn, die, evenmin als aan den klassenstrijd, 
aan de eischen van het verkeer  gelooven, althans dit be-
weren. 

r  alle bewering houdt op, waar  het dagelijks cn over-
al blijkt , dat onze ouderwetsche wegen, onze beroemde heer-
banen en zelfs onze vermaarde vaderlandsche klinkerwe-
gen, het niet uithouden tegen het moderne verkeer, zoodat 
wij  behooren bedacht te zijn op middelen tot behoud van 
lOjnze verkeerswegen. e middelen zullen niet helpen, wan-
neer  wij  ons bepalen tot herstelling; meer  en meer  toch 
wordt het duidelijk , dat bij  den aanleg onzer  wegen, volgens 
nieuwere methodes te werk zal moeten worden gegaan. 
Van hetgeen onze tij d eischt en van de wijze, waarop aan 
die eischen tegemoet kan worden gekomen vindt men een 
zeer  belangrijk overzicht in het hier  volgend: 

T T T N VA N F 

W E G E N N E E , 

opgemaakt door  de Wegen-Commissie van den A.N.W.B 
Toeristenbond voor  Nederland. 

Aan 
n Burgemeester  en Wethouders de1 

gemeente Wassenaar, te Wassenaar. 

. . 

Naar  aanleiding van het crediet groot  door  dei 
d Uwer Gemeente toegestaan voor  het maken van proe! 

wegen, kreeg onze Commissie het vereerend verzoek vai 
den r  Burgemeester  Uwer Gemeente, om ter  zake va; 
advies te dienen. Wij  hebben daarom de eer  U. . . hc 
navolgende te berichten: 

. . 
t maken van de proef wegen moet dienen om lang 

den weg der  ervaring vast te stellen, welke wegaanle; 
zich het meest aanpast aan het verkeer  in- en de behoefte: 



van Uwe Gemeente. Om tot eenig afdoend resultaat te 
komen, zullen de te maken proef vakken een lengte moe-
ten hebben van  a , weshalve slechts met en-
kele soorten wegverharding een proef zal kunnen worden 
genomen. e verharding van de wegen, welke voor  ver-
andering in aanmerking komen, bestaat thans, voor  het 
grootste gedeelte, uit twee vlijlagen, welke zoo mogelijk 
als onderlaag voor  de nieuwe deklaag behouden moeten 
blijven. t is noodig om den nieuwen weg sterk en goed-
koop te maken. n verband met de bovengenoemde be-
schikbare som, en met de eischen welke aan de nieuwe 
wegen gesteld dienen te worden, waarbij  is te letten op 
kosten van aanleg en onderhoud, op het vervoer  waarop 
de weg berekend moet zijn en, zoo mogelijk, op stofvrij -
heid cn geruischloosheid, 'komen nu als proefwegen in dc 
eerste plaats in aanmerking de aanleg van een: 

grindweg; 
steenslagweg; 
tecrsteenslagweg cn 
verbeterden klinkerweg. 

Elk dezer  wegen zal hieronder  afzonderlijk nader  wor-
den behandeld. 

Een onderzoek ter  plaatse loerde ons dat de naast aan-
gewezen plaats voor  het maken der  proefvlakken een ge-
deelte van den z.g. Achterweg is, gelegen tusschen de 
vill a e "  en „Ekenstein." 

Wat de breedte betreft van de wegverharding, zoo kal 
deze bij  voorkeur  niet minder  mogen bedragen dan -
ters, opdat twee wagens elkander  zullen kunnen passeeren,
zonder  genoodzaakt te zijn de verharding te verlaten. n 
voorkomt daardoor, dat de bermen en kantlagen losge-
reden worden en dat onnoodig vuil van de bermen op 
den weg gebracht wordt. Bij  een mindere verhardingsbreed-
te dan vier r  hebben de voertuigen neiging steeds 
precies het midden van den weg te houden, waardoor  spo-
ren ontstaan, die het vernielen van den weg in de hand 
werken. t een wegverharding van minstens . geen 
overdreven eisch is, moge blijken uit het feit, dat op het 
internationale wegencongres, gehouden van  October 

 te Parijs, de navolgende conclusie werd aangenomen: 
„Voo r de voertuigen van alle soorten is slechts één enkele 
„wegbaan te bestemmen, welke een breedte heeft, passen-
„d e aan den omvang van verkeer  en ten minste . be-
dragende, behalve in de bijzondere gevallen van „avenues 
„d e luxe", alwaar  een splitsing in verschillende wegen voor 
„d e verschillende voertuigen en vervoermiddelen aanbeve-
l in g verdient." n het buitenland stelt men in het alge-
meen ten deze veel hoogere eischen dan bij  ons. 

Als noodige breedten van verharding zijn aangenomen: 

n Baden: 
Voor wegen met een verkeer  van  of meer 

trekdieren per  dag . 
t  trekdieren per  dag 

n Wurtemburg : 

n met gering verkeer 
id. met matig verkeer 
id. met druk verkeer 

. 

. 
 k . 

n het kanton Bern: 
Verkeerswegen  klasse . 

id.  klasse . 
id. lste klasse . 

Waar de bestaande verharding, breed , behouden 
blijf t als onderlaag voor  de nieuwe deklaag, zal deze dus 
verbreed moeten worden tot . e verbreeding zal 
moeten plaats hebben met zoo min mogelijke beschadi-
ging van de bestaande bermen. 

Wat het profiel van den weg betreft, moet dat van krui n 

tot kantlaag een zoodanige helling hebben, dat de afwa-
tering voldoende verzekerd is, maar  moet deze verder  zoo 
gering mogelijk zijn, om tc voorkomen dat dc voertuigen 
alléén het midden van den weg zullen houden, en deze 
daardoor  veel eerder  plaatselijk versleten zal zijn. Weilbe-
trachte zuinigheid eischt toch het gebruik van den weg 
over  zijn gehee le breedte. Een hoogteverschil tusschen 
krui n cn kantlaag van  van dc halve wegbreedte, dus 
van , wil ons voldoende voorkomen. 

Bij  de keuze van een wegverharding behoort men ook 
na te gaan den invloed van den weg op dc gebruikers en 
op dc te bezigen voertuigen. Om eenzelfde voertuig te 
vervoeren eischt de eene weg meer  kracht dan de andere, 
waarmede de slijtage van de voertuigen en van den weg 
wederom verband houdt. e weg geeft ten deze we-
derom verschillende uitkomsten, al naarmate de weg droog, 
nat, beschadigd of onbeschadigd is, terwij l de aard van 
het voertuig ook zijn invloed doet gelden. 

Een inzicht van de waarde van den weg in dit opzicht 
verkrijg t men, wanneer  men voor  verschillende wegen de 
noodige trekkrach t bepaalt, noodig om per . wagen-
gewicht een bepaalden wagen een bepaalde snelheid te 
doen behouden. t aldus verkregen cijfer  zal in den ver-
volge het „trekcijfer "  van den weg worden genoemd; daar-
naar  kan worden beoordeeld dc trekkracht , welke door 
mensch, dier  of motor  moet worden gebezigd bij  gebruik 
van den weg, en tevens de slijtage welke voertuigen en 
weg op elkander  uitoefenen. 

n de bekende studie „Beschouwingen in verband met 
verzamelde gegevens omtrent den toestand op-, de onder-
houdskosten van- en het verkeer  op de "  van 
den r  van den s Waterstaat . . Wentholt, ko 
men vele gegevens voor  omtrent de onderhoudskosten van 
den weg, in verband van het min of meer  drukk e vervoer 
op den weg. Van de daarin verzamelde cijfers is ruim gebruik 
gemaakt in hoofdstuk . e belasting van den weg door 
het vervoer  wordt door  den r  Wentholt beoordeeld 
naar  een „verkeerscoëfficiënt."  welke werd verkregen door 
 waarnemingen op verschillende dagen der  week, in Sep-

tember  en October e waarnemingen geschiedden 
door  alle wegarbeiders, die daartoe hadden tc noteeren: 

i° . het aantal motorrijtuigen ; 

 het aantal motorrijwielen ; 

 het aantal wagens beladen met goederen, vee. hooi. 
landbouwproducten, enz., en het aantal omnibussen al of 
niet met goederen enz. beladen, alle genoemd „zwar e wa-
gens"; 

 het aantal wagens (omnibussen uitgezonderd), welk
alleen personen vervoerden of geheel onbeladen waren, wel-
ke „licht e wagens"  worden genoemd; 

 het aantal losse paarden; 

 het aantal gewone rijwielen ; 

 het aantal hondenkarren, handwagens, enz. 

r  telkens een anderen dag der  week als „teldag" 
in aanmerking te brengen en de teldagen zelve steeds meer 
dan één week uit elkander  te doen liggen, werd getracht 
toevallige factoren te vermijden en juiste gemiddelden te 
verkrijgen . t weder  was op  waarnemingsdagen gun-
stig. Om nu den „verkeerscoëfficiënt"  te vinden, werd het 
aantal „licht e wagens"  vermeerderd met -maal het 
aantal,,motorrijtuigen "  en -maal het aantal „zwar e wagens," 
en ten slotte met J-maal het aantal „hondenwagens, hand 
wagens, enz." t aldus verkregen getal werd genoemd 
„Verkeerscoëfficiënt." 

Ter bepaling van dien coëfficiënt worden in Frankrij k 
 rubrieken onderscheiden, welke met de daarachter  ge-

noemde getallen worden vermenigvuldigd en daarna op-
geteld : 



a. Geladen vrachtwagen of wagen met landbouw-
producten 

b. Geladen of ledig publiek vervoermiddel 

c. Voertuig voor  particulier  gebruik of ledige 
vrachtwagen 

d. Onbcspannen paarden en groot vee 

e. n vee 
n d wordt de grootte van het verkeer  ge-

woonlijk bepaald naar  het aantal trekdieren. 
e voor  Nederland aangenomen ,,verkeerscoëfficiënt"  is 

nagenoeg het gemiddelde van wat daarvoor  geldt in Frank-
rij k en . 

. Voo r - en n a d o e l en van de v e r s c h i l l e n de 

sub  genoemde wegen. 

a. e g r i n d w e g. 
Een goede grindweg behoort te bestaan uit een laag 

grind op een vaste onderlaag. e grind moet zooveel mo-
gelijk vast tegen elkander  liggen met zoo weinig mogelijk 
tusschenruimten. Om zulks te bereiken is gebruik van grind 
van verschillende korrelgroott e aan te bevelen. Als bind-
en vulmiddel wordt ten slotte nog leem of klei aan de 
grind toegevoegd. e hoeveelheid daarvan is in hooge mate 
afhankelijk van den aard van den ondergrond. e hoeveel-
heid wisselt gewoonlijk af tusschen  van de 
te verwerken hoeveelheid grind en grindzand. n het alge-
meen is een weg sterker  naarmate de steenstukken door 
minder  klei of leem worden vastgelegd. n bezige dus 
niet meer  dan voor  het verband van den weg noodig is. 

Grindwegen hebben in het algemeen het bezwaar  van 
niet bestand te zijn tegen zwaar  of druk vervoer. Bij  aan-
houdend nat weer  ontstaan spoedig sporen in den grind-
weg, afkomstig van de wielen van de wagens en van de 
paardenhoeven. e tijd , dat de verhardingsmaterialen door 
de verbruiker s zelf moesten worden vastgereden, ligt bij  een 
goed wegenbehoer. gelukkig achter  ons. Bij  een goed onder-
houden weg wordt dan ook het dekmateriaal tegenwoordig' 
onmiddellij k vastgewalst, om den weg zoo spoedig mogelijk 
wederom in den bruikbaren staat tc hebben en om ver-
spilling van anaterialen te voorkomen. t walsen levert 
evenwel bij  grinddeklagcn weinig resultaat op, omdat dc 
ronde vorm der  steenen het vastleggen niet mogelijk maakt. 
Bij  een druk vervoer  zijn de grindstukken vooral bij  vochtig 
of nat weer  nooit in rust ten opzichte van elkander, m.a.w. 
de weg heeft veel inwendige wrijving , hetgeen ..slijtage" 
veroorzaakt, daarbij  komt nog dat grind meestal steenen 
bevat van zeer  verschillende hardheid, terwij l een practische 
methode om de grindstukken naar  bun hardheid te sor-
teeren niet schijnt te bestaan, waardoor  steenen van ver-
schillende hoedanigheid moeten worden verwerkt, hetgeen 
zeer  ten nadeele van den weg is. e slijtingsproducten 
vormen bij  nat weer  een slijklaag op den weg en veroorza-
ken in drogen toestand stof. t oppervlakte-teren kan 
een en ander  niet verhelpen, daardoor  wordt geen te zwak-
ke weg voldoende sterk. Een vastlegging van de deklaag 
kan worden verkregen als men de grind gedeeltelijk stuk 
walst, waardoor  scherpe vlakken en kanten ontstaan, waar-
mede de grindstukken in elkander  grijpen. t stuk wal-
sen kan achterwege blijven bij  het gebruik van grindsteen-
slag. zijnde stukgeslagen groote keistcencn, welke in grind 
worden aangetroffen '). Bij  een druk verkeer  en goed on-
derhoud kan de levensduur  van een goed gefundeerde en 
ingewalste deklaag van grindsteenslag, dik , gesteld 
worden op 8 a  jaren. 

Wat de onderhoudskosten betreft van grindwegen, zoo 
geeft staat  daarvan een overzicht. All e daarin genoemde 
wegen zijn . 

Uit dezen staat is tevens op te maken, dat smalle wegen 

STAA T . 

Overzicht van de ouderhoudskosten der  verharding van gewone grindwegen 
(dus geen grindsteenslagwegen). 
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najaar

Goed. 

Goed. 

m voldoende. 

m voldoende. 

Goed. 

m voldoende. 

Goed. 

Tamelijk ; deze 
weg heeft te veel 
tonrondte. 

bijzonder  hooge onderhoudscijfers aanwijzen, zoodat binnen 
zekere grenzen de meerdere aanlegkosten van een bree-
den weg teruggevonden worden in lagere onderboudscij 
fers. e onderhoudskosten hangen verder  af van de zorg 
waarmede de weg is aangelegd en van de kwaliteit van 
de gebezigde grind, waaromtrent bij  onze Commissie geen 
nadere gegevens aanwezig zijn. n mag evenwel aanne-
men, dat al de bovengenoemde wegen hebben voldaan aan 
de desbetreffende bepalingen van de A. V. 

STAA T . 

Trekcijfer s van grindwegen. 

Belasting van den wagen in . 

Totaal gewicht van wagen en 

Trekcijfer , d. i. benoodigde trek-
kracht voor  elke . 
totaalgewicht op de bovenge-
noemde grindwegen, onbescha-

, idem, beschadigd en nat 

Een overzicht van den invloed van den weg op de ge-
bruiker s en op het gebezigd materiaal geeft Staat , waar-
in de trekcijfer s voor  twee grindwegen zijn vermeld. e 
grindwegen waren tot het nemen van proeven aangelegd 
door  den A.N.W.B., op het terrein van de -
toonstelling, gehouden te r  in

e proeven werden genomen met gewone melktransport-
wagens, waarbij  twee stellen raderen waren gemaakt. Een 
stel raderen met een velgbrecdte van . cn een stel 
raderen met een velgbreedte van 5 . e voorwielen had-
den een middellij n van 75 cn de achterwielen een middellij n 
an . Bij  dc proeven werd steeds gebruik gemaakt 

van hetzelfde paard en van denzelfden voerman. 
Wat nu de aanlegkosten betreft van een grindweg, zoo 

vorden deze in hooge mate beheerscht door  de vervoer-
kosten van grind. e firm a u deed onze Com-
missie dd. i j.1. de volgende prijsopgaven: 

Grove grind a f —, grove grindsteenslag a f — per 
3 . ; middelmaat grind  middelmaat grindsteenslag 

a — per 3 . ; fijn e grind a  fijn e grindsteenslag 
&  f — per 3 . , alles geleverd op wagon of in bet schip 
aan de fabriek. 

Neemt men verder  in aanmerking, dat de prij s van ba-
saltsteenslag franco m gemiddeld gesteld kan wor-
den op  per 3 . ; dat dc grind in de naaste toekomst 
waarschijnlij k in prij s zal stijgen, daar  het grind baggeren 
in de rivieren aan steeds meer  beperkende bepalingen wordt 
onderworpen; dat de niet gebroken grind een weg geeft 
van mindere duurzaamheid, en dat het gebruik van grind-
steenslag op den duur  zal blijken geen noemenswaardige 
bezuiniging te geven, zoo komt men tot de conclusie, om in 
het onderhavige geval geen proef te nemen met grindwe-
gen of grindsteenslagwegen. 

(Slot volgt.) 

Uittrekse l uit de staatsbegrootin g voo r 1913. 
(V ervolg.) 

) j  de lirm a u te , geschiedt dit stukslaan met 
steenbrekers, terwij l de sorteering door  middel van trommelhorden plaats 
vindt . 

«) e wegen waren bij  deze proef doorweekt door regen. 

b) t hooge cijfer  is waarschijnlij k te wijten aan sterke rukken vn 

het paard. 

Evenals in de laatste jaren wordt voor  dj  normaliseering van den Amer, 
door  baggerwerk en uitbouw van de oevers, een bedrag van f  uitge-
; rokken. 

Voorts wordt o. m. aangevraagd f  als eerste gedeelte van
over twee jaren te verdeelen, voor  een nieuwe g over  den l 
bij . 

Tot versterking van de getijbeweging op den n Waterweg 
blijf t het, evenals ten vorigen jare, gewenscht ook de Nieuwe s tusschen 

n en m te verruimen. Tot voorzetting van hetgeen daar  in 
ile jaren  werd of nog zal worden verricht , zoomede voor  eventueel 
baggerwerk tot onderhoud der  diepte op den Waterweg zelve, is f
uitgetrokken. Voor  de voortzetting van de verbetering van den n 
Waterweg is f  geraamd, waarvan f  is bestemd voor  het 
in uitvoering zijnde bestek wegens het maken van den leidam aan het 
Zuiderhoofd. 

e herstelling van de schade aan dien leidam toegebracht door  den storm 
van  Sept.  Oct.  geschiedt in dier  voege, dat hetgeen van het toen 
reeds voltooide deel van den dam, zijnde . is overgebleven, bestemd 
is voor  een berm tot bescherming van den daarachter  nieuw op te werpen dam. 

n verband hiermede en wegens eenig meerder  baggerwerk is de aanneem, 
som van het gewijzigde bestek met f  moeten verhoogd worden. 

liet is de bedoeling de uitwerkin g van die . dam at te wachten, 
alvorens te beslissen, of nog verdere verlenging noodig zal zijn. 

Voor  baggerwerk tot verruimin g en verdieping in en vóór den mond van 
den Waterweg is f  aangevraagd, terwij l verwacht mag worden, dat 
met de tot en met het loopende jaar  beschikbaar  gestelde middelen, de 
verbetering van den Waterweg zelve zal zijn voltooid. 

f  wordt uitgetrokken voor  baggerwerk in het Zwartewater, f
voor  baggerwerk in het Zwolsche , f  voor  voltooiing van een 
vijfd e stuw in de Overijselsche Vecht tusschen Ommen en n en 
f  als eerste iermij n voor  den uitgestelden bouw der  vierde stuw 
tusschen Ommen en g ; f  en f  resp. voor  voortzetting 
der  oeverversterking en baggerwerk tusschen Ommen en ; f
als eerste termijn , van f  voor  herstel en vernieuwing der  hoofd 
en der n te ; f  voor  de voortzetting 
van de verbetering der  hoofden op het Noorderstrand van Vlieland; 
f  (gelijk bedrag zal ook nog voor  noodig zijn) ter  voort-
zetting voor  de vernieuwing van den kaaimuur langs de haven te Vlieland; 
f  tot voortzetting der  verhooging van den omringdij k op -
ken:  voor  bestorting en bezinking van het onderzeesche beloop 
d r e zeewering; f  per  stuk voor  drie strandhoofden aan 
d Noordzeekust van d tusschen de e en -
 sschen Zeeweringen, benoorden strandpaal  en voor  dri e strandhoofden 
t sschen de strandpalen  en  : f  voor  de verlenging van den 
b-staanden werkspoorweg in noordelijke richtin g en verzwaring van den 
li iten-duinregel; f  voor  verlenging van den werkspoorweg ook Zuid -
« arts van Callantsoog en verbinding met den werkspoorweg met den 

 temerspoorweg. n het geheel wordt thans voor  het kunstvak tusschen 
 indpaal  en  aangevraagd f  waarvan 3/ : , komt voor  reke-

ni ig van de provincie , voor  rekening van het . 
 erder: f  als eerste termij n van f  voor  een nieuwen steiger 

le Emmeloord (Schokland), f  voor  een verdediging aan de westzijde 
V ; 1 de terp waarop de woning van den voogd van m staat; f
vi <>r  verruimin g en verdieping van de vaargeul in de haven te Terschelling ; 

f  (zijnde de helft der  kosten ad f  voor  vernieuw ing van het plan-
kier  langs den Noordzeehavendam te ; f  voor  drie nieuwe 
woningen wegens de uitbreidin g van personeel bij  de draaibruggen over 
het l in Utrecht en f  voor  meerpalen ; f  ale eerste 
termij n van f  voor  remmingwerken bij  dat kanaal in ; 
verschillende bedragen ten behoeve van werken aan de Zuid-Willemsvaart , 
waaronder  f  voor  verruimingen en boordvoorzieningen wederzijds 
de in uitvoering zijnde nieuwe spoorwegbrug te Weert: f  voor 
vernieuwing van den grondduiker  voor  de Eerbeeksehe beek onder  het 
Apeldoornsch ; f  voor  meerder  baggerwerk buiten de haven-
mond te , f  voor  versterking van de golfbrekers aan de-
koppen der  havenhoofden aldaar, door  een zestal groote betonblokken ; 
f  ter  vernieuwing der  paalwerken van de bergplaatst voor  reservedeuren 
van de oude Noordzeesluizen:  voor  de vervanging van bovengrondsche 
geleidingen ten dienste der  kannalverlichting bij  Buitenhuizen, door  grondka-
bels; f  voor  tenders tegen de uitstekende deelen der  groote schutsluis 
te n ; f  als eerste termij n van f  voor  een nieuwe 
visehhal met loskade te ; f  als eerste post van f
voor  een havenverlenging te n met , met inbegrip van een 
loopbrug, steigers en ducdalven en verphatsing van het droogdok naar  de 
achterzijde van de verlengde haven; f  voor  vier  nieuwe djatihouten-deu-
ren in de Veenesluis; f  voor  buitengewone vernieuwing der  bestra-
tingen van de n in d ; f  voor  wegenverbe-
tering in de e Waard ; f  voor  brugvernieuwing in den weg 

e grens ; f  ter  voltooiing der  verbreeding van 
den g den n (die in totaal f  vordert) ; f
als eerste termij n van f  ter  voorziening van r  langs het 
wegvak tusschen de g en den Omval g Amsterdam— 

) f  voor  buitengewone vernieuwing van bestrating op dien 
; f  voor  een nieuwe draaibru g over  het Aduarderdiep; 

f  als eerste helft van f  ter  voorziening van de brug over  de 
Niers in den g Venlo—Nijmegen van een sterkeren bovenbouw met 
lager  gelegen zijvlak , ingericht voor  gewoon en voor  spoorwegverkeer, 
waarvan de j  de helft der  kosten zou hebben 
te dragen ; f  a ' s e aan e in de kosten 
van de herstelling van de bij  door  den stormvloed van  September  tot
October  aan de havenwerken geleden schade: f  als eerste 
gedeelte van een over  jaren te verdeelen subsidie van f  aan het 
waterschap van den Ouden l tot verbetering der  Slinge ; f  sub-
sidie aan de gemeente Oude Tonge in de kosten van het stichten van een 
keersluis in de haven ; f  als eerste termij n van  subsidie 
voor  wegenaanleg in de gemeente Ede en f  als subsidie aan de ge-
meente Arnhem voor  hetzelfde doel; f  als eerste termij n van een 

e ad f  aan Arnhem in de aanlegkosten ad pl.m.
van een straatweg Arnhem—Westervoort;  als e aan de 
provincie Overijsel van  pet. in de kosten van herstellingen gedeeltelijk 
nieuwen aanleg van den weg ; f  en  zijnde 
resp.  en  der  aanlegkosten als e resp. aan de gemeente 
Borculo en de provincie Overijsel in de arnlegkosten van een harden weg 

, met een zijtak naar  de halte Gelselaar; f
als e van  der  aanlegkosten aan de gemeente Stavoren, voor 
een harden weg van Stavoren en den grindweg s en 
vernieuwing van de g te Stavoren ; f  als eerste termij n van 
een e tot een maximum van rond f  aan het waterschap 



..het "  in cle kosten tot verbetering voor  de afstrooming van 
het ; terwij l de r  zich bereid heeft verklaard, het 
subsidie van f  aan de N. V. »Yeer Willemsdorp— "  in de 
kosten van de exploitatie van dat veer  te verhoogen met f  indien de 
provinciën d en Noord-Brabant en de gemeente t elk 
f  en de gemeente Breda f  bijdragen. Op dit oogenblik is nog 
niet geheel aan deze voorwaarde voldaan. 

Overeenstemming zoowel omtrent het plan als omtrent de verdeeling dei-
kosten over  de onderscheidene belanghebbende bij  den bouw van een nieuw 
hojg station te r  is onlangs verkregen. e bedoeling is, dat het hooge 
station voor g (tot een maxium van f  door  de S.S. 
wordt gebouwd, met bijdragen van: de gemeente , in geld, ad 
f  de . . S. . in den vorm van een rentevergoeding ad  pet. 
over  f  de . N. . S. in dergelijken vorm over  f  de S.S. 
in geld ad f  de Ü. . . O. in geld ad  Bovendien zullen 
Peventer  en de . N. . S. den voor  het nieuwe station benoodigden grond, 
voorzoover  deze hun in eigendom toebehoort, kosteloos aan den Staat af-
staan. Bovendien zal voorgeval de bouwkosten het totaal ad f
mochten overschrijden, die overschrijding tot een maximum van  pet 
over  het k en de belanghebbenden worden omgeslagen in verhouding 
van ieders aandeel in laatst genoemd bedrag. 

Aan het werk wordt nog dit jaar  in zooverre een begin van uitvoering 
gegeven, dat de plannen thans bij  de S.S. worden uitgewerkt. Er  bestaat 
dus kans, in  de werkzaamheden van den bouw te kunnen aanvangen. 

r  ware voor  dat jaar  op een bedrag van f  te rekenen. 

Thans is de beschikking verkregen over  een alleszins bruikbaar  terrein 
te Nieuweschans voor  den bouw van een post-en telegraafkantoor. e bouw 
waarvoor  f  voldoende wordt geacht, is in voorbereiding. 

t verbouwingsplan voor  het post- en telegraafgebouw te m kon 
nog niet vastgesteld worden. 

Omtrent de voorgenomen ruilin g van terrein voor  het centraal magazijn 
voor  telegraaf en telefoonmateriaal te 's-Gravenhage werd met de gemeente 
nog geen overeenstemming verkregen. 

f  wordt aangevraagd als eerste termij n der  bouwkosten van een 
nieuw post- en telegraafgebouw te Alkmaar . e pogingen om tegen rede-
lijke n prij s een gunstig terrein voor  dit doel aan te koopen hadden tot 
dusver  niet het gewenschte resultaat. e aandacht blijf t op de zaak gevestigd, 
f  (de koopsom van een terrein voor  een vergrooting van het kantoor 
te Zaandam) is ten laste der  begrooting gebracht. 

t de betrokken spoorwegmaatschappijen wordt onderhandeld over  de 
beschikbaarstelling van een terrein voor  de stichting van een pakketpost-
gebouw te Zevenaar. om daarheen voor  zooveel mogelijk den dienst tot 
vrijmakin g van postpakketten te Arnhem over  te brengen. e bouwkosten 
worden op f  geraamd. 

e bestedingstukken voor  den bouw van het nieuwe kantoor  te Gorinchem 
zijn in bewerking. Voor  de kosten ad f  wordt thans het overige ad 
f  aangevraagd. Voorts wordt aangevraagd f  als eerste termij n 
van f  voor  een nieuw gebouw te Winsum,  voor  een ge. 
bouw te Soest; in bewerking zijn de bestedingsstukken voor  een gebouw 
te d (f  en te n  alsmede die 
voor  het kantoor  te 's-Gravenhage, waarvan de verbouwing thans zeer  spoe-
dig zal doorgaan. r  zooveel mogelijk van bestaande opstallen gebruik 
te maken, zal op de vroegere raming ad  belangrijk kunnen worden 
bezuinigd. Getracht zal worden de verbouwing zoo te regelen, dat
gekweten kan worden uit dienst  f  uit dienst  het overige 
uit dienst  f  wordt als eerste termij n aangevraagd voor  een 
nieuw gebouw te Utrecht. e bestediagsstukken voor  een pakketpost- en 
expeditiegebouw aan de e e te Amsterdam worden herzien om 
tot lager  bedrag te worden teruggebracht. 

Voor  een nieuw gebouw te Alphen worden de kosten globaal op

gesteld. 

Onderzocht wordt of de expeditiedienst, die thans in het gebouw nabij 
.  is gevestigd, naar  het nieuwe hoofdgebouw zal kunnen worden over-

gebracht. n afwachting van het resultaat daarvan wordt op deze begroo-
ting slechts een bedrag van f  opnieuw aangevraagd. 

e kosten van nieuwbouw te o  worden op  geraamd; 
de bouwkosten voor  een eventueel nieuw gebouw te m op f
te de Bildt op f

e minister  is met de Nederlandsche Bell j  in on-
derhandeling getreden over  de overname van de door  haar  aangelegde 
locale telefoonnetten. e onderhandelingen hebben voor  het oogenblik nog 
niet tot algeheele overeenstemming geleid, doch daaromtrent zal spoedig 
een besluit vallen. s dit gunstig, dan zal een wetsontwerp worden aan-
geboden tot beschikbaarstelling van de noodige fondsen. t de over-
neming niet tot stand, dan zullen onverwijl d gelden worden aangevraagd 
voor  den geleidelijken bouw van nieuwe netten inplaats van die, welke 
thans door  de Nederlandsche Bell  worden bediend. 

Om in den nieuw te bouwen vleugel van het directiegebouw der -
postspaarbank een afsluitbare ruimt e voor  telmachines te maken, met daar-
boven gaanderijen en kasten, moet het ramingscijfer  ad f  worden 

verhoogd tot f  Voor  de uitvoering van het werk is f
de loopende begrooting gebracht, terwij l thans f  wordt uitgetro: 
ken. 

(Word t ve rvo lgd .) 

L e e s t a f e l . 

G  No. k X , door 
J. Gratama. Overheid en Stadsschoonheid. 

G e w a p e nd b e t on en bouwkunst, met afbeeldingen. 

t O n t w e r p Algemeene Administratiev e Voorschriften en de aa 
sprakelijkheid van den architect, door . . J. van Nieukerken (vervolg } 

W i l l e m C. B r o u w e r , over  zijn werk. 
e n i e u we e Schouwburg. 

A No.  e d e e 1 i n g e n, betreffende het Genoo 
schap. 

. t onderhoud van het Baleis op den ,  de i 
Uitbouw. 

. Auguste n over  kunst. 

C e n t r a 1 e - Verwarmin g en g van gebouwen, door
C. Unger  w. i. (vervolg) met afbeeldingen. 

E  No.  O p e n b a re bouwkundige adviesbureau 
door  J. . W. n b. i. 

e wansmaak in Zeeland. 

e ruïnen in het oude Peru als oudste monumenten der  Nieuwe Were  . 

naar  Zetschke. 
e h e r b o uw van het afgebrande dorp Boehmenkirch (Wiirttemberg . 

met losse plaat ontleend aan e Bauformen«. 
E  No.  Ter  herinnering aan J. A.  Gelder  door . 

A . van Sandick c. i. met portret . 
J. A . d e G e 1 d e r in het tijdper k van den bouw der  haven van Tan.l-

jong Priok, een herinneringswoord door . J. van Bosse c. i. 
e o n t p l o f f i n g van een der  stoomketels aan boord van de stoom-

boot »Gutenberg«, met afbeeldingen. 
n van de e Gastentoonstelling te Amsterdam. 

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Werktuig - en Scheepsbouw va» 
.  v. . van  September

 in dienst  van  c.i. 

e basismeting  Jaden 

z c. i. 

 het 

 cn 

 Genie. 

-aan-
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 vind a 
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 wordt

 woi 11 
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 No.  von 

 Oud-
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 fra ' 

E G No.  Neue S c h i f f b r ü c k e über das 
 oldene n in , door . Albert Enderlen te 

histavsburg, met afbeeldingen en losse plaat. — n und seine 
:auten, met afbeeldingen. — Architekten und r  im Stadtebau. 
- J o h n P i e r p o n t n und die Bauten der l P h i 1 a e, met 
ibeeldingen. — n  y p a t h r a 1  e m p e 1, sondern dreischiffige 
empel. — e plaat. — Neues r  in Stuttgart. 

No.  Neue S c h i f f b r ü c k e über das Goldene m in -
i n o p el (slot) met afbeeldingen en losse plaat. — n 
ber  Zement, Beton- und u : r g übei die z 
 Furt h i. B. met afbeeldingen. Tresor-An lagen in Eisenbeton mit

erer  Panzerung. 

No e neu erbaute S c h w i m m- u nd B a de h a l l e in A a c h en 
\rch . Stadtbaurat , met afbeeldingen en losse plaat. — e An-
endimg van r  Walzeisen als Fttllungiglieder  bei Fachwerk-
rücken, met afbeeldingen. — Engerer  Wettbewerb urn eine -
r i i c k e an stelle der  alten Sehiffbrucke in  ö 1 n. 

No r  zur  Erlangung eines B e b i u u n g s p l a n es 
der  Stadt f (slot). — e neu erbaute Sebwimm- und Badehalle 
in Aachen (slot), met afbeeldingen. e  Wanderversiimmlung

 Architekten-  in

Voor hen, die zich belast zien met den bouw en inrichtin g 
van zuivelfabrieken zijn de hier  volgende mededeelingen, 
die wij  dezer  dagen aantroffen in de r Courant" , 
zeker  niet zonder  belang. Zij  betreffen, zooals het opschrift 
aanduidt, een: 

E  NAA T E 

J E . 

e vooruitgang op eenig gebied gaat gewoonlijk niet langs 
een rechte lijn , maar  in meer  of minder  sterke mate langs 
cm zigzag. Geheel onnatuurlij k is dit trouwens niet. e grond-
legger  van een nieuwe methode werkt gewoonlijk in één 
bepaalde richting . Blijk t zijn werk doelmatig, dan wordt 
de nieuwe methode in meer  of minder  uitgebreiden omvang 
toegepast en het bedrijfsleven heeft schijnbaar  een sprong 
vooruit gedaan. Een nieuwe onderzoeker  ontdekt vervolgens, 
dat de gevolgen der  nieuwe werkwijze toch niet in elk op-
zicht voordeelig zijn. Om daaraan tegemoet te komen knoet 
een stap worden terug gedaan en de eerste gebroken lij n 
van de zigzag is gevormd. 

s van dien aard kan men opmerken in den gang van za-
ken bij  de fabriekmatige zuivelbereiding. t oude bedrij f 
op de boerderij  had tot grondslag (althans in den zomer) de 
ontroorhing van dc melk door  ze in aden aan den invloed der 
zwaartekracht bloot te stellen, waardoor  de groote massa: 

 het vet als room naar  boven dreef. e room werd af-
geschept en vervolgens gezuurd en gekarnd. c afgeroomde 
11 elk, die in de aden overbleef, had een vetgehalte van 
c  a  °/o en werd gebruikt voor  het maken van kaas, die 
V  zeer  goede kwaliteit kon zijn. 

e fabriekmatige zuivelbereiding bracht daarin aanvanke-
 k een zeer  groote omwenteling. e fabriekmatige ver-

* rkin g der  melk werd mogelijk, zoodra gebleken was, 
 ,t door  snelle ronddraaiing in een soort trommel deze vloei-

s )f nog scherper  dan onder  den invloed der  zwaartekracht 
v irdt gescheiden in room en ondermelk. e moeilijkheid 
t stond toen nog alleen in het treffen van geschikte maat-
t'  gieten, om de gescheiden vloeistoffen afzonderlijk te la-
t<  afvloeien. Toen men daarin geslaagd was en dus de ma-
( inale ontrooming mogelijk werd, kon men voor  dat doel 
d stoomkracht in dienst nemen. r  werd de verwer-
f ig van duizenden liters melk per  dag in een centrale 
't ichting mogelijk en was de grondslag gelegd van het 
 jriekmatig e bedrijf . 

Aanvankelijk bestond bij  ons het streven om de ont-
rooming der  melk zoo volledig mogelijk tc doen geschie-
den. n de centrifuge-melk mocht achtereenvolgens niet meer 
dan  pCt.,  pCt., o.i pCt. vet achterblijven en de 
beste centrifuges ontroomen nog sterker. e ging 
gepaard de verwerking van vetarme, ja ten laatste zelfs 
vetlcoze ondermelk tot kaas, welke in vele gevallen in struc-
tuur  groote overeenkomst met zoolleer  vertoonde. n deze 
richtin g werkende heeft inderdaad de fabriekmatige zui-
velbereiding een sterke vermindering van dë kwaliteit der 
kaas, in de zuivelfabrieken uit vetarme ondermelk gemaakt, 
dc vormen van Edammer cn Goudsche werden gegeven en 
zoodoende de mogelijkheid werd geboren, om dc minder-
waardige kaasproducten bij  niét-kenners voor  meer  of min-
der vette aan den man te brengen. 

e nieuwe werkwijze, die thans in een aantal fabrie-
ken  gevolgd, heeft daaraan een einde gem takt. e 
melk wordt daarbij  niet gecentrifugeerd, maar  zoodra zij 
in de fabriek is aangekomen ovw, een grooten koeler 
gevoerd. Aan den buitenkant stroomt over  een gewelfde, 
oppervlakte de melk. Binnen in vindt men buizen, waar-
door  koud water  stroomt, dat het metaal en dus tegelijker-
tij d 'de melk afkoelt. 

Van den koeler  gaat de melk naar  lange, smalle bassins, 
waarin zij  onder  den invloed der  zwaartekracht wordt ont-
roomd n sommige fabrieken wordt de room van boven 
uit de bassins afgeschoven. n gebruikt daarvoor  een 
schuif, die in de breedte juist in het bassin past en die 
met behulp van twee uitstekende einden aan den boven-
kant op de lengteranden der  bassins steunt en daarover 
kan worden bewogen. t enkele zeer  duidelijk e verschil-
len kan men dit vrijwel een terugkeer  tot het oude noemen. 

e room wordt wel niet, zooals bij  het gebruik der  aden, 
afgeschept, mftar  het resultaat is toch vrijwel hetzelfde, 
dat men namelijk vri j  vetrijk e ondermelk (pl.m. i pCt. vet) 
overhoudt. En verder  is natuurlij k een groot verschil, dat 
deze methode er  op is ingericht, om zeer  groote hoeveelheden 
melk tegelijk te verwerken en dat het vervoer  der  melk ge-
heel machinaal geschiedt. n andere fabrieken is deze me-
tb» de in zooverre gewijzigd, dat men niet de room van de 
bassins afschuift, maar  de ondermelk onder  deze laat weg-
strcomen. 

Opmerken wil ik nog, dat al spoedig, ook tijdens het cen-
trifuge-systeem, in dc fabrieken een deel der  melk op on-
geveer  dezelfde wijze werd behandeld, namelijk volgens het 
systeem-Swartz. r  waren echter  een groot aantal 
hooge en smalle, ongeveer  ovale en van boven opene bussen 
noodig, die in groote lange cn smalle bassins ter  afkoeling 
worden geplaatst. t vullen, vervoeren en schoon maken 
der bussen maakte dit stelsel echter  zeer  tijdroovend. Thans, 
nu de melk zelfs in dc bassins komt en machinaal wordt 
vervoerd, is dit bezwaar  uit den weg geruimd en is het mo-
gelijk alle melk op deze wijze te behandelen. 

Gemeng d Nieuws . 

DORDRECHT. e Gezondheidscommissie alhier  heeft aan B. en W. een 
rappor t uitgebracht in zake de ziekenhuis-plannen. Zij  achtte, zoo meldt 
de  Ct., het verbouwingsplan als niet ernstig opgevat en geen afdoende 
verbetering aanbrengende, onbesproken ter  zijde te kunnen leggen. 

Omtrent den nieuwbouw meent de commissie, dat, waar  haar  nog niet 
bekend is op welk terrein het nieuwe Ziekenhuis zal worden gebouwd, een 
gedetailleerde bespreking van het overlegde plan niet goed mogelijk is. 

Zi j  bepaalt zich daarom tot algemeene opmerkingen. 
e voornaamste vraag, die zich voordoet, is, of een aantal van honderd 

bedden voor  deze gemeente in de toekomst voldoende moet worden ge-
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acht. mede met het oog op het opnemen van lijder s uit de omliggende 
dorpen. e commissie acht een verhouding van twee bedden per  duizend 
inwoners te gering en zou gaarne zien. dat hieromtrent een vergelijkend 
onderzoek in andere gemeenten werd ingesteld. 

Zi j  wenschen daarbij  te wijzen op een te verwachten toene nend gebruik 
van het ziekenhuis, wanneer dit geheel naar den eisch zal zijn ingericht 
speciaal door  betalende

X a breedvoerige gedachtenwisseling kwam de commissie to' de con-
clusie, dat het ontwerp zooveel grove theoretische en architectonische ge, 
breken heeft, dat zij  de beweerde deskundigheid en bekwaamheid van den 
ontwerper in twijfe l moet trekken. 

t komt der  commissie daarom noodzakelijk voor, nieuwe plannen aan 
te vragen en bedoelde plannen door een algemeen erkend deskundige op 
het gebied van den ziekenhuisbouw te doen beoordeelen, die tevens zijn 
meening over het hier  gevolgde systeem kan mededeelen. en tot zoolang 
met het verder  uitwerken van de plannen te wachten. 

S t a d s s c h o o l! . 
Op de ontwerp-begrooting der  gemeente Utrecht voor  is een post 

van f  uitgetrokken voor het bewaren van het historisch schoon der 
stad en de bevordering van het artistiek bouwen, 

li . en \V. meiken naar  aanleiding hiervan in een nota aan den raad nu 
o. a. op. dat over  beide onderwerpen in het aan den raad aangeboden ge-
schrift over den hedendaagschen stedenbouw van de hand van hun mede-
lid mr. J. 1'. a Andreae vri j  uitvoerig gehandeld is en bij  wiens 
beschouwingen zij  zich gaarne aansluiten. 

t feit. dat de overheid zich in de  eeuw nagenoeg niets aan het 
uiterlij k der  gebouwen gelegen he;ft lagen liggen, heeft zich reeds ernstig 
gewroken, ook in Utrecht, zeggen B. en W. verder. e onthouding op 
dit stuk wreekt zich nog dagelijks. n het algemeen kan toch hetgeen in 
dezen tij d in binnen- en buitenstad gebouwd wordt, den toets van een 
gematigde critiek niet doorstaan; ieder, die met aandacht de in de laatste 

-tallen jaren gebouwde of herbouwde huizen gadeslaat, zal dit moeten 
erkennen. 

t komt B. en W. voor. dat het gemeentebestuur er  ernstig naar  moet 
streven in dezen toestand verbetering te brengen, (lelij k in e heden-
daagsche stedenbouw is uiteengezet, ka.i van eene dwingende verordening 
op dit oogenblik geen dadelijk huil worden verwacht. Ook zij  zijn van 
oordeel, dat daartoe als het ware eerst de bodem beter  moet worden 
voorbereid. t kan geschieden door die vele doeltreffende middelen, welke 
verschillende genootschappen daartoe hebben uitgedacht; het organiseeren 
van tentoonstellingen, het bijeenbrengen van eene verzameling goede mo-
dellen, het houden van lezingen, het uitschrijven van prijsvragen, het in het 
leven roepen van z.g. «BauberatungSStellen". Ook hier  ter  stede worden 
in die richtin g voorbereidende maatregelen getroffen, o.a. door het onlangs 
gestichte Utrechtsch , met welke voormannen hunnerzijds reeds 
overleg is gepleegd. Gaarne zouden B. en W. deugdelijke pogingen om 
verbetering in de wijze van bouwen te brengen zoo noodig ook tinantieel 
steunen, en zij  zullen dat kunnen doen als zij  over  eenige middelen de be-
schikking krijgen . 

t P a 1 e i s-  a a d h u i s. 
Gelij k vroeger  reeds bekend is geworden, heeft prof. . . Brugmans, 

hoogleeraar in de geschiedenis te Amsterdam, die ook deel uitmaakt van 
de , een aantal stukken verzameld, welke betrek-
king hebben op de geschiedenis van het gebouw. e arbeid zal worden 
neergelegd in een boekwerk, getiteld: »Van s tot Paleis, documen-
ten betreffende den overgang van het Amsterdamsche Stadhuis tot -
lij k Paleis*. 

t werk. dat over  enkele maanden verschijnt, zal worden uitgegeven 
door  de vereeniging »Amstelodamum*, waarvan prof. Brugmans voorzitter  is. 

t belang van de uitgave van zulk eene verzameling behoeft niet be-
toogd. Vooreerst zijn de documenten, waarop de tegenwoordige toestand 
berust, uit den aard der  zaak van groot gewicht en eigenlijk voor  de juiste 
beoordeeling van het vraagstuk geheel onmisbaar; maar  bovendien zijn er 
uit den tij d van koning . van keizer  Napoleon en van koning 
Wille m T tal van stukken bewaard, die een helder  licht werpen op de in-
richtin g vaa het oude stadhuis tot paleis, het beheer van het gebouw, de 
gemaakte veranderingen, zoowel in- en uitwendig, de meubileering, het 
onderhoud enz. — in het algemeen op de geschiedenis van het kostbare 
gebouw, in de eerste jaren dat hel Paleis was. Voorts wordt nog door 
eenige stukken de vestiging der g te Amsterdam toegelicht en 
wordt een enkel stuk over de inrichtin g van het Prinsenhof als s 
medegedeeld. 

Al s beginjaar  voor de uit te geven documenten is genomen  toen 
koning k het voornemen te kennen gaf zijne residentie naar de 
hoofdstad te verplaatsen; als eindjaar  toen de tegenwoordige ver-
houding tot stand kwam. e stukken uit  zullen een bijlage vor-
men. t spreekt van zelf dat de uitgave een zuiver  historisch karakter 
draagt; ook de inleiding, waarin prof. Brugmans, aan de hand van deze 
en ook van andere niet gepubliceerde stukken, de geschiedenis van het 
gebouw van  tot  zal besphrijven, zal natuurlij k volstrekt geen 
polemisch karakter  dragen. 
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De Kathedraa l van Winchester . 

Slot. (Zie bladz.

Na een beschrijving te hebben gegeven van den aard 
van den ondergrond, schildert de architect Jackson in zijn 
verslag den vergevorderden staat van bouwvalligheid waar-
in de kerk verkeerde en die haar  bestaan ernstig bedreigde, 
om te besluiten met een overzicht van hetgeen tot herstel 
gedaan is. 

t was dringend noodzakelijk den slappen bodem tc 
vervangen door  iets meer  vveerstandbiedends, maar de eerste 
vaste grondlaag was een grindbed, dat eerst op een diepte 
van  voet en wel  voet beneden het grondwater  werd 
aangetroffen. t ondervangen tot op bet grint van een 
hoek van het gebouw, hetgeen het eerst ondernomen was, 
slaagde niet in alle opzichten naar  wensch en bleek ont-
zaglijk . Jackson raadpleegde toen in overleg met 
het kerkbestuur den Civiel-ingenieur  Francis Fox, die groo-
te ervaring had in bouwwerk onder  water en op diens ad-
.ies werd een duiker  belast met het leggen der  onderste 
'agen van de fundamenten onder  water, waarop de matse-
laars d,an de fundeeringmuren optrokken tot aan het oude 
fundament. Op deze wijze werden het achterkoor en de 
O. . Vrouwekapel met goeden uitslag ondervangen. 

Toen rees de vraag hoever  men met deze wijze van wer-
den gaan zou. t geheele gebouw stond op dezelfde slap-
e grondlagen en het ideaal zou geweest zijn, om het geheel 

te ondervangen tot op het grindbed op  tot  voet on-
ler den beganen grond. t was een zoo reusachtige on-

derneming, waarmede o. a.. het geheel afbreken en wedcy 
opbouwen van de zijkapellen gepaard zou moeten gaan. 
dat de architect naar een middenweg zocht. j  overwoog 
toen, dat de groote pijler s van het inwendige, in den loop 
van meer dan  jaren, het veen tot het uiterste moesten 
hebben samengedrukt en dat mits zijdelingsche uitwijkin g 
dezer  samengedrukte massa werd voorkomen, daarvoor da 
buitenmuren doorgaand werden ondervangen tot op de grind-
laag en dus de grond daarbinnen werd opgesloten, liet doel 
bereikt zou zijn. e buitenmuren moesten toch in elk geval 
met 'het oog op hun eigen stabiliteit van een vasten grond-
slag worden voorzien, hoe men dan ook verder met het in-
wendige wilde handelen. m werd besloten om de voor-
zieningen van het inwendige later  ter  hand te nemen, zoo zij 
noodig mochten blijken, terwij l er  reden was tc hopen, 
dat zij  niet noodig zouden zijn. 

t deze overweging voor  oogen is men verder  voortge-
gaan met het ondervangen, dat zich nu tot de buitenmuren 
bepaald heeft. Alleen dc ondervinding kan leeren, of het-
geen gedaan is voldoende geacht kan worden, maar  naar 
nauwkeurige waarnemingen, die gedaan zijn en voortgezet 
tot heden, heeft men alle reden, om aan te nemen dat de 
romp van het gebouw thans vast staat en dat het beginsel, 
waarnaar  gewerkt is, juist was. 

t meest gevaarlijk deel van het werk was de herstel-
ling van het Z.uider-transept. Tot het ondervangen van den 
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gevel van dit transept,  voet hoog en bijna  voet uit 
het lood gezakt, was durf noodig. t is evenwel gedaan, 
het onderste gedeelte is hersteld door  het met zware stem-
pels weder  op zijn plaats te brengen en het geheel daarna 
m'et ijzeren ankers te verbinden aan de zijmuren. 

t stempelwerk werd in het laatst van Augustus losge-
maakt en, toen daarna geen beweging kon worden ontdekt, 
weggenomen. 

Van het overige werk zijn de gewelven van het, onder 
bisschop e y in het eind der  twaalfde eeuw gebouwde, 
priesterkoor  gedeeltelijk vernieuwd en gedeeltelijk hersteld; 
de luchtbogen van liet koor  zijn mede opnieuw gemetseld 
en die van het schip gerepareerd; de overwelving der 
crypten is versterkt door  het inspuiten van cementspecic 
en eenige van de kolommen zijn weggenomen en herplaatst 
op nieuwe fundamenten. e scheuren in de hoofdmuren, 
waarvan er  meer  dan  injilt e deelen van het gebouw waren 
aan te wijzen, zijn met harde steen in goed verband bijge-
werkt en volgezet met vloeibare cementspecic, door  mid-
del van de „Greathead grouting machine", die hier  onschat-
bare diensten heeft bewezen. e toren is geheel nieuw met 
ijzer  verankerd en de westgevel is hersteld, dc pinakels 
zijn gerestaureerd, doch dc fundamenten van dit gedeelte 
zijn onaangeroerd gelaten. 

Van al dc aangebrachte voorzieningen en versterkingen 

is uiterlij k aan het gebouw weinig te bemerken. Alleen is 
dc gevel van het Zuider-transept, feitelijk het meest bouw 
vallig deel van het gebouw, waarbij  inderdaad gevaar  voor 
instortin g aanwezig was, geschoord met steunbogen geslagen 
over  een poortdoorgang, die, langs dien gevel van de plaats, 
van den voormaligen kloostertuin naar  de boekerij  voert. 

All e moeilijkheden te beschrijven, die zich bij  de herstel 
lingswerken hebben voorgedaan, zou ons bestek te buiten 
gaan. Gelijk steeds bij  dergelijke werken het geval is kwam 
de bouwmeester  telkens voor  nieuwe vraagstukken te staan 
en was het niet altij d gemakkelijk daarvoor, in verband met 
dc ten dienste staande middelen van uitvoering, dadelijk de 
meest practische oplossing aan te geven. Er  kon misschien 
meer  gedaan zijn dan thans is geschied, maar  met minder  had 
men zeker  geen goed resultaat verkregen. Van verschillende 
zijden werd meermalen dc raad gegeven belangrijke ge-
deelten geheel af te breken en opnieuw op tc bouwen, zoo 
bijvoorbeeld het zuidelijk gedeelte van het oude priesterkoor 
en dc meergenoemde gevel van het zuider-transept, maar 
de bouwmeester  ging van het beginsel uit, dat het beter  was, 
overeind tc houden al wat eenigszins te behouden was cn voor-
zoover  daarover  thans tc oordeelen is, heeft de toepassing 
van dit beginsel tot goede uitkomsten geleid en mag men ver-
trouwen, dat het behoud van het monument voor  vele ge-
slachten verzekerd is. 

Het behou d der tempel s van Philae . 

Niet Carnegie, zooals het weekblad „Architectura" - mede-
deelde, maar  Pierpont n is met dc Egyptische regee-
rin g in onderhandeling over  den aankoop van de tempels 
op het eiland Philae, met het doel, die monumenten naar 
Amerik a over  te brengen. Of het cr  van komen zal is 
nog niet tc zeggen, maar  het denkbeeld is niet zoo excen-
triek , als het lijk t cn zelfs een orgaan als dc e 
Bauzeitung redeneert er  over  als iets, dat wel overweging 
verdient, want gelijk bekend is worden de tempels op 
Philae, tengevolge van de afdamming van den Nij l bij 
Assouan, met een bijna zekere ondergang, binnen afzien-
baren tijd , bedreigd. 

Van Januari tot midden Juni ligt het eiland, thans groo-
tendeels onder  water  en niet alleen is daardoor  het impo-
sante effect verloren gegaan, dat het eiland maakte met 
zijn heiligdommen gelegen in dc breede rivier , die hier 
dcor  donkere rotsen omzoomd wordt, maar  het spreekt 
vanzelf, dat die bouwwerken geducht van het water  te 
lijden hebben en hoe hecht ook gebouwd, het in dezen 
toestand niet lang zullen uithouden. 

e tempels van Philae behooren tot de bcstbewaarde 
van het Xijllan d en dit geldt vooral van den, door  Nec-
tancbus  omstreeks  v. C. gebouwden tempel van , 
die hier  met Osiris, , s cn andere goden ver-
eerd werd. e pylonen van dezen tempel zijn uitstekend 
bewaard, de zuilenhoven met hun groote verscheidenheid 
van n staan nog grootcndecls overeind en de wand-
beschildering heeft betrekkelijk weinig geleden. 

Zeer  bekend is ook het kleine tempeltje, dat wel wordt 

aangeduid als kiosk van Trajanus cn onder  dezen keizer 
door  de n gebouwd, tc eigenaardiger  omdat de 

n hier  niet hun eigen moderne bouwvormen toe-
pasten, maar  de oude vormen van de Egyptische kunst. 

n deze monumenten nu worden opgeofferd aan de 
economischen eisehen, die aanleiding hebben gegeven tot 
den bouw van den Nijldam? 

t behoeft niet, zoo redeneert Pierpont , want 
het is technisch mogelijk alles af te breken en elders weder 
precies zoo op te bouwen; dat kan een tiental millioenen 
kosten, maar  die heb ik er  voor  over. 

d berekent men, dat een honderdtal scheeps-
vrachten noodig zal zijn, om de massa graniet naar  Amerika 
over  te brengen, nadat alles eerst met Nijlschuitcn naar 
de haven zal zijn vervoerd. 

r  in dc . buurt van New York zal wel een eilandje 
te vinden zijn waar  de monumenten gereconstrueerd kun 
nen worden en goed bewaard voor  het nageslacht, zoo niet 
van het Amerikaansch klimaat een vernielende invloed op 
het graniet te verwachten is. 

n zou het beter  zijn een plaats op te zoeken, 
waar  het klimaat zooveel mogelijk met het Egyptische over-
eenkomt en die is misschien elders in dc Vereenigde Sta-
ten tc vinden, doch dit is voorloopig bijzaak. 

e hoofdzaak is het behoud der  tempels van Philae, 
t middel daartoe door  Pierpont n aan de hand 

gegeven mag zeker  radicaal en up to date heeten. n 
kan het afkeuren, maar  wij  vragen: „Wi e weet er  dan 
wat anders en wat beters op?" 

Een belangrij k Rapport . 
(Vervo lg .) 

b. c steen s lag weg. n Noord-Brabant, waar  de Provinciale Waterstaat veel 
Een goede stcenslagweg bestaat uit een vaste onder- klinkerwegen verandert in steenslagvvegen, wordt de weg 

laag, waarop aangebracht wordt een laag basalt- of por- gefundeerd op twee vlijlagen van klinkerstukken , welk' 
fierslag. e vastgewalste deklaag van steenslag wisselt in elk behoorlijk met zand worden ingewasschen; daarover 
dikt e af van . tot . en meer. heen komt een laag grove grind, dik , welke onder 

toevoeging van het noodige bandmateriaal voldoende wordt 
gewalst. e deklaag bestaat eindelijk uit porfier- of ba-
saltslag ter  dikte van . en wel voor  uit stukksn 
van de afmeting , e fijn e steenslag wordt be-
nut om tegen het einde der  bewalsing het midden der  dek-
laag daarmede in te wasschen, waarna nog een inwalsing 
plaats heeft. e vervanging van een bestaanden klinkerweg 
door  zulk een steenslagweg ter  breedte van , wordt 
geraamd op  gulden per . e duur  der  deklaag 
wordt geraamd op rond  jaar. e r  P. . A. van 
Wamel, r  van den Provincialen Waterstaat in 
Noord-Brabant, geeft nu van zulk een weg, lang , 
breed , de navolgende berekening voor  onderhoud 
en rente: 

 van  f
8 . steenslag per  jaar  aan onderhouds (lap) 

materiaal ad  per 3 . „
3 . steenslag per  jaar  ad  (verwerkt^  „

Te samen per  jaar  f
of rond  hetgeen per  jaar  minder  is dan gemid-
deld per . voor  onderhoudskosten aan de provinciale 
klinkerwegen in Noord-Brabant wordt uitgegeven. n hou-
de hierbij  in het oog, dat voor  andere streken andere prij -
zen gelden. Zonder  rente van kapitaal kost het onderhoud 
van een steenslagweg alzoo in Noord-Brabant

 = rond  cent. 
Wat nu betreft de keuze tusschen porfier- en basalt-

slag, zoo zullen in Uwe Gemeente beide uitstekende wegen 
kunnen geven, en bestaat er  geen reden om het eene materi-
aal voor  te trekken boven het andere !). e kosten behoo-
ren hier  den doorslag te geven. n vergete verder  niet. 
dat een goede steenslagweg slechts kan worden verkregen 
door  behoo r l i j k walsen. n kan daarvoor  bezigen 
een stoomwals of een moderne paardenwals. e gunstigste 
resultaten met het walsen verkrijg t men bij  porfier- en 
basaltslag bij  een specificken walsdruk van  a . 
per . walslengte. Alhoewel bovengenoemde steenslagsoor-
ten scherp en hoekig zijn, zoodat zij  bij  het walsen in el-
kander  grijpen, zoo geschiedt zulks toch niet in die mate 
dat alle holten gevuld raken en een effen rijvla k wordt 
verkregen. e niet gevulde ruimten en holten moeten wor-
den aangevuld door  z.g. bindmateriaal. Wat de hoeveel-
heid daarvan betreft werd op het Wegencongres, in
te Parijs gehouden, in een conclusie de wensehelijkheid 
vastgelegd om deze tot een minimum te beperken. Bij  den 
Provincialen Waterstaat in Noord-Brabant wordt aangeno-
men, da* d'eze hoeveelheid ongeveer  °o bedraagt van 
de op te brengen hoeveelheid dekmateriaal. e hoeveel-
heid komt onze Commissie rijkelij k hoog voor. 

Verwerkt men daar  dus 3 . steenslag, dan worden 
deze gewalst met rond 3 . bindmateraal. r  wordt 
aldaar  genomen grindzand in kleistreken en vettige grond-
soorten (klei of leem) in zandstreken. t beste resultaat 
verkrijg t men door  van het bindmiddel uit te spreiden 
als onderlaag en  als bovenlaag. Vanwege de kosten 
wlordt het grindzand als bindmiddel wel vervangen door 
scherp kuilzand, wat de bovcnvulling, en door  zwarten 
grond, wat de ondervulling betreft. 

Aanbeveling verdient het, een gedeelte van het bind-
middel te doen bestaan uit gruis, afkomstig van de voor 
de verharding gebezigde steenslag. 

t in Noord-Brabant bereikte resultaat bij  steenslag-
wegen is zeer  gunstig. Evengcnoemdc ingenieur  schrijf t 
omtrent den steenslagweg van t naar , 
gelegen in een bietenverbouwende streek, het navolgende: 
-,Op den  October  j  passeerde ik dit weg-
hak, alzoo na veel en aanhoudenden regen., gedurende 

„dagen achtereen en dus ook midden in de suikercampag-
„ne. t wegvak is daarenboven op de meeste plaatsen 
„gelegen tusschen opgaand houtgewas, dus slecht opdro-
gend. j  bleek toen, dat noch de oude kunstbaan, noch 
„d e verbreeding eenig letsel of spoor  vertoonde. Eenigs-
„zin s morsig door  het vuile weder, had de kunstbaan een 
„metaalhar d aanzien. Eene maand later, alzoo tegen het 
„eind e der  suikercampagne, na veel slecht en regenachtig 
„weer, was de toestand der  baan even uitmuntend. r 
„d e flauwe tonrondte . in het geheel) -volgen dc bie-
„tenkarre n niet meer  uitsluitend en angstvallig het midden 
„va n dc kunstbaan; de volle breedte wordt dus benuttigd, 
„zonder dat sporen van het zware verkeer  achterblijven." 

Wat dc onderhoudskosten betreft van steenslagvvegen, zoo 
geeft Staat  daarvan een overzicht. All e daarin genoem-
de wegen zijn . 

STAA T . 

Overzicht van de onderhoudskosten der  verharding van steenslagwegen. 

Onderhouds-
.5 kosten der .5 Toestand 

N verharding u 
van den weg 

per  jaar. 8 | . s 

V
er

 i £ 
najaar

p. J p. . 

Verkeerscoëfficiënt grooter 
dan 

Enschede—Glanerbrug . f Goed. 

Nijverda l - Wierden . . n Voldoende. 

Totaal . . . f

Gemiddeld . . . r

Verkeerscoëfficiënt kleiner 
dan 

l . . fl f Zeer  goed. 

Zutphen—Overijsselsche 

m voldoend 

Totaal . . . i f

Gemiddeld . . . 

 Zie blz. 8 van de brochure „Onz e wegen' 

Vergelijk t men Staat  met Staat , waarbij  is tc let-
ten op .de hoegrootheid van den verkeerscoëfficiënt en op 
hetgeen vroeger  werd opgemerkt omtrent het verband tus-
schen de breedte van den weg en dc onderhoudskosten, 
dan blijk t dat bij  de , gerekend per . verhar-
ding, het onderhoud van de grindwegen niet onbelangrijk 
goedkooper  is dan dat van de steenslagwegen. Niet overal 
heeft men intusschen deze ervaring opgedaan. Zoo bedroeg 
het aantal . grindwegen, in onderhoud bij  de Provincie 
Noord-Brabant, in . en het aantal steen-
slagwegcn ; deze getallen bedragen in
onderscheidenlijk rond . en . e totale 
jaarlijksch e materiaalkosten van de grind- cn stcenslagwe 
gen bedroegen in  -f-
en voor  -f- f  alzoo slechts 
meer f  cn met inbegrip van f  walskosten meer 

 Neemt men in aanmerking het verschil in arbcids 
loon en materiaalprijzen van nu en dertig jaren geleden, 
de hoogere eisehen welke men thans aan den weg stelt, 
de walskosten, waarvoor  in  zoogoed als niets 
werd uitgetrokken, cn dat onder  het loopendc onderhouds-
bedrag een niet geringe som schuilt voor  verbetering van 
wegbermen, dan kan men daaruit besluiten dat het ver-
vangen van een groot aantal . grindweg door  steenslag-
weg geen noemenswaardige vermeerdering van onderhouds-
kosten heeft mede gebracht, terwij l het wegennet aanzien-
lij k is verbeterd. 



STAA T . 

Trekcijfer s van steenslagwegen (basaltslag). 

Belasting van den wagen in . 

Velgbreedte in . 
5 

 van wagen en la-

Trekcijfer , d. i. benoodigde trek-
kracht voor  elke too . to-
taalgewicht op de bovenge-
noemde steenslagwegen, onbe-

. idem. beschadigd en nat 

e wegen waren bij  deze proef doorweekt door

b) t hooge cijfer  is waarschijnlij k te wijten aan sterke rukken van 

het paard. 

Een overzicht van den invloed van den weg op de ge-
bruiker s en op het gebezigde materieel geeft Staat , 
vvlaarin de trekcijfer s voor  twee steenslagwegen zijn ver-
meld. e steenslagwegen werden tot het nemen van proe-
ven aangelegd door  den N.A . VV. B. op het terrein van de 

, in r  gehouden in
e proeven werden genomen met dcnzelfden wagen, het-

zelfde paard en denzelfden voerman, als toelichting ver-
meld bij  Staat . 

Vergelijk t men Staat V met Staat , dan blijk t daaruit, 
dat cle trekcijfer s voor  een grindweg veel hooger  zijn dan 
vvoor  een steenslagweg. Neemt men onder  het jaarlijksc h 
Onderhoud van den steenslagweg op het éénmaal teren 
en bestrooien met grindzand (kosten ongeveer  centen per 

2.), dan verkrijg t men een zeer  narden, geruischloozen 
een vrijwel stofvrijen weg, welke zoo goed als aan geen 
slijtage onderhevig is. e kosten van teren c. a. worden 
dus nagenoeg teruggevonden in minder  onderhoud en een 
langeren levensduur  van den weg. 

Naar  aanleiding van bovenstaande vermeent onze Com-
missie 1' in overweging te moeten geven een proef te 
nemen met 1 . ) steenslagweg. n verband 
met den bestaanden weg zijn de daarbij  te verrichten werk-
zaamheden de navolgende: 

liet verbreeden der  bestaande verharding tot ; 

het afsluiten der  verharding door  een dubbele kantlaag: 

het schoonmaken der  bestaande verharding; 

de oneffenheden in de bestaand"  verharding aanvullen 
met kalkpuin en dit inwalsen; 

het aanbrengen van de steenslagdekking c. a. cn het 
vastwalsen daarvan (de dikte der  stecnslagdekking na het 
vastwalsen zal bedragen  a ; 

na het opdrogen van den weg en bij  zonnig warm weer, 
teren en bestrooien met grindzand; 

het tot op hoogte bijwerken der  bermen. 

e kosten van dit werk worden geraamd op f i  per 
2 . , aldus bedraagt de begrooting voor  de geheele proef 

 f  = f

c. T e e r s t c e n s l ag wegen: 

r  verstaat men steenslagwegen, waarbij  als bind-
middel kooltccr  wordt gebezigd, al of niet met bitumen 
of asphalt vermengd. Gewoonlijk wordt alleen de deklaag 

van teersteenslag gemaakt, welke wordt aangebracht op 
een fundeering, hier  te lande meestal bestaande uit een 
laag klinkerpui n of grove grind. 

Zoowel het gebruik van porfier- als basaltsteenslag voor 
de deklaag geeft goede resultaten. e weg zelf moet wor 
den gelegd bij  droog en zonnig weer. Bij  den aanleg staan 
verder  twee werkwijzen tegenover  elkander. Bij  de eene 
wordt eerst een laag steenslag aangebracht en vastgewalst 
waarover  een warm teerpreparaat, vermengd met zand, 
wordt uitgegoten, dat wederom zoodanig wordt gewalst, dat 
eeh innige verbinding tusschen steenslag en teer  wordi 
verkregen. e bewerking wordt herhaald totdat de dek 
laag de verlangde dikte heeft verkregen. e laatste teer 
laag wordt, behalve met zand, ook vermengd met fijne 
steenslag om een egaal en vlak wcgoppervlak tc krijgen 

Bij  de andere werkwijze wordt de steenslag eerst op 
ijzeren platen verwarmd cn dan in verwarmden toestand 
in een bad van kooltccr  gedompeld, waarna het eenigen 
tij d aan hoopen, beschermd tegen vocht en afgedekt door 
een laagje zand, blijf t liggen. r  bereikt men eer 
zeer  goede omhulling van de steenstukken door  teer. Waar 
men snel wil werken en een groot aantal . weg moet 
maken, geschiedt dc menging van de steenstukken met 
de teer  vaak machinaal, terwij l er  ook machines in den 
handel zijn, welke de steenslag drogen, de teer  verwar-
men en deze met de steenslag mengen, zoodat de geteerde 
steenslag kant en klaar  voor  het werk wordt geleverd. 

t opbrengen van de deklaag geschiedt meestal in één 
keer. r  zorgvuldig walsen moet de opgebrachte dek 
laag worden samengeperst en onder  proóiel gebracht. Ten 
slotte wordt een laagje fijn e steenslag ingewalst. e nog 
kleverige weg wordt daarna bezand, na eenigen tij d nog 
eens overgeteerd. waarover  een laagje grindzand wordt uit-
gestrooid. 

(Word t vervo lgd .) 

J Vereenigingen . J 

T N -

G VA N E -
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Aangemoedigd door  het succes van de onlangs gehouden 
Baksteententoonstelling, een succes, dat voor  een gedeelte 
te danken is aan den bescheiden vorm, waarin toch wat 
belangrijk s geboden werd, heeft thans het Bestuur  der 
Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten een 
grooter  plan ter  hand genomen en wel een Tentoonstelling 
van s en T u i n , in Bouw, g en Aan-
leg" , waarvan ons dezer  dagen het u 
werd toegezonden. 

Pij  voldoende deelname zal deze tentoonstelling worden 
gehouden op een terrein in het r  te Am-
sterdam en duren van  Juli tot  October

Van den omvang, die men aan de tentoonstelling denk' 
te geven, kan men zich eenigszins een denkbeeld vorrnlen 
uit een aan het programma toegevoegd voorloopig plan. 
dat een oppervlakte beslaat van ruim . 

Volgens dit plan worden, rondom een tuinaanleg ni> 
daarin geplaatste tuinversieringen, twee reeksen loges ge-
bouwd van elk . oppervlak. n deze loges is ruim'.' ' 
beschikbaar  voor  de expositie van de meest uiteenloopende 
bouwmaterialen, zoowel in gedeelten der  loges als per  ge-
heide loge; men zie daarvoor  het programma. 

Een afzonderlijke reeks dergelijke loges is beschikbar 
voor  de kunstnijverheid en meubileering, waarvoor  dc m 

dewerking zal worden ingeroepen van dc Vereeniging van 
Nederlandsche Ambachts- cn Nijverheidskunst, terwij l ach-
teraan de loges, de machinegalerij  cn de afdeeling bedrijven 
in werking zal worden opgericht. n het middengedeelte, 
verrijs t een flink café-restaurant met daaraan verbonden 
een vergader- cn congreszaal, waarin door  speciale inrich-
ting gelegenheid zal zijn lichtbeelden te projecteeren. 

n het achtergedeelte van het middenterrein wordt gele-
genheid gegeven tot tuinexpositie en te midden daarvan zall 
een complete baksteen n modelwoning worden gebouwd, 
welke geheel gemeubileerd ter  bezichtiging van dc bezoe-
kers zal worden gesteld. 

t is de bedoeling om door  een zoo matig mogelijk 
gestelde entree het bezoek zoo groot mogelijk te doen zijn. 
Voorts zal gezorgd worden voor  een geregelde attractie 
in den vorm van goede muziek in het café-restaurant of in 
den tuin daarvan en voor  attracties van tij d tot tij d in den 
vorm van lezingen op het gebied der  expositie, door  fees-
telijk e verlichting van de terreinen op g-zette tijden, enz. 

e wegen op het terrein zullen op zichzelf deel van de 
tentoonstelling uitmaken en worden gemaakt als modclwe-
gen van diverse materialen, die voor  wegenaanleg gebrui-
kelij k zijn. 

Aan het t voor  de Tentoonstelling ontkenen 
wij  het volgende: 

§ c Tcntoonstellings-lokalen zullen vour  het publiek 
geopend zijn van des ochtends  uur  tot des avonds  uur. 

e Commissie kan evenwel — handelend naar  omstandig-
heden — het sluitingsuur  vervroegen. 

t Tentoonstcllings-restaurant en de Tuinen zullen ge-
opend zijn van des ochtends  uur  tot des avonds  uur. 

e Tentoonstelling zal dc volgende groepen 
omvatten: 

a. Bouwstoffen; b.  en sluitmiddelen; c. Verwar-
ming en verlichting; d. Vicntilatie ; e. Watervoorziening en 
«afvoer; f. g en stoffeering; g. ; 
h. r  en instrumenten der  bouwtechniek; i. aan-
verwante bedrijven in werking; k. Tuinaanleg en -ver-
siering. 

§  Voor  plaatsliuur, daaronder  niet begrepen het be-
waren der  emballage (de Commissie belast zich tegen ver-
goeding der  kosten met dit bewaren) worden de volgende 
tarieven toegepast: 

a. n dc Tentoonstellingshallen: i°. voor  eiken . grond-
vlak  voor  eiken . wandvlak  voor 
een loge van 2 . grondvlak in haar  geheel

b. j  (rubriek k. §  voor  eiken . grond-
vlak f

c. Wegen en trottoir s voor  eiken 2 .
d. Tuinoppervlak voor  eiken . f
e. Tuinsieraden naar  overeenkomst. 

e in categorie c. te gebruiken materialen worden eigen-
dom der  Commissie, die voor  het straten van steen en het 
leggen van tegels zorgt, in overleg met de inzenders, doch 
voor  hare rekening. 

Gedeelten van een :

2 . worden voor  een geheelen 2 . 
in rekening gebracht. 

§ , die aan de Tentoonstelling wenscht deel Xz 
nemen, zal daarvan vóór of uiterlij k op den isten November 

 aan de Commissie moeten kennis geven door  inzending 
1 en een bijgevoegd formulier . 

 All e risico voor  dc inzendingen blijf t voor  rekening 
der  inzenders. 

e Commissie zal zoodanige maatregelen nemen als zij 
noodig mocht achten voor  de bescherming der  tentoongc-

e voorwerpen, maar  zal niet aansprakelijk zijn voor 
v erlics van die voorwerpen of van eenig ander  eigendom1 

< an de inzenders, noch voor  schade daaraan toegebracht, 
uit welke oorzaak pok voortkomende. 

§ n een inzender  zulks verlangt, wordt vanwege 
de Commissie gezorgd, dat voor  rekening des inzenders zijne 
tentoongestelde goederen verzekerd worden tegen brand-
gevaar  en tegen diefstal door  middel van inbraak. 

§ c colli moeten voorzien zijn van een door  de Com-
missie verstrekt gedrukt adres en vrachtvri j  tot op de plaats 
van opstelling worden toegezonden. 

g e inzenders moeten voor  eigen rekening hunne 
uitstallingen gereed maken. Zij  zijn verantwoordelijk voor 
schade, welke door  hen of van hunnentwege of wel door 
hunne inzendingen aan gebouwen en goederen wordt ver-
oorzaakt. 

e wijze van plaatsing der  ingezonden voorwerpen 
is aan dc goedkeuring der  Commissie onderworpen. 

§ e inzenders zullen gelegenheid hebben tot het 
n hunner  uitstallingen van  Juni  tot uiterlij k 

vier  dagen voor  de opening der  Tentoonstelling, dagelijks 
van v.m.  uur  tot n.m. 6 uur. uitgezonderd Zondags. - Na 
den gestelden termij n worden geen werkzaamheden aan de 
uitstallingen meer toegelaten dan roet vergunning van de 
Tentoonstcllings-Commissie. 

n een inschrijver  niet over  de hem toegewezen ruim-
te beschikt mlet inachtneming der  in dit t gesteldd 
termijnen, of indien geen tcntoonstellings-goedercn daarvoor 
aangevoerd zijn. zal de Commissie het recht hebben over 
deze ruimt e te beschikken, zonder  gehouden te zijn de daar-
voor  redds ontvangen plaatshuur  terug te betalen. 

§ e ingezonden voorwerpen moeten gedurende den 
geheelen duur  der  Tentoonstelling aldaar  blijven; alléén 
lop vertoon van een geleidebiljet, afgegeven door  of van-
wege de Commissie, kunnen goederen worden verruil d of 
verwijderd . 

Na de opening der  Tentoonstelling mogen geen nieuwe 
voorwerpen aan de inzendingen worden toegevoegd, zonder 
uitdrukkelijk e goedkeuring der  Commissie. 

§ n en mededeelingen op de uit-
stallingen mogen niet worden aangebracht zonder  door  de 
Commissie te zijn goedgekeurd. 

e Commissie heeft het recht om bij  niet voldoen aan 
deze bepaling cle jgewraakte opschriften enz. te verwijde-
ren of te doen verwijderen. 

§  Prijscouranten enz. mogen door  inzenders alléén 
in hun eigen uitstallingen worden uitgegeven. 

All e prijscouranten, circulaires, catalogi enz., welke de 
inzender  der  Tentoonstelling wenschen uit tc geven, zijn 
vooraf aan dc goedkeuring der  Commissie tc onderwerpen, 
welke de verspreiding daarvan kan verbieden. 

§ e Commissie zorgt voor  de algemeene verlich-
ting van dc Tentoonstelling en verschaft op aanvraag in-
lichtingen omtrent de levering aan exposanten van het gas 
en de electriciteit benoodigd voor  dc inrichtin g of versie-
rin g en verlichting van de uitstallingen. 

§ r  de Commissie zal een beschrijvende cata-
logus worden uitgegeven, waarvoor  de inzenders opgaven 
zullen kunnen verstrekken. 

n den catalogus zullen advertenties worden opgenomen, 
ter  grootte van een heele, een halve of een kwart bladzijde: 

: annonces van inzenders ter  Tentoonstelling zijn cle 
prijzen gesteld op resp. f  en

§  Na het sluiten der  Tentoonstelling zullen cle goe-
deren door  de Commissie slechts worden afgegeven, wan-
neer  de inzenders aan alle verplichtingen hebben voldaan. 

l een inzender  niet aan zijne verplichtingen heeft 
voldaan is de Commissie gemachtigd, tot zekerheid van 
de nakoming dier  verplichtingen — zonder eenige gerech-
telijk e tusschenkomst — alle of een gedeelte van de door 
den nalatigen inzender  ingezonden goederen tc houden en 
ten koste van dien inzender  uit het gebouw te verwijderen 
en op te slaan. 
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t de nalatige inzender  binnen veertien dagen na de 
tehiiting  der Tentoonstelling aan zijne verplichtingen niet 
Voldaan, dan is dc Commissie gerechtigd, zonder  vooraf-
gaande in gebreke stelling, die goederen te verkoopen, 
teneinde zich uit de opbrengst schadeloos te stellen onder 
gehoudenheid het eventueel overschot aan den nalatigen 
inzender  te rcstitueeren. Voor  een eventueel tekort blijf t 
de inzender  daarentegen ten volle aansprakelijk. 

§  Bij  overtreding van de art.  en  is 
de inzender  telkenmale — schuldig, direct aan den 
Administrateur  der  Tentoonstelling te voldoen en zulks on-
verminderd de in deze artikelen aan de Commissie toe-
gekende rechten. e overtreding is geconstateerd door 
het enkele feit der  handeling. 

Bij  voortgezette overtreding zijn de boeten verschuldigd 
voor  eiken dag, waarop de gewraakte handeling plaats vindt. 

Voor  alle door  de Commissie gewraakte handelingen is 
de inzender  persoonlijk aansprakelijk, zonder  ooit tegenover 
de Commissie derden in vrijwarin g te kunnen oproepen. 

Van alle overtredingen wordt den inzender  bij  aan-
geteekend schrijven, onderteekend door  den Voorzitter  en 
den Secretaris der  Commissie, kennis gegeven. t copie-

k van den .Secret.iris en het recu van aanteckening 
leveren in dezen volledig bewijs van verzending. 

§ n dit t wordt onder  „Commissie"  ver-
staan dc Tentoonstellingscommissie, die een deel harer  be-
voegdheden kan overdragen op een of meer  subcommissies. 

Tot leden van leene Commissie, belast met de voorbe-
reiding der  Tentoonstelling, zijn benoemd de heeren: A. 
Smits Azn., tie 's , Voorzitter ; .  van 

n Seis, te Nijmegen, en . Zwiers, Architect der  Ten-
toonstelling, te Amsterdam. Als secretaris is aan de Com-
missie toegevoegd de heer  J. . Janson, te Nijmegen, 
algemeen secretaris der  vereeniging. 

Zooals uit de nummers der  § § blijk t geven wij  slechts 
een bloemlezing uit de  bepalingen, waaruit het regle-
ment bestaat, omdat er  velen bij  zijn, die tot geen opmer-
kingen aanleiding geven. (Wat wij  echter  overnamen geeft, 
dunkt ons, hier  en daar  wel wat te denken. 

e planteekening, ofschoon de daarop ontworpen in-
richtin g ons ver  van practisch voorkomt, willen wij  laten 
voor  hetgeen zij  is, een voorloopig plan; maar  het regle-
ment presenteert zich als een bindend stuk, met vele zeer 
strenge bepalingen, waaraan men zich niet meer  onttrekken 
kan, wanneer  men zijn inschrijvingsbilje t heeft ingezonden. 

Wi j  vreezen om verschillende redenen, dat de deelneming 
niet groot zal zijn. e in §  genoemde tien groepen om-
vatten veel te veel, dan dat een particulier e vereeniging 
erin zou kunnen slagen, in korten tij d een tentoonstelling 
in elkander  tc zetten, die iets eenigszins volledigs cn ge-
noegzaam belangrijks te zien zou geven . 

e hooge prijzen voor  plaatshuur  zullen menigeen terug-
houden evenals de termij n voor  inschrijving , die door  het 
Bestuur  zelf kort genoemd wordt, doch zoo gesteld is ten-
einde de voorbereiding krachti g te kunnen aanvatten. 

t moge verklaarbaar  zijn, maar  bevorderlijk aan den 
lust tot deelname zal het zeker  niet zijn, te minder, daar 
eigenlijk alle kosten .en risico op de exposanten worden 
geschoven, cn het Tentoonstellingsbestuur, op de zoo vaak 
(afgekeurde, onbillijk e wijze van sommige bouwdirecties alls 
verantwoordelijkheid afwijst en ook het slechte voorbeeld 
volgt van de toepassing van boeten, waaromtrent het be-
stuur  zelf in hoogste instantie beslist. 

§  lijk t wel uit een oud bestek overgenomen, maar 
evenmin als zich tegenwoordig een aannemer aan derge-
lijk e bepalingen zou .onderwerpen zal men daarmede de 
exposanten naar  deze tentoonstelling lokken, in het jaar 

 waarin, naar  liet zich laat aanzien, gelegenheid te 

over  zal bestaan voor  de industrie, om hier  of daar  uit 
te komen. 

s het steeds aan te raden het den deelnemers aan een 
tentoonstelling gemakkelijk en aangenaam te maken dubbe! 
zal dit ongetwijfeld in het volgend jaar  noodig zijn; van 
daar  dat er  bij  ons onmiddellij k twijfe l gerezen is; of het 
tijdsti p voor  deze tentoonstelling wel gelukkig gekozen is 

t de vereeniging, na de eerste welgeslaagde proef, 
een tweede proef op groote schaal wil nenren is 'begrij p
lijk , maar  afgezien van de min gelukkige keuze van het 
tijdstip , komt het ons ook nog zeer  bedenkelijk voor, dat 
de baksteenfabrikanten met dit plan een terrein betreden, 
waarop men zich niet wagen moet, zonder  zich eerst be 
hoorlij k te hebben georiënteerd. t wil ons uit het ge 
heele plan voorkomen, dat dit niet is geschied, en zoo 
de zaak mislukt zal men dit niet mogen wijten aan ge 
brek aan belangstelling, maar  uitsluitend aan den o. i. in 
vele opzichten ondoordachten opzet. 

Uittrekse l uit de staatsbegrootin g 
voo r 1913. 

(S1 o t.) 
k X , N ij  v e r h e id 

en ) 

t eindcijfer  voor  wijst op een vermoedelijk accres der  uitgaven 
van f

n hoofdzaak wordt dit accres veroorzaakt door  hoogere raming van: 
a. n ten behoeve van de e land-, tuin- en boschbouw-
school met f ; b. de uitgaven voor  de land- en tuinbouwwinter -
scholen met f  c. de uitgaven voor  de l met 
f  d. de uitgaven voor  de proefzuivelboerderij  te n en die voor 
subsidies ten behoeve van de pluimveeteelt met f  f. het subsidie 
ten behoeve van de in  te 's-Gravenhage te houden landbouwtentoon-
stelling met f  g. de uitgaven voor  het Staatsmijnbedrijf met 
f

e - hoogere land-, tuin- en boschbouwschool heeft behoefte aan 
meer  terrein voor  proefvelden, ter  demonstratie en voor  kweekvelden voor 
de voortteling van nieuw gewonnen rassen van landbouwgewassen. 

t is noodig meer  stalruimte en meer  vee voor  het onderwijs in 
veeteelt, voor  het nemen van voederproeven en voor  het verrichten van 
onderzoekingen met betrekking tot de teelt der  landbouwhuisdieren. e 
gelegenheid doet zich thans voor  in beide behoeften te voorzien door  hum 
van eene boerderij, welke onlangs door  de gemeente Wageningen is gekocht. 

Voor  dit doel worden gelden aangevraagd. Eveneens worden gelden uit-
getrokken om een instituut voor  de veredeling van landbouwgewassen aan 
de s hoogere land-, tuin- en boschbouwschool te openen. 

t bedrag van f  voor  de proefzuivelboerderij  te n is be-
stemd voor  aankoop van . A. grond. 

Voor  woningbouw bij  de Staatsmijnen is in het geheel geraamd f
voor  verkenningen van het Staatsmijngebied f  of f  meei 
om, vooral met het oog op de plaatsbepaling van eene vierde Staatsmijn 
de verkenning krachtiger  aan te vatten. 

Geraamd is voor  staatsmijn Wilhelmin a f  idem Emma 
f  idem k f  vierde staatsmijn f  Aange-
zien de staatsmijn Wilhelmin a thans vrijwe l als voltooid kan worden be-
schouwd, zijn voor  geen gelden meer  voor  aanleg uitgetrokken. 

t ligt in de bedoeling nabij  Staatsmijn k een ringoven te bouwen 
voor  het bakken van steenen. 

e f  voor  de  staatsmijn dienen voor  grondaankoop voor  mijn-

emplacement en spoorwegaansluiting. 

Voor  het personeel van het staatstoezicht op de mijnen wordt eene nieuw e 

tractementsregeling ingevoerd. 

Nu de taak van de g van delfstoffen binnen enkele jaren 
zal zijn afgeloopen, heeft de minister, wij l het in 's lands belang ii,dat het 
personeel aan dien dienst tot het einde der  werkzaamheden daaraan ver-
bonden blijft , met dat personeel bijzondere overeenkomsten doen affluiten. 

Voor  is gerekend op  diepboringen, te weten  in de l'eel en éen 
in Zuidwestelijk Noord-Brabant, geraamd op resp. f  f  ui 
f

e minister  acht thans het oogenblik gekomen, om den ilgemeenen 

technischen voorlichtingsdienst èn wat materiaal èn wat personeel betr<!' 

verder  uit te rusten. 

t is in de eerste plaats noodig, zooals de ervaring reeds geleerd heeft 
dat de nijverheidsconsulenten de beschikking hebben over  eene localiteit, 
waar  machines kunnen worden opgesteld e.i in werking vertoond. t  -

wenschelijk geacht zoodanige localiteit in te richten nabij  het gebouw voor 
mechanische technologie en werktuigbouwkunde der  Technische -
school te . 

Bij  overleg met zijn ambtgenoot van binnenlandsche zaken is het den 
minister  gebleken, dat dit denkbeeld zoowel bij  de betrokken hoogleeraren 
als bij  het college van curatoren instemming vond, en het is den minister 
.langenaam te kunnen mededeelen, dat zijn ambtgenoot bleek in beginsel 
;'een bezwaar  te hebben tegen de stichting op beschikbaar  rijksterrei n van 
eene localiteit. als hierboven werd bedeeld. 

e kosten van locoliteit worden met de inrichtin g geraamd op f

t is de bedoeling in die localiteit werkzaam te stellen den ingenieur 
en den assistent, voor  wie op de begrooting van het loopende jaar  gelden 
werden toegestaan, en daar  tevens het bureel te vestigen van den reeds 
aanwezigen nijverheidsconsulent. 

Wordt  deze inrichtin g tot stand gebracht en zoodoende een centrum van 
algemeene technische voorlichtin g door  de nijverheidsconsulenten verkregen 
dan is naar  de meening van den minister  ook de tij d gekomen om tot 
aanstelling van meerdere nijverheidsconsulenten over  te gaan, en wel voor-
loopig van twee, een voor  het oosten en h»t noorden, en een voor  het 
uiden des lands. 

Tn totaal is voor  een en ander  f  uitgetrokken. 

Een crediet van f  voor  een subsidie aan de Nederlandsche Ver-
eeniging voor  Tentoonstellingsbelangen wordt voorgesteld. 

Een bedrag van f  bij  wijze van crediet is uitgetrokken voor  deel-
neming van Nederland aan de algemeene en internationale tentoonstelling 
in Gent in

t is echter  het voornemen van dit crediet slechts gebruik te maken, 
en ook eerst dan de instelling van eene officieele commissie te bevorderen, 
wanneer  hem nader  meer  in bijzonderheden blijkt , dat een voldoend aan-
tal inzendingen uit Nederland van genoegzaam belang verzekerd is, en 
wanneer  een waarborgkapitaal van zoodanig bedrag is bijeengebracht dat 
c'e kosten, verminderd met het subsidie in elk geval zijn gedekt, zoodat 
latere verhooging van het subsidie is nitgesloten. 

Op de subsidieaanvrage voor  een in  te Groningen te houden ten-
toonstelling heeft de minister  nog geen beslissing genomen. 

Een nieuwe tractementsregeling wordt voorgesteld voor  ingenieurs en 
opzichters bij  het stoomwezen en voor  de opzichters van den arbeid. 

Voor  benoeming van een adjunct-inspecteur  van den arbeid tot schei-
kundige bij  de arbeidsinspectie is i  uitgetrokken. 

Voorts is weddeverhooging voor  onderscheidene ambtenaren bij  de ar-
beidsinspectie voorgesteld, zoomede een salarisverbetering voor  de admini-
stratieve ambtenaren bij  die inspectie. 
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Op deze prijvraa g zijn ingekomen
de navolgende motto's : 
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» Triton . 
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L L e e s t a f e l . 1 
G  No.  V e r s l a g der  Algemeene Sep-

tember-Vergadering. Excursie naar f op  en  September  en 
van het s für  Stadtewezen aldaar. 

E en m o oi o ud b u i t e n aan den , door  Willem C'. Brouwer, 
met losse plaat. 

O v er  de i n w e r k i n g van z e e w a t er  op gewapend beton. 
S t a d ss e h o on te Arnhem. 

e n i e u we e Schouwburg (Slot). 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

e e Schouwburg. 
. 

C e n t r a l e-V e r w a r 111 i n g en g van gebouwen, door 
E . G. Unger  w. i. (Vervolg). 

E  No. n aan het -
Congres, door  A. W. Weissman, V met afbeeldingen. 

e n in het oude Peru als oudste monumenten der  Nieuwe 
wereld, naar  C. Zetschke (Slot) met afbeeldingen. 

E  No.  Bi j  het a f t r e d en van P. . i c.i. 
als hoofdinspecteur-generaal van den , door . A. van San-
dick c. i. met portret . 

e r i o l e e r i n g van Gnaijaqnil 'Ecuador) door  J. Schotel Jr . 

e w e r k k r i n g van den n Verband der -
Ueberwachungen, door  W. A . . Piepers, Oud-hoofdingenieur  van het 
stoomwezen. 

O p s p o r i n g van delfstoffen in . door  E. -
berg m. i . 

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Electrotechniek van het konink-

lij k . v. , van  September

 ;B. . T.) N  Samenwerking. — Uit 
de afdeelingen. — Commissie voor  de Statistiek. — Prijsvragen. — Scheeps-
oliemotoren (vervolg). - - Electrische lichtinstallaties. — Gemengd. — 
Correspondentie. — Uit technische bladen en tijdschriften . 



E &  V A N . 
 Nassaukade 504, Telef. 1258. A . 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

E  No.  U i t v o e r i n g van werken onder  beheer  der 
Genie. 

N a t i o n a l e v a k t e n t o o n s t e l l i ng van het Stukadoorsbedtijf. 

E E E No.  Barijtverbindinge n 
en de invloed daarvan op de klei. — Warmtetransmissie en verbranding zon-
der vlam. Wegenverbetering.— Tentoonstelling van s en Tuin , in Bouw, 

g en Aanleg. — Steenpiijzen. — . -

 No. t eerste (>ctober-nummer van « bevat vervolgen 
van de artikelen over  Schoolgebouwen en over het Steenbakkersbedrijf in 
Amerik a en het slot van de beschouwing over de minderwaardigheid van 
waterdoorlatende dakpannen. Vei der  vertelt Georg Zehner. hoe men een 
nieuwen ringoven moet aansteken, terwij l een Engelsch Steenfabrikant over-
peinzingen ten beste geeft over  ..kolen". t meest de aandacht trekt even-
wel in dit nummer de mededeeling over de plannen der  Vereeniging van 
Nederlandsche Baksteenfabrikanten tot het houden van een Tentoonstelling 
van s en Tuin , in Bouw, g en Aanleg. Nadere mededeelingen 
over  deze plannen vindt men ter  andere plaatse in ons blad. 

E G No. e X X W a n d e r v e r s a m ro-
l l i n g des „Verbandes r  Arehitekten- und "  in 

n  (slot). i Neubau des Schlosses n bei Sprottau in 
Schlesien, met afbeeldingen en losse plaat. — Zur g des Staat-
lichei) Verdingungswesens in Preuszen. 

No. e beiden netten königlichen r  i n S t u t t g a r t , 
(vervolg), met afbeeldingen en losse plaat. z und Crosz-
schiffahrtsweg bei Breslau. — /.wölfter  Tag für ) e n k m a 1 p f 1 e g e in 
11 a 1 b e r s t a d t. 

E Gemeng d Nieuws . 

e T e n t o o n s t e l l i ng  te T i l b u r g . 

j  gelegenheid van de onathankelijkheidsfeesten in  zal te Tilbur g 
eene e Tentoonstelling gehouden worden op het gebied van 

, Nijverheid en . 

Zooals bekend had in  een goed gi slaagde expositie plaats. e van 
 zal echter nog grootscher  worden opgezet. t is dan ook te ver-

wachten, gezien de talrijk e inschrijvingen, die reeds door het Comité zijn 
ontvangen, dat de a.s. Tentoonstelling zeker  het vorig succes zal overtreffen. 

Tilburg , het centrum van het nijvere Noord-Brabant, staat aan de spits 
der textielindustri e en mede vooraan in de zoo krachti g opbloeiende leder-
industri e en schoen fabricage. 

Ook neemt de gloeilampen-nijverheid een eerste plaats in. terwij l de me-
taalnijverheid er  goed is veitegenwoordigd. 

e Tentoonstelling is in drie afdeelingen gesplitst; Provinciaal, Nationaal 
cn . 

e producten der  Noordbrabantsche industrie zullen worden geëxposeerd 
in dri e paviljoens van , terwij l voor de Nederlandsche Nijverheid 
een gebouw van . is gereserveerd. 

e machinezaal van . zal zoowel ons land als het buitenland 
omvatten. 

e laatste vindingen op het gebied van stoomwerktuigen, textiel— en 
schoenmachines, van meelindustrie en houtbewerking en voor  het kleinbe-
drij f worden gedemonstreerd. Vooral voor  deze machinezaal hebben zich 
reeds tal van buitenlandschc exposanten aangemeld. 

Een afzonderlijk paviljoen zal gewijd zijn aan de toepassing van pas en 
electriciteit. e benoodigde electrieiteit voor  licht en kracht voor  geheel de 
expositie wordt betrokken van de electriciteitslabrieken der  Gemeente. 

Gezien dezen opzet, vertrouwen wij  dan ook, dal onze Nederlandsche 
, naast de buitenlandsche producten de hunne zullen plaatsen, 

om te toonen. dat onze vaderlandsche industrie voor de buitenlandsche niet 
behoeft achter te staan. 

P. . ei. 
J . . w.i. 
P. . . w.i. 

W e r k e n ten b e h o e ve v an de A m s t e r d a m s c he 
. 

r  B. en W. is een voorstel bij  den Gemeenteraad ingediend tot het 
in gereedheid brengen van een gedeelte van de terreinen, behoorende tot 
de hoeve e « bij  het pompstation te , voor den bouw 
van filterinrichtinge n en van eene centrale machine-inrichting ; tot het maken 
van een vaste brug in den , tot het maken van een ver-
bindingsweg tusichen genoemd pompstation en de winplaats en tot he 
afgraven van terreinen in de winplaats. 

Voor de uitvoering van deze werken vragen zij  een crediet van f

 y  bijlage.) 

Industrie - en Handelsadressen . 

R  A c .TIM MAN. „ D E A T L A S ' \ 
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, . — Tel. 3905. 

' E 
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E 

CLICHÉS 
. J. , Amsterdam. 

t 109-111. — Teler. 1037. — P.O.Box 381. 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

Q . J . A . T R E S T O R F F  8.
.  Opgericht 1830. — Telefoon 1951. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 
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S per  jaar  Jan.— ) voor 
het binnenland / 5-— 

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 
(  Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  België 

Voor de overige landen der  Post-Unie, ' -

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling: met plaat /

, idem, zonder  plaat » o.

s » 
e 

met inbegrip van ë en ( g | 
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N van  tot en met  regels . . 
het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

Een wandelin g doo r 's Gravenhage . 

Wanneer  men de dagbladen leest, krijg t men den indruk , 
dat er  in de residentie wel zeer  veel vergaderd en gerede-
neerd wordt, dat er  wel vele en groote plannen worden ge-
smeed en vele adressen en ingezonden stukken worden op-
gesteld, maar  niet, dat er  werkelijk veel tot uitvoering komt 
van alle fraaie en minder  fraaie plannen. Ook hier  bewijst 
de snippermand cn dc doofpot af en toe goede diensten icn 
men hoopt vri j  algemeen, dat ook het Schouwburgplan in 
een van beide zal terechtkomen. e weinig daarvan even-
wel te zeggen valt heeft weder het, in den Amsterdamschen 
gemeenteraad gevallen, besluit in zake de vergrooting van 
den w aan het m bewezen. t 
zekerheid weet men eigenlijk nooit of iets gebeuren of niet 
gebeuren zal, voor men het ziet gebeuren of niet ziet ge-
beuren. n het laatste geval gevoelt de wandelende burger 
van 's-Gravenhage zich eenigszins gerustgesteld, want hij 
begrijpt , dat plannen maken alleen, nooit zooveel kosten 
kan als het uitvoeren van plannen en, zoo hij  werkelijk wat 
ziet gebeuren, is wel een zijner  eerste gedachten op hoeveel 
opcenten hem dat weder te staan zal komen, maar zeer  zwaar 
trekt hij  zich dat ten slotte niet aan, want de bedrijvigheid 
die hier  cn daar  ontstaat is hem een welkome afwisseling 
op zijn dagelijksche wandelingen. t groote belangstelling 
controleert hij  den voortgang, zoowel van afbraken als van 
opbouwingen en al gaat een en ander  hier  niet op zoo 
groote schaal in zijn werk als te Amsterdam er  is toch 
genoeg te zien en op te merken om te constateeren, dat 
s-Gravenhage in de bouwbedrijvigheid niet achterblijft . 

Of het , de groote betonbouw in de e 

Poten, reeds in Februari gedeeltelijk in gebruik zal kunnen 
worden genomen, zooals dezer  dagen gemeld werd, dat 
in het voornemen der  directie lag, zal te bezien staan 
maar in elk geval wordt er  met kracht gewerkt aan dit 
in veler  oogen zonderling bouwwerk, dat, zooals bekend 
is, zoowat den geheelen zomer wegens werkstaking heeft 
stilgelegen. 

Niet ver  van de Poten moet de veelbesproken verkeers-
weg Spui—Buitenhof komen. j  had er  volgens de oor-
spronkelijk e plannen in  moeten zijn. Een begin van 
uitvoering is er  wel en eenige weken geleden heeft men 
in het Achterom een aantal huizen weggebroken, zoodat 
daar een klein woestijntje is ontstaan aan een zijde be-
grensd door de gebouwen der  voormalige Electrische Cen-
tral e van Siemens & . Ook die gebouwen en de 
daarbij  behoorende groote schoorsteen zijn ter  afbraak 
opgeschreven, maar het schijnt, dat de sloopers daar nog 
niet aandurfden. 

n heeft nu het terrein van den afbraak met een 
hooge afrastering van de straat afgesloten en het ziet er 
zoo uit alsof het wel een jaartj e zoo zal blijven liggen. 

e afrastering is echter nog niet hoog genoeg om te be-
letten, dat er  allerhande ongerechtigheden overheen gewor-
pen worden en er  begint nu al reeds een soort vuilnis-
belt te ontstaan, die niet strekt to)t verhooging van het 
laanzien van deze eenmaal zoo typisch e straat, 
die meer en meer in verval geraakt, nu weldra nagenoeg 
geheel verdwijnen zal. t Achterom was voorheen een ge-
zochte winkelstraat, waar  voor  burgermenschjes van alles 

N B  N N  1 T A  S T  A . 



te krijgen was cn bovendien een heel fatsoenlijke straat, 
waarop niets tc zeggen viel. Gedeeltelijk is het reeds jaren 
geleden door  den bouw' vön dc Passage verbrokkeld, thans 
zal de nieuwe Verkeersweg er  den genadeslag aan toebren-
gen. e Passage zelf acht zich ook door  dien Verkeersweg 
min of meer  bedreigd, maar beleeft tegenwoordig, althans 
uogenschijnlijk een :ij d van ongekenden voorspoed. 

Gaat men de Passage door  naar  den kant van het -
hof, dan staat men weldra voor  den bouw van dc firm a 

h &  Co.. bij  dc e dames meer  bekend als dc 
Bonmterie. r  trekken wel de groote steigers de aandacht, 
maar  het bouwwerk zelf groeit hier  op de gewone wijze met 
gevels van zandsteen cn gewone balklagen alreeds eenig:] 
verdiepingen ,u|it den grond en de voorbijganger  vraagt 
zich alleen af hoeveel verdiepingen er  nu nog op zullen 
komen. t antwoord zal zich wel niet heel lang laten wach-
ten, want ofschoon de modezaak ook heel goed marcheert 
in het in veertien dagen van battings- cn eternitplaten op-
getrokken hulpgebouw aan de , langer, dan be-
slist noodig is. zal men zich daar  niet willen behelpen. 

e t uitkomende krijg t men het gezicht op een 
ander  werk. voor  een paar  weken aangevangen, dat wel vin 
langer  duur  zal zijn. namelijk cle reeds lang overwogen res-
taurati c van dc Groote of St. Jacobskerk. 

Terwij l niemand aan het Stadhuis of de Groote kerk 
dacht, immers de Schouwburg was aan de orde en het 
onderwerp van alle gesprekken, verrees voor  een paar  we-
ken op het n eensklaps een schutting, die. de on-
ooglijke tegen de kerk aangebouwde huisjes gedeeltelijk 
aan het oog onttrok en een paar  dagen later  zag men de 
sleepers aan het werk, om die huisjes met en benevens de 
voormalige Sacristie geheel te doen verdwijnen. 

k is het de bedoeling het koor  het eerst on-
der  handen tc nemen, de slooping bepaalt zich althans voor-
loopig tot de omhulling van het koor  Binnen heeft men 
het koor  van het schip der  kerk geïsoleerd, doer  de boogope-
ningen met glaswanden te vullen; in het koor  is een hoog 
steigtrwerk geplaatst waarmede men het plafond bereiken 
kan cn langs het triforiu m is eveneens een steiger  uitge-
b' uwd, dat tevens dienen kan om de bovenramen aan de 
binnenzijde te bereiken. Op 'de kapconstructie van den koor-
'-ingang heeft men een steiger  opgericht, langs de koor-
muren en ramen aan de buitenzijd' . n d n kooromgang 
vonden wij  alken een steiger  geplaatst voor  het eenig over-
gebleven geschilderde venster, dat in  door i V 
aan dc kerk werd geschonken. t raam verkeert in een deer-
niswaardigen toestand en het zal zelfs aan bevoegde handen 
heel wat moeite kosten, om het zooveel mogelijk in zijn 
ouden toestand te herstellen. Trouwens van het geheele koor 
kan men zeggen, dat het in erbarmelijken staat is en meer 
dan tij d was, om tot een afdoende herstelling over  tc gaan. 
Weinig kerken in ons land hebben zooveel co zoo herhaal-
delijk van vandalisme te lijden gehad als de Groote kerk 
van 's-Gravenhage. Wanneer  men de oude beschrijvingen 
leesl moet men tot het besluit komen, dat althans het koor 
geen schaduw meer  vertoont van den vroegcren luister. t 
schip der  kerk heeft in het laatst der  negentiende eeuw in-
wendig een groote opknapping ondergaan. n cn gewel-

 werden niet onverdienstelijk beschilderd, ramen van 
gekleurd glas brachten een aangenamen toon in het interieur , 
ook werd in dien tij d het nieuwe orgel geplaatst en de be-
roemde preekstoel gerestaureerd, maar  het koor, welks ar-
chitectuur  zich kenmerkt door  slanke verhoudingen, bleef ja-
ren daarna in zijn ontredderden toestand, met zijn kapitcelen 
waaruit, naar  men zegt, indertij d het bladwerk ruwweg is weg-
gehakt, met zijn triforiu m zonder  balustrade cn zijn schunnig 
plafond.  toch, wanneer  bij  een orgelconcert de avond-
schemering de scherpe contrasten wegdoezelde en de
lijnen en verhoudingen deed spreken, kon die koorruimte , 

veel hooger  dan het ruim der  kerk, nog indruk maken en nog 
iets voor  de verbeelding terugroepen van hetgeen zij  vroe-
ger  geweest moet zijn, toen een hoogaltaar  en koorbanken en 
tal van kleinere altaren aanwezig waren, toen beelden te-
gen de pijler s stonden, en een kleurige lichtschemering-
door  geschilderde ramen dat alles bestraalde. 

e fantaisie moet ons te hulp komen, wanneer  wij  ons 
een voorstelling willen vormen van den luister, hier  ten-
toongespreid, toen door  Philips van Bourgondië in dit koor 
het negende kapittel van de orde van het Gulden Vlies 
gehouden werd. t was in t eeuw later; 
kwam n van , die op zijn krijgstochten kerk 
noch klooster  ontzag in n , en hield er  selirikke 
lij k huis, maar  de St. Jacobskerk schijnt er  betrekkelijk 
vri j  goed afgekomen te zijn. Erger  moet zij  hebben ge-
leden door  een brand in  maar  ongetwijfeld het ergst 
in  het jaar  van den beeldenstorm, toen de mensch 
in dollen waan, terecht door  Schiller  de schriklijks t d r 
verschrikkingen genoemd, zijn vernielzucht koelde aan al-
les, wat hem in zijn geloofsijver  aansiootelijk voorkwam. 
Wel schijnt na de reactie, die op den beeldenstorm ge-
volgd is. in  de aangebrachte schade gedeeltelijk her-
steld te zijn, maar  in  kwam de St. Jacobskerk blijvend 
aan de Protestanten en verdwenen de altaren voor  goed 
n den loop der  tijden bleven de wanden evenwel toch 

niet geheel onversierd. Als drijfveer  was voor  de devotie 
de ijdelheid in plaats getreden en tal van wapenborden 
werden aan muren en pijler s opgehangen. t werd ge-
woonte voor  ieder, die een graf in de kerk bezat en dat 
waren er  velen. t aantal wapenborden schijnt hier  dan 
ook zoo groot geweest te zijn, dat sommigen zich ergerden 
aan deze overdreven vereering, van de nagedachtenis der 
afgestorvenen, maar  dat zij  een eigenaardige versiering' van 
het interieur  onzer  oude kerken vormde, daarvan kunnen 
vele oude schilderijen in onze s het bewijs leve 
ren. Ook deze versiering is in den revolutietij d verdwenen, 
alleen berust in het archief van 's-Gravenhage nog een 
register  met teekeningen van de wapens, die van
tot  in de kerk werden opgehangen. e revolutie en 
verder  verwaarloozing hebben ook menige fraaie grafzerk 
beschadigd en vernield en het mag een wonder  heeren 
dat de wapenborden der  ridders van het Gulden Vlies en 
enkele grafmonumenten nog in betrekkelijk goeden staal 
aanwezig zijn. Onder  die grafmonumenten moet in de eerste 
plaats genoemd worden de tombe van Jacob van Wassenaer 
van Obdam, die thans de plaats inneemt, waar  voorheen 
het hoogaltaar  stond en daar  in  door  de Staten, 
voor  den gesneuvelden zeeheld werd opgericht. 

t praalgraf, bestaande uit een marmeren beeldengroep, 
onder  een houten baldakijn , gedragen door  vier  marine 
ren zuilen is, naar  wij  meenen, indertij d al eens op kosten 
der  familie van Wassenaer  gerestaureerd, maar  het mag 
bij  deze gelegenheid wel eens opnieuw onder  handen ge-
nomen worden, want van nabij  bezien, vertoont het mar-
mer, ofschoon tegen de buitenlucht beschut, hier  en daar 
verweerde plekken. Veel beter  ziet het, in den zuidelijke" ! 
koormuur  ingemetseld, monument van Gerard van -
rode er  uit, maar  het zal raadzaam zijn beide genoemde 
en nog enkele andere epitaphieën, die zich tegen de pij-
lers bevinden, door  omtimmering afdoende te beschermen 
tegen beschadiging, die zoo licht door  de herstellingswer-
ken van het gebouw kan worden veroorzaakt. En van de 
grafzerken, die in den vloer  liggen trachte men te ree! 
den, wat nog te redden is. 

Wellicht zijn deze wenken overbodig, waar . Cuypers 
met de leiding der  restauratie belast is en reeds iemand 
van zijnentwege op het werk aanwezig is, ook al is er  nog 
slechts gesloopt en hier  en daar  onderzocht. 

t onderzoek van verschillende zaken en de daaruit 

voortvloeiende overwegingen vorderen veel tijd . Voorloo-
pig moet de wandelaar  er  zich dan ook op voorbereiden, 
dat hij  van de herstelling niet veel te zien zal krijgen en 
als hij  al kan opmerken dat zij  wat vordert, die vordering 
zal vri j  wat langzamer gaan dan bij  cle nieuwe bouwwerken 
in de omgeving. 

e pas aanbestede verbouwing van het nabijzijnd e post-
kantoor  zal wel lang en breed voltooid zijn. aleer  de kerk 
nog half gerestaureerd is. 

(Slot volgt.) 

Een belangrij k Rapport . 

(V e r v o lg.) 

Volgens de eerstgenoemde methode worden in Engeland 
en Amerika zeer  veel wegen gemaakt, terwij l ten onzent de 
tweede werkwijze de meest gebruikelijk e is. c resultaten, 
met .den teersteenslagwagen bereikt, schijnen in Amerika 
en Engeland beter  te zijn dan in d cn ten on-
zent. Wi l men goede resultaten bereiken, dan moet de weg 
onder  zeer  deskundig toezicht gelegd worden. Alen moet 
eerder  met de meeste voorzorgen werken om alle scha-
delijke toevalligheden te kunnen vermijden, zoowel bij  de 
voorbereidende werkzaamheden als bij- het opbrengen en 
walsen van het teerbeton. Oordeelkundig gelegd, onder-
houden en gebruikt, nadert de tecrstecnslagweg in bepaalde 
 mstaudigheden het meest den idealen weg. j  is vrijwel 
stofvrij  en geruisehloos, cn vertoont zeer  gunstige trek-
cijfers. hetgeen uit den hieronder  volgenden Staat V moge 
blijken . '  vrekproeven werden door  de Wegencommissie 
van den A. N.W. B. genomen tijdens de -
stelling, gehouden te , in

Bij  een velgbreedte"  van . vertoont de teersteenslag-
weg de meest gunstige trekcijfers, terwij l hij  bij  een velg-
breedte van . onmiddellij k na den gewonen steen-
slagweg (basaltslag) komt. j  wordt aangeteekend, dat 
de trekcijfer s voor  den tecrstecnslagweg onder  overigens 
gelijke' omstandigheden bij  verschillende temperaturen ver-
schillende grootten hebben. 

Bij  een minder  goede samenstelling van het teerpraepa-
raat heeft langdurige en felle zonneschijn een slechten in-
vloed op den weg. t teer  wordt zacht en verliest tijdelij k 
zijn bindende eigenschappen. e weg verliest daardoor  aan 
weerstandsvermogen, hetgeen in zulke mate kan geschie-
den, dat men den weg voor  zware wagens tijdelij k niet ge-
bruiken kan. wil men niet de kans loopen van te blijven 
steken. 

e levensduur  van een tecrstecnslagweg is in hooge mate 
afhankelijk van een goicd onderhoud, dat in hoofdzaak be-
staat uit bet eenmaal per  jaar  teren en met grindzand 
bestrooien van den weg. e deklaag verkrijg t daard

S T A A T V. 

Vergelijkende trekcijfer s voor  verschillende soort van weeën. 
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een e laag, welke het afslijten s 
.  moet men e  op letten, dat geen e 

n lang op den weg blijven liggen. e toch 
plakken aan cle e van den weg vast en hebben 
een ongunstigen invloed op het . 

e e , welke bet maken van een teersteen-
slagwcg eischt cn de vele toevallige omstandigheden, wel-
ke j min of mee gunstig kunnen , zijn -
zaak, dat men met de e dier  wegen nog altijd 
min of mee in een tijd van g verkeert. Zulks 
moge blijken uit dc e conclusie, aangenomen 
op het tweede s te l  en luiden-
de als volgt: 

c in de laatste n genomen n betreffende 
„het k van macadam met e teren of met 
,,ecn uit , bitumen of asphalt bestaand bindmiddel, die-
„ncn te n t om de beste methoden vast te 
„stellen voo  deze wijze van aanleg onde de e 
„omstandigheden, zoodat deze vraag opnieuw op een vol-
„gend s dient te n behandeld", hetgeen in 

 te Londen zal geschieden, waar  in hoofdzaak teer-
steenslagwegen op het a . 

t aantal . , hetwelk t aange-
legd, neemt van jaa  tot , l wat a en En-
geland , in e mate toe. (Jok bie  te lande t 
deze wijze van wegaanleg toegepast, en dank zij de op-
gaven, ons welwillend t doo  gemeentelijke auto-

, kunnen wij t de , hie  te lande 
opgedaan met' den , het navolgende me 
dedeclcn: 

G e m e e n te . 

e n en 's , ter -
te van d „ d van een k -
zien. e weg bestaat uit een , tusschen- en boven-
laag. c d is hie : m d ge-
maakt een , bestaand, uit een bed van n 
en n s te  dikte van d , welke 
met een stoomwals n vastgewalst. e tusschcnlaag 
bestaat uit geklopte n te  dikte van  tot

, welke eveneens d gewalst en enkel dient om den 
weg onde zuive l te . a d de dek-
laag opgei , e uit , welk.- laag 
na het walsen ecu dikte bezit van . e e 

t  Na het walsen van de deklaag d deze 
met e k n en met een dun laagje 

d , p nogmaals een bewalsing plaats 
had. Twee a e dagen na het d komen d de 
weg voo  het  opengesteld. e stukken steenslag 
hadden een e van  bij . t walsen geschied-
de met een stoomwals van  io.coo . gewicht, l iet 

e t t bestond uit e -
mengd met  asphaltmastiek n van na-

k asphalt). t e is afhankelijk van de hoe-
danigheid de e weg d aangenomen  f i
de . n dit g is enkel n het walsen van 
het d en (de tusschcnlaag en het , n 



en geheel afwerken van de deklaag. t benoodigde ma-
teriaal voor  de onder- en tusschenlaag werd door  de Ge-
meente geleverd en op hare kosten op het uit te voeren 
weggedeelte uitgestort. t verkeer  bestaat uit vrachtwa-
gens, auto's, rijtuigen , rijwielen, voetgangers enz. e we-
gen zijn evenwel verboden voor  sleepersmagens; deze voer-
tuigen hebben te m bijzonder  kleine wielen, ter-
wij l het hoefbeslag der  paarden meestal voorzien is van 
bijzonder  hooge kalkoenen, waardoor  de deklaag licht be-
schadigd zoude worden. Om die reden zijn de teerbasalt-
slagwegen ook verboden voor  motorrijtuige n met asbclas-
ting zwaarder  dan , indien niet voorzien van lucht-
banden, en voor  alle motorrijtuige n met eene asbelasting, 
zwaarder  dan . t onderhoud bestaat in het een-
maal per  jaar i of Juni), zoo noodig plaatselijk bijwer-
ken van den weg, en het warm bestrijken van het geheele 
dekvlak met hetzelfde tecrmengsel als bij  den aanleg werd 
gebruikt , en ihet daarna afdekken met een dun laagje grind-
zand. t onderhoud is uitbesteed voor  f  per 2 . en 
per  jaar. 

t oordeel van den , belast met de wegen, is 
als yolgt: 

e koolteermastiekwegen zijn zeer  op hun plaats, waar 
„een druk doch geen zwaar  verkeer  plaats heeft en de 
„wegbedekking aan hooge eischen van stroefheid, stof- en 
moddervrijhei d moet voldoen." 

G e m e e n te A r n h e m . 

e Eusebiussingel, de Velpersingel, de Jansbuitensingel 
en een gedeelte van het Velperplein, ter  oppervlakte van 

2 . , werden van een teersteenslagdek voorzien. Na 
onder  profiel gebracht te zijn, werd op den bestaanden kei-
en grèsslagweg een laag geteerde basaltslag ter  dikte van 

. aangebracht. e werd daarna gewalst tot . 
dikte. a werd de weg geteerd en met grindzand over-
strooid en nogmaals gewalst. Na enkele dagen werd de weg 
schoongeveegd en nogmaals geteerd en bestrooid met grind-
zand. Na  a  dagen werd de weg voor  het verkeer  open-
gesteld. e afmetingen der  basaltstukken waren  bij

, terwij l voor  de bovenste laag stukken werden gebezigd 
kleiner  dan  a . e weg werd gewalst met een 
stoomwals van  a . gewicht. t gebruikte 
teerpraeparaat bestond uit watervrij e teer, vermengd met 

 tot  asphaltkit. e weg werd gemaakt voor  f
per 2 . , in welk bedrag was begrepen: 

het onder  profiel brengen van den weg zonder  leverantie 
van de onderlaag of het wegvoeren van overtollig 
materiaal; 

het opbrengen der  geteerde basaltslag en het verder  af-
werken als boven omschreven; 

het onderhoud gedurende één jaar, waaronder  begrepen 
het éénmaal teren. 

t verkeer  op den Eusebiusbuitensingel cn Velperbui-
tensingel is zwaar  en snel. Op den Eusebiusbinnensingel 
is het verkeer  eveneens snel, maar  minder  zwaar. c teer-
macadam wordt te Arnhem door  minder  oordeelkundig hoef-
beslag der  paarden plaatselijk nogal beschadigd. n te-
genstelling met m is daar  het verkeer  over  de 
tcersteenslagwegen aan geen beperkende bepaling onder-
werpen. t onderhoud bestaat uit het plaatselijk bijwer-
ken van den weg en het eenmaal per  jaar  teren van het ge-
heele dekoppervlak en het daarna bestrooien met grindzand. 

t onderhoud wordt geschat op f  per  jaar 
en per 2 . 

t oordeel van den , belast met de wegen, 
over  den teerstcenslagweg, is als volgt: 

..Twijfelachti g of de teerstcenslagweg aan te bevelen is 
„voor zwaar  vervoer. s evenmin als eenige verharding, 
„uitgezonderd houtbestrating, geheel stofvrij , daar  er  slij-
tage plaats heeft. Een prachtige weg voor  licht verkeer, 

„verder uitstekend voor  villaparken, rijwielpaden enz. Na 
„opbrekin g der  geheele laag voor  leidingen van gasfabriek, 
„waterleidin g enz. moeilijk te repareeren. m hier  brce-
„d e keigoten langs de wegen, waaronder  de leidingen ge-
borgen worden. Niet geschikt in hellingen, daar  door  het 
„aanzetten der  paarden de weg te zeer  beschadigd wordt." 

Onze Commissie teekent hierbij  aan, dat volkomen stof-
vrij e wegen niet bestaan. Ook een houtbestrating kan als 
zoodanig niet in aanmerking komen. t gaat bij  wegen 
over  het mi n of meer  stofvrij  zijn d. i. over  wegen waarbij 
het stof in zulke geringe mate optreedt, dat het niet lan-
ger  hinderlij k kan worden geacht. Stoffig door  opgebracht 
stof worden alle wegen. Wat het beschadigen dezer  wegen 
op hellingen betreft, vernemen wij , dat juist op deze stroe-
ve wegen gladde hoefijzers zeker  voldoende houvast geven, 
zoodat noemenswaardige beschadiging door  het hoefbeslag 
niet behoeft plaats te vinden. 

G e m e e n te W i n t e r s w i j k . 

n het dienstjaar  werd een bestaanden grind-
weg nabij  het station ter  oppervlakte van 2 . voorzien 
van een teersteenslagdek ter  dikte van . e steen-
slag was basaltslag in de afmeting van  bij . n 
den zomer van  werd twee keer  met teer  bestreken, om-
dat de oppervlakte plaatselijk ruw begon te worden; deze 
bewerking werd in  herhaald. Ook nu vertoont de 
oppervlakte wederom ruwe plaatsen, het meest veroorzaakt 
door  de hoefijzers der  paarden. Uitgezonderd dc ruwe 
plaatsen, ziet de weg er  nog vri j  goed uit. Stof- en slijkvor -
ming zijn uiterst gering. Vergeleken met een gewonen steen-
slagweg is de mindere stof- en slijkvormin g in het oog 
vallend. e weg geeft een zeer  aangenaam verkeer. 

Naar  aanleiding van bovenstaande en gezien den aard 
van het verkeer  in Uwe Gemeente, vermeent de Wegen-
Commissie U in overweging te moeten geven, een proef 
te nemen met . 2.) teersteenslagweg. n ver-
band met den bestaanden weg zijn de daarbij  te verrichten 
werkzaamheden de volgende (zie fig.  der  teekening): 

het verbreeden der  bestaande verharding tot ; 
het afsluiten der  verharding door  een dubbele kant-

laag ; 
het schoonmaken der  bestaande verharding; 
de oneffenheden in de bestaande verharding aanvullen 

met kalkpuin en dit vastwalsen; 
het aanbrengen van de teersteenslagdeklaag c. a. en het 

vastwalsen daarvan met een stoomwals; de dikte der  steen-
slaglaag na het vastwalsen te doen bedragen  a ; 

het op hoogte bijwerken der  bermen. 
e kosten van dit werk worden geraamd op f  per 

2 . , aldus bedraagt de begrooting voor  de geheele proef 
 X f  = f

d. . 
n een studie van den r  van den -

straat, A . B. , omtrent de vervanging van klin -
kerwegen in Nederland door  gestoomwalste steenslagwegen 
(zie het tijdschrif t e "  afl.  geeft deze 
ernstig in overweging, om een groot deel der  talrijk e klin -
kerwegen in ons land niet meer  te vernieuwen maar  om 
den bestaanden klinkerweg, na bijwerkin g hier  en daar, 
te beschouwen als fundeering, en deze te overdekken met 
een ingewalste deklaag van steenslag, ter  dikte van

. Verder heet het dan: 
e nieuwe verharding zal meer  dan de helft goedkoo 

„per  zijn, ook in verder  onderhoud, en daarenboven veel 
„duurzamer en krachtiger  wezen dan bij  vervanging door 
„nieuw e klinkerbestrating . 

„Zo o juist wordt mij  op mijn aanvraag hieromtrent van 
e zijde door  den "  bericht, dat 

„i n de e reeds voor  enkele jaren eenige . 
„klinkerweg , o.a. deel uitmakend van den weg -

Overzicht van de onderhoudskosten der  verharding van klinkerwegen. 
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.nenburg nabij  de grens, als proef, met uitnemend gevolg 
„o p deze wijze van een steenslag en zelfs grinddeklaag 
.zijn voorzien geworden." 

n hoofdstuk — Conclusiën — van zijn studie: „Beschou-
n in verband met verzamelde gegevens omtrent den 

-toestand op-, de onderhoudkosten van- en het verkeer  op 
.de "  schrijf t de r  van den -
staat, . . Wentholt, al zijn overtuiging neer, dat vele 

onzer  klinkerwegen moeten worden veranderd in steenslag-
of grindwegen. 

Ook in de vergadering van het t van , 
gehouden op t  te Apeldoorn, alwaar  de r 
J. C. Baron van e c. i. eene lezing hield Over 

t internationale Wegencongres en onze Nederlandscha 
open wegen,"  werd algemeen de onvoldoende toestand onzen 
klinkerwegen geconstateerd. 



t men het niet alleen laat hij  een bloote erkenning 
van dezen onvoldoenden toestand, maar  in werkelijkheid 
een groot gedeelte van onze klinkerwegen gaat veranderen 
in . moge blijken uit den navolgenden Staat 
van het wegennet der  Provincie Noord-Brabant, waarbij 
opgemerkt wordt, dat die Provincie bijzondere zorg aan 
haar  wegennel besteedt, hetwelk in uitstekenden toestand ver-
keert. 

l * 7 « . . 1015. 

. Totaal n per- Totaal n per- Totaal n per-

in . centen. in . centen. in . centen. 

(Vermoedelijk.) 

Grindwegen 495 — 

9»S 

Steenslagwegen . . . . 

3*  — 

Totaal 

Van elke ico . weg was dus in  nog niet
. steenslagweg. terwij l dit getal in  was geklommen 

tot . en in  waarschijnlij k zal bedragen ói 
. n dienzelfden tij d verminderde liet aantal . klin -

kerweg per . wegennet van  — tot
en zal in  waarschijnlij k gedaald zijn tot . 

Niet alleen tegenstanders, ook verdedigers heeft de oud-
vaderlandsche klinkerweg. c s van -
staat. W. G. C. delink, A. . de Gelder  en J. W. Birnie, 
spraken in ten door  hen uitgebracht rapport op hei Wegen-
congres te Parijs  een waardeerend oordcel uit over 
den klinkerweg. n een stuk getiteld: „Zij n steenslagwegen 
boven de klinkerwegen te verkiezen."  opgenomen in het 
Tijdschrif t e "  afl. No.  breekt de 

r  van den t . A. van llcijst even-
eens een lans voor  den klinkerweg. Ook dc besturen van 
meerder, onzer  gemeenten heeben een niet ongunstig oor-
det 1 over  den klinkerweg, gezien het groot aantal . 
klinkerbestrating , dat jaarlijk s in de buitenwijken wordt aan-
gelegd ai in de bestaande kommen der  gemeenten he-
li ' tulen blijft . 

e Wegen-Commissie van den A. N. W. B. is van oordeel, 
dat de klinkerweg in zijn bestaanden vorm niet voldoet en 
niet kan voldoen aan de eisehen van het moderne verkeer. 

e  aangelegde en stevig gefundeerde steenslagweg 
staat verre boven den klinkerweg in diens oude bouw-
wijze en veelal zeer  verwaarloosden toestand. 

Wat  is het geval? 
Terwij l een steenslagweg steeds behoorlijk wordt gefun-

det rd en de deklaag in vele gevallen op een bestaanden 
weg wordt aangebracht, welke gezet en lot rust is ge-
kt.men. vergt men van den klinker , slechts dik , 
'lal hij  èn als de fundeering", èn als deklaag zal dienst 
doen. Als onderlaag dient dan veelal een zandlaag welke 
var: te voren, tegen alle regels van wegbouwkunde in, 
dikwijl s nog wordt losgemaakt. t onder  zulke ongun-
stige omstandigheden de klinkerweg nog gedurende een 
zeker  aantal jaren een draaglij k rijvla k kan opleveren, wijst 
op de groote waarschijnlijkheid , dat een meer  oordeelkundig 
geconstrueerde en behoorlijk gefundeerde klinkerweg aan 
in redelijkheid gestelde verkeerseischen zal kunnen voldoen. 

e onderhoudskosten en enkele nadere gegevens van 
den primitieven klinkerweg zijn opgenomen in Staat . 

e daarin g enoemde wegen zijn alle . 

(Slot volgt .) 

 Vereenigingen . J 

E N i). 

E . 

n een op Vrijda g  September  j.1. te m ge-
houden vergadering van den Nederlandschen Stucadoors-
patn onsb.md heeft de heer . Warmolds. secretaris dei-

r  van Arbeid voor  de bouwbedrijven te Groningen 
een lezing gehouden over: partieele aanbesteding. 

e heer  Warmolds begon met te zeggen, dat hij  de laatste 
tien jaar  niet meer  onmiddellij k bij  het vak betrokken is. 
en herinnerde dan aan een lezing van den heer  J. N. n 
drix , voorzitter  van den Nederlandschen Aannemersbond, 
die in inio hetzelfde onderwerp besprak in een vergade-
rin g van de afdeeling Amsterdam van dc j  tol 
bevordering der . Naar  aanleiding van dc con-
clusion, in jdic vergadering genomen, en de motieven, waar 
op deze berustten, die gebleken zijn ook de conclusion en 
de motieven le zijn van den geheelen Aannemersbond, heef', 
het bestuur  van dezen bend meegedeeld, dat he. in deze 
vergadering niet zal debatteeren. 

e heer  Warmolds ging hierna achtereenvolgens na dc 
bezwaren tegen massale besteding, door  den heer x 
in een achttal punten ondergebracht, zoo ook de bezwaren 
door  de r  van Arbeid te m tegen deze wijzt 
van besteding geopperd, en wel om te doen uitkomen het 
verschil van inzicht van een aannemer en van onafhankelijke 
menschen, als hoedanig spreker  de leden van een r 
van Arbeid beschouwt. 

e heer x plaatste zich li j  het stellen van zijn 
conclusion naar  spreker's meening op een verkeerd stand 
punt. n Voorzitter  van den N derlandsch n Aannemers 
bond ontgingen vele bezwaren. k is het volgens 
spreker, dat de heer x heeft verzuimd de ernstig 
grieven tegen massale besteding te bespreken. e be-
steding is niet het ware, maar  daarme. is nog niet uitge 
«naakt, dat partieele besteding het juiste is. s doorvoe-
ring daarvan mogelijk en brengt het voordooien mede bov -n 
ma isale  esl ding ? 

o bezwaren te-gen partieele besteding zijn door  do
mor van Arbeid voor  de bouwbedrijven te Groningen in oen 
rapport samengevat. Voorts zijn do bezwaren, die door  te 
genstanders van partic le besteding w rden aangevoerd: : 
er  is geen goede leiding,  dc aannemer zal als zoodanig 
worden uitgeschakeld,  ze zal een jammerlijk e wanorde 
brengen in het bedrij f van den bouwmeester;  de kwa 
litoi t van het werk vermindert;  dat het niet is uil te ma 
kon. of de laagste inschrijvers aan redelijke eisehen vol-
doen. 6e. dat do verschillende aannemers van ondor-afde 
lingen in botsing zouden komen op elk groot werk,  da! 
het den aannemersstand bedreigt, en Se. dat de zekerheid 
van wettige betaling van d n onderaannemer niet grooter 
wordt. 

A l deze bezwaren trachtte spreker  te weerleggen. 
t partieele besteding geen luchtkasteel is. blijk t hier-

uit, dal zij  in bruisen grootendoels regel is. Zoo ook in cle 
gemeente Assen, terwij l zij  te m heel vaak voor-
komt. 

Na nog te hebben medegedeeld, dat een architect te 
Groningen hem op grond van zijn ervaring verzekerde, dal 
bij  partieele aanbesteding boter  werk wordt geleverd cn mei 
meer  ambitie gewerkt wordt bij  den vakpatroon, maar  da; 
ze zwaarder  is voor  don architect, komt de heer  Warmolds 
tot de volgende conclusion: 

ie. Partieele besteding zal don aannemer, die tegenwoor-

dig alleen als zoodanig optreedt, doen verdwijnen en alleen 
plaats laten voor  die aannemers, die als vakpatroons (tim-
merman of metselaar) kunnen werkzaam blijven. 

 Partieele besteding zal het werk van den architect 
zeer  zeker  belangrijk verzwaren, daar  deze als bouwmees-
: ok de algemeene leiding op zich zal hebben te nemen. 

r  zal echter  van de architecten heel wat meer  kennis 
worden gevraagd, waardoor  de beunhazen in lVnSi vak zul-
len verdwijnen. 

 Parliool  besteding zal van gunstigen invloed zijn 
op de kwaliteit van 'het te leveren werk, doordat de ambitie 
van de vakpatroons-aannemers onnoemelijk grooter  wordt, 
waar  zij  uit de volle verantwoordelijkheid voor  hel gelever-
de werk ook de eer  van hun arbeid zelf genieten. 

 Partieele besteding brengt voor  de werklieden hei 
v indeel, dat hun arbeid alleen wordt beoordeeld door  hun 
vakpatroon en door  don architect, en zij  geen opmerkingen 
hebben aan te hooren over  kwaliteit of kwantiteit van hun 
arbeid van een hoofdaannemer, die in vele gevallen niet 
tot juiste beoordeeling daarvan bevoogd is. 

 Partieele besteding waarborgt beter  d  financieele 
belangen van elk der  aannemers, omdat bij  partieele be-
steding het geleverde werk altij d een waarborg blijft , ter-
wij ! bij  massale besteding de onder-aannemer in de meeste 
gevallen eerst tot de ontdekking komt, dat hij  de dupe wordt 
vtii i do slechte zaken, die de hoofdaannemer deed, nadat 
het geleverde werk roods lang aan don uitbesteder  is over-
gedragen en door  dezen is betaald 

Spr. besloot zijn rede met den wensch, dat de organisaties 
van vakpatroons, speciaal den stucadcorsbe-nd, succes zullen 
hebben in hun strij d voor  partieele aanbesteding. 

Na een korte pauze' was er  gelegenheid tot debat. -
van maakte in de eerste plaats gebruik de heer -
leever  Fortuyn, architect cn timmerman; die zegt ontzet-
tend veel te gevoelen voor  de grieven, die de patroons heb-
ben in die onderdeelen. Vroeger  waren er  bij  aanbestedingen 
fatsi enlijker  verhoudingen dan tegenwoordig. e grieven 
van ,de onderaannemers zijn zeer  geplaatst. Spreker  laakt 
hot misbruik , dat er  gemaakt wordt van het bekend worden 
van hun prijzen bij  do bestedingen. e onderaannemer 
hoeft dfikwijl s geen voldoende zekerheid van betaling, hij 
neemt het werk van den hoofdaannemer te dikwijl s op 
veel te lossen schroeven aan. Spr. meent, dat een partieele 
aanbesteding het mooiste is wat men hebben kan. r 
doorvoering ervan zal vooral in groote gemeenten op velo 
bezwaren stuiten. Ook heeft spreker  op verschillende gron-
den er  bezwaar tegen, den architect tot leider  van het werk 
te maken. Ton slotte gaf de hoer r  Fortuyn 
don raad aan de patroons, zich door  organisatie sterk te-
maken togen de hoofdaannemers. Geen prijzen meer  af-
geven vóór de besteding, borgen eisehen van den hoofd-
aannemer en zich verbinden in een direct contract met 
don hoofdaannemer, waarin de verhouding tusschen onder-
aannemer en hoofdaannemer wordt vastgesteld. 

e heer e Groot dringt aan op het bekend mafken 
van de namen van cle onderaannemers. 

e heer g wijst op het belang van den bloei van 
het ambachtslevcn; dit moet op don voorgrond treden. 

j  doet zich kennen als een voorstander  van partieele be-
 ding. omdat daardoor  volgens hem het groot bedrij f in 

de architectuur  zal verdwijnen. 

e heer r  is van meening, dat partieele besteding 
bij  den tegonwoordigen maatschappclijken toestand onmo-
gelijk is. t vragen naar  den laagston prij s ziet men van 
hoog tot laag doorgevoerd. Spreker  is overtuigd, dat
percent van do architecten het met hun werkkrin g niet 
kunnen overeenbrengen om tevens leider  van het werk te 
zijn. j  gelooft, dat bij  groote werken de hoofd-aanbesteder 
niet gemist kan worden, en meent, dat waar  men in groote 

gemeenten op partieele aanbesteding aandringt, men oen 
utopie najaagt. 

e heer  Götz, uit Assen, is van meening, dat partieele 
laanbesteding zeer  wel mogelijk is. Te Assen hebben de 
jender-aanncmers de medewerking van de architecten, en 
zij  waren er  wol bij . Partieele- aanbesteding kweekt z.i. 
solide patroons. 

o heer  Warmolds dient van repliek. 
t een woord van dank tot den spreker  en de debaters 

sloort do bondsvoorzitter, de heer  P. Jonkhoff, van Gro-
ningen, do vergadering. t speet hem. dat do aannemers 
waren weggebleven. 

e goedbezocht:- vergadering is voor  een groot gedeel-
te bijgewoond door  mr. J. C. A. Everwijn , referendaris 
aan het departement van landbouw, nijverheid en handel, 
die ook aanzat aan den feestmaaltijd van de stucadoors-
patroons in den namiddag. 

_ 1 
G  No. k door  J. Gratama. 

- w aan het m verlengd. 
s te , arch. G. , met afbeeldingen. 

g r e ss für  Stadtewesen te . Arbeiderswijken in de groote 
steden, door  W. F. C. Schaap e. 1). i.. . der  G. \V . te Arnhem, met af-
beeldingen. 

u tegen den voorgestelden nieuwen n Schouwburg. 
N e e r l a nd s s c h o o n h e id verkocht, met afbeeldingen. 

n s t u k k e n. Over , door 
J. s Jr . 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

V e r s l a g van de g van  October
e E x c u r s i e naar  de Zuider-Gasfabriek. 

V e r s l a g van de laatstgehouden vergadering van de Club van 
Utrechtsche leden A. et A. 

G e n o  ts c li a p s p r ij  s v r ag e n
k b e g p r e k i n g. 

V e r e e n i g i ng van Nederl. Baksteenfabrikanten. Tentoonstelling

E  No.  E c h o ' s. liet Amerikaansche gevaar. 
n Transparanten, met afbeeldingen. 

e S c h o u w b u r g b ou vv. Boekbeschouwing over  : -<l)ie 
kiiniglichen r  in Sluttgart » van Prof. x . 

e S t u c a d o o r s t en t o o n s t e l l i n g, door  A. W. Weissman. 
e p l a a t . Afbeeldingen uit : m . 

E  No.  O v e r z i c h t van de ontwikkelin g van den 
kazernebouw en beschrijving van het nieuwe kazernement voor  het regiment 
Genietroepen te Utrecht. Voordracht als inleiding tot het bezoek aan die 
kazerne, gehouden in de feestvergadering van het koninklij k t van 

s te Utrecht op  Juni  door  T. J. Post van der  Steur, 
kapitein der  < lenie. 

E e n i ge o p m e r k i n g en naar  aanleiding van het bezoek aan 's s 
t op  Juni  door . C. . . 

e r-h o p p er  »Gouverneur-(ieneraal , bestemd voor 
de havenwerken te , door  P. , met afbeeldingen. 

S c h r o e f b o u t en met verbreed dek, door . F. g c. vv. s i. 
V e r g a d e r i n g der  Vereeniging van e s van

October
n s t u k k e n. e Gouverneinents-automobieldienst in 

Palembang en lïenkaelen, door  W. van Braam. 

 (1!. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Berichten.  Verslagen van vergaderingen. —  — Scheeps-
oliemotoren (vervolg). — Gewijzigde . — Vragenbus. — 
Gemengd. — Uit technische bladen en tijdschriften . 

E  No. t g e v a ar  van persoonlijke borgstel-
ling . 

E en s t ap in het duister. 
N o g e e n s: partieele besteding. 

E E E No. e inrichtin g van 
steenfabrieken. — Terra-cotta als gevelversiering. — - en ouder-
domsverzekering. — Wegenverbetering. 



U i t v o e r i n g van werken in E &  V A N .
gewapen d Beton 

Nassaukade 504„  Telef. 1258. . 
E N No. n het Octobernummer van de maan. 

delijktch e uitgave van Julius n te Stuttgart wordt werk gepubli-
ceerd van de bouwmeesters J. Theede te . Walther u te Berlij n 
en x Neumann te . Theede's werk heeft een beslist Noord-

h en speciaal h karakter , dat veel overeenkomst 
heeft met het e en hier  en daar  ook met het . Uit karakter 
wordt in hoofdzaak bepaald door het overwegend gebruik van roode hand-
vorm-baksteen, gepaard aan een zorgvuldige detailleering. waarbij  alle over-
bodige versiering evenwel vermeden is en het gewenschte effect in hoofd-
zaak verkregen door de groepeering der  hoofdmomenten. Theede versmaadt 
de traditi e van zijn land niet, maar weet met inachtneming daarvan toch 
iets moderns te voorschijn te brengen. 

Van Wather u vinden wij  een landhuis in Berlin-Grunewald be-
schreven als een rustpunt in de overigens onrustige (irunewald-architectuur . 

t uitwendige doet aan Schinkel denken. g treffen wij  de klas-
sieke traditi e aan in de architectuur en s X V en s XV  in de 
meubileering: de kleurige interieurs zijn nogal bont. 

x Neumann geeft ons r architectuur te zien. waaraan de in-
vloed van andere meesters, als von Seidl, niet vreemd schijnt, maar  nieuwe 
motieven niet overal even gelukkig zijn toegepast. 

E T UN N No. i . e eerste aflevering 
van den zestienden jaargang van Alexander s maandschrift opent met 
een artikel over de jubileums-tentoonstelling te , gehouden van 
werk van den r schilder  Eugen Bracht. Onder de afbeeldingen 
daarbij  trekt het meest de aandacht een gezicht op Jerusalem. 

Een volgend artikel handelt over de groote Berlijnsche kunsttentoonten-
stelling, terwij l een afzonderlijk artikeltj e gewijd is aan de ook ten onzent 
niet onbekende Spaansche schilders n en Valentin Zubiaurre . 

e architectuur is in deze aflevering vertegenwoordigd door  den -
ner  bouwmeester  Adelbert Niemeijer  met het heerenhuis l te Essen 
a. d. , waarvan een uitvoerige monographie wordt gegeven met vele 
afbeeldingen, waaronder  bijzonder  fraaie zelfs geilatteerde, zooals de -
architectuur-photographen. die zelfs van vri j  nuchtere interieurs weten te 
maken. e hal en de bibliotheek van het huis zijn echter  uit architecto-
nisch oogpunt zeer  goed geslaagd. 

n de e n vindt men ten slotte de gevels<ler  beide 
nieuwe theaters te Stuttgart van Prof. n afgebeeld. 

Gemeng d Nieuws . * 
siissginr—ginggitBia 

e G e m e e n t e r a ad v an N i j m e g en heeft met  tegen 8 stem-
men aangenomen het ontwerp-besluit van Burg. en Weth. aan Gedeputeerde 
Staten, inzake de W a a l o v e r b r u g g i n g , waarin wordt aangetoond, dat 
het Waaloverbruggingsplan in voldoenden staat van wijzen verkeert, en dat 
de plaatselijke en gewestelijke belangen, het meest worden gediend door 
eene brug ten Oosten van de Belvedère, ter  hoogte van het , en 
dat de financieele lasten, welke deze brugbouw overeenkomstig den ont-
worpen financieelen opzet aan de gemeente zal opleggen, geenszins te 
zwaar  zijn. 

Vooraf was verworpen een voorstel van den heer  Wegerif, om terug te 
komen op het besluit van den d van  Juli j.1., en een nader  onder-
zoek in te stellen — liefst door het uitschrijven van een prijsvraag — en 
Gedeputeerde Staten daarmede in kennis te stellen. 

 e St.-J a c o b s t o r en te V l i s s i n g e n. 

n den Gemeenteraad van Vlissingen werd gevraagd of het advies van 
. Cuypers over den herbouw van den op  September  afgebranden 

toren reeds in ingekomen. 

e wethouder van fabricage, de heer van Nifteri k antwoordde, dat ver-
schillende besprekingen met den heer  Cuypers zijn gehouden en dat thans 
een bestek en teekeningen worden gemaakt, waarmede men hoopt in Januari 
a-s. gereed te zijn. Voorts deelde hij  mede, dat de heer  Cuypers adviseert 
tot o p b o  w i n d e n o u d e n v o r m, maar den bouw niet te doen ge-
schieden ten deele in een tot nu toe voor  Vlissingen onbekend materiaal, 
en daarom eerst de kosten berekend moeten worden. 

't E e r s te C r e m a t o r i u m i n ons l a n d . 

Op de begraafplaats Westerveld, bij  Santpoort, wordt onder  leiding van 
den Amsterdamschen architect P. van , de eerste Nederlandsche lijk -
oven gebouwd. 'tWer k schiet reeds flink op. t eerste spant van den hoo-
gen koepel is thans reeds geplaatst, zoodat men nu reeds een duidelij k 
denkbeeld kan krijgen van den omvang en het doel van het gebouw, dat 
door  zijn fraaie lijnen een uitnemenden indruk belooft te maken. 

s een breed bordes komt men het voorportaal binnen. s is de 
toegang tot het colombarium, de urnenbewaarplaats, en verder de toegang 
tot het koor, dat boven dit voorportaal is gelegen. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 
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N 
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. J. , Amsterdam. 
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Slot (i'.ic blada. 3 1 4 .) 

Naast de beschouwing van den n brief-
schrijver, die wij  drie weken geleden aanhaalden, willen 
wij  nog even verwijzen naar  onze artikelen over het -
sche Schouwburgvraagstuk in den jaargang  van ons 
blad. Wij  hebben reeds toenmaals getracht aan te toonen 
en met toelichtende schetsen te bewijzen, de mogelijkheid, 
dat „o p het beschikbare terrein >een Schouwburg met
zitplaatsen kan worden neergezet", maar wij  voegden aan 
ons betoog onmiddellij k de opmerking toe: „o f de situatie 
ooit zal kunnen beantwoorden aan de hooge eischen, die 
men er  in den tegenwoordigen tij d aan stelt, blijf t o. i. zear 
twijfelachtig , ook al zou men alle huizen, die aan de zijde van 
de e t in den weg staan, aankoopen. Nog af-
gezien van de groote 'kosten hieraan verbonden, zou van 
een ruime plaatsing nog geen sprake kunnen zijn."  Wij 
s,chreven dit, toen het besluit gevallen was, drie architecten 
van verschillende nationaliteit uit te noodigen, tot het ma-
ken van schetsontwerpen, waaruit zou moeten blijken, dat 
op bet beschikbaar  terrein een Schouwburg, naar de eischen 
des tijd s gebouwd zou kunnen worden. 

e ontwerpen zijn niet  zoodat niet beoor-
deeld kan worden, welke kunstgrepen daarin zijn aange-
wend, om het onmogelijke mogelijk te doen schijnen. -
mers de Schouwburg-Commissie had reeds in haar  rapport 
van de ruimt e ter  plaatse van den bestaanden Schouwburg 
verklaard: „ d i e r u i m t e b leek evenwel te k l e i n 
om v o l d o e n de c i r c u l a t i e om het gebouw te 

 en is ook vo lgens i n g e w o n n en d e s-

k u n d i g adv ies o n v o l d o e n de om het b randge-
vaar  naar  e i s ch te beperken ." 

t is ons niet bekend of er  in de toelichtingen, di.' 
waarschijnlij k bij  de schetsontwerpen zijn ingeleverd, op-
merkingen over het onvoldoende van de beschikbare ruim-
te gemaakt zijn. Zoo ja, dan zijn die opmerkingen door de 
Schouwburg-Commissie achterbaks gehouden. Of zij  daar-
toe gerechtigd was kan door ons niet worden uitgemaakt, 
en wij  willen aannemen, dat hierbij  geen opzet in het spel 
geweest is, om de zaak in een bepaalde richtin g te leiden, 
maar hoe men de aangelegenheid ook moge beschouwen, 
de schijn is er, dat de Commissie verzuimd heeft, op dit 
'belangrijk e punt den Gemeenteraad voor te lichten, zoo-
als dit behoorde in het algemeen belang en de d zich 
dientengevolge heeft laten bewegen tot het voteeren van 
uitgaven, waarmede het negatieve resultaat, dat nu verkre-
gen is, veel te duur  b 'taald werd. 

t is niet denkbaar, dat uit cle schetsontwerpen niet 
reeds te zien zou zijn geweest, ook  leeken, wat nu in 
het definitieve ontwerp iedereen moet opvallen, namelijk 
dat het niet kan op het terr  'in van den ouden Schouwburg. 

n de protestvergadering in Pulchri-Studio werd dit ook 
aangetoond op een wijze, die geen tegenspraak toeliet en 
voor  onze lezers drukken wij  hierbij , ter  vergelijking af 
een schets van den bestaanden toestand en een van den toe-
stand die verkregen zou worden bij  uitvoering ven het thans 
ingediende plan. 

Evenmin als bij  de demonstratie in Pulchri is bij  cle hier 

N B E N W B W t T Z <V CO . 
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oiveld 

. Schouwburg. 
. Gemeentegebouw, Afd . Onderwijs. 
. Particulier  gebouw, Effectenkantoor. 
. Particuliere woning. (Abusiev. met V  aangeduid.) 

N.B. e Voorgevel van den Schouwburg staat naar  het Noord-Westen. 

V . Woning van den Commissaris der n . 
. Provinciaal Gouvernementsgebouw van . 
. . 

E V A N N G S T P  & -

gegeven schetsen veel toelichting noodig. Zij  bevestigen een-
voudig de gegrondheid van de bezwaren, die uit allerlei 
kringen, tegen het plan geopperd werden en in het bijzonder 
tdie van den boven aangehaalden briefschrijver , die aan het 
slot zijner  correspondentie ook nog een critiek levert op 
de buitenarchitectuur  van het ontwerp. j  vergelijkt het 
gevelontwerp van Fellner  en r  met dat van den 

n gemeentearchitect Gort, om tot de conclussie 
te komen, dat het eerste eigenlijk een verhanselde navol-
ging van het tweede is. t al of niet gemotiveerde dezer 
conclusie kunnen wij  in het midden laten. t denkbeeld 
van den gebogen uitbouw van den gevel is misschien wel 
aan een der  nieuwe theaters te Stuttgart ontleend. 

Op deze wijze kan men nog tal van veronderstellingen 
omtrent den gedachtengang der  ontwerpers neerschrijven, 
doch zij  doen in de quaestie, waar  het hier  om gaat eigen-
lij k niet ter  zake. Een opmerking van den briefschrijver 
Verdient evenwel de aandacht, namelijk, dat de bij  het 
ontwerp gepubliceerde perspectiefteekening een geflatteer-
de voorstelling van de ruimt e voor  en ter  zijde van het 
gebouw geeft. e opmerking is volkomen juist men kan 
er  zich ter  plaatse van overtuigen, dat er  geen standpunt 
te vinden is, vanwaar  men het gebouw op deze wijze zal 
kunnen overzien. 

Wi j  mogen de ontwerpers dit feit niet te hoog aan-
rekenen en te minder, waar  overigens heel weinig gedaan 
is, om het ontwerp in de oogen van het publick smakelijk 
tc maken. 

t miserabele brochuretje staat in alle opzichten be-
neden hetgeen men van een e firm a van naam 
met recht had mogen verwachten en men vraagt zich af 
of en de Schouwburg-commissie en de architecten zoo zeker 
van hun zaak waren, dat zij  het niet noodig geoordeeld 
hebben, wat beter  voor  den dag te komen, met hun de-
finitie f ontwerp. 

t kan toch wel eens zijn, dat de hevige oppositie 
tegen het ontwerp en de daarmede gepaard gaande agi-
tatie tegen de amotie van den fraaien, ouden gevel weer-
klank vonden daar, waar  nu binnenkort de beslissing moet 
vallen. 

n zal den d gaarne het verspillen van een kleine 
halve ton aan waardelooze plannen vergeven, wanneer  hij 
zich nu maar even kloek toont, als toen men voor  eenige 
jaren met het t het Voorhout wilde ont-
sieren, wanneer  hij  nu dus dit Schouwburgplan aan den 
Gemeente-archivaris ter  hand stelt, om het veilig en- wel 
op tc bergen. En de Schouwburg-Commissie, die, met de 
indiening van dit plan, ae kroon gezet heeft op haren 
twaalfjarigen arbeid, zal, naar  wij  'meenen, nu wel naar 
de welverdiende rust verlangen, die haar  algemeen zoo 
van harte gegund wordt. n bereide haar  dus een eer-
vollen aftocht, bedanke haar  voor  de vele en gewichtige, 
diensten der  Gemeente bewezen en gooie het over  een 
anderen boeg, want werkelijk het is hoog tijd , dat er  nu 
eindelijk in deze zaak eens iets verstandigs cn aanneme-
lijk s wordt voorgesteld. 

Een belangrij k Rapport . 

Proeven met klinkerwegen, gemaakt volgens de oude 
methode, behoeven niet meer  te worden genomen. Zij  zou-
den in dc Gemeente Wassenaar  onvoldoende uitvallen. Zoo-
lals hierboven werd opgemerkt, kan de bestaande con-
structie zoodanig gewijzigd worden, dat de mogelijkheid 
bestaat een klinkerweg te verkrijgen welke aan de eischen 
van een modernen verkeersweg voldoet. Bij  van 

r  (zie "  No.  van  Janu-
ari  verzocht het h Bestuur  van den A. N. 
W . B., Toeristenbond voor  Nederland, op advies onzer 
Commissie, aan zijn Excellentie den r  van Water-
staat om, enkel proeven met klinkerwegen tc nemen, waar-
bij  dc voegen met een teerprocédé zouden worden gevuld. 
Op dit request werd gunstig beschikt cn tot het nemen 
van proeven, als waren voorgesteld, werd door  het -
terie van Waterstaat, de noodige last verstrekt. Omtrent 
den uitslag dier  proeven is nog niets bekend. Echter  heeft 
dc ervaring, elders opgedaan, onze Commissie dc over-
tuiging geschonken, dat voor  Uwe Gemeente een goede 
klinkerweg naar  alle waarschijnlijkhei d te verkrijgen is door 
dezen te fundeeren op één vlijlaag, waarop aan te brengen 
een laagje scherp zand ter  dikte van  a , waarop 
de klinker  zal worden gestraat. e weg wordt verder  in-
gewasschen met scherp zand cn na cenigen tij d gelegen 
te hebben, bestreken met warme watervrij e kooltcer, zon-
der bijvoeging van teermastick, waarover  een laagje grind-
zand wordt uitgestrooid. e laatste bewerking zoo noodig 
na enkele malen tc herhalen. Zooals een klinkerbestratin g 
te t ons leerde, geeft de vlijlaag als fundeering 
een mooi en strak oppervlak, zonder  de vele kleine kuilen 
cn zonken welke andere klinkerwegen steeds vertoonen. 

r  het teren en bestrooien met grindzand krijg t de klin -
weg als het ware een beschermend cn stroef dekkleed, dat 
den steen bedekt en de voeg waterdicht afsluit, waar-
door  ook bevriezen en opdooien voorkomen wordt. Een 
dusdanige klinkerweg rijd t veel aangenamer en wordt veel 

minder  door  het verkeer  aangegrepen dan een klinkerweg 
van gewone constructie. 

t het vervoer  op zulk een klinkerweg bijzonder  veel 
leven zoude maken, wordt te t niet ondervonden. 

r  enkele wegenbouwers wordt tegenwoordig de klin -
ker zoodanig gelegd, dat dc langsvocgen een hoek van 

 graden maken met de as van den weg. t voordeel 
daarvan zoude zijn, dat de weg sterker  is, minder  geruisch 
maakt, en aangenamer rijd t dan bij  dc gewone wijze van be-
strating. Om dc twee laatstgenoemde .redenen wordt ook wel 
het keperverband toegepast. n de bedoelde voordeden 
aanwezig zijn, dan is dit in elk geval in zulk een geringe ma-
te, dat onze Commissie daarin geen aanleiding vindt tot het 
voorstellen van eene andere wijze van bestraten dan de ge-
bruikelijke , d. i. met de langsvocgen loodrecht op de as 
van den weg. 

n verband met de bestaande bestrating te Wassenaar 
eischt de door  ons voorgestelde klinkerweg de navolgen-
de werkzaamheden: 

g per . 
t opnemen der  bestaande  vlijlagen f
t . uitdiepen der  bestaande inkas-
sing en het wegvoeren van overtolligen 
grond en materialen ..
t leggen en inwasschen vian een vlij -
laag van oude klinker s ,.
t aanbrengen van een laag scherp zand 

dik  a . ,,
t aanbrengen van een nieuwe bestra-
ting van Waalklinker s met het inwas-
schen daarvan ,,
t teren en bestrooien met grindzand 
(istc maal) ,. 6.— 
. . voor  dc tweede maal ,.

Totaal 
Zegge 

f



Naar aanleiding van 't bovenstaande geeft onze Commis-
sie U in overweging een proef te nemen met een klinker -
weg van constructie als voren aangegeven ter  lengte van 

1 . 2.). e raming daarvan bedraagt  f
= f

Bij  het maken heeft men vooral daarop te letten, dat 
de inkassing niet meer  wordt uitgegraven dan hoog noodig 
is, dus dat de ondergrond zoo vast mogelijk blijft , en dat 
dc vlijlaag reeds nauwkeurig bet profiel moet vertoonen 
van den weg. 

t deze weg voldoen, dan is dc hier  te nemen proef 
niet alleen zeer  in het belang der  gemeente, maar  is ook 
van groote beteekenis voor  de uitgebreide baksteenindus-
tri e van ons land. Er  is o. i. dan ook alle reden om de 
Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten te ver-
zoeken bovenomschreven proef te steunen, door  daarvoor 
gratis de benoodigdc klinker s beschikbaar  tc stellen. n 
heeft dan tevens de zekerheid, dat de proef niet zal mis-
lukken door  een onvoldoende hoedanigheid der  klinkers, 
waarover  t egenwoordig veel geklaagd wordt. e kosten 
worden daardoor  voor  Uwe Gemeente teruggebracht op 
rond f  Onze Commissie is bereid ter  zake de noodige 
onderhandelingen tc voeren met evengenoemde vereeniging. 

r  het Uwe Gemeente en ook Onze Commissie te 
doen is om Uwe Gemeente aan een goed en niet duur  we-
gennet te helpen, stellen wij  U voor, bovendien nog de 
navolgende proef tc nemen: 

Op een weinig druk gedeelte van den weg blijven de beide 
vlijlagen, waaruit de weg thans bestaat, behouden. e weg 
wordt alleen verbeterd door  het ophalen van zonken. -
na wordt de wteg goed schoon geveegd cn bestreken met 
warme watervriji e kooltcer, vermengd met teermastick waar-
over  grindzand wordt gfestrooid. e bewerking wordt zoo 
ncodig enkele malen herhaald. Wij  gelooven niet dat deze 
bewerking den bestaanden weg voldoende zal versterken, 
maar  het nemen dezer  proef wordt door  onze Commissie 
noodig en nuttig geacht, omdat deze verbetering wellicht 
voldoende zoude kunnen blijken voor  enkele m i n d er 
d r u k k e gedee l t en van den weg, waardoor  een groo-
te bezuiniging zoude worden verkregen. 

Onze Commissie biedt U hierbij  aan om deze proef lop 
hare kosten te doen geschieden. 

Wanneer  de door  onze Commissie aangeraden proeven 
worden genomen, dan zijn daardoor  vastgelegd de navol-
gende bedragen: 

t maken van . stcenslagweg f
t maken van . tecrstecnslagweg „
t maken van 2 . klinkerweg „

(Onder  aanname dat de klinker s gratis worden 
\ erkregen). 

Totaal 
bost van onvoorziene uitgaven 

f

Eindsom f

n de klinker s niet gratis worden verkregen, dan 
moet het daarvoor  benoodigdc bedrag ad f — worden 
bestreden uit den post van onvoorziene uitgaven, welke zoo-
doende wordt teruggebracht tot — . n dat geval zal 
het wenschelijk zijn de verschillende proefvakken kleiner 
te maken, zoodat men kan beschikken over  een post van 
onvoorziene uitgaven van minstens  Vooral bij  proef-
nemingen is het noodig over  een ruim bedrag te kunnen 
beschikken, ten einde tijdens de uitvoering nog de noodige 
wijzigingen dcsverlangd te kunnen aanbrengen. 

' )nze Commissie vermeent U hiermede zoodanig te heb-
ben ingelicht, dat U een zelfstandig oordeel kunt vormen 
over  dc beste middelen welke leiden kunnen tot een oordeel-
kundige verbetering van het wegennet in Uwe Gemeente. 

Tot verdere mondelinge of schriftelijk e inlichtingen, wan-

neer  deze verlangd mochten worden, verklaart onze Com-
missie zich gaarne bereid. 

's-Gravenhage, Augustus

e Wegen-Commissie van den 

A. N. W. B., 

(w. g.) . C. , Voorzitter . 

„, . A. C. V A N , . 

„  A. E. , 

Secretaris en . 

J Vereenigingen . J 

T E N V A N N 

BON  VA N E . 
G van  Juni  voormiddag

uur in American l te Amsterdam. 

Na installatie van den heer  A. t Jr. als nieuw lid 
van den Bond, en na voorlezing der  notulen van de vorige 
vergadering, komen aan de orde verschillende ingekomen 
stukken waaronder: 

e rapporten van de Permanente prijsvraag-commissie 
over  de prijsvraag voor  een stadion tc Amsterdam. 

e heer  Berlage wenscht naar  aanleiding van die rap-
porten eene opmerking te maken. j  betreurt het gerezen 
conflict dat rniqt betrekking tot het programma van die 
prijsvraa g is gerezen cn erkent, dat dc jur y een fout be-
ging door  het passeeren van de P. P. C. Noehthans meende 
de jur y gehandeld te hebben in 't belang van het vak en 
de vakgenooten, door  eenige afwijkingen van de Algemeena 

n in het programma toe tc staan, waar  de jur y 
reeds zeer  veel moeite had gehad het gros der  bepalingen 
van de A. . in het programma te doen opnemen. Zij 
was bovendien van oordeel, dat de getroffen regeling om-
trent de keuze van het uit te voeren ontwerp niet ongun-
stiger  voor  de mededingers was dan zooals die in dc A. . 
is vastgesteld. 

j  zou echter  gaarne een principieele beslissing geno-
men willen zien omtrent dc verhouding van een jur y tegen-
over  de A. . en de P. P. C , waar  het geldt de samenstel-
ling van een prij s vraagprogramma, en mfeent dat, indien 
alleen de P. P. C. over  den uitleg van de A. . heeft 
te oordeelen, deze ook de verantwoordelijkheid voor  de met 
hare voorlichting tot stand gekomen programma's zal moe-
ten dragen. 

e heer  Van Goor zegt, dat hij  met den heer  Berlage 
de gerezen moeilijkheden betreurt en met genoegen con-
stateerd, dat door  hem wordt erkend, dat de jur y niet 
juist handelde door  het passeeren van de P. P. C. j  legt 
er  echter  den nadruk op dat het niet eene persoonlijke 
gevoeligheid der  P. P. C. is, die haar  tot haar  afkeurende 
adviezen leidde, doch de overtuiging dat het noodig is 
in het belang van vak en vakgenooten de eenmaal door 
de organisatie vastgestelde regelingen te eerbiedigen. n 
casu hebben wij  te doen met de A. . en het door  de 
constitueerende Vereenigingen in 't leven geroepen orgaan, 
om de naleving daarvan te verzekeren: de P. P. C.J en 
nu moet de P. P. C. tot haar  leedwezen constateeren 
dat bij  een aantal architecten en daaronder  sommigen der 
vooraanstaanden teen streven bestaat om niet alleen de 
verdediging dier  regelen tegenover  prijsvraaguitschrijver s na 
te laten doch zelfs behulpzaam te zijn om met miskenning 
van den geest der  regelen de bepalingen ervan te ontdui-
ken. e gepaard gaat een meer  of minder  positieve 
ontkenning van de bevoegdheid der  P. P. C. tot oordeelen 
in deze materie namens de constitueerende Vereenigingen. 

t bedrij f leidt natuurlij k tot verzwakking der  positie 
van d'en architect in het algemeen tegenover  den prijsvraag-
uitschrijver  die niet nalaat daarvan gebruik te maken. 

e heer  Van der  Pek meent dat het noodig is dat de con-
stitueerende Vereenigingen bepalen dat geen prijsvraag door 
haar  wordt goedgekeurd die niet is gecontrasigneerd door 
de P. P. C. j  maakt daarvan een voorstel. 

e heer  Cuypers zegt, er  is verschil van opvatting tus-
schen het publiek en de architecten omtrent prijsvragen, 
en nu is het noodig dat de door  de architecten opgestelde 
regelen met veel omzichtigheid worden ingevoerd om het, 
prij s vraag wezen niet te schaden. t zal dus noodig zijn 
hier  en daar  naar  de omstandigheden te plooien. 

j  acht dc tusschenkemst der  P. P. C. in alle gevallen niet 
ncodig en vindt er  zelfs iets kleineercnds in, indien de 
architecten, die na intieme besprekingen met een prijsvraag-
uitschrijver  oen programma hebben opgesteld, zouden moe-
ten gaan vragen aan de P. P. C'. of de zaak nu wel 
in orde is. 

e heer  Van Goor antwoordt den heer  Cuypers dat; 
indien het verschil van opvatting tusschen publiek cn ar-' 
chitecten omtrent prijsvragen niet bestond, het ook niet 
noodig zou zijn geweest de regelen op te stellen. t is 
juist om aan. dc misbruiken cn onregelmatigheden die het 
gevolg van dat verschil in opatting waren een einde te 
maken, dat dc vereenigingen besloten dc rechten en ver-
plichtingen van 'prijsvraaguitschrijvers , mededingers en jur y 
te codificceren en bindend tc Verklaren voor  hare leden., 
En om een vaste jurisprudenti e te verkrijgen met betrek-
king tot de toepassing der  A. . werd de P. P. C. ingesteld. 

t is daarom niet toelaatbaar, dat elk architect die zich 
belast met het samenstellen van een prijsvraagprogramma 
de A. . op eigen houtje interpreteert. Aan de P. P. C. 
is een ruime 'be voegheid toegekend om afwijkingen van 
de A. . toe te laten en er  is nog niet gebleken dat de 
P. P. G. niet met de noodige tact van die bevoegdheid 
gebruik maakte. t ligt dus op den weg van architec-
ten die meenen dat bij  de samenstelling van een prijs-
vraagprogramma van de regelen afgeweken moet worden, 
daarover  met de P. P. C. te overleggen. Spreker  kan niet 
inzien, dat daarin voor  eenig architect iets kleineercnds 
zou zijn gelegen. 

n kleineert een architect wel zichzelf, zijn vak-
genooten en zijne vakorganisatie, indien hij  het publiek be-
hulpzaam is de regelingen en wetten die zijne vereeniging 
vaststelde te negeeren of te ontduiken. 

e heer  Van der  Pek stelt nu de volgende motie voor: 
e vier  constitueerende vereenigingen nemen in de al-

gemeene n op, dat geen prijsvraag als geldig worde 
erkend, tenzij  fcjj  is goedgekeurd en gecontrasigneerd door 
de P. P. C." 

e heer  Cuypers stemt toe dat dit voorstel zeer  radicaal 
is, maar  betwijfelt ofi het prijsvragenstelsel daarbij  zal wel 
varen. j  meent, dat er  vrijhei d moet bestaan om van de 
prijsvraagregclen af te wijken, indien zulks gewenscht blijkt ; 
anders zal men het uitschrijven van prijsvragen zoo goed 
als onmogelijk maken. 

e heer  Van der  Pek voert hiertegen aan, dat dc consti-
tueerende vereenigingen de P. P. C. kunnen machtigen op 
weinig ingrijpende punten toegevend te zijn. j  kan niet 
inzien dat wij  oen onwelwillende houding aannemen ten op-
zichte van de prijsvraaguitschrijvers , als wij  de behartiging 
van onze belangen in handen stellen van de P. P. C. 

e heer  Van Goor merkt den heer  Cuypers op, dat de vrij -
heid om van de Algemeene n af te wijken bestaat 
en leest het desbetreffende artikel uit de regelen voor. 

j  voegt daar  echter  aan toe, dat dc bevoegdheid die af-
wijkingen toe te staan, niet aan elk architect is toegestaan 
dcch door  de constitueerende vereenigingen is toevertrouwd 

aan de P. P. C. Wanneer  daaraan niet wordt vastgehouden, 
heeft de P. P. C. geen reden van bestaan en kan zij  ge-
voegelijk verdwijnen. 

e heer e Jongh zegt met genoegen van den heer  Ber-
lage gehoord te hebben, dat hij  tegen eenige bepalingen in 
het prijsvraagprogramma voor  het stadion heeft geprotes-
teerd. Waar techter  zijn beide n met de ge-
maakte bepalingen genoegen namen, mieent hij  tc mogen 
constateeren, dat ook in deze duidelij k blijk t dat in onze 
kringen nog geen juist begrip omtrent organisatie bestaat. 

n ligt dc oorzaak van alle moeilijkheden en zoolangi 
in 'deze wanbegrippen geen klaarheid is gekomen, zullen 
alle voorschriften en bepalingen nutteloos blijken . 

(Word t ve rvo lgd .) 

( P r i j s v r a g e n . J 

A E T . 

N

r  het Genootschap „Architectur a ct Amicitia "  wor-
den de navolgende studie-prijsvragen uitgeschreven: 

. 

. P V A N E E N S VOO  E E N E 
E . 

t bouwterrein heeft den vorm en de afmetingen als 
op de situatie is aangegeven; het ligt met een der  korte 
zijden aan een ruim plein cn met de rechthoekig daarop 
staande lange zijde aan eene straat van . breedte; 
de beide andere zijden zijn ingebouwd. 

t gebouw moet op dit terrein vrijstaande zijn ont-
worpen, met dien verstande dat geen deel der  gevels aan 
de beide ingebouwde zijden de terreingrenzen dichter  dan 
8 . naderen mag; aan de plein- en dc straatzijde moet 
de verkegen open ruimt e bij  A. en B. door  een muur of 
hek op steenen voeting, waarin de vereischte poortope-
ningen, zijn afgesloten. Terugbouw binnen dc aangegeven 
rooilijne n is toegestaan. Voor  uitbouwen, trappen, e. d. mag 
de grenslijn aan de pleinzijde tot ten hoogste . wor-
den overschreden. 

t gebouw bestaat uit: 
a. Souterrain, b. Parterre-verdieping gelegen p.m.
. boven de straat, c. , cl. Boven- en 

zolderverdiepingen. t inbrengen van tusschenverdiepin-
gen ten behoeve van ondergeschikte vertrekken is toe-
gelaten. 



t gebouw moet de volgende ruimt e bevatten: 
S o u s t er  r a in. 
a. Yerwarmingskelder. 
b. Brandstoffcnkeldcrs. 
c. Archiefruimte , , met afzonderlijke berg-

vuimte 4̂ . en de werkplaats voor  den boekbin-
der, i 2 . e archiefruimt e moet in verbinding staan 
met de na te noemen „Algemeene Secretarie." 

d. n a . , bijkeuken 2 . , dienkamer
2 . door  een trap cn drie spijzenliften verbonden met 

de dienkamer bij  de feestzaal, hierna te noemen; voorts 
provisiekamer en wijnkelder. 

e. Bergplaats voor  p. m.  fietsen. 
f. Bergplaatsen voor  verschillende doeleinden. 
P a r t e r r e - v e r d i e p i n g . 
a. e hoofdvestibule met tochtportaal en portiers-

loge. 
b. e hoofdtrap uit de hoofdvestibule naar 

de hoofd-verdieping. 
c. G r o ep B u r ge 1 ij  k e S t a nd en B e v o l k i n g, waar-

in op te nemen: 
l voor  het bevolkingsbureau :

! - 2 . , met on-
geveer  loketten welke in verbinding staan met een ruime 
wachthal voor  het publiek. 

 Zes bureaux, elk ^ 2 . 
r  voor  den wethouder, 2 . , met aan-

grenzende wachtkamer, toilet en W. C. 
 Bureau voor  den hoofdambtenaar 2 . , nabij 

 gelegen. 
 Archief 2 . 

d. e bureaux voor  verkiezingen, elk ^ 2 . met 
depót : dit laatste kan in het souterrein zijn 
gelegen. 

e. Twee trouwzalen, tevens vergaderzalen, gelegen na-
bij  de hoofdvestibule, elk 2 . , met bijbehoorende 
wachtkamers, tevens vergaderkamers, elk 2 . 

f. G r o ep B e l a s t i n g e n, waarin op te nemen: 
 Bctalingsburcau voor  belastingen 2 . met

loketten, welke in verbinding zijn met een ruime wachthal 
voor  het publiek. e wachthal kan, mits voldoende ruim-
te biedend, tevens dienen als wachthal voor  het Bevol-
kingsbureau onder  c. genoemd, en als wachthal voor  het 
bureau van inschrijvin g hierna onder  j te noemen). 

 Twee bureaux, elk 2 . 
g. G r o ep e Zaken, waarin op te nemen: 

e bij  elkander  liggende zalen, nl. een wacht-
zaal, een lotingzaal en een keuringzaal; hiertoe kunnen 
dienen drie der  onder  e. genoemde lokalen. 

n verbinding met de keuringzaal een kamer voor 
den dokter  en een donkere kamer. 

 Btureau voor  den hoofdambtenaar 2 . 
, + 2 . grenzend aan

 en  kunnen ook op dc bovenverdieping zijn gelegen. 
h. Pensioen-bureau, omvattende een bureau voor  den 

hoofdambtenaar, 2 . , en een klerkenbureau,
2 . ; deze vertrekken kunnen ook op dc bovenverdieping 

zijn gelegen. 
j . G r o ep Onderwi js , waarin op te nemen: 

 Bureau voor  inschrijvin g van leerlingen, 2 . 
met  loketten welke in verbinding zijn met een wachthal 
voor  het publiek (zie aanteekening onder  f.) 

 Archief, 2 . in .onmiddellijke verbinding met
r  voor  den wethouder. 2 . met aangren-

zende wachtkamer, toilet en W.C. 

 Bureau voor  den hoofdambtenaar 2 . , nabij 
 gelegen. 

, 2 . grenzend aan  en
kunnen ook op de bovenverdieping zijn gelegen. 

k. Politiepost, bestaande uit wachtkamer voor  agen-

ten, kamer voor  den inspecteur, kamer voor  den hoofd-
agent, en éen cachot. 

1. Telefoon-centrale, 2 . 
. 

a. Traphal en groote vestibule met ruime garderobes 
aangrenzende toiletkamers en W.C.'s, en twee boden-
kamers. 

b. Feestzaal, minstens 2 . , waarin muzickgalerij  4-
2 . Aansluitende aan de feestzaal een buffetzaal met 

dienkamer, welke laatste in directe verbinding moet zijn 
met de in het sousterrain gelegen dienkamer. 

c. Vergaderzaal voor  Burgemeester  en Wethouders,
2 . met toilet en W.C. 

d. r  voor  den burgemeester, 2 . in de onmid-
dellij k nabijheid van c. 

e. n verbinding met d. een antichambre en een kamer 
voor  den hoofdbode. 

f. Wachtkamer voor  het publiek 2 . 
g. Vertrek voor  een stenograaf. 
h. Trouwzaal > 
j . r  voor  den wethouder, grenzend aan h. 
k. Vergaderzaal 4̂ 2 . 
. l plaats biedend voor  leden, tafel voor  B>. 

en W., tafel voor  0 ambtenaren en tafel voor  stenogra-
fen ; genoemde plaatsen op de plattcgrondteek'ening aan te 
geven. Voorts, al of niet op een galerij  gelegen een publie-
ke tribun e 2 . , een gereserveerde tribun e met
zitplaatsen, en een perstribune met  zitplaatsen met 
lessenaars; de twee eerstgenoemde tribunes elk met af-
zonderlijk e trap; een der  twee trappen kan tevens toegang 
geven tot de perstribune. 

m. Antichambre voor  de raadsleden Jr 2 . , in directe 
verbinding met de raadzaal. 

n. l voor  de raadsleden 2 . , als voren. 
p. Bodekamer bij  de raadzaal. 
q. e garderobe voor  dc raadsleden met toilet en 

W.C.'s. 
e zalen b, c. d, h, j , k en 1 moeten zooveel mogelijk 

rond de traphal en de groote vestibule zijn gegroepeerd en 
zoodanig zijn gelegen dat zij  bij  feestelijke gelegenheden 
een samenhangend geheel kunnen vormen. 

r. G r o ep A l g e m e e ne S e c r e t a r i e, waarin op tc 
nemen: 

r  voor  den secretaris 2 . in de nabijheid 
van de burgemeesterskamer. 

 Twee bureaux voor  hoofdambtenaren elk 4- 2 . 
 Bureauruimte 2 . in aansluiting met
 Bureauruimte 2 . welke kan gelegen zijn op 

de verdieping, mits in directe verbinding met
 Schrijfkamers totaal . op dc bovenverdieping 

gelegen en in aansluiting met
s. G r o ep F i n a n c i ë n, waarin op te nemen: 

 Bureau van den gemeente-ontvanger 2 . met 
ruim e kluis. 

 Wachtkamer voor  het publiek met  loketten in ver 
binding met

 Spreekkamer 2 . , grenzende aan
 Bureau 2 . 

e lokalen bij  voorkeur  in gemakkelijk contact met 
het betalingsbureau voor  belastingen, op de parterre-ver 
dieping gelegen. 

r  voor  den Wethouder 2 . met
zende wachtkamer, toilet en W.C. 

 Bureau voor  den hoofdambtenaar 2 . , nabij
gelegen. 

u 2 . , grenzend aan
 Bureau voor  den hoofdinspecteur 2 . 

u 2 . , grenzend aan 8. 
 Bureau voor  den hoofdverificateur 2 . 

 Bureau voor  de verificateurs 2 . , grenzend 
aan

 en  kunnen op de bovenverdieping 
gelegen zijn. 

B o v e n v e r d i e p i n g. 
Behalve de vertrekken welker  ligging op de bovenverdie-

ping facultatief is gesteld en als zoodanig hiervoren zijn aan-
geduid, moeten op die verdieping zijn ontworpen: 

a. Twee wethouderskamers, elk 2 . met voor  elk 
aangrenzend bureau voor  een ambtenaar 2 . , wacht-
kamer, toilet en W.C. 

b. G r o ep , waarin op te nemen: 
 Bureau voor  den hoofdambtenaar  4- 2 . 

n bureau 2 . 
 Acht vertrekken voor  controleurs, elk 2 . 
 Wachtkamer voor  het publiek, in de nabijheid van

c. r 2 . voor  de chefs van afdeelingen. 
d. Twee koffiekamers elk  v o o r het personeel. 
e. Buffet, aansluitend met c. en d., keuken en provisie-

kamer. 
f. Conciërgewoning bestaande uit  kamers,  slaapka-

mers, keuken en W . C ; de woning moet een afzon-
derlijken ingang en trap vanaf de straat hebben; de 
slaapkamers kunnen ook op de zolderverdieping zijn ge-
legen. 

Op de z o l d e r v e r d i e p i ng kunnen een aantal reserve-
vertrekken, benevens bergplaatsen worden ontworpen. 

Voorts zijn in het gebouw op te nemen: 
a. e noodige ingangen, gangen cn trappen ten dienste 

van het publiek en het personeel. 
b. Twee personenliften ten gebruike bij  den groep 

„feest- en vergaderzalen", en twee personenliften vanaf het 
souterrain tot de bovenverdieping. 

c. Boden- of portierskamers bij  alle voor  het publiek 
bestemde buiten-ingangen, en op elke verdieping bij  de 
trappen onder  a. genoemd. 

d. Op elke verdieping, voor  het mannelijk en het vrou-
welijk personeel afzonderlijk , een voldoend aantal garde-
nbes, toiletkamers en W.Cs en ten behoeve van het pu-
bliek op elke verdieping nabij  de bodenkamers, W.Cs. met 
toilet. 

e. Op elke verdieping twee kleine dienstvertrekken of 
bergplaatsen. 

Gevraagd worden de volgende teekeningen: 
a. e plattegronden, de gevels aan plein- en straatzijde 

en twee doorsneden op schaal van  a.
b. Een belangrijk detail van een der  genomde gevels, 

op schaal van  a
c. Een detail van de feestzaal, op schaal van  a

e beahndel'ing der  teekeningen wordt vrijgelaten. Een 
memorie van toelichting moet worden bijgevoegd. 

Als eerste prij s wordt uitgeloofd het diploma van het 
Genootschap met f  als tweede prij s het diploma 
met f

m van inlevering uiterlij k  F e b r u a r i

. P VA N E E N . 

Gevraagd wordt het ontwerp van een watertoren, waar-
van het ijzeren reservoir  een diameter  heeft van , 
bij  eene hoogte van , terwij l de bovenkant van het 
reservoir  ligt op . boven den beganen grond. Tusschen 
tien wand van het reservoir  en den buitenwand van den 
toren moet voldoende loopruimte overblijven, welke door 
een smalle trap met den beganen grond in verbinding is. 

t deze prijsvraag wordt in hoofdzaak de aesthet i-
sch e oplossing van het vraagstuk beoogd. 

Gevraagd worden een aanzichtteckening, één verticale en 
twee horizontale doorsneden, waaruit de samenstelling van 
den toren te zien is, alles op schaal van  a

e teekeningen in potlood en met kleuren opgewerkt. 

Als prij s wordt uitgeloofd het diploma van het Genoot-
schap met f

m van inlevering uiterlij k t

. P V A N E E N . 

Gevraagd het ontwerp van een pianinokast voor  sen 
zeven-octaafs instrument, hoog , breed , 
diep . e kast wordt gedacht in mahoniehout. 

Er wordt gevraagd: een vóór- en een zijaanzicht van de 
pianinokast op de schaal van  a.  een perspectief-schets 
in kleur  en enkele details op ware grootte. 

Al s prij s wordt uitgeloofd het diploma van het Genoot-
schap met f

m van inlevering uiterlij k  N o v e m b er

. P V A N E E N S T E E N EN . 

Gevraagd het ontwerp van oen steenen trap voor  de 
vestibule van een kantoor-gebouw en de verschillende.ver-
diepingen van dit gebouw met elkaar  in verband brengend. 

e trapruimt e is groot . en heeft aan twee tegen-
overliggende zijden een doorgang, correspondeerende met 
een vóórportaal en een gang. e trapruimt e ligt aan ééne 
zijde aan een binnenplaats, waarvan licht verkregen kan wor-
den en heeft bovendien bovenlicht. e hoogte van den 
begane-grond is . 

t materiaal is baksteen en gehouwen steen voor  den 
trapopbouw en gesmeed ijzer  voor  de leuningen, terwij l 
de behandeling der  wanden wordt vrijgelaten. 

Gevraagd wordt: twee doorsneden over  de trapruimt e 
(de trap van beg.-grond tot eerste verdieping is voldoende) 
op dc schaal van  a  een toelichtende perspectiefschets 
in kleur  en eenige details op ware grootte. 

Als prij s wordt uitgeloofd het diploma van het Genoot-
schap met f

m van inlevering uiterlij k r

V. P V A N E E N . 

Gevraagd wordt een kantoor-kalender, bestaande uit schild 
met  losse maandbladen. 

e grootste afmeting van bet schild mag . niet te 
boven gaan. e ontwerper  wordt vri j  gelaten den kalender 
in de hoogte of in de breedte te ontwerpen. e  losse 
maandbalden moeten geheel typografisch uitgevoerd kunnen 
worden .terwij l d/e versiering van het schild geschikt moet 
zijn om mechanisch gereproduceerd te worden. 

e tekst op het schild zal zijn r
t geheel moet in één kleur  (behalve de papierkleur) 

uitgevoerd worden. 
t doel van deze prijsvraag is het verkrijgen van ont-

werpen, die eventueel goedkoop uitgevoerd zouden kunnen 
worden, maar  die door  juiste indceling, groote duidelijkheid , 
en welbegrepen versiering nochtans een schoon geheel 
vormen. 

e ontwerpen moeten op ware grootte zijn, echter  is 
het leveren van één maandblad voldoende, mits dat in-
deeling etc. daarop duidelij k staat aangegeven. 

Als prij s wordt uitgeloofd het diploma van het Genoot-
schap met f

m van inlevering uiterlij k  N o v e m b er
A 1 ge m e ene B e p a 1 i n g e n. 
i° . Tot de mededinging worden toegelaten alle leden 

van het Genootschap „Architectur a et Amicitia" . 
 Elke inzending moet vergezeld gaan van een geslo-

ten enveloppe, waarin naambrief, benevens de verklaring : 
e inzender  van het motto verklaart , dat dit ont-

werp zijn geestelijk eigendom is, en de teekeningen door 
hem zelf zijn gemaakt." 

Op de buitenzijde dezer  enveloppe moet een correspon-
dentie-adres vermeld staan cn het motto (geen getee-
k e nd kenmerk), dat tevens op alle stukken tot de in-
zending behoorende, moet voorkomen. e naam van den 
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E &  V A N . 
 Nassaukade 504, Telef. 1258. . 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en liegrootingen gratis. 

ontwerper mag op de teekeningen en bijgevoegde stukken 
niet vermeld zijn. 

3°. e Jury van deze prijsvragen bestaat uit de : 
. P. Berlage Nzn., . W. d . Paul J. de Jongh, 

C. YV. Nijhof f en J. E. van der  Pek. 
4". n worden uitsluitend schriftelij k gevraagd 

aan de Jury, p.a. den heer G. J. , „Parkzicht" , 
, Amsterdam; zes weken vóór den datum 

van inlevering van Prijsvraag , en twee weken vóór dc 
data van inlevering der  overige prijsvragen, wordt de ge-
legenheid voor  liet vragen van inlichtingen gesloten. c 
vragen worden met de antwoorden gepubliceerd in „Ar -
chitectura" ; uitsluitend de aldus verstrekte inlichtingen wor-
den beschouwd deel uit te maken van het programma. 

5°. Wanneer geen der  inzendingen voor  volledige be-
kronin g kan in aanmerking komen, is de Jury bevoegd de-
beschikbaar  gestelde sommen geheel of ten deele tinder 
de relatief beste ontwerpen te verdeelen. 

69. e inzendingen moeten op de in bovenstaande pro-
grammal vermelde data vrachtvri j  zijn ingekomen aan het 
bureau van het Genootschap „Parkzicht" , , 
Amsterdam. c teekeningen moeten p lat ve rpak t , dus 
niet opgerold, ingezonden worden. 

7°. , welke niet voldoen aan dc bepalingen 
van het programma, of die welke na den gestelden datum 
inkomen, of die waarvan de ontwerper  zich vóór de uit-
spraak van de Jury bekend maakt, komen niet voor be-
oordceling in aanmerking. n teekeningen, welke 
in het  niet zijn gevraagd, zullen buiten be-
schouwing blijven. 

8". All e ontwerpen blijven het eigendom van de inzen-
ders; het Genootschap behoudt zich evenwel het recht voor, 
in overleg met de inzenders, de ontwerpen waaraan eene 
geldelijke belooning is toegekend te publiceeren in het 
weekblad „Architectura "  of het Plaatwerk e Architect" , 
zonder  daarvoor  eenige meerdere vergoeding schuldig te zijn. 

e inzendingen worden vanaf den dag der  inzending 
tot den dag der  terugzending verzekerd tegen brand- en 
andere schade, voor  eene som gelijk aan het bedrag van 
den eersten prij s bij  elke prijsvraag uitgeloofd. 

. Gedurende drie maanden na de openbaarmaking 
van de uitspraak der  Jury zullen alle inzendingen voor 
expositie ter  beschikking van het Genootschap blijven; na 
dien termij n worden de inzendingen vrachtvri j  aan de cor-
respondentie-adressen terug gezonden. 

n" . e Jury zal haar  uitspraak in een uit te brengen 
rapport motiveeren, en, voor  zoover  mogelijk, over  alle, 
doch in elk geval over de ontwerpen der  laatste schifting, 
meer  gedetailleerde beschouwingen leveren; het rapport zal 
bij  de tentoonstelling der  ontwerpen worden gepubliceerd. 

Na de uitspraak der  Jury zal door  haar de naambrief, 
behoorende bij  het eerstbekroonde ontwerp, worden geopend. 
Voor het openen van de naambrieven der  overige oor 
onderscheiding in aanmerking gekomen ontwerpen, wordt 
de toestemming van de inzenders vereischt. 

L e e s t a f e l . ï 
G  No. 43. A f d e e l i n g U t r e c h t van 

de j  t. b. d. B. Vergadering van 8 October

s fii r  Stadtewesen te . Arbeiderswijken in de groote 
steden, door W. F. C. Schaap (slot) met afbeeldingen. 

s National S. Africa n  te Groote Schuur, door J. C. 
, met afbeelding. 

d van N e d. A r c h i t e c t e n . Behandeling van het t 
der  Fusie-commissie in de vergadering op  Juni

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R - P -

.TIM MAN. „ D E A T L A S" . 
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. J. , Amsterdam. 

t 109-111. — Teler. 1037. — P.O. Box 381. 
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a.  A. T R E S T O R F F
.  Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 
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, 
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Adres voor de Administratie : 
n 65, 's-Gravenhage. 

S per  jaar  Jan.— ) voor 
het binnenland

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee 
termijnen, elk groot /  waarover op 

 Apri l en  October  van het abonnementsjaar 
 Jan.— ) wordt beschikt. 

Voor  België . . 

Voor de overige landen der Tnie, 
met inbegrip van ë en 
Zuid-Afrik a 1 J | »

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
vooruitbetaling: met plaat f

, idem, zonder  plaat »

-=> s »
o 3 

N van  tot en met  regels . . . >
het bewijsnummer daaronder  begrepen. 

Voor  eiken regel meer »
Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franc© 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentien moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

Een wandelin g doo r 's Gravenhage . 
Slot. (Zie bladz.

Tien tot vijftie n jaren stelt men zich voor, dat de res-
taurati e der  Groote k duren zal. n dien tij d kan 
er  veel en weinig veranderen, daar kan men niets van 
zeggen. e schoonklinkende Fransche spreuk „Gouverner 
c'est prévoir "  wordt wel dikwijls , en dan veelal door 
stuurlui aan den wal, aan de bestuurders der  Gemeente) 
's-Gravenhage voorgehouden, misrekeningen en misgrepen 
vroeger  begaan, worden hun vveleens zwaar  aangerekend, 
maar men moet, gelooven wij , bestuurder van een stad 
als de e zijn, om de groote moeilijkheid van 
dat „prévoir "  in alle omstandigheden te gevoelen. n 
moeit daarvoor wel ter  dege met een profetischen blik 
begaafd rzijn en ook dan nog kan men zich niet zeker 
achten, nooit eens de dupe tc zullen worden van on-
voorziene omstandigheden, die geboren worden uit hetgeen 
men gewoonlijk een toeval noemt. 

Wanneer men veel met oude gebouwen te doen heeft 
kan zoo iets voorkomen, op oen oogenblik, dat niemand 
er aan denkt. t was bijvoorbeeld onlangs het geval 
met de , waarvan men vri j  algemeen veron-
derstelde, dat zij  in goeden staat verkeerde. 

k zij  de goede zorgen van den met het onderhoud 
belasten architect, zag men daar elk jaar  verbeteringen aan-
brengen. e ramen werden vernieuwd, de gevels hersteld, 
het leiendak geregeld in den besten staat gehouden, maar 
toevallig moest men bij  een iherstelling aan een zijgevel 
tot de ontdekking komen, dat de kapbinten in zoo slech-

ten toestand verkeerden, dat onmiddellij k maatregelen tot 
voorkoming van ongelukken genomen moesten worden. 

n vertelde, dat de kap op instorten stond. t s 
natuurlij k onjuist, want zij  staat nog overeind, maar be-
denkelijk is de toestand in hooge mate en onverantwoor-
delijk zou het geweest zijn, wanneer het kerkbestuur  niet 
het advies van den architect had opgevolgd, om een vol-
ledig onderzoek in te stellen, waarvoor het reusachtig stei-
gerwerk moest worden opgericht, dat thans de geheele 
kerkruimt e vult. t loont de moeite, die steigers te be-
klimmen en eens van dichtbij  de oude constructie te 
bekijken, die verborgen zit tusschen dak en betimmering, 
(maar nu door het gedeeltelijk wegnemen van de laatste 
zichtbaar  geworden is. t is veeltijds een lust oude kap-
constructies van dichtbij  te zien, het versterkt ons meer-
malen in onzen eerbied voor het oude handwerk, dat nog 
niet het beginsel kende, dat alles wat boven de dertig 
voet zat er  minder op aan kwam, maar  vaak meer  zorg 
besteedde aan het zoogenaamd grove timmerwerk, dan wij 
aan het zoogenaamd fijne. n kan er  een voorbeeld 
van zien in het van de kerk door een muur  afgescheiden 
koor, van  tot  tot geschutgieterij  gebruikt en 
thans alleen dienend tot berging van archiefstukken. 

t koor is in een deplorabelen  maar de kap 
schijnt in beter  staal, dan die van de kerk. 

n een oude aanteekening vonden wij  vermeld, dat in 
 dc muurplaat van het koor  geheel vergaan was, zoo-

N B  N N E W  ' 
A M S T  B A . 



dat het koor  niet „buite n perykel van in te vallen "  was. 
Er werd toen besloten de kap „  met de minste kosten" 
door  's s Timmerman te doen herstellen en hij  schijnt 
dit werk goed gedaan te hebben, maar  van herstellingen 
aan de kap der  kerkruimt e vonden wij  verder  niets vermeld. 

Wel is bekend, dat de kerk in  zoowel door  Spaan-
sche als Staatsche soldaten gehavend en tot paardenstal 
gebruikt werd, daarna tot  voor  arsenaal. n laatst-
genoemd paar  werd zij  door  de Gereformeerden in beslag 
genomen, ontruimd van al wat er  zich in bevond; voorzien 
van banken en spreekgestoelte en geheel voor  de gods-
dienstoefening ingericht. e inbeslagneming had plaats op 
 Juli en reeds op  Juli d.a.v. ging Prins s met 

een aanzienlijken hofstoet er  de predikatie aanhooren. n 
moet hieruit opmaken, dat de inrichtin g voor  den eeredienst, 
met groote haast heeft plaats gehad en toen althans de 
tij d heeft ontbroken, om aan gebouw en kap groote her-
stellingen te verrichten. 

r  zou dat wel noodig blijken en het is nu bij  het 
onderzoek duidelij k gebleken, en moet trouwens ieder  bouw-
kundige, die de steigers beklimt, dadelijk blijken, dat men 
jaren geleden reeds den toestand van de kap, als beden-
kelij k en afdoende voorziening eischend, gekend heeft. Niet 
onwaarschijnlij k .heeft men toen reeds ontdekt, dat de 
kapbinten in de muren vergaan waren en die binten opge-
dikt met eiken balken, om ze zoodoende een nieuwe opleg-
ging te geven. t rottingsproces heeft echter  in het hart 
der binten doorgewerkt, zoodat deze voorziening ook thans 
niet meer  betrouwbaar  mag heeten en de kap dus eigen-
lij k gedragen wordt door  de daksparren. r  die dak-
sparren en de muurplaten, waarop zij  rusten, zijn evenmin 
betrouwbaar  en wanneer  men ziet, hoe daaraan en ook 
aan kilkepers, en andere onderdeelen af en toe zoogenaamd 
herstellingen zijn verricht , dan maakt de bewondering, die 
men heeft voor  het oorspronkelijke werk, plaats voor  er-
gernis over  de onverantwoordelijke wijze, waarop op vele 
plaatsen geknoeid is door  den in den goeden ouden tij d 
met (het onderhoud belasten timmerman. t heeft er  wel 
iets van of men de ergste knoeiers in de kap gestuurd 
heeft. r  die oude gebouwen kent in hun samenstelling 
weet wel. dat er  werkelijk van een verval gesproken kan 
worden, wanneer  men het werk van de achttiende eeuw 
met dat van de zeventiende en vroeger  eeuwen vergelijkt , 
maar  de bazen uit den vervaltij d wisten toch in den regel 
nog wel hoe het behoorde; te zwaarder  treft hun daarom 
het verwijt , het nageslacht dergelijke onaangename verras-
singen te hebben bereid, als hier  aan het licht zijn 
gekomen. 

e herstelling zal thans de noodige duizenden kosten 
en het kan ons, bij  het zien van een toestand als hier, niet 
zco erg verwonderen, dat, in tijden toen men zuiniger  moest 
zijn en minder  gevoelde voor  het behoud van oude monumen-
ten in een geval als dit al spoedig tot amotie besloten werd. 

t men daar  thans over  gedacht heeft gelooven wij  niet, 
maar  wel liep eenigen tij d geleden, wij  meenen reeds voor-
dat de onrustbarende ontdekkingen aan de kap gedaan wa-
ren, het gerucht, dat de Ned. . Gemeente de -
terkerk aan dc stad verkoopen wilde. 

e stad kon een deel van het terrein uitstekend gebrui-
ken, om aan de Parkstraat de zeer  gewenschte verbreeding 
te geven en zou overigens nog een flink stuk overhouden 
van hcoge waarde en de Ned. . Gemeente zou uit de 
opbrengst van den verkoop in staat zijn elders een nieuwe 
kerk te bouwen. 

n hoever  dit denkbeeld werkelijk ernstig overwogen is 
weten wij  niet, maar  wel weten wij, dat er  thans geen sprake 
meer  van is, omdat de herstelling nu waarschijnlij k met 

n zal plaats hebben, want men heeft zich ter  goe-
der ure herinnerd, dat de k als monument van 

geschiedenis leen der  merkwaardigste kerkgebouwen van ons 
land is, dat als monument van kunst, als overblijfsel van 
het voormalig St. Vincentiusklooster  verdient bewaard te 
blijven, al kan men dan ook over  de kunstwaarde van mee-
ning verschillen. e kunstwaarde is inderdaad met zoo 
heel groot en daarover  sprekend met een practisch man 
van het vak, ontwikkelde deze een denkbeeld, waarbij  wij, 
ofschoon er  weinig kans op verwezenlijking bestaat, toch 
oven meenden te moeten stilstaan. j  achtte het mogelijk 
de Parkstraat te verbreeden met behoud van het monu-
ment. Wi j  meenden op Amerikaansche wijze, door  de kerk) 
een tiental meters zijwaarts te verplaatsen, maar  dat was 
zijn idéé niet. Wie het gebouw kent, zal weten dat het ruim 
tweeschepig is cn uit drie traveeën bestaat, die hun top-
gevels naar  het Voorhout keeren. Welnu, onze zegsman wil-
de de eerste travee van de Parkstraat af afbreken, daar-
door  zou voor  verbreeding van die straat ruimt e genoeg 
gewonnen zijn, en daarna die travee weder  opbouwen eer 
plaatse waar  nu de kosterswoning staat, terwij l de gevel 
aan de Parkstraat dan afgebroken en weder  opgebouwd 
zou kunnen worden. 

e kosterswoning zou plaats moeten maken voor  een 
kleinere, maar  de kerkruimt e zou even groot kunnen blij -
ven, waarschijnlij k zelfs grooter  kunnen worden, dan zij 
nu is, door  er  het koor  weder  bij  te trekken. 

t denkbeeld is werkelijk niet zoo heel erg fantas-
tisch; groote technische moeilijkheden zou het ten minste 
niet opleveren en uit- en inwendig zou de verandering 
zoo weinig opvallend kunnen zijn, dat een volgend ge-
slacht er  wellicht niet meer  aan denken zou, dat de tot-
stand ooit anders geweest was. e drie topgevels aan 
het Voorhout, die het algemeen bekend stadsgezicht op zoo 
gelukkige wijze beheerschen zouden behouden blijven en 
ook het front aan de Parkstraat, dat hoe eenvoudig ook, 
op den hoek van die straat zulk een goed effect maakt. 

r  zoo er  al geen technische bezwaren bestaan, ge-
moedsbezwaren, kan men tegen een oplossing als hier  voor-
gesteld altij d inbrengen en van de zijde dergenen, die nu 
eenmaal de meening zijn toegedaan, dat men aan een mo-
nument niets mag veranderen zou ongetwijfeld over  een 
dergelijk plan een storm van verontwaardiging losbreken. 

r  als nu de eischen van het verkeer  esns zoo dringend 
worden, dat de verbreeding van de Parkstraat op dit punt 
een onafwijsbare noodzakelijkheid wordt, wat dan? n zul-
len wij  wel weer  verder  zien, zeggen degenen, die niet 
gewoon zijn verder  te zien, dan hun neus lang is, doch 
laat hen eens tegenspreken als zij  kunnen, dat niet reeds 
thans de kloosterkerk nu en dan blijk t een sta-in-den-weg te 
zijn. 

Gedeeltelijk is de onoordeelkundige aanleg van de Park 
straat hieraan schuld, maar  voor  een ander  deel zijn het 
ongetwijfeld de onvoorziene omstandigheden van vroeger. 

t breede deel van de Parkstraat heeft goede ver 
houdingen, zij  kon mooi zijn als er  niet zulke leelijke hui-
zen stonden, 'maar  dat wordt gaandeweg wel beter, al> 
wij  maar  geduld hebben. 

Geduld hebben leert de e wandelaar  wel, waai 
zoo in overvloed gelegenheid is, op te merken, dat stads-
verbeteringen nu eenmaal slechts langzaam tot stand ko-
men. e overgang van het oude tot het nieuwe, maakt 
sommige buurten nu niet bepaald mooi. Wandelt men de 
Parkstraat uit en vervolgt men zijn weg linksom lang-
de e den bereikt men spoedig het oude Schc 
veningscho veer  een zeer  schilderachtig buurtj e maar  in het 
geheel niet meer  passend in het centrum der . 
Gaat men een honderdtal schreden verder, dan komt men 
op den n Wal waar  de e Stallen staan en 
enkele weken geleden kon men daartegenover  een panr 
plekken woesten, ofschoon geenszins maagdelijken grond. 

ontwaren, .omzoomd door  eenige bouwvallige huizen en ver-
der door  onooglijke hekjes, muurtjes, zij- en achtergevels, 
een rommel in een woord, die men gemeend heeft aan 't 
oog te moeten onttrekken. 

r  hoe? Op een wijze, die een lid van t 
ten doode toe moet ergeren. e witgeverfde schut-
tingieai steken cirkelvormige schijven uit en achter  die schij-
ven, om den andere vlaggetjes, een allergekst samenstel 
in den stijl van Blanus. n dacht dan ook, dat 
achter  ide schuttingen spellen en draaimolens zouden ver-
rijzen, maar  het blijkt , dat men hier  met een reclame-
onderneming te doen heeft. t wit maakt al'  plaats voor 
kleurige annonces, het oppervlak is groot en dc opbrengst 
zeker  wel de moeite waard. r  hoelang zullen wij  met 
die fraaiigheid opgescheept zitten. e terreinen zijn, mee-
nen wij, (bestemd voor  gebouwen voor  de e van 
Post en Telegraaf, maar  over  hoeveel tij d zal men daar-
aan beginnen? Wij  weten het niet maar  achten de veron-
derstelling niet (gewaagd, dat die schuttingen een paar  ja-
pren lang jen haar  kleurenpracht een ergernis voor  den 
voorbijganger  zullen izijn. 

En in die jaren vallen onze nationale feesten, valt de 
opening van het Vredespaleis, waarbij  men hoog bezoek 
en groot vreemdelingenbczoek verwacht. 

Nu kan het ons wel niet heel veel schelen, wat de 
vreemdelingen van ons denken, zelfs hooggeplaatste, maar 
cm het hen op zoo brutale wijs te toonen gaat toch wel 
wat ver. 

5 Vereenigingen . J 

E G T E . 

n de  October  j.1. gehouden vergadering van den 
Frieschen Bouwkring werden allereerst huishoudelijke zaken 
afgedaan. Na een welkomstwoord van den Voorzitter , den 
heer . Feddema, werden uitgebracht de jaarverslagen 
van den secretaris en Van den penningmeester. Uit het 
jaarverslag bleek o.a., dat het aantal leden van  tot 

 terugging. 
t het oog op den toestand der  financiën werd besloten 

het jaarverslag niet te drukken. 
e rekening sloot met een tekort van f  daar  de 

ontvangsten bedroegen  en de uitgaven f
t tekort is gedeeltelijk veroorzaakt, doordat het vorige 

boekjaar  niet met een klein batig saldo sloot, maar  met 
een tekort ;vlan ruim f n verband met dezen toestand 
stelde de penningmeester  voor, de gratis-foto aan de leden 
dit jaar  niet uit te reiken, maar  ze hun te verstrekken tegen 
den kostenden prijs . Aldus werd besloten. 

Een commissie, bestaande uit dte heeren , a 
en Fransen, zag in de pauize de rekening na en bevond die 
in volkomen orde, waarna de penningmeester  werd gede-
chargeerd. 

Tot lid van het bestuur  werd in de plaats van den heer 
Feddema niet herkiesbaar) gekozen de heer . . Faber, 
die de benoeming aannam. Tot Voorzitter  werd vervolgens 
gekozen de heer  G. C. , die zich daartoe bereid 
verklaarde. 

d werd, dat als sprekers zullen optreden de 
heeren S. , over  oud-Bolsward, en G. J. Veenstra 
(onderwerp nader  aan te geven). 

e Voorzitter  wekte den leden op ook eens met een of 
ander  onderwerp voor  den dag te komen en de vragenbus 
te gedenken, die vroeger  aanleiding kon geven voor  be-
langwekkende gedachtenwisselingcn. 

t leedwezen werd geconstateerd, dat de Bouwkring 
niet is uitgenoodigd ter  vergadering, gehouden ondervoor-
zitterschap van den burgemeester, en waarin de plannen 
voor  een in  tc houden tentoonstelling zijn besproken. 

t ingenomenheid werd geconstateerd, dat op dc rijks -
begrooting van  f  was uitgetrokken voor  de 

e Technische School te n en een be-
drag van f  voor  de volgende jaren. 

Aan den raad der  gemeente is een adres gezonden, waar-
in er  op werd gewezen, dat — naar  men verneemt — bij 
de plannen voor  den bouw van een bad- en' zweminrichting 
te n dc r  architecten gepasseerd zou-
den worden en verzocht wordt aan het subsidie van f
de bepaling te verbinden, dat alsnog de r  ar-
chitecten in de gelegenheid worden gesteld tc kunnen too-
nen, wat zij  vermogen, of door  't uitschrijven van een prijs-
vraag allen te laten mededingen. 

Na de pauze kwam aan de orde het plan der  reorganisatie 
van de ereeniginvg, met het doel, het aantal belangstellen-
den in de vereeniging te vergrooten. n een vorige verga-
dering was het bestuur  opgedragen, 'de reorganisatie voor  te 
bereiden. t bestuur  stelt nu voor  nadere aansluiting te 
zoeken met de patroonsvakvercenigingen die als corpora-
tie tot „d e Friesche Bouwkring"  kunnen toetreden. 

leder  aangesloten vereeniging wijst één harer  leden aan, 
die in het bestuur  van „d e Friesche Bouwkring"  zitting 
neemt. e afgevaardigde moet lid van „d e Friesche Bouw-
kring "  zijn. 

t aantal bestuursleden moet worden uitgebreid, opdat 
door  de leden van „d e Friesche Bouwkring"  één meer 
wordt [gekozen dan het aantal gekozenen door  dc aangesloten 
vakvereenigingen bedraagt. 

e leden der  aangesloten vakverceniging hebben liet 
recht de gewone vergaderingen van „d e Friesche Bouw-
kring "  bij  te wonen. 

Voor  zoover  zij  echter  niet tevens lid van „d e Friesche 
Bouwkring"  zijn, hebben zij  geen stemrecht. 

r  de aangesloten vereenigingen wordt in de kas van 
„d e Friesche Bouwkring"  een vast bedrag gestort, of de 
contributi e wordt bepaald in verband met het aantal leden 
der vereeniging. ., 

e patroons vak vereenigingen, waarmee samenwerking is 
gezocht zijn die der  aannemers, schilders en stukadoors. 

s is in het vorig jaar  een vergadering met vertegen-
woordigers dier  vasvereenigingen gehouden, waarin men zich 
in beginsel wel voor  samenwerking verklaarde. t bestuur 
van „d e Friesche Bouwkring"  meende echter  tegenover  die 
vereenigingen met een bclijnd voorstel te moeten komen, 
dat reeds door  den Bouwkring zelvcn was goedgekeurd. 
Vandaar  thans het voorstel. 

Na een vri j  uitvoerige duscussie over  den aard en de 
beteekenis der  reorganisatie werd met  tegen  stem 
besloten het beginsel, neergelegd in bovengenoemd voor-
stel, te aanvaarden. 

Vervolgens werden enkele bijzonderheden der  reorgani-
satie nader  besproken. 

Bij l de rondvraag herinnerde de heer  Veenstra aan hetgeen 
te Utrecht was geschied, waar  de gemeenteraad een be-
drag van f  toestond in verband met een betere be-
bouwing van gemeenteterreinen. j  stelde de vraag of hier-
in de richtin g van een commissie van advies voor  de uitgift e 
van gemeenteterreinen voor  bebouwing niet iets gedaan kon 
worden. 

t bestuur  zeide overweging van het denkbeeld toe 
en zou dan met voorstellen in de vergadering komen. 

Alvorens de vergadering te sluiten, dankte de heer  Fed-
dema de vereeniging voor  den steun, dien hij  als bestuurs-
lid steeds mocht ondervinden, waarna de heer l hem 
namens de vereeniging in hartelijk e bewoordingen dank 
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bracht voor  hetgeen de aftredende Voorzitter  gedurende 
zijn -jari g lidmaatschap van het bestuur  in het belang 
der vereeniging had gedaan (applaus). 

Ter vergadering was een verzameling bouwkundige wer-
ken, door  de firm a r  en Schaafsma alhier  ingezon-
den, ter  bezichtiging gesteld. 

e foto's dit jaar  voor  den g uit te geven zijn: het 
poortj e van het voormalige Camminghahuis tc Goutum 
(thans opgesteld op de binnenplaats 'van het m alhier), 
de preekstoel van de kerk te Sexbierum en een schouw 
(in rococostijl) in een woonhuis te . 

J T O T G
. 

N VOO . 

r  het r  is het volgende adres ingediend: 

Amsterdam,  October

Aan den d der  Gemeente Amsterdam. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het -
bestuur  van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, in opdracht van de Algemeene Vergadering der -
schappij, gehouden den  September  j.1. tc , 

dat het wenschelijk is, voor  Uwe Gemeente een alge-
meen uitbreidingsplan, omvattend Uwe geheele Gemeen-
te, vast te stellen, waarbij , zonder  te veel in details te 
treden, aangegeven wordt welke beginselen de uitbreidin g 
Uwer Gemeente moeten behecrschen en op welke wijze 
die beginselen moeten worden toegepast. 

Genoemde Algemeene Vergadering was van oordeel, dat, 
waar  een dergelijk volledig uitbreidingsplan voor  Uwe Ge-
meente nog niet bestaat, de uitbreidingsplannen voor  en-
kele gedeelten niet onder  juiste omstandigheden tot stand 
komen en niet volkomen naar  waarde kunnen worden be-
oordeeld. s het zoo hoogst belangrijk onderling ver-
band dier  plannen is niet voldoende vastgesteld, datgene 
wat genoemd kan worden de grondgedachte van Groot-
Amsterdam, bevattende een goede regeling van het verkeer, 
en het daarbij  bchoorend verkeersnet, aanduidend de ver-
schillende wijken voor  handels- en industriedoeleinden, en 
voor  bewoning door  de verschillende klassen der  samen-
leving ; (verder  aangevend den aanleg van plantsoenen, speel-
tuinen, parken, enz. enz., heel deze uitbreiding , zoowel in1 

praktischen als in aesthetischen zin behandeld. e Ge-
meente 's-Gravenhage heeft het belang van een dergelijk 
uitbreidingsplan begrepen en zij  heeft door  den architect 
Berlage haar  plan voor  Groot-'s-Gravcnhage laten ontwer-
pen; verder  zij  gewezen op steden in het buitenland, lo.a. 
Berlijn , Antwerpen. , die door  zeer  goed ge-
slaagde prijsvragen zich het bezit van hare uitbreidingen 
hebben verzekerd. t r  meent dan ook U 
met aandrang in overweging te moeten geven te bevor-
deren, dat een goed plan voor  Groot-Amsterdam tot stand 
zal komen, en het meent dat het uitschrijven van leen 
prijsvraa g in deze het beste tot het gewenschte doel zal 
leiden. 

't Welk doende enz. 

Voor  het r  voornoemd 

w.g. A.  G. Bzn., Voorzitter . 

„  J. , Secretaris. 

T E N V A N N 
BON  V A N E . 

( V e r v o l g.) 
e heer  (Berlage dringt aan op aanneming der  motie 

Van der  Pek, dan weet men als juryli d waaraan men zich 
heeft te houden. e P. P. C. moet dan de programma's 

opmaken en daarvan dan ook de volle verantwoordelijkheid 
dragen. 

e Voorzitter  ziet er  een practisch bezwaar  in, dat de P. 
P. C. alle programma's moet opmaken dit ligt ook z. i. meer 
op den weg van de jury . 

e heer  Van Goor legt er  den nadruk op dat het niet 
den wensch der  P. P. C. is om in ieder  geval gehoord te 
wiorden; wanneer geen afwijkin g der  regelen plaats heeft, 
is dit niet noodig, doch hij  zou wenschen dat het organisatie-
begrip zoover  iwas doorgedrongen, dat men het afwijken 
der regelen liet bepalen door' het daarvoor  aangewezen 
lichaam cn het niet op eigen houtje deed. 

e heer  J. J. van Nieukerken is het niet eens met hal 
gesprokene omtrent de macht der  P. P.C. j  vindt dat die 
Commissie te veel spreekt in het belang der  architecten 
met terzijdestelling van de belangen der  prijsvraaguitschrij -
vers. t gaat zijns inziens niet aan, dat architecten ver-
schillende voorschriften decreteeren; dat is te veel recht-
spreken in eigen zaak. j  acht de leden der  P. P. C. zeer 
hoog, maar ontzegt hun het recht prijsvraagaangelegenhc-
den te regelen zonder  te letten op de wenschen van het 
publiek. Voor alles moeten wij  er  aan denken dat de ar-
chitect het pubhek moet dienen en niet omgekeerd. Bo-
vendien protesteert hij  krachtig tegen organisaticdwang. 

e heer e Jongh brengt onder  de aandacht van den 
heer  Van Nieukerken dat niet de P. P. C. doch de vier 
const, vereenigingen de prijsvraagregelen hebben opgesteld 
en bindend verklaard. En wat de 'rechten van het publiek 
betreft, wij  dwingen volstrekt niet om prijsvragen uit te 
schrijven, alzoo decreteeren wij  ook niets, doch als iemand 
zich de weelde veroorlooft een prijsvraag uit te schrijven, 
dan moet hij  zich ook aan de door  ons gestelde regelen 
dienaangaande onderwerpen. (Een vrijhei d zooals de heer 
Van Nieukerken zich voorstelt, ontaardt in losbandigheid. 

e Voorzitter  zegt dat men goed moet onderscheiden 
waarom het gaat. n. 1. het bedingen van onze arbeids-
voorwaarden. n behoeven wij  het publiek niet te vra-
gen doch alleen de bouwkundige organisaties. t is toch 
recht en logisch dat e vakvereenigingen normen vaststellen. 

e heer  Cuypers is het in beginsel met den Voorzitter 
eens. evenals hij  bet in beginsel goedkeurt, dat prijsvraag-
regelen zijn opgemaakt en een P. P. C. is ingesteld, doch 
waar  het publiek nog aan het idee prijsvraagregelen moet 
gewennen, dient zeer  tactisch te worden opgetreden, daar-
om moet alleen aan de jur y het samenstellen van een pro-
gracmmla en htet bedingen van de meest gunstige voorwaar-
den wofrden overgelaten, eventueel na advies te hebben 
ingewonnen bij  de P. P. , |w»t echter  niet altij d mogelijk 
zal blijken , daar  een prijsvraaguitschrijve r  er  op gesteld 
kan zijn de voorlöopigc besprekingen geheim te houden. 

e heer  Van Goor verschilt met den heer  Cuypers van 
meening omtrent de macht der  jury . n de jur y zoo 
eigenmachtig kan handelen, als de heer  Cuypers dat wil, 

n hebben Algemeene regelen noch P. P. C. reden van 
bestaan. e zjjn niet ingesteld om naar  het inzicht van el-
ke willekeurige jur y al of niet geheel of gedeeltelijk ge-
bruik t of buiten werking gesteld te worden doch om een 
vaste richtin g bij. het uitschrijven van prijsvragen aan te 
geven; willen de leden der  organisaties zich daaraan niet 
onderwerpen, dan moeten beide afgeschaft worden. 

e Voorzitter  betuigt zijne instemming met de motie Van 
der Pek. die de zaak zuiver  principieel stelt en daarbij 
behoeft niet te zjjn (uitgestoten zooals de heer  Cuypers 
vreest, dat de P. P. C. met tact zal optreden. 

e heer . A. van Nieukerken meent dat de P. P. C. 
van de gedachte uitgaat, dat een prijsvraaguitschrijve r  er 
steeds naar  streeft om voor  weinig geld een keur  van ont-
werpen te bekomen, en dat men dientengevolge de prijs-
vraagregelen zoo streng mogelijk moet handhaven. ; 

zoodoende zullen geen prijsvragen meer  worden uitgeschre-
ven, wat toch niet met de wenschen van de meesten onzer 
strookt. j  wil daarom alles laten gaan zooals het nu gaat 
en vooral niet te straf optreden, waardoor  onderlinge on-
aangenaamheden ontstaan die afbreuk doen aan onzen stand, 

e heer  Van Goor ontkent beslist, dat de P. P. C. het 
standpunt inneemt door  den heer  Van Nieukerken bedoeld 
en er  is in haar  optreden niets dat de heer  Van Nieukerken 
toit die meening aanleiding kan geven. e oneenigheid die 
is ontstaan, ligt hierin, dat sommige leden der  constitu-
eerende vereenigingen zich niet wenschen te onderwerpen 
aan d/e door  die organisaties ingestelde regelingen. Waar 
de P.P. C. tot plicht heeft voor  de naleving van een dier 
regelingen tc waken, is het ook haar  plicht, tegen de 
schending daarvan op te treden. 

e heer e r  is het in theorie met den heer 
Van der  Pek eens, doch vindt dc motie overbodig, daar 
een dergelijk idee reeds in de prijsvraagregelen is be-
lichaamd, bovendien is het hier  een kwestie van organisatie, 
zoodra men zich meer  als vakgenooten gaat voelen, zul-
len de misslagen van zelf verdwijnen. 

e heer  Cuypers vraagt of volgens de motie- Van der 
Pek in het vervolg een prijsvraag-programma, na door  de 
jur y te zijn opgemaakt, in ieder  geval aan het oordeel 
der P. P. C. moet worden onderworpen. j  zou dit een 
zeer  groot bezwaar  vindon, dat vaak onoverkomelijk zal 
blijken , vooral in gevallen waar  geheimhouding noodzake-
lij k is. 

e heer c Jongh voert hiertegen aan, dat die geheim-
houding dan toch slechts tijdelij k kan zijn, want dat het 
geheim wordt opgeheven, zoodra het programma wordt ge 
gepubliceerd. h afgezien daarvan mag toch wel wor 
den aangenomen, dat dc P. P. C. een geheim zal weten 
te bewaren. 

j  stelt den heer  Berlage de vraag, of hij  nog lid 
is van de jur y voor  de stadionsprijsvraag, waarop dc heer 
Berlagie bevestigend antwoordt. 

e heer  J. J. van Nieukerken, hoewel hulde brengende 
aan de goede bedoeling van den heer  Van der  Pek meent 
ernstig tegen de aanneming van diens motie te moeten 
waarschuwen,, daar  hierdoor  het aanzien van ons vak ten 
zeerste zal worden geschaad. 

e woorden worden onder  protest ontvangen en vel© 
leden doen als hunne meening kennen, dat integendeel 
daardoor  dat aanzien zal worden verheven. 

e heer  Van Goor vindt het moeilijk de strekking van 
de motie Van der  Pek direct te bepalen en stelt daarom 
voor  de P. P. C. op te dragen eene formule te zoeken 
in den geest der  motie en die aan art.  van de prijsvraag-
regelen toe te voegen. 

e heer  Van der  Pek kan zich daarmede niet ver-
eenigen. j  meent, dat in zake de stadionsprijsvraag de 
P. P. C. te bescheiden is geweest en wenscht daarom 
thans een besliste uitspraak. 

e heer  Van Goor neemt zijn voorstel terug waarna de 
motie met algemeene stemmen, behalve die der  heeren 
Cuypers, J. J. en . A. van Nieukerken wordt aangenomen. 

n is een schrijven van den heer . G. Jansen, 
waarin deze vraagt of het niet op den weg van den Bond 
ligt, om de architect-juryleden voor  de prijsvraag van 
het e Stadhuis opheldering te vragen over 
het door  den Burgemeester  ,van m in antwoord 
op de interpellatie-Spiekman in den gemeenteraad gespro-
kene. 

Na voorlezing van het schrijven zegt de heer  Buskens, 
dat hierdoor op onverantwoordelijke wijze wordt ingewerkt 
op de jury , welker  leden onderling tot geheimhouding van 
het verhandelde in, hunne vergaderingen besloten. j  meent 
dat de Bond daarop niet moet ingaan. 

e heer  Cuypers sluit zich bij  het door  den heer  Bus-
kens gezegde aan, het gaat niet aan om te gaan bespre-
ken wat geheim moet blijven. 

e heer e r  kan veel gevoelen voor  het door 
de vorige sprekers gezegde, doch achter  die geheimhouding 

n geen dingen verborgen worden, die we als architec-
ten niet mogen doen. t vakgeyoél1 moet ons zeggen wan-
neer  we ons aan een zaak moeten onttrekken. 

e heer  A. . van Nieukerken zegt, wij  hooren zoo 
veel over  de c prijsvraag, doch, waar  men 
zich achter  geheimhouding verschuilt, komen wij  het rechte 
niet tc weten. e dit zij, in 't algemeen wordt het be-
treurd , dat de heer  Berlage niet is uitgenoodigd geworden. 

e heer e Bazel zegt, dat iedereen wel zal betreuren 
dat dit niet is geschied, doch men behoort niet te spreken 
van een recht, want dan zou men consequent moeten zijn 
en het ook moeten betreuren, dat de heer  Berlage niet is 
uitgenoodigd bijv . voor  het l . m 
meent spreker, dat de actie te dezen opzichte voor  den heer 
Berlage gevoerd een fout is en zich zelve ook al gewro-
ken heeft in de uitlatingen van den Burgemeester  van 

, die deze ingevolge daarvan deed. 
e heer  Jansen zegt, dat het bericht in „d e Courant" 

zegt, dat B. cn W. van m de voordracht van de 
jur y hebben gevolgd, en er  wordt bijgevoegd, dat de jur y 
oorspronkclijk l ook Bterlage had voorgedragen doch deze 
onder  pressie n den Biurgemecster  had laten vallen. 

n jdi t zoo is dan heeft de jur y heerendienstcn ver-
richt en hij  zou dus gaarne vernemen wat in deze de 
waarheid is. 

e heer  Buskens herhaalt zijn protest tegen het aan-
dringen om de juryleden tot spreken te krijgen. 

e heer  Cuyper zegt het te betreuren, dat men onder 
den indruk van courantenartikelen komt, doch duidt dit 
den heer  Jansen niet ten kwade, hij  herhaalt echter  dat hem 
geen antwoord op zijn vraag kan gegeven worden. 

e heer  Jansen begrijpt , dat indien de jur y besloten 
heeft niets mede te deelen, verder  aandringen overbodig 
is te achten. 

Bij  de nu volgende verkiezing van een bestuurslid wordt 
de heer  Smits als zoodanig gekozen. 

d door  den Voorzitter  neemt de heer  Smits* 
de benoeming aan. 

e heer e Jongh heeft tc kennen gegeven ontheven te 
willen worden van de functie van vertegenwoordigend lid. 
voor  (den Bond in het dagelijksch bestuur  van het Verbond 
(van . e wensch toelichtende; 
zegt hij  het beter  te vinden, dat de functie door  ten be-
stuurslid wordt vervuld om, beter  contact tusschen beide, 
lichamen te hebben. 

e secretaris stelt voor, dat in dat geval de heer e Jongh 
zijne functie met den heer  Van der  Oek, die eveneens af-
gevaardigde van den B. N. A. in het algemeen bestuur 
van het Verbond is, zou kunnen ruilen, indien deze daar-
tegen geen bezwaar heeft, waardoor  dan geen nieuwe be-
noeming behoeft plaats te hebben. 

e heeren e Jongh en Van der  Pek hebben geen be-
zwaar tegen deze ruiling , zoodat daartoe besloten wordt. 

(Word t ve rvo lgd .) 

( P r i j s v r a g e n . J 

A voor  de G van den 
BON  van N in . 

Volgens de in het programma afgedrukten plattegrond 
van een gewoon suite-type huurhuis vraagt men een ont-



werp van een eetkamer en een ontvangkamer beneden, 
een hcerenkamer en een slaapkamer boven, allen van de-
zelfde afmetingen. 

Van elk dier  vertrekken wenscht men  teekeningen op 
schaal i : io. e hoogte der  kamers is . van vloer 
tot onderkant balk. 

n gaat uit van het denkbeeld, dat in één of meer 
dier  vertrekken, althans in eetkamer of ontvangkamer, de 
meest belangrijke meubelen in een historische stijl zijn en 
dus daarin aansluitend het verdere vertrek behandeld moet 
worden. 

Wi l men in een vertrek getrouw een historische stijl , 
waarvan de keuze aan den ontwerper  wordt overgelaten, 
doorvoeren, dan is men daarmede vrij . 

Wi l men daarentegen bij  bestaande meubelen in een 
bepaalde (stijl aanwezig, een geheel scheppen, dat harmo-
nieerend cn toch decoratief werkt, is zulks niet uitgesloten. 

Bovendien wordt gevraagd een ontwerp van een , 
in een landhuis, volgens in het programma afgedrukten 
plattegrond. e hall is hoog . van bovenkant vloer 
tot onderkant balk. e keuze van stijl van dit ontwerp 

l is geheel vrij . 
n wenscht de teekeninen van de vier  wanden van 

de l op schaal  en een plattegrond op
met de daarin te plaatsen meubelen aangegeven. 

Voor de  kamers van het huurhuis is dit ook verlangd. 
e teekeningen worden in inkt verlangd en zag men 

gaarne een aantal dezer, zoo mogelijk de helft, in kleuren 
aangezet, om daaruit een bewijs van dc decoratieve kleu-
rencombinatie te zien. 

n wil tenslotte van elk vertrek een détail van min-
stens één meubel op ware grootte. 

Wi l men perspectievische teekeningen toevoegen, zoo is 
men daarin geheel vrij . 

Ee prijzen zijn: i'ste prij s  prij s f
 prij s f
e teekeningen worden ingewacht vóór  Februari e.k. 

aan het adres van den secretaris van het Comité, die 
gaarne bereid is elke verlangde inlichtin g verder  te ver-
strekken 

e naam van den ontwerper  in een gezegelde envelop! 
pe; bovendien een correspondentie-adres toe te voegen. 

e beoordeeling van de in tc komen ontwerpen is aan 
het Comité, bestaande uit  leden van den Bond van -
belfabrikanten in Nederland, aangevuld door  de : 

 A. e Comte, r  van het m t 
van n te . 

. A. van de Pavert, Sierkunstenaar, Architect, -
aar aan de l voor d te Am-
sterdam. 

. Sluyterman, r  aan de Technische -
geschool te . 

 J. A. G. van der  Steur, Bouwkundig -
tect Vredespaleisbouw te 's-Gravenhage. 

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot den 

Secretaris J. A. , 

Bouwkundig r  te . 

T G T 

E , N. T. O. S, 

e jury , bestaande uit de heeren prof. A. J. , 
directcur-hoogleeraar  der e van beeldende -
sten; prof. J. J. Aarts, hoogleeraar  aan gemelde academie; 
G. W. , Schilder  en sierkunstenaar; . J. . 
Walenkamp, architect, en mr. J. f Jr., lid van het uit-
voerend comité der  E. N. T. O. S., kwam op  Oc-

tober  bijeen ter  beoordeeling van de ingezonden ontwer-
pen op deze prijsvraag. 

n waren  ontwerpen met de volgende motto's: 
o ; o ; o Porobosus; 

o 't Eerste ; o Schets ; o 
A.nny; o Scheepvaart ; o ; o 
Emulation; o Zee; o Arbeid Adelt;

o Oceana; o Arno ; o o 
; o Zeebeer; o Simplex; o 

; o Batavia; o Seinvlag;
o ; o Zefier; o Corry ;
o . W. B.; o o n ; o 

Quo Vadis; o Gouden Eeuw; o o 
Sum; o Vaarwel; o Aegir  gebonden;

o Vooruitgang; o Nationaal; o Am-
sterdam; o Vrijheid ; o Jan; o 
Schelp ; o o X ; o Oproep;

o e vlag in top; o Schelp ; o 
e : o Scheepvaart ; o Ad 

; o n ; o Viking ;
o Neptunus ; o Bruin-Geel-Zwart-Blauw;
o Pro Patria; o e Boeg; o ; 

o Neptunus ; o ; o t 
Wapen v. Amsterdam; o t volle Zeilen;

o ; o Neptuun; o Vcrdi ;
o Jocor; o k ; o Wiet 

Weet?; ; o Tolhuis; o
o Columbus; o e Amsterdamsche -

vaarder  Op p van Zegen; o . ; o 
Amsterdam-Neptunus; o Ebe; o r 
; o  will try ; o Puk; o Storm: 

o Sirene; o o Scheepvaart 
; o r  et Emergo; o Volharding; 

o l ik, wacht U ; o Navigatio;
o e drie Scheepsvriertden; o n haast;
o ; o Simpel; o ;
o Thomasvaer; o Neptunus ; o 

s bedwingt Neptunus; o Zwaan; o 
; o Nautic; o Schets ; o 

Amsterdam ; o t Anker ; o -
curius; o t door  Zee; o r : 

o Triton ; o Entos

Nadat de jur y prof. n tot haar  voorzitter  en 
(mlr. f tot secretaris had benoemd, werd besloten aller-
eerst uit het groote aantal de minst gelukkige te ver-
wijderen. 

Bij  haar  eersten rondgang legde de jur y dus terzijde-
de nos.

Zij  ging, zooals wel niet anders verwacht kon worden, 
daarbij  uit van de meening 'dat ook een aanplakbiljet 'aan 
zekere eischen van compositie, decoratieve constructie en 
goeden smaak heeft te beantwoorden. 

Naar  haar  oordeel kwamen de hier  genoemde nummer-
in deze opzichten al te zeer  te kort . 

Bij  de tweede schifting vielen af de nos.

 en bij  de derde de nos.

t dit eerst bij  tweede en derde schifting geschiedde 
meet beschouwd worden als een teeken, dat de jur y in 
deze nos. wel degelijk qualiteiten-kon waardeeren. e van 
elk afzonderlijk op te noemen, zou het rapport al te uitge 
breid maken. e algemeene opmerking moge volstaan dat 
de inzenders menig goed motief en aantrekkelijk e kleuren 
combinatie hadden gevonden; zij  hadden echter  weinig ge-
profiteerd van het recht, dat hun was gegeven, om een 

schets in te zenden. Bijna allen hadden hun kracht gezocht 
in een op kleine schaal geteekend gedetailleerd ontwerp. 

t daardoor  veel werkkracht verloren ging, die zooveel 
beter  aan de overdenking van een eigenaardige composi-
tie ware besteed, kan slechts worden betreurd. 

Wat details aangaat stond nu menig ontwerp beduidend 
hooger  dan als geheel. 

En waar  (wat door  de jur y zoozeer  gewaardeerd werd) 
het mensenbeeld was aangebracht, werd soms iets ver-

dienstelijks gegeven, maar  werd niet de evenwichtigheid be-
reikt , welke gewoonlijk alleen als het resultaat van lang 
en goed nadenken wordt verkregen. e meeste inzenders 
echter  hadden bijna uitsluitend aan eene klare architec-
tonische indeeling gedacht en aldus het gevaar  eener  te 
groote eenvoudigheid niet weten te vermijden. 

t was dus in hoofdzaak door  gebrek aan eenheid en 
evenwicht of doorwerking van gedachte dat de laatst ge-
noemde nummers, niettegenstaande hun goede eigenschap-
pen, moesten worden ter  zijde gelegd. Toen bleven over 
de nos.  en  waarin de 
jur y meende genoegzaam de geëischte qualiteiten saam te 
treffen om daaruit een keuze te doen. En ten slotte be-
perkte zich de jur y tot de nos.  (Gouden Eeuw), e 
vlag in top),  (Triton ) en  (Entos  omdat men in 
deze nummers het compleetst meende saam te vinden, wat 
in het gegeven geval moest worden gevraagd. n een twee-
de bijeenkomst werden deze vier  ontwerpen nogmaals uit-
voerig door  de jur y besproken. 

Van no.  (Gouden Eeuw) waardeerde zij  het feestelijk 
(karakter : het is als de viering van een gebeurtenis! , 
is het ook al vroolij k en blijmoedig van aspect, cn al 
werden sommige klcurenvondsten geprezen, onverdeeld kon-
den zij  toch geen bijval verwerven. e teekening van 
den zijkant van het schip t wel wat te wenschen; de 
golven zijn niet gelukkig gestileerd en zij  gaan te plot-
seling over  in de dolfijnen, die den onderrand vormen; 
uit de detailteekening blijk t echter  wel, dat de ontwerper 
deze weet tc behandelen. Als een nadeel werd beschouwd 
dat de tekst niet duidelijk is, vooral de woorden „Amster -
dam"  en „Tolhuis-terreinen "  en de in de reddingboeien ge-
plaatste  en  en vooral dat die woorden zoo maar 
boven op wapperende vlaggen zijn gezet. e onduidelijk -
heid werd echter  van minder  beteekenis geacht, omdat 
het kleurige biljet wel de aandacht zou trekken en men 
zich dan wel de moeite zou geven ook den tekst te gaan 
ontcijferen. t de naam der  tentoonstelling niet voluit 
in den tekst voorkomt, werd verontschuldigd met de op-
merking, dat die, tusschen haakjes geplaatst in het pro-
gramma, wel kon worden opgevat als uitlegging der  let-
ters E. N. T. O. S.; bij  uitvoering zou het wellicht nog 
nog aan te brengen zijn. Twijfel '  werd uitgesproken of 
het biljet met drie steenen te drukken zou zijn, speci-
aal het zwart van de omgeving. 

No. e V l a g i n top werd al dadelijk geprezen 
om de kleur. Tegen het mooie, sterke blauw doet het 
gedempte rood ze?r  goed ook in dit biljet vond men iets 
feestelijks, doch op voornamer wijze dan in no.  Wel 
werd de opmerking gemaakt, dat het geheel eenigszins 
aan een teekening van emailwerk doet denken; ook de 
glimlichtje s op het rood in den rand dragen daartoe bij . 

t schip, dat het midden van het ontwerp vult geeft 
het doel'  der  tentoonstelling voldoende weer  en de letters, 
hoewel'  niet altij d fraai van vorm, zijn duidelij k en goed 
aangebracht. Betreurd werd dat voor  het fond van den 
rand niet van een andere kleur  gebruik gemaakt was, dan 
voor  het fond van het middengedeelte; daardoor  is er 
niet voldoende afscheiding. Als affiche zal het ontwerp 
wel voldoen. 

No.  T r i t o n . Opgemerkt werd, dat dit biljet in 

zoover  niet voldoet aan het programma, dat het geheel 
op ware grootte is geteekend, hetgeen voor  de jur y de 
vergelijkin g wat moeilijker  maakt'. Toch meende de jur y den 
ontwerper, die meer  gaf dan hij  behoefde te geven, daar-
om niet te moeten afwijzen. Zij  waardeert in zijn ontwerp 
een hoewel eenigszins schoolsch toch wel doordacht geheel 
en ziet met genoegen, dat hij  zich aan figuur  en wel 
eenigszins symboliseerende figuren gewaagd heeft. 

e vulling der  beide bovenhoeken van het middenvak 
is echter  veel beter  geslaagd dan die van dc beide on-
derste. Zwakker  is het middengedeelte, zoowel van kleur 
als van teekening; van een schip en een zeil heeft de 
ontwerper  niet door  aanschouwing zooveel kennis, dat hij 
ze goed kan styleeren; hef hart van de compositie is 
vlan het minst belangrijke motief voorzien. Ook de be-
handeling van personificatie van wind en zee is niet r 
gelukkig. t opschrift staat er  goed in duidelijk e letters. 

No.  E n t o s  Jammer is het, dat ook deze 
ontwerper  niet geheel aan de voorschriften van het pro-
gramma voldeed. e enkele details, uitvoerig geteekend 
en op ware groote, waren door  hem niet ingezonden. e 
jur y was echter  van meening, dat men ook dit verdienstelijke 
ontwerp,waarbij  het moeilijkste beproefd was (het aanbren-
gen der  Neptunus- en , toch in overwe-
trrjn g moest nemen, omdat het zich onderscheidt door  een-
voudigen, klaren bouw en beschaafde kleur. Ook in de 
teekening valt veel te prijzen. n werd betwij-
feld of het, vergroot, in de open lucht niet flets en ook 
wat leeg zal doen. t de ontwerper  die beide figuren 
kloek in het midden zette, is, ondanks het eenigszins Wal-
ter-Crane-achtige in die figuren, te waardeeren. t op-
schrift is wat dun en zal weinig in het oog vallen. t bil-
jet maakt een aangenamen indruk . r  waar  dit ontwerp 
zoozeer  beoordeeld moest worden naar  het resultaat, dat hij 
definitieve uitvoering op steen zou worden bereikt, daar 
moest het niet aanwezig zijn dezer  details zeer  ernstig 
worden gevoeld. 

Na ampele bespreking werd over  de biljetten gestemd 
door  het geven van punten. j  werd de volgorde der 
vier  ontwerpen aldus: t dezen uitslag, 
waarbij  dus No. e v l ag in top den eersten, No.
E) n t o s  den tweeden prij s verwierf, vereenigde zich 
de jury . 

Büj| de mededeeling van dezen uitslag aan het h 
Comité der  tentoonstelling, bij  monde van den voorzitter 
prof. n werd het door  de jur y betreurd, dat 
de voorafgaande publicaties niet geheel voldeden aan wat 
wenschelijk geacht moet worden. 

Voor een groot deel mag men dit toeschrijven aan het 
gemis eener  algemeene regeling van prijsvragen in beeldende 
kunsten; toch blijf t het jammer, dat de eenmaal opgegeven 
maten later  moesten worden gewijzigd: 

Verblijden d mag het dus voor  het comité zijn, dat toch 
zoovel'en zich hebben ingespannen om aan den oproep der 
Prijsvraag gevolg te geven. En mogen er  onder  de  inge-
zonden ontwerpen ook nog geen „meesterwerken"  gevon-
den worden, er  is toch veel te loven; het blijst , dat ook in 
breeder  kringen waarlij k een niet geringe oefening en ga-
ve aanwezig is om aan de opdrachten van dezen aard te 
voldoen. t het met den eersten prij s bekroonde biljet 
kan de tentoonstelling gerust voor  den dag komen. e jur y 
meende echter  het comité in overweging te moeten geven 
van al de moeite door  de vele inzenders gedaan, nog op 
andere wijze parti j  te trekken, wat dien inzenders tevens 
ten goede zou komen. Onder  dezen zijn er, speciaal bij  hen 
die figuren gebezigd hebben als dragers van denkbeelden, 
die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen om de 
tympanons in de gevels van de gebouwen der  tentoonstel-
ling in overleg met den architect te versieren,.Ook meende de 
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Byzantijnsch e Kunst . 

t is een bekend feit, dat nagenoeg alk veranderingen 
in de kaart van Europa geteekend zijn met menschenbloed 
en hoeveel moeite vele wclmeenende menschen zich ook 
gaven, daarvoor iets anders te gebruiken, het schijnt nog 
altij d een onmisbaar  materiaal te zijn en men schijnt het 
niet met weinig te kunnen doen. doch steeds meer  noodig 
te hebben. 

e moorddadig dc strijdende partijen in het Balkan-
schiereiland elkander te lij f gaan, daarvan kan men zich 
uit de verwarde oorlogsberichten slechts een flauw denk-
beeld vormen, maar  meer en meer  wordt het duidelijk , dat 
het te doen is en waarschijnlij k ook zal uitloopen op een 
verandering, waarbij  het Turksche element, zoo al niet ge-
heel, dan toch zoo goed als geheel uit Europa zal worden 
verdreven en dit zal'  een feit van groote beteekenis voor 
de wereldgeschiedenis genoemd kunnen worden. 

Wanneer  men 'daaraan denkt komt onwillekeurig de her-
innering boven aan het tijdstip , waarop dc Turken zich 
in  van Constantinopel meester  maakten, nadat zij  reeds 
een eeuw te voren vasten voet in Europa hadden gekregen 
en feitelijk een eind gemaakt aan het Bijzantijnsche rijk , 
dat toen tien en een halve oeuw had bestaan. 

Gedurende die reeuw had Constantinopel, dank zij  zijn 
toenmaals sterke stelling, stand kunnen houden; thans 
spreekt men van een verdeeling van Turkije , waarbij  klc 
turken, bij  de gratie der  groote mogendheden, in het bezit 
"van Constantinopel zullen blijven. 

e het zal'  afloopen is moeilijk te voorspellen, maar 

het Slavische element zal zonder  twijfel zijn overwicht op 
het Balkan-schiereiland bevestigd zien en naar men hoopt 
en verwacht zullen daar  andere, betere toestanden intreden. 

Wel zal waarschijnlij k niet spoedig een nieuw groot rij k 
ontstaan wel is de tij d nog niet daar, dat de Balkan-
Staten, evenals destijds , naar oen dergelijke eenheid 
zullen streven en die ook tot stand brengen, maar het 
is de vraag of die eenheid in het voormalig Byzantijnsche 
rijk , ook niet te wenschen overliet en niet in hoofdzaak-
berustte op een despotisch regecringsstelscl. e dit zij, 
de Balkan Staten zijn thans op weg zich meester  te maken, 
niet alleen van den boedel van Turkije , maar tevens daarme-
de van de nalatenschap der  vroegere Byzantijnsche cul-
tuur . e Turken hebben daarmede niet veel weten uit 
te richten, ofschoon zij  haren invloed toch hebben onder-
gaan, voor  zoover zij  daarvoor  vatbaar  waren. Wat, zoo 
vraagt men zich af, zullen de Slavische volken er  mede 
doen ? Grieksche christenen noemen zij  zich, maar zij  ge-
lijke n wel even weinig op de Grieken uit den tij d van 
Constantijn den Groote als hun e stamverwan-
ten. Een herleving van Grieksche cultuur "is dan ook 
wel niet te verwachten en wij  mogen tevreden zijn, wan-
neer zij  zich waardige bezitters toonen van een erfenis, 
die voor de kunstgeschiedenis van zeer  groote waarde moet 
w|orden geacht. t wordt vri j  algemeen aangenomen, reeds 
op grond van het betrekkelijk weinige, dat men er  van 
kent maar  niemand kan zeggen, wat er  nog aan het licht 
zal komen, wanneer het Balkan-schiereiland, beter dan 
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tot dusver, toegankelijk wordt voor  den West-Europeeschen 
onderzoeker  en het reizen daar, ook zonder  gewapend es-
corte, mogelijk zal zijn. 

l i t den aard der  zaak is', van het geheele Turksche 
rijk , eigenlijk Constantinopel het gemakkelijkst bereikbaar 
en het meest bekend en vanwege zijn wonderschoone lig-
ging en cosmopolitisch karakter  ook het meest bezocht. 

Verwonderen kan ons dit niet wanneer  wij  ons herin-
neren, dat van Constantijn den Groote af de -
sche keizers er  naar  gestreefd hebben, van het oude By-
zantium een wereldstad te maken, die e moest over-
vleugelen. Zij  hebben dit doel ook volkomen bereikt en 
wel door  een beproefd middel, waartoe de rijkdom , waar-
over  zij  beschikten, hen in staat stelde, namelijk door  de 
stichting van monumenten. 

n e en in geheel West-Europa hadden de invallen 
der barbaarsche volkstammen en de daardoor  veroorzaak-
te ineenstorting der  bestaande maatschappij  als eerste
volg het totaal verdwijnen van alle kunstbeoefening. Toen 
gaven allen, die in het Westen zich kunstenaars gevoelden, 
gevolg aan de verlokkende uitnoodigingen. die van uit 
Constantinopel tot hen kwamen en namen mede al wat 
er  nog van dc kunstvaardigheid der  oude wereld was 
overgebleven. Byzantium was de bodem, waarop geduren-
de de duistere periode der  vroege middeleeuwen, de zwak-
ke loten der  oude kunst werden overgebracht en in het 
leven gehouden, waaruit zich later  een nieuw en krachti g 
kunstleven zou ontwikkelen. r  toch zouden de -
aansche schilders en beeldhouwers weder  van hun Byzan-
tijnsclhe kunstbroeders dc traditi e overnemen van die eigen-
aardige opvatting, die gewoonlijk met den naam van klas-
siek wordt aangeduid, maar tevens zouden ook kunste-
naars op elk ander  gebied van de Byzantijnen weder  de 
finesses der  techniek leeren, zonder  welke de belichaming 
tder  klassieke concepties niet mogelijk zou zijn geweest. 

e practische kennis van de technische beginselen van, 
verschillende kunsten, die moeilijk verkregen kon worden 
alleen uit het bestudecren van oude kunstwerken, was aan 
de voorloopers der e kunst medegedeeld door 
de levende Byzantijnsche meesters, waarvan sommigen wel-
licht afstammelingen waren van de vroeger  door  de bar-
baren naar  het Oosten verdreven kunstenaars, die thans 
voor  de uit het Oosten oprukkende barbaren, de Turken, 
opnieuw de wijk namen naar  het Westen. t is niet te 
ontkennen, dat de e zeer  veel aan deze omstan-
digheid te danken heeft en opmerkelijk is de groote vlucht, 
die de moderne kunst nam, bijna onmiddellij k na de ver-
overing van Constantinopel door  de Turken in

Was de Byzantijnsche kunst alzoo te beschouwen als 
een schakel, die dc antieke beschaving met de moderne 
verbond, zij  heeft ook gedurende de ecuwen van hare ont-
wikkeling, van een of meer  op zich zelf staand milieu, een 
eigen, individueel karaikter  gekregen en wanneer  men spreekt 
van dc Byzantijnsche school, dan wordt daarbij  in den re-
gel meer  gedacht aan dat individucclc, dan aan het feit, 
dat deze school de draagster  was der  antieke traditie . 

t karakteristieke clement in de Byzantijnsche kunst kan 
aangeduid worden als de artistieke conceptie en voorstel-
ling van datgene, wat nieuw en eigenaardig was in de 
christelijk e levensopvatting tegenover  de heidenschc. e 
Byzjantijnsche kunst was Christelijk e kunst bij  uitnemend-
heid, haar  krachtig optreden in dit karakter  dateert uit 
den tij d van Justinianus, d.w.z. uit de eerste helft der 
zesde eeuw cn men kan rekenen, dat de periode harer 
vruchtbaarheid aanhield tot ongeveer  toen het By-
zantijnsche rij k door  de kruisvaarders werd overweldigd. 

r  hoewel van dit tijdsti p af zich teekenen van verval 
beginnen voor  te doen, nog tot aan den val van het rij k 
bleef zij  voortleven cn zelfs zoo krachtig voortleven, dat 

zij  nog in onzen tij d onafscheidelijk aan de Grieksche 
kerk verbonden is, zoowel in Europa als in Azië. Uit 
dit oogpunt en meer  bepaald als grondslag van all. 
kunstleven in , heeft de Byzantijnsche kunst, 
ook voor  onzen tijd , hare beteekenis nog niet verlo 
ren. Byzantium is voor  Oostelijk Europa geweest wat 

e was voor  het Westen, en gedurende den gan-
schen duur  der  middeleeuwen heeft de Byzantijnsche cul-
tuur  ook krachti g ingewerkt op het Westen, totdat in 
het e tijdper k e zijn overheerschende stel-
ling hernam. Toen heeft het Westen langzamerhand de 
Byzantijnsche kunst uit het oog verloren, vergetende wat 
het d aaraan tc danken had. 

Oost-Europa bleef echter  vrijwel onafgebroken onder 
haren invloed en de Slavische rassen, die daar  zetelden 
ontvingen de levende overleving van datgene, wat de -
lianen, Spanjaarden en Franken uit de zwijgende monu-
menten moesten leeren. Zij  moesten de steenen doen spre-
ken, t erwij l het Oosten nog beschikte over  de overge-
leverde denkbeelden en opvattingen van het antieke Grie-
kenland, die het Westen slechts over e hebben bereikt. 

d herleefde in de middeleeuwen in Constantino 
pel het Grieksche leven, de Grieksche beschaving met al 
hare deugden en gebreken en zij  heeft zich daar  in al hare 
consequenties uitgeleefd. 

Toen is de Tur k gekomen en heeft de e n het 
Grieksche krui s verdrongen, echter  zonder  de talrijk e uiter-
lijk e teekenen der  vroegere cultuur  uit te wisschen. Tal van 
monumenten van Byzantijnsche kunst zijn overgebleven, 
zelfs in de hoofdstad, welker  voornaamste moskee door 
den westerling nog steeds wordt aangeduid met haar  Griek-
schen naam Aya Sophia. Zij  is zoo algemeen bekend als het 
geijkte type van Byzantijnsche bouwkunst, dat het ons over-
bodig voorkomt bare beschrijving hier  nog eens tc herha-
len. n vindt die in elk boek over  geschiedenis der  bouw 
kunst en in eiken cursus over  dat vak wordt aan dit merk 
waardig monument de noodige aandacht geschonken. 

(W o r d t ve rvo lgd .) 

Vereenigingen . 

T E N V A N N 

BON  VA N E . 

Aan de orde is nu de behandeling van het fusicrapport. 
e Voorzitter  de besprekingen inleidende, betoogt de 

wenschelijkheid bij  de discussiën niet te zeer  in bijzaken 
af te dalen, doch het rapport als grondslag te nemen. 

t Bestuur  zou het op prij s stellen indien het rapport 
grondig jverd besproken, waarbij 1 ook detailpunten kunnen 
worden aangevoerd, opdat de meening cn de wenschen der 
leden zoo duidelijk mogelijk aan den dag komen. e Com-
missie, waaraan een mandaat dient te worden verstrekt, kan 
dan bij  de verdere onderhandelingen met die meeningen en 
wenschen rekening houden. 

e heer l vraagt of het Bestuur  zich reeds eene 
mecning gevormd heeft, waarop de Voorzitter  antwoordt, 
dat het Bestuur  gemeend heeft de leden zoo vri j  mogelijk 
te moeten laten en daarom geen praeadvies zal uitbrengen. 

e heer l vraagt aan de Commissieleden of deze 
zich reeds een program van actie voor  de nieuwe vereeni-
ging heeft gedacht. n het rapport is wel een criteriu m voor 
de leden vastgesteld, doch omtrent het doel en de actie 
der nieuwe organisatie is niets bepaald. 

Gold het het  van een geheel nieuwe verecni-
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ging, dan was de zaak voorhands minder  urgent, doch waar 
wij  staan tegenover  de . t. b. d. Bouwkunst met haar  uit-
gebrciden werkkring , dienen wij  ons rekenschap te geven 
wat moet worden aangehouden en wat kan komen te ver-
vallen. 

e heer  Van Goor deelt mede, dat in de vergaderingen 
der fusiecommissie, alle onderdeelen, ook die welke door 
den heer l werden ter  sprake gebracht zijn be-
handeld, doch de commissie heeft gemeend in haar  rap-
port niet in onderdeelen tc moeten afdalen alvorens de 
beide vereenigingen hebben verklaard in b e g i n s el met 
het rapport in te stemmen. s dit geschied, dan kan de 
omvangrijk e arbeid van het concipiceren van statuten wor-
den ondernomen waarbij  van zelve alle detailpunten ter 
sprake komen. Wanneer  dc beide vereenigingen liet ech-
ter  niet eens zijn over  den grondslag, dan is het ontwerpen 
van statuten een onbegonnen werk. 

e heer l kan hiermede genoegen nemen, doch 
meent een drietal punten nader  ter  sprake te moeten bren-
gen. t criteriu m voor  de leden kan desnoods een weinig 
worden gewijzigd, doch de rubriek Eercleden zou hij  wil-
len laten vervallen, daar  hiervoor  in eene vakvereeniging 
geen plaats is. Ook kan een r  niet blijven 
bestaan, t de afdeelingen dienen te vervallen. En 
ten slotte moeten de vergaderingen der j  gron-
dig worden hervormd, daar  zij  in den tegenwoordigen vorm 
weinig of geen nut stichten. 

e heer  Van Goor antwoordt hierop, dat de commissie 
gaarne met deze wenschen rekening zal houden, doch dat 
het moeilijk zal zijn dc rubriek : Eercleden te doen verval-
len, hoewel hij  toestemt, dat deze in eene vakvereeniging 
niet op hun plaats zijn, ziet hij  er  practisch geen bezwaar 
in ze voorloopig te behouden. Tegen het vervallen van 
het r  cn dc afdeelingen zal wel geen be-
zwaar  bestaan. 

e heer e Jongh vraagt hoe is de geest der -
pij  ten opzichte der  fusie? Zijn s inziens is men daar  van 
mecning, dat dc Bond in de j  zal'  worden op-
gelost, en dat zou hij  beslist verkeerd achten, omdat dan 
van geen fusie sprake zou zijn. j  meent, dat beide ver-
eenigingen  worden opgeheven en een nieuwe or-
ganisatie moet worden gesticht. Zoo dat niet mogelijk is 
ware het beter  alles bij  het oude te laten. 

e heer  Van Goor noemt dit slechts een vormkwestie. 
Wanneer  de nieuwe statuten en reglementen zijn ontwor-
pen  beide vereenigingen zijn geheel naar  die statuten 
en reglementen hervormd, dan zijn ze volkomen gelijk van 
aard en is er  geen kwestie van oplossing van de eene ver-
eeniging in de andere, doch kan samensmelting tot eene 
nieuwe organisatie plaats hebben. 

e heer  Joling meent, dat de heer e Jongh iets anders 
bedoeld heeft, n.1., dat het rapport den indruk maakt als-
of alle concessies slechts van den kant van den Bond 
komen en dat noemt hij  onjuist, want door  de -
pij  moeten belangrijke concessies gedaan worden om op 
deze basis van het rapport tot fusie met den Bond te kun-
nen komen. 

e heer  Otten deelt mede, dat deze kwestie ook in de 
j  is behandeld, doch zijns inziens doet het |er 

minder  toe wie meer  en wie minder  toe zal moeten geven. 
t gaat hier  om het groote beginsel van eenheid in de 

arefhitectenkringen en belangen en dan doet een vormkwes-
tie weinig ter  zake. j  spoort ernstig aan dat groote belang 
toch in 'toog te houden en niet te blijven zien naar  de-
tailpunten, die door  de commissie zonder  twijfel zeer  ern-
stig zullen worden overwogen. 

e heer e Jongh meent, dat de j  zich niet 
positief genoeg omtrent het fusieplan heeft uitgesproken. 
Wel heeft de heer  Joling medegedeeld, dat de -

pij  belangrijke consessies heeft gedaan, doch uit het rap-
port is dat niet op te maken. Vooral de clausule No.  om-
trent buitengewone leden acht hij  geheel in 't belang den 

j  en voor  den Bond onaannemelijk; een derge-
lijk e categorie van leden behoort in een vakvereeniging 
niet thuis en hij  vindt het inmorecl, indien de vakver-
eeniging op zulke leden zou moeten' steunen. e catego-
ri e van leden moet worden opgeofferd, eerst dan kan er 
sprake zijn van een zuivere vakvereeniging. 

e heer  Van Goor zegt, dat het rapport der  commissie 
ook niet van een v o l k o m en zuiveren vakbond uitgaat 
en aantoont dat fusie alléén mogelijk is wanneer  op dat 
punt ook eenige concessie van dc zijde van den Bond ge-
daan wordt. e rubriek buitengewone leden waartoe zul-
len behooren de architecten, die de Bond als aspirantleden 
aanvaardt en hen die daarmede gelijk te stellen zijn, kan 
zeer  wel in de vakvereeniging aanvaard worden. n wij 
dit niet, dan zal er  ook niets van fusie kunnen komen. . 

e heer  J. J. van Nieukerken sluit zich bij  de woorden 
van den heer  Otten aan en zegt, dat wij  ter  wille van som-
mige details, dc groote zaak niet uit het oog mogen ver-
liezen. j  meent, dat ons land niet groot genoeg is voor 
twee vakvereenigingen, daarom is eene fusie wenschelijk 
in 't belang van den architectenstand. j  wil daarom gaarne 
over  kleinigheden heenstappen. 

e heer e Jongh verwondert zich zeer  over  dc woor-
den van den heer  Van Goor, die, van zeer  sterk voorstan-
der voor  een zuivere vakbond, bekeerd is tot voorstander 
van een minder  zuivere organisatie. 

e heer  Van Goor zegt, dat de heer e Jongh de zaak 
eenigszins onjuist voorstelt. Ook spreker  zou een zuivere 
vakvereeniging verkiezen, doch die is door  fusie met de-

j  uitgesloten en nu is de vraag, of de minder 
'zuivere krachtige eenheid niet verkieselijker  is boven liet 
bestaan van twee naast elkander  staande vereenigingen. 
die beide hetzelfde doel nastreven en of bet verkrijgen 
van die eenheid niet eenige consessic waard is. 

e heer  Otetn verklaart waarom de j  niet die-
per op de zaak is ingegaan, maar  niettemin een principiccle 
beslissing nam. j  begrijpt niet wat de heer e Jongh 
nog wenscht, daar  de sub  genoemde categorie van leden 
geen zeggenschap in de organisatie zullen hebben en slechts 
als abonné's op dc drukwerken zijn te beschouwen. 

e heer e Jongh ontkent dat die leden niet meer  dan 
abonné's zouden zijn; indien dit zoo ware zou hij  zijn be-
merkingen niet hebben gemaakt. 

e heer . A. van Nieukerken vraagt, in verband met 
conclusie No.  of de leden van cle j  en den 
Bond hun lidmaatschap zullen behouden o'f dat zij  zich 
opnieuw aan een onderzoek zullen moeten onderwerpen. 
n het laatste geval zou hij  zich wel met dit punt kunnen 

vereenigen. 
e heer  Otten zegt, dat volgens de laatste reglements-

wijziging onder  dc Architcctlcden der j  een 
nieuwe schifting moet plaats hebben doch dat deze is uit-
gesteld met het oog op dc fusieplannen. 

e heer l meent, dat er  voor  onzen Bond geen 
groote behoefte aan fusie aanwezig is. e behoefte waar-
uit de Bond geboren werd bestaat nog en als wij  de Bond 
zuiver  als vakbond houden, zal zeer  zeker  veel en goed 
werk te verrichten zijn. Gaat de . t. b. cl. Bouwkunst 
zich ook tot vakbond reorganiseeren, en dientengevolge 
ccncurrecrend optreden, dan is niet uitgesloten dat onze 
bond wordt opgeslokt. j  zou zich daartegen niet ver-
zetten mits onze beginselen hoog worden gehouden. We 
mogen geen water  in onzen wijn doen. 

c voorzitter  stemt toe dat het zuivere beginsel veel 
kracht kan uitoefenen, maar  nu zoowel bij  dc p 
pij  als bij  den Bond gewenscht wordt tot samenwerking 



te komen, ziet hij  er  geen bezwaar  in verdere stappen 
te doen in de overtuiging dat de commissie al het moge-
lijk e zal doen om onze criteri a omtrent leden en begin-
selen zooveel mogelijk te handhaven. 

e heer e Jongh zou het op prij s stellen tc weten 
hoe de j  staat ten opzichte van eene zuivere 
vakorganisatie. j  stelt daarom de volgende motie voor: 

e vergadering enz. 
„met belangstelling kennis genomen hebbende van het 

„rappor t der  Fusiecommissie, ingesteld door  de -
pi j  tot bevordering der  Bouwkunst en den Bond van Ne-
„dcrlandsche architecten; 

„  gehoord de debatten; 
„overtuig d van de noodzakelijkheid om eenheid te bren-

,,'gen in het vakvercenigingsleven van de Nederlandsche ar-
chitecten ; 

„overwegende dat die eenheid alleen te bereiken is door 
„het tot standkomen van eene zelfstandige vakorganisa-
tie, waarin op nader  te stellen voorwaarden van toela-
t in g u i t s l u i t e n d gevestigde architecten kunnen wor-
„den opgenomen; 

„noodigt het Bestuur  van den Bond uit om in vereeni-
„gin g met het bestuur  der j  tot bevordering 
„der Bouwkunst in overleg te treden met de Fusiecom-
„missie voornoemd, ten einde na te gaan op welke wijze 
„eene vakorganisatie uit beide vereenigingen is tot stand 
„t e brengen". 

e heer  Van Goor wijst er  op dat deze motie den 
arbeid der  Fusiccommissie uitschakelt, hij  herhaalt dat eene 
zuivere vakorganisatie op dit oogenblik niet bereikbaar  is 
en dat we dus op de basis van het rapport der  commissie 
dienen te onderhandelen. 

e heer  Joling sluit zich haarbij  aan en wijst er  op 
dat in de toekomst de toestand van zelf zuiverder  zal 
worden, omdat de categorie van niet zuivere vakleden van 
lieverlede zal verdwijnen. j  meent bovendien, dat bij  fusie 
verscheidene van die leden van zelf zullen bedanken. 

e Voorzitter  waarschuwt tegen te veel toegevendheid, 
omdat men anders kans loopt dat later  weer  een nieuwe 
bond zal worden gesticht. l hij  beaamt dat eene ab-
soluut zuivere vakbond niet is te bereiken, moeten wij  er 
toch zooveel mogelijk naar  streven. 

e heer e r  vraagt, waartoe de fusie eigenlijk 
dient, hij  voelt zich zeer  gelukkig als bondslid. j  zou 
daarom liever  nog wat wachten totdat de j 
zich inderdaad als volkomen zuivere vakvereeniging heeft 
hervormd. 

e Voorzitter  betoogt de wenschelijkheid van meerdere 
eenheid, welk streven ook in onzen krin g tot uiting is geko-
men, ten bewijze het benoemen der  fusiecommissie. Nu 
moeten wij  een stap verder  gaan en de commissie machtigen 
de onderdeelen van haar  rapport verder  uit te werken. 

e heer  Van Goor voegt hieraan toe dat een principi -
oele beslissing over  de punten van het rapport genomen 
inoet worden, daar  anders de commissie geen basis voor 
haar  arbeid heeft en het niet is uitgesloten dat zij  deze 
volkomen vergeefs zou verrichten, waartegen hij  persoon-
lij k bezwaar  zou hebben. 

e Voorzitter  zegt, dat er  veel ten nadeele der  categorie 
buitengewone leden is gezegd, doch dat dit punt ook nog 
wel van een andere zijde te belichten is. Zoo kunnen die 
buitengewone leden tot goede bondsleden worden opgeleid, 
terwij l architect-jambtcnaren in vele gevallen onze belan-
gen krachtig zouden kunnen steunen. 

t samengaan van eenige groepen heeft ook zijn voor-
deden. 

e heer e Jongh verwondert zich over  deze woorden, 
die hij  in strij d acht met wat de Voorzitter  bij  de behande-

ling van het voorstel omtrent onze aspirantleden heeft 
gezegd. 

j  zet de bedoeling van zijn motie nader  uiteen en zou 
daarover  gaarne eene principieele beslissing genomen zien. 

e Voorzitter  zegt, dat hij  de laatste zal zijn om voor 
tte stellen o)m beginselen te verwateren. t hij  eenige 
argumenten te berde heeft gebracht ten voordeelc der  groep 
Buitengewone leden behoeft geenszins te worden opgevat 
als in strij d met zijn vroegere woorden. t gaat er  thans om 
welke practische voordeden in de toekomst door  een even-
tueele fusie te bereiken zijn. 

e heer  Van Goor voegt hieraan toe, dat het niet alleen 
gaat om de voordeden die eene fusie zou kunnen hebben, 
doch ook om de nadeden indien deze niet tot stand komt en 
wijst op hetgeen daaromtrent in het rapport der  commissie is 
aangevoerd. 
' e heer  Berlage onderstreept deze woorden en verwacht 
ook eene groote krachtsverspilling. n wij  wenschen 
vast te houden aan het allerstrengste criteriu m van vak-
organisatie dan hadden wij  geen commissie behoeven te 
benoemen. Ter  wille van het groote belang van eenheid 
moeten wij  wat toegeven. 

e heer  Cuypers stelt voor, vertrouwen in de commis-
sie uit te spreken en deze mandaat te verkenen verder 
de punten van haar  rapport uit te werken. j  voelt zeer 
veel voor  eene fusie, omdat die ook gewenscht wordt door 
een grooten krin g van jonge krachten in de -
pij  die ,'dan met ons vereenigd worden. Ook hij  waar-
schuwt voor  de ernstige gevolgen die eene niet tot stand-
koming der  fusie met zich zal brengen. 

e heer l komt nog eens terug op zijn aan-
vankelijk gemaakte bemerkingen, vooral wat betreft een 
program van actie, dat hij  nog belangrijker  acht dan het 

n van een criteriu m voor  de leden. 
e voorzitter  zegt, dat éen program van actie eigenlijk 

vrijwe l bekend is behoudens onderdeelen die zeer  wel later 
geregeld kunnen worden. j  stelt daarom voor  de com-
missie mandaat te geven de zaak verder  uit te werken, 
steunende op de wenschen en opvattingen door  de leden 
in deze vergadering geuit. 

e heer . A. van Nieukerken waarschuwt voor  een 
overwicht van ambtenaren in de organisatie omdat hun 
belangen vaak anders zijn dan die der  vrij e architecten. 

j  zou daarom gaarne zien dat in het toekomstig bestuur 
hoogstens één ambtenaar  zou zitting hebben. 

e heer  Joling stemt hiermede in en zou het nieuwe 
bestuur  gaarne voor  de meerderheid zien samengesteld uit 
leden van den tegenwoordigen Bond. 

e heer  J. J. van Nieukerken zou wenschen, dat alle 
leden zoowel die van de j  als van den Bond, 
die lid van de nieuwe organisatie zouden willen worden, 
opnieuw aan het onderzoek der  nieuw te benoemen com-
missie van onderzoek zouden worden onderworpen. 

e heer  Fels wenscht alle leden te doen aftreden waar-
na zij  zich opnieuw moeten aanmelden. Zoodoende worden 
geen leden geschrapt, wat altij d min of meer  stootend is. 
doch alleen nieuwe leden aangenomen. 

j  ziet bovendien ook nog een bezwaar  in het lidmaat-
schap van ambtenaren, omdat deze niet vri j  zijn in hun 
houding, zoodat zij  met de besluiten hunner  organisatie in 
moeilijkheden zouden kunnen komen. 

e heer  Van Goor meent, dat die ambtenaarsleden, dat 
voor  zich zelf moeten weten en wij  ons daarover  niet be-
zorgd behoeven te maken. 

e heer  Buskens is van oordeel dat een ambtenaar  in 
zijne vakvereeniging een groote steun kan vinden, en dus 
gaarne daarin zal worden opgenomen. 

e heer  Smits vraagt inlichtingen omtrent den naam 
jder  nieuwe organisatie dien hij  niet gelukkig gekozen acht. 

e heer  Van Goor zegt, dat de in het rapport genoemde 
naam meer  als proeve te beschouwen is, en er  geen bezwaar 
zal zijn die anders te kiezen. 

e heer  Fels verklaart zich in beginsel voor  de fusie 
doch wenscht dat de beginselen van den Bond zooveel 
mogelijk als richtsnoer  zullen worden genomen bij  de sa-
menstelling der  statuten enz. voor  de nieuwe organisatie. 

e heer  Van Goor geeft nogmaals nadrukkelij k de ver-
zekering, dat de Bondsleden die in de fusiecommissie zSt-
ting hebben niets onbeproefd zullen laten om de nieuwe 
organisatie zoo zuiver  mogelijk te maken, doch hij  wijst 
er  ook nog eens op, dat er  van geen gelukken der  fusie 
sprake zal kunnen zijn als dezerzijds tot in alle consequen-
tie aan de nu geldende beginselen van den Bond wordt 
vastgehouden. 

e Voorzitter  meent thans de debatten te kunnen sluiten 
en wenscht in stemming te brengen dat de fusiecommissie 
opdracht zal krijgen op den grondslag van haar  rapport 
verdere stappen tot voorbereiding der  fusie te doen. 

e heer e Jongh meent, dat zijn motie vóór moet gaan 
als zijnde van de verste strekking. j  vindt het jammer, dat 
de heer  Van Goor te kennen heeft gegeven, zich niet ver-
der beschikbaar  te stellen wanneer  de verdere onderhan-
delingen voor  de fusie niet op den grondslag van het rap-
port zouden worden gevoerd. j  noemt dit pressie uitoefe-
nen op de leden. 

e heer  Van Goor ontkent beslist pressie uit te oefenen 
of te willen uitoefenen. j  is van meening, dat in het rap-
port is aangegeven hoever  in beginsel van beide zijden 
dient te worden gegaan om tot overeenstemming te kun-
nen komen. t rapport is niet een voorstel van de -
schappij, doch het werk eener  gemengde commissie die de 
zaak van alle kanten bezien heeft en tot de overtuiging is 
gekomen, dat alleen bij  wederzijdschc concessies fusie 
mogelijk is. 

e motie van den heer e Jongh stelt het werk der  com-
missie geheel ter  zijde en bedoelt opnieuw te gaan zoeken 
naar  het onvindbare: „eene fusie op grond van de zuivere 
beginselen van den B. N. A. 

Spreker  meent volkomen gerechtigd te zijn voor  die taak 
te mogen bedanken. 

j  wenscht daarom een principieele beslissing omtrent 
de in het rapport genoemde punten, opdat de fusiecommis-
sie eene door  beide vereenigingen aanvaarde basis heeft 
voor  haar  omvangrijken arbeid van statuten en reglements-
conceptie en deze niet naderhand monnikenwerk blijk t te 
zijn. Bij  dc conceptie zal rekening gehouden worden met 
het in de vergadering te berde gebrachte. 

e heer l zegt het te betreuren, dat bij  aan-
vaarding der  motie e Jongh, moeielijkbeden met de leden 
der fusiecommissie zouden ontstaan, doch dan kan eene 
andere commissie worden benoemd om de onderhandelingsn 
verder  te voeren. 

e heer  J. J. van Nieukerken wil met de beginselen van 
het rapport medegaan, daar  hij  het onverantwoordelijk zou 
achten, de groote zaak aan eenige details op te offeren. 

e heer l stelt voor  in 't geheel niet tc stemmen, 
en vraagt daarom den heer e Jongh zijne motie in te trek-
ken. Wij  kennen thans voldoende de meening der  leden, 
en door  eene stemming loopen wij  gevaar  een valschen 
uitslag te krijgen. 

e heer e Jongh trekt hierna zijn motie in. 
e heer  J. J. van Nieukerken stelt thans een nieuwe motie 

voor  van den volgenden inhoud: 

e Bond van Nederlandsche Architecten, na uitvoeri-
„g e besprekingen overtuigd dat de fusiecommissie alles in 
„het werk zal stellen, eene zoo zuiver  mogelijke vakorga-
nisatie tot stand te brengen, draagt haar  met vertrouwen 

„o p in onderdeelen de voorstellen tot fusie uit te werken 
„met haar  rapport als leiddraad." 

Na eene korte gedachtcnwisseling wordt ten slotte deze 
motie met algemeene stemmen aangenomen. 

G T O T G VA N 

r EN  A N N J . 

r  dagen werd de eerste wintervergadering gehou-
den der  Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en 

, te . 
n die vergadering hield de heer . A . van der  Perk, 

directeur  der  Gemeentereiniging te m een lezing 
over  „Vuilverbranding" . 

Aan het verslag dier  lezing in de Nieuwe . Courant 
ontlëencn wij  het volgende: 

e heer  Van der  Perk verheugde zich in de groote be-
langstelling, die de leden door  een talrijk e opkomst voor 
dit onderwerp toonden. Eigenaardig is het, dat thans bij; 
de burgerij  in het algemeen grootere belangstelling voor 
de zaak der  gem. reiniging bestaat. Vroeger  was er  ook) 
wel belangstelling in de gcm. reiniging, maar deze uitte 
zich op andere wijze, nl. in den vorm van mogelijk ge-
gronde klachten. Er  was dan ook bepaald reden voor, 
dat niet alleen hier  doch overal in de wereld meer  aan-
dacht aan dit ontwerp gewijd werd. Wel werden ook vroe-
ger  reeds groote jaarlijksch e uitgaven aan de gemeente-
reiniging besteed, maar  tot voor  korten tij d dacht men 
er  niet aan kapitaal aan de zaak te wijden vcor  het maken 
van betere inrichtingen. e techniek werd toen nog niet 
geroepen er  zich mede in te laten. n bepaalde zich 
in hoofdzaak tot de verwijderin g van vuil en dit werd 
als mest gebezigd. Veeltijds werd hij , die met de berei-
ding van mest op de hoogte was, ook belast met het 
organiseeren der  stadsreiniging. d werd ein-
delijk hier  en daar  ingezien, dat goede inrichtingen, ge-
reedschappen cn organisatie ook voor  reiniging van oeco-
nomisch belang waren en begon men te overwegen of 
de oude wij'ze van hinderlijk e sorteering, mestbereiding wel 
goed, wel oeconomisch en vooral wel hygiënisch was. Zoo 
kwam men tot allerlei oplossingen die alle min of meer 
verbetering konden heeten. Waar hier  dagelijks
kg. of  a 3 . allerlei afval bijeengezameld en ge-
transporteerd moeten worden, was het dan ook wel noodig 
wagens, paarden, weegwerktuigen, vooral goed gereedschap 
en een fcoo oeoonomisch mogelijke regeling te hebben. 

Nu dertien jaar  geleden, nadat toen al achttien jaren-
lang de vuilnisbelt in Boschland tot ernstige klachten aan-
leiding had gegeven, bewerkte het raadslid de heer  Ger-
ritsen, dat de gemeenteraad aan de commissie en den di-
recteur  van igemeentcreiniging uitdrukkelij k opdroeg de mest-
vaalt aan Boschland op te heffen en de daaruit voortvloe-
iende betere plannen voor g in te dienen. t 
bleek toen den directeur, dat niet alleen Boschland maar 
Ofokj  de geheele reinigingsdienst in het algemeen verbe-
tering behoefden. r  verbetering in het onderdeel straat-
reiniging kwam aldra wat meer  vertrouwen in de zaak en 
later  bleek het gemeentebestuur  ook bereid om tot groot ere 
plannen over  te gaan. 

e huis- en ander  vuil-verzameldienst en de definitieve 
verwijderingsdienst, goed in verband met elkander, vroegen 
algeheele wijziging. 

Voor  hygiënische maatregelen, als drinkwater  voorziening 
en rioleeringsstelsel, waren groote kapitalen uitgegeven. Voor 
het naar  verhouding veel mindere kapitaal voor  afvoer  van 
drege vuilstoffen werd door  den directeur  aandacht 
gevraagd. 

Op het h Congres in  tc Parijs werd dit 



overal brandende vraagstuk voor  het eerst aan dc orde 
gesteld, daar  men begon in te zien, dat dit ook van groot 
hygiënisch belang was. Evenals overal elders toonde invoe-
rin g vooral van goede drinkwaterverzorging, maar  ook van 
betere afvoerstelsels en reinigingsregeling zijn gunstigen in-
vloed, want terwij l omstreeks  het sterftecijfer  hier 
ruim  per  mille bedroeg, was dit in  reeds tot ruim
per mille gedaald en thans bedraagt het nog geen  per 
mille; mede een der  laagste gemiddelden van het ge-
heele land. 

t gemeentebestuur  stelde spreker  ruimschoots in dc 
gelegenheid zich overal heen van allerlei vuilvcrwijdcrings -
stclsels op de hoogte te stellen, en daarna kwam spr. allengs 
meer  tot de conclusie, dat vuilverbrandin g wel het beste 
zou wezen en grooten steun gaf het hem, dat ook later  dc 
vorige directeur  van gemeentewerken, de heer  de Jongh, 
met hem tot diezelfde conclusie kwam. Spr. voldeed in 
Apri l  aan zijn opdracht, die hij  veel uitgebreider  had 
moeten opvatten, en diende een uitgebreid voorstel in, tot 
algeheele reorganisatie van den vuil-verzameldienst en voor 
eene verbrandingsinrichtin g voor  het vuil van de gehee-
le stad. 

Velerlei behandeling moest dit voorstel nog doorloopen 
doch met den steun van de toenmalige commissies cn het 
dagelijksch bestuur, werd het in  door  den d in prin-
cipe aanvaard. En later, na het concreet uitwerken van de 
plannen door  den directeur  van gemeentewerken cle Jongh 
met zijn ingenieursstaf en spr. te zamen gaven het Gemeen-
tebestuur  en cle d van groote doortastendheid blijk , door 
in  niet minder  dan  gulden toe te staan voor 
de nieuwe vuil-verzamelinrichtingen en in  het kapitaal 
van ruim  millioen te voteeren voor  een groote vuil-ver-
brandingsinrichtin g met electrische centrale er  naast. 

Thans trad spr. in bijzonderheden: in de eerste plaats 
wat den verzameldienst betreft. e werd de stad in 
zeven afdeelingen verdeeld en in elk deel een verzamel-
terrein gesticht, terwij l tevens een zoodanige regeling werd 
getroffen het vuil vandaar  weder  zoo spoedig mogelijk over 
te laden in schuiten en weg te voeren, vroeger  naar  de ter-
reinen voor  mestberciding, thans naar  de verbrandings-in-
richting . 

Op het scherm vertoonde spr. nu een aantal foto's van de 
stortplaatsen in vroeger  tijd , als die aan de Coolvest. de 
Zalmhaven, (het , den Wolfshoek en liet Noord-
plein. Tevens kreeg men te zien hoe langzamerhand betere 
wagens werden ingevoerd, tot hij  eindelijk kwam tot de 
nieuwere inrichtingen aan de Nassauhaven, cle -
weg, de inrichtin g te Charlois en eindelijk het in aanbouw 
zijnde plan voor  Boschland. 

Van belang was het ook te weten welke hoeveelheid en 
uit welke stoffen het vuil bestaat. Spr. vertoonde dan een 
grafischen .staat, waarop dit duidelijk was aangegeven. -
ze toonde aan, dat het grootste volume vormt: het huis-
vuil , voorts de asch, fabrieks- en scheepsafval, het straat-
vuil , het rioolvuil . n het huisvuil was een deel dat voor 
mest geschikt was, een zeer  groot deel is echter  waardelooss 
rommel; deze werd vroeger  met groote kosten weggevoerd 
en overal in vaarten en sloten gedeponeerd, doch lang-
zamerhand begonnen daarover  gegronde en ernstige klach-
ten te rijzen, omdat dit aanleiding gaf tot voortdurend bo-
dem-, water- en lucht-bederf. Ook om hieraan tegemoet te 
komen was dus verbranding nog het beste. t verbranden 
of doen wegsmeulcn van vuil is trouwens niet nieuw. Ook 
reeds bij  de , waar  gesproken wordt van de op-
brengst der  mesthopen van , welke toen ten bate 
van den keizer  kwamen, zal wel allerlei rommel op pri -
mitieve wijze verbrand zijn cn later  ook thans nog geschiedde 
dit bij  elke reiniging, doch op hoogst onvolkomen wijze. 
Te verwonderen is het, dat het technisch zoo verbeterde 

verbranden thans nog niet veel meer  wordt toegepast. n 
Amsterdam heeft men zelfs nog voor  eenige jaren ernstig 
er  aan gedacht het Naardermecr  met het vuil te dempen, 
doch dat is gelukkig afgestemd, want wat een ongezonden 
bodem zou dat opgeleverd hebben. Bij  Berlij n zijn nu nog 
groote terreinen aangewezen om met het vuil op te hoogen, 
maar  niet alleen baart dit groote bezwaren, tevens is het 
vervoer  zeer  duur. Spr. vertoonde op het scherm een aan-
tal foto's uit New York waar  nog gedeeltelijk dezelfde weg 
gevolgd wordt. r  wordt een deel ook naar  zee gebracht, 
maar  dit heeft ook weer  zijn bezwaar, niet alleen dat het 
zeer  duur  is, maar  ook dat het door  heerschende stroomen 
en winden weder  aan land wordt gevoerd, waarvan hij  enkele 
afschuwwekkende foto's liet zien. 

Een ander  methode gaf spreker  nog in beeld, welke 
bij  New-York nog gevolgd wordt. Eerst wordt het vet uit 
het vuil gekookt cn dan het restant tot mestpoeder  gemaakt; 
doch wee de omgeving van die fabriek! A l deze methoden 
hebben echter  dus groote bezwaren en vooral ook bij  epi-
demiën is het zaak het vuil zoo spoedig mogelijk te ver-
nietigen, wat niet beter  dan door  verbranding kan ge-
schieden. 

Thans komende tot dc verbrandings-inrichtin g zelve, waar-
van wij  reeds vroeger eene uitvoerige beschrijving gaven, 
liet spr. op het scherm tal van foto's zien de geleidelijke 
vordering van den bouw der  inrichtin g door  spr. tezamen 
m|ct dir . Burgerdorffer  en diens ingenieurs vertoonendc, 
waarbij  hij  tevens gelegenheid vond, de verschillende onder-
deden technisch tc verklaren. 

Wanneer  het vuil totaal verbrand is, blijf t daarvan
in een vorm van slakken over, zeker  een niet geringe hoe-
veelheid, maar deze is nu een steriele stof geworden, welke 
niemand hindert en voor  ophooging gebezigd kan worden. 
Ook kan men er  een eenvoudig soort cementbeton van 
maken, te vormen uit  deelen cement,  deelen tijn e en 
 deelen grovere sintels. n l b. v. loopt men bijna 

in de geheele stad over  trottoir s van zulke tegels. 
Spreker  eindigde met het vertrouwen uit te spreken, dat 

het nut en de economie der  verbrandingsinrichtin g meer 
en meer  blijken zal. 

Op een vraag van een der  leden of de slakken niet tot 
kunstmest gemalen zouden kunnen worden, antwoordde spre-
ker, dat er  zich misschien wel enkele nuttige zouten in 
bevinden, doch niet in. die hoeveelheid, dat het loonend 
zou zijn. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No.  E x a m en tot het verkrijgen van 

het a van Bouwkundig Opzichter  Examenopgaven. 
W e r k z a a m h e d en in het belang der  volkshuisvesting te Amsterdam. 

k , door  J. Gratama, Bauberatungsstelle te Amsterdam. 
V e r w a r m i n g met wateronderdruk, door  G. Versteeg met naschriften 

van F. G. Unger  en van de . 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

E . W . . Overlijdensbericht. 
Pr  ij  s v r a g e n. 
E en A r c h t e c t u u r m u s e u m, overgenomen uit »de Bouwwereld*. 
B o o r p a l en var. gewapend beton, met afbeeldingen. 
U i t het verslag omtrent de Gemeentebegrooting van Amsterdam voor .V 

E  No.  E en A r c h i t e k t u u r m u s e u m . 
t g r a u w e gevaa r, met afbeelding. 

e v e r g r o o t i n g der  Ned. . k te . door  Adolph 
r  met afbeelding. 

e T u i ns tad-be weg i ng in Engeland. Boekbeschouwing door  J. 
van der  Breggen c. i. 

E  No.  Toepassing van Electriciteit in de techniek 
e door  middel van cinematografische projecties, door . . 

Boland w. e. i. gehouden in de buitengewone vergadering van het -
klij k t vau s van  October

e v e r n i e u w i n g van de Blauwpoortsbrug te , door  J. . E. 
, met afbeeldingen. 

E e n S p o o r w e g v e r b i n d i n g in Noord Sumatra, door  J. C. n c.i. 

 No.  Officieel gedeelte. — Uit de af-
deelingen. — Verslagen van vergaderingen. — Een bouwkwestie, dood 
door  schuld. — Salarissen te . — e ramp van de Titanic . — 

s over  rioleeringsvraagstukken (vervolg). — Vragenbus. — Gemengd. 
— Correspondentie, — Erratum . — Boekbespreking. — Uit technische 
bladen en tijdschriften . 

E  No.  G e w o o n te en recht. 
U i t n Bosch. 
E en aanbesteding te Zwolle. 
N e d e r l a n d s c he Aannemers in het buitenland. 

E E E No  Welken invloed 
oefent het water  uit op de vormlingen tijdens het bakken ? — Verbrandin g 
zonder  vlam. — Proefwegen in de gemeente Wassenaar. — 

N V A N N -
G N A 

Neerlandia schrijf t o.m.; 

t mag als een bewijs der  opleving van ons natio-
naliteitsgevoel gelden, dat de herinneringen aan het 
voorgeslacht, de schoone uitingen van zijne geestkracht 
en zijn kunstzin meer  dan vroeger  worden gewaardeerd 
en beschermd in eigen land. 

Ook van buiten de enge grenzen van het koninkrij k in 
Europa zijn echter  tal van monumenten van Neder  land-
schen stam, waaraan nog weinig aandacht is gewijd, doch 
die evenzeer  een nationaal belang vertegenwoordigen, daar 
het vaderland een niet gering deel van zijn beteekenis 
dankt aan de kloeke mannen, die in verre gewesten neder-
zettingen stichtten en den grondslag legden voor  ons kolo-
niaal bezit. 

t deed mr;. dr. J. C. Overvoorde besluiten om te 
trachten een overzicht tc verkrijgen van wat nog in cle 
oude nederzettingen cn faktorije n aanwezig was en van 
de wijze, waarop aldaar  voor  het behoud werd zorg gedragen. 

j  beperkte zich daarbij  voorloopig tot de faktorije n em 
nederzettingen van de e Compagnie en hiervan 
tot die plaatsen, waarvan hij  mocht verwachten, dat zijn 
onderzoek eenigszins vruchtdragend zoude zijn. 

Op Java werden behalve Batavia, Weltevreden, -
ter  Cornelis, Tangerang, Toegoe en dc eilanden Onrust, 

, Purmercnd, Poeloe r en Edam, o.a. bezocht 
Bantam, Serang, Bandoeng, , , Solo, Soera-
baya, , Joana, Japara, Samarang, Oengaran, Pe-
kalongan Tegal, Chcribon en buitenzorg. 

n het oude gedeelte van Batavia is nog een rij k veld 
voor  nasporingen, hoewel door  gebrek aan belangstelling 
veel is verleren gegaan, dat zonder  groote moeite te be-
houden ware geweest. Een belangrijke bron voor  studie 
bieden de rijk e verzamelingen van het Bataviaansch Ge-
nootschap, waaronder eene merkwaardige verzameling tee-
keningen met gezichten in dc omgeving van Oud-Batavia. 

\l' s Nederlander  doet het dr. O. leed, te moeten ver-
klaren, dat de herinneringen aan de grondvesters van ons 
koloniaal bezit in de Britsche landen betrekkelijk meer 
in aantal zijn en beter  bewaard dan in . 

t 'Britsch bestuur  blijk t de historische waarde dezer  mo-
numenten beter  op prij s gesteld te hebben dan de stam-
genccten van hen, aan wie deze monumenten herinneren, 
of wier  daden zij  bestemd waren in herinnering te houden. 

Zelfs zijn in de laatste jaren van overheidswege eenige 
historisch belangrijke forten en gebouwen gedeeltelijk ver-
nield of beschadigd, of zijn plannen hiertoe bij  de betrok-
ken besturen aanhangig gemaakt. 

Ten aanzien van de archieven, die in ruimeren zin ook 
tot de monumenten te rekenen zijn, valt het volgende te 
vermelden. e zorg voor  de openbare archieven is in uit-
stekende handen bij  den landsarchivaris dr. e . t 
voor  de bewaring van het belangrijk archief bestemde ge-
bouw schijnt echter  hiervoor  onvoldoende en het ontbreekt 
aan wetenschappelijke werkkrachten en aan voldoende on-
dergeschikt personeel. 

e kerkelijk e archieven verkecren dikwijl s in slechten 
toestand. 

Wat kan thans gedaan worden om zooveel mogelijk het 
behoud der  monumenten tc verzekeren? e geschiedenis 
van onze koloniën is waard gekend te worden en getuigt 
van menig voorbeeld van moed en zelfopoffering,'doch 
het werkelijk doordringen in die geschiedenis is slechts 
mogelijk als wij  ons een zoo volledig mogelijk beeld kunnen 
vermen van de ontwikkeling en het leven van het voor-
geslacht. r  is het behoud noodig van alle belang-
rijk e herinneringen, zoowel van de bescheiden als van de 
in steen geschreven geschiedenis van het leven in vorige 
eeuwen. t geldt zoowel voor  openbare gebouwen als voor 
particulier e en dit geldt te meer, waar  het betreft uitingen 
van hooge kunst, van gelukkig gekozen verhoudingen bij 
bouwwerken of smaakvolle versiering, van forten getuigend 
van militai r  vernuft, van goed gesneden zerken en sierlijk 
kerkzilvcr . r  tot het behoud hiervan mede te werken 
zal men tevens het gevoel van gehechtheid versterken, dat 
de reeds sinds langen tij d in ë gevestigde geslachten 
met het moederland imoet verbinden. 

t Nederlandsche bestuur  heeft reeds te lang gewacht 
met maatregelen te treffen in het belang der  monumenten 
en heeft in verschillende opzichten bewijzen gegeven van 
gebrek aan piëteit, die te meer  treffen, omdat Xederland 
aan ë een deel dankt van zijn voorspoed en zijn betee-
kenis, zoodat het te eerder  verplicht was geweest om alles 
in eere te houden, wat nog herinnerde aan de geslachten, 
die het e rij k hielpen grondvesten cn tot ontwikke-
ling brengen. t steenen archief der  monumenten vertoont 
in ë onherstelbare leemten en het is thans meer  dan 
tij d om maatregelen te treffen om althans nog te behouden 
wat overbleef. Elk uitstel kan slechts ertoe leiden om de 
toch reeds zoo gedunde monumentenschat aan verder  ver-
lies bloot te stellen. Voor  de n wordt 
in ë reeds veel gedaan; het wordt thans tij d om
het lot der  monumenten van n stam ter  harte 
te nemen. 

Neerlandia plaats hierbij  het volgende naschrift: 
e nota door  den heer  Overvoorde gezonden aan den 

gouverneur-generaal van Ned. ë heeft reeds een 
gunstig gevolg gehad. 

r  den directeur  van B. O. W. is n.1. dezer  dagen een 
rondschrijven gericht aan de residenten en hoofden van 
Watcrstaatsafdcclingen, waarin o.m. het volgende wordt 
gezegd: 

n afwachting van de instelling van een Oudheidkun-
digen , ter  vervanging van de tegenwoordige Oud-
heidkundige Commissie, welke dienst t. z. t. mede met 
de zorg voor  het behoud en cle registratie van de monu-
menten uit den Conipagniestijd zal worden belast, is mij 
mitsdien door  de regeering opgedragen om in overleg met 
den s deze aangelegenheid reeds dadelijk ter 
hand te nemen, en doe ik daarvoor  in de eerste plaats een 
beroep op uwe medewerking en op die van de aan u toe-
gevoegde ambtenaren. 

t ligt in de bedoeling eerlang een overzicht samen 



36o 

E &  V A N . 
Nassaukade 504, 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beto. i 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Telef. 1258. . 

te stellen van de nog voorhanden monumenten uit den 
Compaynicstijd en binnenkort zal worden medegedeeld op 
welke wijze het daarvoor  vereischte materiaal zal zijn te 
verzamelen. 

n zou ik het ten teerste op prij s stellen, indien 
. mij g zou willen doen van eventueele 

bij  u in behandeling komende n tot het afbreken 
of tot verbouwing van openbare of onder  's s toezicht 
staande bouwwerken, waarvan vast staat, dan wel vermoed 
wordt, dat zij  van beteekenis zijn uit oen oogpunt van geschie-
denis of kunst. Tevens ware daarbij  zooveel mogelijk te 
vermelden wat omtrent de geschiedenis  hei
bouwwerk bekend is; en zal voorts de bijvoeging van be-
schrijvingen, teekeningen of fotografieën der  betreffende 
bouw werken van veel waarde zijn. e geldt ten aan-
zien van kerkgebouwen en dergelijke, waarvoor  op een 
of andere wijze subsidie uit 's s kas wordt genoten. 

Aangezien vele der  gebouwen dateerend uit den tij d der 
e Compagnie, in banden zijn van particulie-

ren, is in overeenstemming eene daartoe ontvangen opdracht 
der regeering oen gelijksoortig verzoek door  mij  gericht 
tot de particulier e architecten en aannemers hier  te lande. 

Ook de medewerking Van de ambtenaren van het rooi-
wezen kan in deze van veel waarde zijn, en ik geef u der-
halve in overweging dc hoofden van plaatselijk bestuur  in 
uw gewest te verzoeken deze ambtenaren uit te noodigen 
hun aandacht te willen vestigen op de bedoelde gebouwen 
en monumenten, en zoodra een verzoek om vergunning 
tot afbraak of tot verbouwing van zoodanig bouwwerk hen 
mocht bereiken, mij  daarvan rechtstreeks mededeeling te 
willen doen, zoo mogelijk met eene beschrijving en teeke-
ning of fotografie van het bouwwerk.'* 

_ Gemeng d Nieuws . 

. 

n t egen v e r v u i l i n g van o p e n b a re w a t e r e n. 

e memorie van antwoord is verschenen op het wetsontwerp tot wijzi -
ging en aanvulling der , betrekking hebbende op de vervuiling 
van openbare wateren. 

e ministers van  en van Oorlog achten volkomen juist de opmer-
king van verscheidene leden der  Tweede , dat het wetsontwerp zich 
vrijwe l beperkt tot een lormeele regeling van het onderwerp, terwij l aan 
de beslissingen der  colleges, met de uitvoering der  wetsbepalingen belast, 
en in hooger  beroep aan de , geheel blijf t overgelaten wat ter  be-
strijdin g van waterverontreiniging in elk voorkomend geval behoort te 
geschieden. Niet slechts omdat de t nu eenmaal het stelsel be-
val van vrij e beslissing, behoudens beroep op de , door  de colleges, 
aan wie de beslissing is opgedragen, en ook tot dusver  volgens dit stelsel 
voorzieningen ook tegen waterverontreiniging werden voorgeschreven, maar 
vooral omdat niet voor  alle gevallen omtrent de beste wijze van bestrij-
ding der  waterverontreiniging eindzekerheid bestaat. Onder deze omstan-
digheden is het niet mogelijk in de wet zelf eenige aanwijzing te geven 
omtrent de maatregelen ter  voorkoming van waterverontreiniging voor  te 
schrijven, en is de wetgever  wel verplicht zich te bepalen tot een regeling 
der procedure teneinde te bereiken, dat alle verkrijgbar e waarborgen voor 
een juiste beslissing aanwezig zijn. 

t intusschen meer  dan tot dusver  zoowel bij  het verleenen van nieuwe 
vergunningen als ten aanzien van reeds bestaande inrichtingen op water-
verontreiniging zal gelet worden, en dat meer  dan tot dusver  voorwaarden 
zullen worden opgelegd, teneinde aan dat bezwaar tegemoet te komen, 
wordt ook door  de regeering verwacht; dit te bereiken is, onder  meer,het 
doel der  wetsvoordracht. t daardoor  sommige industrieele ondernemingen 
voor  hoogere lasten dan tot dusver  zoUen komen te staan is eveneens te verwach-
ten. Toch kan de regeering er  niet toe medewerken een bepaling in de 
wet te brengen, waardoor  de Staat een deel van deze kosten zou te dragen 
hebben e mogelijkheid erkennende, dat zich uitzonderingsgevallen kunnen 
voordoen, waarvoor  met medewerking van de Staten-Generaal buitenge-
wone voorzieningen waren te treffen, meenen zij, dat als regel moet blijven 
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Byzantijnsch e Kunst . 
V e r v o 1 g (zie bladz.

n kan dit dreigement veilig laten voor  wat het is, 
misschien wel eenvoudig een verzinsel van een oorlogs-
correspondent. t er  echter  gevaar  bestaat voor  het be-
houd, schijnt vrijwel vast te staan en men zal zich herinne-
ren, dat er  een paar  jaar  geleden onrustbarende geruchten 
liepen over  den toestand, waarin het monument verkeerde. 

e toestand moet nog geheel dezelfde zijn als in
toen Sir  Thos. en G. J. Jackson het gebouw onderzochten. e 
steunbeeren waren bedenkelijk uitgeweken. Van den beganen 
grond af 'kan een gevaarlijke uitbuikin g gezien worden in 
den noord-oost pendentief, een van de steunpunten van den 
greoten centralen koepel. (*) Van de galerij  rondom den 
voet van den koepel kon men zien. dat de grondvorm niet 
meer  cirkelvormi g was en ook dc groote bogen waren 
ontzet. e top van den koepel was gezakt en zijn ribben 
waren op vele plaatsen vervormd, terwij l muren en zui-
len op vele plaatsen uit het lood stonden en sommige 
gewelven gevaar  van instorting schenen op te leveren. 

t alles is ter in die twee jaren niet beter  op ge-
E A V A A V A N E . worden cn wanneer  de Turkschc autoriteiten niet spoedig 

overgaan tot een afdoende herstelling is een ernstige ca-
e Aya Sophia is een internationaal monument en wan-

neer  haar  bestaan ernstig bedreigd zou worden, zou zich 
wellicht spoedig een internationale Commissie vormen om 
te trachten haar  behoud te verzekeren. Naar men zegt 

 Turken gedreigd, de kerk in de lucht te laten 
springen, wanneer  een Bulgaarsch leger  het wagen zou, 
in Constantinopel binnen te dringen. 

*) Op een afbeelding van het interieur  voorkomend in den aden jr.ar -
gang van het plaatwerk «de Architect», uitgave van A. et A. kan men 
deze uitbuikin g duidelij k zien en evenzoo op die in Evers'  «Architectuur 
in hare . 

Beide al beeldingen zijn waarschijnlij k naar  dezelfde photo  en 
die photo is minstens 8 jaren oud, zoodat het bedenkelijk verschijnsel zich 
wellicht reeds voor O jaren of eerder  vertoond heeft. 



tastrophe te vreezen, ook zonder  dat .er  Turksche mijnen 
worden aangelegd of Bulgaarsche kanonnen op den koe-
pel gericht. Verwaarloozing schijnt het gebouw langzaam 
ondermijnd te hebben, de kans op herstelling van Turk -
sche zijde is gering en, zooals dezer  dagen nog terecht 
werd opgemerkt, zal het zijne eigenaardige bezwaren heb-
ben, het herstellingswerk van een der  voornaamste hei-
ligdommen der n aan ongeloovigen op te dragen. 

t was wel een bijzonder  bewijs van verdraagzaam-
heid, door  Sultan Abdul d in  gegeven, dat 
hij  den n architect Salzcnberg toestond de Aya 
Sophia en  andere Byzantijnsche monumenten te Con-
stantinopel te bestudeeren en op te meten en dat hij  de 
restauratie van 'het heiligdom opdroeg aan den n 
Fossati. j  heeft daardoor  de geheele kunstwereld aan 
zich verplicht, want Salzenbergs prachtwerk ,,Altchristlich e 
Baudenkmalc von l vom  bis  Jahrhun-
dert" . in  tc Berlij n verschenen en ook het werk 
van Fossati over  de Aya Sophia, dat reeds in  te 

n het licht zag, zijn nog de voornaamste bronnen, 
waaruit wij  onze kennis van de Byzantijnsche Bouwkunst 
in hare bakermap de danken hebben. 

Zooals uit de geschiedenis bekend is, werd de Sophia-
kerk door  de architecten van Justinianus, Anthemios van 
Tralies en s van e in nauwelijks zes jaren 
gebouwd en den r  ingewijd. t 
ziji op zichzelf reeds een wonderwerk hecten, nog te meer 
verdiende zij  dezen naam door  de voortvarendheid der  bouw-
meesters, die evenwel noodlottige gevolgen had, want
jaren na de inwijding , stortte, tengevolge van een aard-
beving, de oostchjkfe helft van den grooten koepel in. Jus-
tinianus liet toen, door  een jongeren , de zware 
centreforten aanbrengen, die wel wat te sterk spreken in 
het uiterlij k van het monument, en verder  den koepel, die 
oorspronkelijk zeer  vlak geweest moet zijn, ongeveer -
ters verhoogen. Op r  werd de kerk opnieuw 
in gebruik genomen, de herstellingswerken hadden dus on-
geveer  jaren geduurd. 

n de tweede ,helft der  negentiende eeuw vinden wij  we-
der  van een 'belangrijk e reparatie gewag gemaakt en in 

 onder  de g van Basilius , stortte ander-
maal een gedeelte van den koepel in. Welke maatregelen 
toen genomen zijn, om een dergelijke catastrophe in het 
vervolg te voorkomen, is niet in bijzonderheden bekend. 
Wellicht  zullen opnieuw versterkingen zijn aangebracht en 
wel afdoende voor  eenige eeuwen. n  werd de kerk 
door  de e kruisvaarders geplunderd cn van al 
hare kostbaarbeden beroofd, de overweldigers deden niets 
voor  het onderhoud. Eerst Andronitio s Paleologos liet in 
het begin der  veertiende eeuw de muren versterken door 
aanbouwsels aan de oostelijke hoeken, welke evenmin bij -
dragen tot verfraaiing van het buitenaanzicht aan de koor-
zijde. Bij  de verovering van Constantinopel door -
med  richtten de Turken een ij  slijk bloedbad aan onder 
de Christenen, die in de Sophiakerk een wijkplaat s ge-
zocht hadden. e veroveraars verwijderden natuurlij k alles, 
wait aan den Christelijken eeredienst herinnerde, doch spaar-
den het gebouw, dat zoo spoedig mogelijk met groote 
plechtigheid aan den n godsdienst ge-
wijd werd. 

Een 'Grieksche legende, die dezer  dagen nog in herinnering 
werd gebracht, verhaalt, dat de priester, die juist bezig 
was, de mis tc lezen, toen de Turken de kerk binnendron-
gen, met de miskelk in de hand, het altaar  verliet en ver-
dween door  een deur  in een der  zijgalerijen, welke zich 
dadelijk achter  hem sloot als een muur. Op den dag, 

- de Christenen weder  bezit van de kerk zullen 
nemen, zoo verhaalt de legende verder, zal de muur  zich 
weder  openen en dc priester  weder  te voorschijn komen, 

om dc mis ten einde te lezen. e deur  werd, naar 
Salzenberg mededeelt, door  Fossati teruggevonden en ge-
opend; zij  voerde naar  een kleine, met koepelgewelf over-
dekte kapel, maar  van den priester  was geen spoor  meer 
te vinden. (.*) 

e verandering in een moskee is inwendig betrekkelijk 
van veel minder  invloed geweest dan uitwendig. Wel wer-
den mozaiëken der  gewelven en wanden, overal waar  zij 
den n aanstoot gaven, overgewit, en hier  en daar 
door  'reusachtige Arabische opschriften vervangen, maar ove-
rigens heeft de architectuur  weinig van de verandering te 
lijden gehad. Uitwendig evenwel is het oorspronkelijk ar-
chitectonische karakter , dat reeds geleden had door  vroe-
ger  aangebrachte versterkingen en aanbouwsels, door  de 
verdere toevoegsels der  Turksche bouwmeesters vrijwel on-
kenbaar  geworden. Van die toevoegsels sprektn het sterkst 
de vier  minarets, waarvan er  een door d  en 
door  Selim  in de tweede helft der  eeuw en de 
beide laatsten door  diens opvolger, d , werden op-
gericht. 

Fossati heeft, bij  gelegenheid der  restauratie, alle mo-
zaïeken en schilderwerken blootgelegd, zoodat daarvan nauw-
keurige afbeeldingen konden worden gemaakt. t groote 
mozaïek in het middenveld van den koepel was echter  reeds 
vroeger  verloren gegaan. 

Zorgvuldi g werd alles wat den n aanstoot kon 
geven: weder  met een witsellaag overdekt; hier  en daar  kan 
men echter  daardoorheen de omtrekken der  voorstellingen 
ontwaren. 

Na de herstelling der  buitenmuren, werden deze met 
kalk bepleisterd, maar  hierbij  legde Fossati weinig smaak 
'aan, den dag. j  versierde deze bepleistering namelijk 
met laagsgewijze afwisselende hel gele en roodachtige stre-
pen. Wellicht vond dc Sultan het heel mooi, toen het klaar 
was, maar  het spreekt van zélf. dat op den duur, het uiterlij k 
aanzien door  deze versiering niet is verbeterd. 

e men hierover  echter  moge denken, men moet dank-
baar  erkennen, dat Abd ul d voor  het behoud van 
het eerwaardig monument gedaan heeft wat hij  kon. e 
het eigenlijk komt, dat de Turken zoo gehecht zijn aan 
dit heiligdom, dat toch door  en voor  Christenen gesticht 
is, laat zich alleen verklaren, door  aan te nemen, dat zij  het 
ook beschouwen als een monumentaal zegeteeken van de 
belangrijkste overwinning, door  hen op de Christenheid be-
haald. g voor  zij  zich in het Balkanschiereiland nestel-
den had de Aya Sophia reeds de bewondering en de af-
gunst van het Oosten opgewekt en is de invloed der  Byzan-
tijnsche kunst over  een wijd gebied waar  te nemen. e 
Turken kenden haar  reeds lang, voor  zij  den Europeeschen 
bodem betraden en toen zij  daar  vasten voet gekregen 
hadden, werd de Aya Sophia het ideale voorbeeld voor 
tal van groote n te Constantinopel en elders. e 
traditi e der  Byzantijnsche kunst werd door  dc Turksche 
bouwmeesters in eere gehouden in de conceptie van het 
geheel'. Wel zijn er  verschillen in onderdeelen van Arabi -
schen of Perzischen oorsprong, maar  de koepelconstructie 
van de in de zestiende eeuw gebouwde moskee van Soli-
mian  bijvoorbeeld is nog onmiskenbaar  naar  die van de 
Aya Sophia gevolgd. 

(Word t ve rvo lgd .) 

*) Naast deze Grieksche legende, vernamen wij , is er  een, welke minder 
bekend is en zelfs door  de Turken wordt aangenomen. n de revue Jeru-
salem wordt zij  verteld: „Twe e kaarsen van monumentale afmeting zijn 
geplaatst in de apsis van de Aya Sophia en branden gedurende het gebed 
op de groote feestdagen. Wanneer  de kaarsen geheel zullen zijn opgebrand 
zegt de Grieksche legende, zal de Aya Sophia weer  een Christelijk e kerk 
worden. r  de man, die over  de kaarsen waakt in de oude moskee 
zorgt, dat de kaarsen steeds voortbranden. Zij n zij  niet eenigszins het zin-
nebeeld van de Turksche macht, steeds afnemende en altij d weer  kunst-
matig op de been gehouden ? 

E A Y A A EN E . 

E V A N N  T E , Z ij  a a n z i c h t. 



Een brief , naar aanleidin g van : Een wandelin g doo r s'Gravenhage . 
e C o l l e g a! 

Getrouw lezer  van „d e Opmerker" , kom ik U eens dank 
zeggen voor  de interessante wandeling, (*) die ik, in ge-
dachte, met U als gids door  de e heb medege-
maakt. Genotvol en leerzaam. r  hoe genotvoller  stel 
ik mij  het voorrecht voor  om zulk een wandeling in wer-
kelijkhei d te maken, vergezeld van zulk een leidsman, da-
nig beslagen op architectonisch, historisch en acsthetisch 
gebied, wanneer  daarbij  dc opmerkingen over  en weer  gaan-
de, weer  nieuwe opmerkingen uitlokken en denkbeelden 
doen geboren worden. 

Geen voortreffelijke r  gelegenheid om dc oogen weer  eens 
goed open te zetten. Vooral in de stad zijner  inwoning. 
Want bezoekt men een stad in den vreemde, onmiddellij k 
ziet men alle schoonheden en ook alle mismaaktheden. 

r  moge in eigen stad het schoone blijven bekoren, aan 
het leelijke raakit men, helaas, (of gelukkig?) zóó gewend, 
dat men het niet meer  ziet. Soms ook wel aan het schoone. 
Neemt men echter  zijn stad eens op met een deskundig 
wandelgenoot, dan wordt de geest weer  wakker, scherpt 
zich1 het crudsch oordeel en ziet men het schoone weer 
schoon, het lcelijke weer  leelijk. 

m had ik de wandeling zoo gaarne in Uw gezel-
schap medegemaakt. 

En waren wij  dan genaderd tot den n Schouw-
burg, dan zou ik U de verklarin g gevraagd hebben van 
elen psychologisch verschijnsel: hoe het toch komt dat ik 
— die mij  toch eenigszins deskundig waan. of waande — 
den gevel van dat gebouw jaar  in jaar  uit bijna dagelijks 
ben voorbijgegaan, en eerst nu, sedert een der  Engelsche 
deelnemers aan de besloten prijsvraag voor  de theater-
ontwerpen, er  de Schouwburgcommissie opmerkzaam op ge-
maakt had, eerst nu zeg ik, ook inzie hoe fraai die oude 
gevel is. 

k moet U bekennen, dat ik mij  daar  wel een beetje 
over  schaam. r een ding troost mij . Want als ik het 
wèl heb, dan is de Schouwburg-commissie reeds sedert 
tien jaren diligent. t is immers de juiste term?) s 
foi het begin van' haar  bestaan wist men, dat het bij 
haar  vast stond, dat het theater  op zijn oude plaats moest 
herrijzen, cn nu, nadat de Commissie met haar  arbeid 
gereed.... meent te zijn, nu komen de e lichamen, 
die zich aan de n wijden, als één man op 
om tegen het afbreken van den ouden gevel te protesteeren. 

Zulk een manifestatie ter  wille van de kunst is bepaald 
grectsch. r  ik vind het niet aardig voor  de Commis-
sie, dat de sommiteiten die de leiding der  voornoemde 
lichamen in handen hebben bet protest niet eenige jaren 
vroeger  hebben doen hooren. n zij  wellicht niet 
„officieel "  optreden, dan hadden zij  toch wel een wenk 
kunnen geven. Nu heb ik echter  een vaag vermoeden, 
(dat is nu precies de troost waarvan ik sprak) of het die 
artistieke leiders misschien niet precies zoo gegaan is als 
mij  ?' n echter  niet. r  daarom had ik over 
dat punt zoo gaarne uw oordeel eens willen hooren. 

Ook zou ik U gevraagd hebben, wat U wel meent, dat 
er  nu verder  moet gebeuren. Zeker  geen gemakkelijk tel 
beantwoorden vraag, want al weet men wat n iet behoort 
te geschieden, dan is men nog verre van een oplossing 
voor  hetgeen wel kan gedaan worden. 

k herinner  mij , dat een jaar  of  geleden, toen het 
Schouwburgvraagstuk pas was geboren, de plaatsing van 

t nieuwe gebouw reeds het onderwerp was van veler 
warme belangstelling. Een redactielid van een onzer  sati-
rieke blaadjes liet mij  het ontwerp van een prent zien, 

(*) Zie e Opmerker' van  Oct. en  November. 

w'aarin n g was voorgesteld als een ruim veld. -
omheen drie (of vier) groepen, waarin men de voornamen 
van verschillende bouwgrondmaatschappijen herkende. El -
ke greep had een eind touw in de handen en trachtte daar-
mede het theater, dat op rolletjes was voorgesteld, naar 
zijn kant te trekken. Eenige s (waaronder  een met 
semitisch uiterlijk , uit naam van de abonné's van den En-
gelenbak protesteerden er  tegen, ik weet niet meer  in wel-
ke bewoordingen, dat men het gebouw zou wegtrekken 
van een plaats, die iedereen behaagde. t prentje werd 
echter  niet goedgekeurd, omdat naar  ik later  hoorde, een 
der touwtrekkers te veel geleek op iemand, die aan de 
redactie verwant was. 

r  dagen wees een inzender  in de e Cou-
rant op het terrein waar  de Teekenacademie, de e 
Burgerschool, het Bureau van Bouw- en Woningtoezicht en 
een aan de Gemeente tocbehoorend heerenhuis op staan, 
als groot genoeg om er  met nog twee zijstraten van 7 

. elk een theater  op te kunnen bouwen, anderhalf maal zoo 
groot als dat, voorgesteld door  de Oostenrijksche theater-
firmanten (voor  wier  handigheid ik toch respect heb). 

r  ik hoorde ook nog van een ander, die in een der 
e couranten het idéé had geopperd, om het parti -

culiere perceel aan de oostzijde van de Schouwburgstraat 
(dat in „d e Opmerker"  van  October  pag.  op 
het situatieplannetje abusievelijk met V  is aangeduid), voor 
(de Gemeente aan te schaffen, en de Schouwburgstraat zelf, 
waarschijnlij k met een kleine afschuining, zooveel oost-
waarts te verleggen. Geen mal ideé. Op die wijze zou men. 
met een straat van . het Schouwburgterrein zelf voor-
aan met  achteraan met . kunnen verbrceden, en 
(daarop met blehoud van den ouden gevel, een vri j 
voldoend nieuw theater  kunnen oprichten. 

Ock zou daardoor  geen prachtige kans aan de -
school ontsnappen, die naar  het bestaande Theatergebouw 
schijnt te hunkeren. Wat zou haar  dat gebouw als -
ziekschoolgebouw tegenvallen. Een Theaterzaal is nog lang 
geen zaal voor  orkestrale uitvoeringen, een avondzaal alles 
behalve een dagzaal. k geloof dan ook, dat men slechts 
vjan de omstandigheden heeft willen profiteeren om op het 
onvoldoende van het tegenwoordige gebouw der -
school te wijzen. 

Van het theater  wandeldet gij  naar  de groote . 
Waarschijnlij k naamt ge uw weg over  den Vijverberg . 

War e ük Uw wandelgenoot geweest, halverwege zou ik 
U, daar  verzocht hebben eens een oogenblik aan den kant 
van den Vijver  te blijven staan. Een jaar  of zeven geleden 
gaf d i e aanleiding tot een zelfde soort van demonstratie 
of protestbeweging der e , toen er  spra-
ke van was om aan de westzijde van den Vijver  een brug 
of een kade te bouwen, om het verkeer  tusschen het Bui-
tenhof met den k gemakkelijker  en minder  ge-
vaarlij k te maken. 

Wat leek mij  die beweging echter  overdreven, ja on-
bezonnen toel 

Aan den Vijverkan t zou ik met U eens, de duimstok-
loodrecht in de hand en op een halven armafstand van 
het oog, hebben uitgemeten, hoeveel c e n t i m e t er  een 
Straat cyan . breedte aldaar, breed zou sch i jnen 
van ons standpunt uit bezien, hebben nagegaan in hoeverre 
het aspect van den geheelen Vijverweg zou veranderen 
wanneer  de Vijver  6 °/o werd ingekort. 

Voorts of de kaaimuren zoo fraai zijn of fraai doen of 
zelfs „historisch "  fraai zijn, om een verandering daaraan 
uit tien booze te achten? 

Neen, (dan lachte mij  waarlij k indertij d het plan van 
'een thans overleden, collega toe, die zich den Vijverbak , 
(dien ik zeer  leelijk vind), omsloten dacht met een marrm 
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ren balustrade, waarin kandelabers, banken en standbeelden 
waren opgenomen van de mannen, die onze Geschiedenis 
hebben gemaakt. 

Zco ingericht zou de Vijverberg , van de „protestkade" 
bezien, nog zoo kwaad niet doen. 

r  alvorens onze plek te verlaten, zou ik U eens ge-
vraagd hebben: Gij , architect en dienaar  van het Schoone, 
hoe vindt ge toch den n toren? 

Strekt die niet tot bewijs hoe een geheele stad met tal 
van e Vereenigingen aan het leelijke kan ge-
wennen ? k zeg ik. Weet U mij  soms in of buiten 
den lande een toren op te noemen die leelijker  is? 

Een  jaar  geleden stond hij  een tij d lang in den stei-
ger, tot boven het haantje toe. n die omklecding maakte 
hij  warempel een dragelijk figuur  en zag het e van 

, Voorburg, n en Scheveningen knapper 
uit. k herinner  mij  mijn teleurstelling toen het monster 
„opgeknapt"  weer  uit den steiger  te voorschijn kwam. 

Zij n wangestalte hoog in de lucht verheffende bederft 
hij  thans alle stadsgezichten waar  hij  zich boven vertoont. 

t ware nu iets voor  onze kunstclubs om zich mee te 
bemoeien. 

En ge weet, dat de oorspronkelijke spits, wel wat onttakeld 
maar  nog vri j  gaaf onder  de ijzeren zottekap aanwezig is. 

Welke s verbindt zijn naam eens aan n g 
door  de restauratie van den toren te bekostigen? 

k stel mij  voor, dat we reeds op het Buitenhof staan en 
een weemoedig oog richten naar  den noord-westhoek waar, 
een jaar  of acht geleden, nog het huis stond van Willem 

n welks eenvoudige  maar  statig deftigen gevel, 
in nissen dc beelden prijkte n van s en van Flora. 
Zonder  een woord van protest van de e -
clubs werd dit fraaie, historische huis afgebroken en door 
een afschuwelijk nieuw gebouw vervangen, waarvan de ge-
vel p rec i es deze l fde deur- en vens te rve rdee-
1 i n g vertoont. 

Ncodeloozer  daad van wandalisme kwam zelden voor. 
r  staan wij  bij  de Prinsestraat, die op haar  concur-

rente, den nieuwen verkeersweg van de Groote k naar 
den Ncordwal, wacht. 

Zal er  in de toekomst genoeg voor  beiden overschieten 
om van te kunnen leven ? 

t i s zeker  een v raag. 

e e Courant (die soms heel aardig bouwkundige 
onderwerpen bespreekt), trok dit verleden jaar  erg in twijfel , 
en gaf de voorkeur  aan een verbreeding van de Prinsestraat 
zelf. Oeconomisch was daar  veel voor  te zeggen.... maar 

het uitbreidingsplan was anders opgemaakt, ofschoon 
het Gemeentebestuur  bij  de goedkeuring door  den Gemeen-
teraad het recht van veranderingen heeft voorbehouden. 
Wijselijk , meen ik, want komen, mijns inziens, in het plan 
vele goede eigenschapepn voor, zoo heeft het, wat de re-
geling der  nieuwe groote verkeerswegen aangaat, niet mijn 
vertrouwen. Zoo schijnt het mij  een fout toe, dat de Vlesr-
straatverbreeding, waar  wel sedert  jaar  sprake van is 
(of was), niet in het plan is opgenomen. En toch: met een 
brug over  den Noordwal tegenover  de de , een 
brug over  den Zuidwal tusschen de Beestenmarkt en dq 
Jacob Catzstraat, ware een flink e verkeersweg geschapen 
van' het Zeeheldenkwartier  tot den Parallelweg toe. En 
men kan zeggen: kos te loos, wanneer  men aan de gel-
delijk e offers denkt, die de ontworpen doorbraken van hst 
uitbreidingsplan zullen vergen.

Voorts vind ik, dat in dat plan in 'talgemeen te weinig 
geprofiteerd is van het bestaande. Waarom b.v. de doode, 
Singels door  overkluizingen der  hoeken of althans door 
breede bruggen niet in 't levende verkeer  opgenomen ? Om 
begrijpelijk e redenen zonder  ik den hoek bij  het Zieken-
huis uit. 

t die verkeersverbeteringen had men kunnen beginnen, 
waarnemen hoe het verkeer  zich daarbij  aanpaste cn dien-
overeenkomstig verder  handelen. 

Ook kan ik het groote nut van de doorbraak van den 
Ncordwal naar  de Elandstraat niet beamen. 

e geprojecteerde opheffing  van het verkeer  tusschen 
de Wagenstraat en de Stationsweg lijk t mij  hoogst beden-
kelij k toe. 

t is alsof men het verkeer  in bepaalde nieuwe banen 
wil d r ij  v e n. 

r  dc teleurstellingen die daarop kunnen volgen, wan-
neer  dc nieuwe verkeerswegen, verkeerde wegen blijken te 
zijn. t daar  eens over  Ch. Buis „Esthétiqu e des villes". 
En waar  blijf t het uitbreidingsplan, wanneer  „het Paleis" 
eens in gemeente-eigendom mocht overgaan ? Een mogelijk-
heid die in den laatstcn rij d meer  waarschijnlijkhei d heeft 
gekregen, en radicale veranderingen zou brengen in het 
verkeer  van het stadscentrum. 

Wij  staan voor  het Postkantoor.... r  laat ik thans 
(ophouden. U ziet hoe elk bouwwerk van eenige beteeke-
nis, elke plek allicht aanleiding geeft tot uitweidingen. Voor 
heden genceg. t ik hier  afscheid van U nemen, U nog-
maals mijn dank betuigen voor  hetgeen ik van U vernam 
en mij  weer  aanleiding gaf tot op- cn aanmerkingen, tevens 
voor  het geduld waarmede U mij  wel hebt willen aanhooren. 

Geachte Collega, mochten de omstandigheden ons elkaar 
doen ontmoeten, laat mij  dan een straatje met U omloopen 
laten wij  dan ons afgebroken gesprek hervatten. Wellicht 
spruit daar  iets bruikbaar s uit voort voor  „d e Opmerker" , 
laat ons hopen iets nuttigs voor  het . 

t vriendelijken handdruk en ware hoogachting. 

Uw collega 
. 

Vereenigingen . 

f 
T EN . 

n de g 7 November  gehouden vergadering heeft 
de heer . J. van der  Ven, letterkundige te Nijmegen, een 
voordracht gehouden over: „Wa t het Nederlandsch Open-
lucht m voor  ons vaderland beoogt te zijn." 

e spreker  gaf allereerst een definitie van het begrip 
„Openlucht , daarbij  in het licht stellende het 
groote verschil in opzet, karakter  en doel van een museum 
van oudheden, ondergebracht in een gebouw, en eene ver-
zameling van ethnographische voorwerpen in de open lucht. 
Bij  deze laatste worden b.v. geheele woningen, met meu-
belen, gereedschappen, en zoo mogelijk zelfs de geheele 
omgeving in een passende entourage overgebracht en be-
waard in hun oorspronkelijken toestand. e groote moei-
lijkheid , om zich in musea van de geëxposeerde voorwer-
pen het gebruik en de toepassing voor  te stellen, is in 
een openlucht museum te ondervangen, omdat ieder  voor 
werp, (ieder  stuk gereedschap en de geheele woningen blij -
ven in de oorspronkelijke omgeving en zelfs, indien eenigs-
zins mogelijk, door  bewoners in de kleederdracht van streek 
en tij d in gebruik worden gehouden. 

Spreker  denkt hier  b.v. aan de meer  en meer  verdwijnen-
de beerenwoningtypen uit Friesland, Noord-Brabant en den 
Achterhoek, aan de wind- en watermolens, aan de nog 
zéér sporadisch, zelfsin ons land, voorkomende klokken-
stoelen en meent dat het méér dan tij d wordt deze en der-
gelijke uitingen van vroegere eeuwen voor  geheele oprui-
ming te behoeden en voor  het nageslacht tc bewaren. 

c studie van oude volksgebruiken is alleen mogelijk in 



de oude omgeving en spreker  geeft treffende voorbeelden 
hoe door  nauwgezette studie van woning, huisraad en ge-
reedschappen vaak een geheele reconstructie van het leven 
in vroeger  eeuwen mogelijk is gebleken. 

Eene, inderdaad zéér fraaie, collectie foto's en lichtbeel-
den van de  bestaande Noorsche openluchtmusca.maakte 
voor  de aanwezigen duidelijk , dat hier  waarlij k iets te be-
reiken valt. t het mogelijk is op een uitgestrekt terrein 
op te stellen de meest heterogene specimina van vroeger  le-
ven cn dat op deze wijze inderdaad véél voor  ons kan 
blijven bewaard wat anders onherroepelijk verloren gaat. 
Een tweede serie lichtbeelden gaf tallooze voorbeelden van 
nog zéér weinig voorkomende typen van boerenwoningen, 
van meubelen, van wagens en andere gereedschappen, van 
typische watermolens, van weefgetouwen, enz. enz.; alle 
waard om behouden te blijven en in een passende omge-
ving tc blijven getuigen van de zeden, gewoonten en ge-
bruiken der  bewoners. 

vSpreker  meent, dat in de idyllisch gelegen bosschen, hei-
den en plasjes van de „Waterberg "  bij  Arnhem, het plek-
je gevonden is waar  het Nederlandsch Openlucht m 
meet komen cn doet een krachtig beroep op de medewer-
king van allen om tot spoedige verwezenlijking van dit, 
inderdaad nati'  nale denkbeeld te komen. 

^  P r i j s v r a g e n . | 

G . 

e jury , benoemd in zake de prijsvraag voor  een affiche 
uitgeschreven (door  de Vereeniging tot behoud van N a-
t u u r s c h o  n te w old e en den gevelwedstrijd, 
ingesteld van wege „d e Centrale", Vereeniging tot bevor-
dering van den Bloei van Groningen en de Vereenigng 
to\ bevordering der  Bouwkunst alhier, bestaande uit da 
heeren C. W. Nijhoff . directeur  der l 
Cjuilliniu s te Amsterdam, en de heeren . de Vries m 
en J. A. k r  alhier, bracht hedenmiddag ver-
slag uit van haar  bevindingen in 't hotel Willems. 

e heer  Nijhof f prees Groningen als een groote, ruime 
stad. j  roemde o.a. den n als een der  schoon-
ste producten van de architectuur  van (Ned. Bouwkunst. 
Bouwkunst is stemmingskunst in de ruimte;  gebouwen 
in Groningen heeft de jur y beoordeeld, doch slechts
a 4 gebouwen waren zoo mooi, dat ze voor  een bekroning 
konden worden voorgedragen. 

Omtrent de prijsvraag voor  dc vereeniging „Paterswol-
de"  zei spr., dat de inzendingen de jur y een weinig teleur-
gesteld hadden; hij  gaf het bestuur  in overweging de prijs-
vraag opnieuw uit te schrijven, de hoofdprijzen wat hooger 
te stellen en meer  publiciteit eraan te geven opdat dc 
Niedcrlandschei kunstenaars hun krachten zouden inspan-
nen om iets moois te maken. e werd dan ook be-
sloten. 

e uitslag van den gevelwedstrijd was: 
No.  gevel aan de Eendrachtskade hoek Willem ïia-

rendstraat, eigen, dc heer  Catz, ontw. de heer  P. . A. 
. 

No.  gevel t hoek Zuiderbinnensingel ontw. 
de heer  G. a , eigen, de heer  Jac. J. Nienhuis. 

 gevel Oranjesingel .hoek Oranjestraat, eigen. prof. 
dr . T. . de Jaeger, ontw. G. a . 

e prijzen waren nog niet gereed, en zullen ter  gelege-
ner  tij d worden uitgereikt. 

L e e s t a f e l . 1 
G  No. e S t r a f z a ak te Almelo, in 

verband met de noodzakelijkheid van een wettelijke regeling van het Ar -
chitectenvak, door  G. Versteeg. 

E n k e l e o p m e r k i n g en over s Uitbreidingsplan door . 
Zwiers, Architect, met afbeeldingen en losse plaat. 

t , door  J. . . 
e m T a b el der j  tot bevordering der 

Bouwkunst in rechten erkend. 
g der  Woningwet, door  J. . Schaad. 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

V e r s l a g van de g van  November 1 2 -
e N e d e r l a n d s c he t op de l e Exhibition s 

te n Apri l  door  C. W. Nijhoff , met afbeeldingen. 
P e r m a n e n te Prijsvraag-Commissie. 

E  No.  Echo 's  Tentoonstellingskunst. 
Z u i d-B e v e 1 a n d door  B. van Brücken Fock met afbeeldingen. 
S t a d s u i t b r e i d i n g Amsterdam  eeuw — m  eeuw. 

E  No.  B e r e k e n i ng van de centrifugaalpomp door 

P. F. A. von Wolzogen r w. i. met afbeeldingen. 

O v er  o p l e i d i n g van geologen aan de Technische l en 
hun toekomstigen werkkrin g door . G. A. F. . 

E e n o e v e r b e k l e e d i ng van beton systeem Janssen, door  A . , 
met afbeeldingen. 

e t o e l a t i n g tot de Technische l door . Enno van 

Gelder  w. i. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. - Pro-

paganda. — Verslagen van vergaderingen. — Commissie voor  de statistiek. 

— s over  rioleeringsvraagstukken (vervolg). — Vragenbus. — Gemengd. 

— Berichten. — Uit technische bladen en tijdschriften . — Scheeps-olie-

motoren. — 

E  No.  P 1 a a t s e 1 ij  k e besturen en de wet op de 

arbeidsovereenkomst. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n. Groningen  November. 

E E E No. t drogen der 
vormlingen. - Verbrandin g zonder  rook. - e beteekenis van minerale 
smeerolie voor  moderne bedrijfsmachines. — k en roet. 

 No.  Amerikaanskhe Schoolgebouwen en het kleine baksteenen 
huis aan de rand der  steden en daarbuiten, worden behandeld in de eerste 
twee vervolgartikelen van deze aflevering. Ook worden daarin v ° ° r t g < f e l 

de, uit technisch oogpunt belangrijker  artikelen over  het Steenbakkers-be-
drij f in Amerik a en de Physische eigenschappen van klei. r  Amerik a 
geïnspireerd is ook een stukje over  wegen van gebakken klei ontleendaan 

r  Strassenbau». Verbrandin g zonder  rook en bedrijfsstoringen bij  Gas-
motoren, waarover  in de laatste twee artikelen gehandeld wordt, zijn onder-
werpen van algemeen technisch belang voor  elk industrieel en dus ook 
voor  den steenfabrikant. 

T , OU  EN W No. n de October-aflevering van 
Eduard Cuypers' maandschrift vinden wij  een zevende artikel , aan Oud-
Zwolle gewijd, door  F. A. r  en een uitvoerige beschrijving van de 
St. Eusebiuskerk te Arnhem van de hand van . . Werner, met vele 
fraaie afbeeldingen. Zeer  lezenswaard is reeds de inleiding van die be-
schrijving , waarin een algemeene verklarin g wordt gegeven van het ont-
staan der  reusachtige kerkgebouwen in de betrekkelijk e kleine steden der 
middeleeuwen en verder  eenige belangrijke historisch bijzonderheden wor-
den medegedeeld. e schrijver  vindt verder  bij  bespreking der  restauratie 
van dit gebouw nog gelegenheid, zijn meening uit te spreken over  den 
z. i. verkeerden stelregel van sommige architecten, dat alle restaureeren 
vervalschen is. e verkeerde opvatting houdt thans de herstelling van het 
zuider-zijportaal tegen. e kerk bevat vele fraaie détails en eenige zeer 
bekende grafmonumenten, o. a. van g i van Gelder  en van 
Jodocus Sasbout. 

e rubriek «Toelichting bij  de Platen* geeft een paar  kiekjes te zien 
van gebouwen in aanbouw voor  de Javasche Bank in , o, a. van het 
groote gebouw te Batavia, nog omgeven door  een reusachtig steigerwerk. 
mekrwaardig, omdat het geheel uit bamboe is samengesteld. 

E BAUZE1TUN G No. r  Neubau des S t ad t b a de s 

zu Pforzheim, architect, Stadtbaumeister  Alfre d , met afbeeldingen 

en losse plaat. 

No. s neue Gebaude der  Oeffentlichen B i b l i o t h e k i n New-
Y o r k , architecten Carrèr e & , met afbeeldingen en losse plaat-

— r Neubau des S t a d t b a d es zu P f o r z h e im (slot) met afbeel-
dingen. — n Uber  Zement, Beton- und Eisenbetonbau: 

r  Erzsilo Pierre-Villers, met afbeeldingen. — Versuche über den Wert 
verschiedener  Normal-bewehrungen in Eisenbetonbalken. — Tresoranlagen 
in Eisenbeton mit besonderer  Panzerung (slot) met afbeeldingen. 

No. e beiden neuen königlichen r  in S t u t t g a r t 
(vervolg) met afbeeldingen en losse plaat. — Zwölfter  Tag für n k-
m a l p f l e g e in t (vervolg). 

No. e beiden neuen königl ichen r  in S t n t t g a r t 
(vervolg) met afbeeldingen en losse plaat. — Zwölfter  Tag für n k-
m a l p f l e g e in t (slot). Ueber  die G r ü n d u n g s a r b e i t en 
bei den n in Berlin . 

No. s neue Gebaude der  Oeffentlichen B i b l i o t h e k in New-
Y o r k (slot) met afbeeldingen en losse plaat. — Zwölfter  Tag für -
m a l p f l e ge in t (slot). — Ueber  (fis schiedsrichterliche 
Verfahren. — 

No. r  Neubau des W a r e n h a u s es A. Wertheim an der -
strasse in Berlin, architecten r  &  Von Groszheim en Ernst , 
met afbeeldingen en losse plaat. — e Bekampfung des S c h m i e r-
g e l d e r - U n w e s e ns im Baugewerbe. — e Architectur  und Baugewerbe. 

A u s s t e l l u ng in u  — Afbeeldingen van r  zur  Aus-
führin g bestimmte Entwur f eines B i s m a r c k - s auf 
der  El isenhöhe bei B i n g e r b r ü c k . — . 

n über Zement, Beton- und Eisenbetonbau: r  Erzsilo 
s (slot). — „Winkler'sch e Zahlen"  für  Streckenlasten. — e 

Neubauten der  Tenderwerkstatt und e auf Bahnhof Oels 
in Schlesien. — Versuche über den Wert verschiedener  Normalbewehrungen 
in Eisenbetonbalken (slot) 

No. r  zur  Ausführun g gewiihlte Entwur f eines B i s m a r c k " 
s auf der  Elisenhöhe bei B i n g e r b r ü c k , arch, prof

Wilh . , met afbeeldingen en losse plaat. — e neue W a s s e r" 
v e r s o r g u ng von N e w - Y o r k. — e Architectur - und Baugewerbe 
A u s s t e l l u ng in u  (slot). 

No. m Andenken von P a ul W a l l o t , met portret . — 
r zur  Ausführin g gewahlte Entwur f eines B i s m a r c -

mals bei B i n g e r b r ü c k (vervolg) met afbeeldingen. — e Annahme 
des Gesetzentwurfes über das badische . — Afbeeldingen 
en losse plaat van der  Neubau des W a r e n h a u s es A. Wertheim in 
Berlin . 

No. r  Neubau des W a r e n h a u s es A. Wertheim an der -
nigstrasse in Berlin, (vervolg) met afbeeldingen en losse plaat. — r zur 
Ausführun g gewahlte Entwur f eines B i s m a r c s bei 
B i n g e r b r ü c k (slot). — e Annahme des Gesetzentwurfes über das 
badische k 'slot). 

No. e beiden neuen königlichen r  in S t n t t g a r t 
(vervolg) met afbeeldingen en losse plaat. — m Andenken von P a ul 
W a l l o t (slot). — e neue W a s s e r v e r s o r g u ng von N e w-Y o r k 
(vervolg) met afbeeldingen. 

 i t t e i l u n g e n über Zement, Beton- und Eisenbetonbau ; Ein kohlen-
magazin in Eisenbeton der  Salanger-Werke in Norwegen. — Aus den 
Beschlüssen des V s des n Verbandes für -
prttfungen der  Technik in New-York. — e tragerlose Eisenbetondecke. — 
Beton und Eisenbeton aus . 

E S E S T E . 

e keizer  van d heeft in een van zijne rede-
voeringen gezegd, dat het water  de landen niet scheidt, 
doch verbindt. n n schijnt men het, wat de prak-
tij k betreft, hiermede niet eens te zijn en is men al lang 
bezig de oevers der  rivier  door  bruggen aan elkaar  te 
verbinden, terwij l men in de vorige eeuw begonnen is, in 
plaats van bruggen over, tunnels onder  het water  te bouwen. 

n  dus ruim  jaar  geleden, is de eerste poging 
gewaagd om een tunnel onder  de Theems te leggen. t 
werk werd begonnen in de buurt van Stepney en -
house, dus midden in het land der e dokken. e 
poging was zeer  bescheiden,, want de tunnel zou slechts 
vij f voet hoog en twee voet en negen duim breed worden. 

n was zoowat  meter  gevorderd, toen men met drijf -

zand tc doen kreeg. n kwam deze moeilijkheid ie boven, 
ook toen ze zich voor  de tweede maal voordeed. Toch 
moest men de poging opgeven, toen men tot op een af-
stand van slechts dertig meter  van de overzijde gekomen 
was, want de tijd , waarin men het werk had moeten vol-
tooien, was voorbij  en het terrein, waarop men de werk-
zaamheden was begonnen, verkocht aan de maatschappij, 
die daar  de Surrey en Commercial s bouwde. 

t plan om onder  de rivier  wegen tc maken heeft men 
evenwel niet laten varen. n  nam de beroemde in-
genieur  Brunei, die in  stierf en ter  wiens gedachte-
nis in Westminster  Abbey, in de buurt van den dichters-
hoek, een venster  is aangebracht, de zaak weer  op. j 
trok een tunnel van Wapping naar . j  ging 
te werk als volgt: hij  maakte twaalf groote ijzeren ramen 
van gegoten ijzer, elk twinti g voet hoog. r  raam was 
in drieën verdeeld en in elk daarvan, dus in de  af-
deelingen iwerd een werkman geplaatst, die den grond, 
welke hij  voor  zich had, weggroef of weghakte. Zoodra 
deze  man met dat werk gereed waren, werden de ijze-
ren ramen vooruitgeschoven en de metselaars metselden da 
tunnel in de aldus vrijgekomen ruimte. n had van te voren 
een put gegraven van  voet en plaatste op die diepte 
het eerste ijzeren raam. Twee en een half jaar  lang ging 
men met het werk door  en had toen bijna  meter 
klaar . Op dat oogenblik barstte evenwel het Theemswater 
door  den tunnelmuur  en moest de aldus aangerichte schade 
herstellen voor  men verder  kon gaan. n Augustus
gebeurde hetzelfde en terwij l bij  dc eerste waterbreuk nie-
mand was omgekomen, verloren bij  de tweede drie werklieden 
hun leven. 

Om verschillende redenen heeft men toen de zaak zeven 
jaar  laten rusten, doch in  begon men er  opnieuw 
mee en in  waren ongeveer  meter  van de tunnel 
gereed, waarbij  nog verscheidene ongelukken gebeurden en 
men herhaaldelijk met water  te 'kampen had. zoodat in 
het geheel zeven man hun leven bij  den bouw verloren. 

e tunnel heeft  pd. st. gekost en was financi-
eel zulk een slechte onderneming, dat de opbrengst nau-
welijks voldoende was, om de noodige herstellingen aan 
te brengen. e maatschappij, die haar  exploiteerde, was 
dan ook niet rouwig, toen ze in  het zaakje aan de 
„East n y Company"  kon overdoen, die er 
nu nog dagelijks bijna vijfti g treinen door  laat loopen. 

e tunnel was dus van den beginne af een misluk-
king, doch had veel bekijks, zooals blijk t uit advertenties 
uit dien tijd , waarin het publiek werd medegedeeld, datl 
het een tunnel kon bezichtigen, voor  dat die voor  het 
verkeer  geopend werd, ï>egen betaling van een schilling en-
tree. 

Voor  de geschiedenis van het verkeer  in n is het 
niet onbelangrijk op tc merken, dat in die dagen
slechts ééns in het half uur  een omnibus of overeenkomstig 
voertuig reed van Charing Cross naar  den mond van de 
tunnel en slechts ééns in het uur  een trein van n 
Bridge. e tunnel zelf had zooveel geld gekost, dat er 
niets over  was om behoorlijk glooiende toegangen naar 
uitgang en ingang te maken; en ook nu, nadat de East 

n y Company ze heeft overgenomen en haar 
lij n met electrische drijfkrach t exploiteert, wordt men met 
„lïfts "  naar  beneden gelaten en naar  boven gehaald. | 
is geen treuriger  en somberder  station bekend dan Wapping 
Station aan deze lij n . 

e ongelukkige tunnel is de beroemde Theemstun-
nel waarover  men in oude romans leest en die Engelsche 
auteurs van beiderlei kunne veelvuldig hebben gebruikt om 
helden of heldinnen gelegenheid tot zelfmoord te verschaf-
fen, of ook wel misdadige romanfiguren noodlottige moor-
den en andere euveldaden te laten uitvoeren. 



E &  VA N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Nassaukade 504, Telef. 1258. . I 
t Nederlandsen spreekwoord zegt: ,,driemaal is scheeps-

recht"  en zoo is dan ook door  den n County Council 
de zaak weer  opgevat. e heeft op geringen afstand van 
de vorige (ongeveer  drie kwart kilometer) een nieuwe 
tunnel laten maken, die in Januari  door  den koning 
geopend is. Zij  ligt  voet beneden de rivier , is twee kilo-
meter  hing, waarvan ongeveer  één kwart onder  het water 
ligt, terwij l de rest langzaam glooiend naar  boven voert. 

n heeft er  een rijweg, zestien voet breed, en aan weers-
kanten een trottoi r  van vier  en drie kwart voet breedte. 

e tunnel wordt jaarlijk s door  twee en een half millioen 
menschen en ruim een millioen voer- en rijtuige n en karren 
gebruikt. e kosten waren een millioen pond sterling, dus 
slechts ruim twee maal zooveel als die van Brunels mis-
lukt bouwwerk. 

Een vierde tunnel bevindt men verder  oostelijk. t is 
cle Blackwall tunnel, in de buurt van de Blackwall Pier, 
waar  vroeger  de booten van cle Batavier  hare reizigers 
opnamen of aan land zetten. e Blackwall tunnel is 
rui m -tien jaar  ouder  dan de e en is in elk opzicht 
een grootscher  werk dan laatstgenoemde. Zij  is ruim twea 
kilometer  lang, waarvan slechts vierhonderd meter  onder 
het water  liggen en begint aan weerskanten op grooten af-
stand van de rivier , doch vlak bij  het water  zijn trappen 
aangelegd, waarmede men er  in kan afdalen. Bovendien 
is zij  electrisch verlicht en geheel en al met verglaasde 
tegels bezet, wat een alleraardigst effect maakt. t eenig 
bezwaar tegen het gebruik van deze tunnel is, dat het ra-
telen van karren, omnibussen en rijtuige n duizenden malen 
weerkaatst wordt en een oorverdoovend geluid veroorzaakt. 

Zij  is niet gemetseld, doch evenals de ,,Tube"-spoor-
wegen van ijzeren ringen.  voet in diameter  en twee duim 
dik. gemaakt. e rijweg is  voet breed en op een punt ligt 
de tunnel slechts voet beneden het bed der  rivier . 

e kosten waren ruim een en een kwart millioen pond 
sterling. 

Behalve deze heeft men nog twee tunnels, een bij  Green-
wich en een bij  Woolwich, die evenwel alleen voor  voetgan-
gers zijn ingericht. e bij  Greenwich werd in  geopend 
en kostte slechts  duizend pond sterling, dus vri j  wat 
minder  dan de Theemstunnel. n komt er  met lifts, die 

 voet diep gaan, in en uit; doch 'snachts, dat wil zeggen 
van negen uur  's avonds tot vij f uur  's morgens, moet men 
de trappen gebruiken. 

e Woolwichtunnel is nog niet gereed, doch zal dezer 
dagen voor  het publiek verkeer  opengesteld worden. Zij 
Bal' wel druk gebruikt worden, want de veerbooten, dia 
daar  gedurende de laatste  jaar  in dienst zijn geweest, 
een dienst, die  pond sterling kostte, vervoerde 8 
millioen voetgangers en ruim drie kwart millioen voertuigen 
in het jaar. 

t zijn de tunnels, die gebouwd zijn ten behoeve van 
het straatverkeer. 

Behalve de Theems-tunnel, die nu voor  het spoorweg-
verkeer  wordt gebruikt, heeft men nog verschillende an-
dere spoorwegtunnels onder  de Theems liggen, die door 
de zoogenaamde ..Tube" y gebruikt worden. Een er-
van loopt van Charing Cross Station naar  Waterloo Station 
en behoort tot de zoogenaamde Bakerloo-lijn . e tweede 
loopt van dit zelfde station naar  de Bank en het heet dc 
Waterloo and City , terwij l eeen derde behoort aan 
de City and South n y en op dc hoogte van 

n Bridge onder  de rivier  doorgaat. 
t laat zich aanzien, dat naarmate spoorweg- en straat-

verkeer  in n toenemen, het aantal tunnels, vooral 
voor  voetgangers, nog wel grooter  zal worden, aangezien 
de kosten door  het isysteem van ijzeren buizen zoo gering 
zijn geworden, naar  blijk t uit de Greenwich- en Woolwich 
tunnels. . Ct. 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden , 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

R l  Sloom-Ti m mor fabriek .TIMMAN. „ D E A T L A S" . 
— P r i j s o p g a v en worden op aanvraag verstrekt. — 

, . — Tel. 3905. 

W A T E R m i m , O N T S 
.v. . „V " , v/h. J .  B  &  Co., N 

Kunstzandsteenfabrie k „111111", . 
= KALKZAHDSTEEH . | Ü L El WSËÊ -

. J. , Amsterdam. 
t . — Telef. 1037. — P.O.Box «81. 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

« » door 

OURNIQUETdeuren . 
Garnituu r  levert 

CRUYFF, AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 
 aan Beurs  en

A. VAN E , i 
Fabrikant Cementtegels, ^ ' 
M, Noorlander , Rotterdam . 
Natuursteen-Bouwmaterialen. l 132. 
G .  A . T R E S T O R F F

.  Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

T e L ) n t e r c 4 7 8 

d vlechtorij . 
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Byzantijnsch e Kunst . 

V e r v o l g (zie bladz.

e moskee van Soliman  is een werk van den beroem-
den Turkschen bouwmeester  Sinan, wiens naam verbon-
den is aan het bloeitijdperk van de Turkschc bouwkunst, 
der  zestiende eeuw. e geschiedenis getuigt van de groote 
werkzaamheid van dezen bouwmeester, voornamelijk in Con-
stantinopel, maar  ook daarbuiten. 

d  de veroveraar  liet in  door  den Griek-
schen bouwmeester  Christodulos op de plaats van dc ver-
dwenen Apostelkerk, die door  Justianus gesticht was een 
moskee bouwen, waarvoor  blijkbaar  het systeem der  Aj a 
jSophia als voorbeeld heeft gediend. e eeredienst van 
den m schreef wel eenige wijzigingen voor, maar  het 
hoofddenkbeeld dc centrale koepel op pendentifs en ge-
steund door  halfkocpels, op hun beurt weder  geschraagd 
door  kleinere halfkocpels, werd hier  in al zijn consequen-
tie toegepast: zelfs wordt door  bevoegde beoordeelaars, 
het gewelfsysieem van dit bouwwerk beschouwd als een 
hoogere ontwikkeling van het Byzantijnsche stelsel ook we-
gens dc eenvoudiger  middelen, waarmede hier  dc over-
welving eener  groote vrij e ruimt e is opgelost. Wel zijn 
de afmetingen slechts twee derden van die van het By-
zantijnsche voorbeeld, maar  de hoofdkoepel heeft toch ruim 

. r  cn de lengte en breedte der  hoofdruimte 
bedraagt . t inwendige maakt dan ook een indruk 
van greotschen eenvoud, die echter  in zekere mate ver-
stoord wordt door  het groot aantal vensters, dat in cle 
muren cn in alle koepels en halfkocpels is aangebracht. 
Nog hinderlijke r  is het barok grij s cn wit ornament, waar-

mede, bij  een latere restauratie, bogen en gewelven kwis-
tig versierd zijn. 

e e heeft op haar  beurt gediend als 
voorbeeld, waarnaar  Suleiman , in  door  Sinan. 
de moskee Schahzadjeh of Prinsenmoskee liet bouwen. 

e bouwmeester  was toen nog jong. want hij  moet zelf 
verklaard hebben, zich nog een leerling te hebben ge-
voeld, toen hij  deze opdracht aanvaardde. Toch meent men 
Sinan's hand te herkennen in een vroeger  werk, door  den 
zooeven genoemden sultan in  ter  nagedachtenis 
zijns vaders Selim  opgericht. t is de kleine Selim-
moskee op een der  heuvels van Stamboul. Zij  bestaat alleen 
uit een vierkante ruimt e van ongeveer . zijde, overdekt 
door  een enkel 'koepelgewelf, waarvan de pendentifs on-
geveer  6 . boven den vloer  beginnen, terwij l de hoogte 
van den koepel ongeveer . boven den vloer  bedraagt. 

e vier  muren zijn weliswaar . dik. doch aan de 
buitenzijde telkens slechts door  twee, betrekkelijk lichte con-
terferten gesteund, zoodat men hier  een eenvoudige, maar 
onbetwistbaar  stoute constructie voor  zich ziet, die slechts 
kan werden toegeschreven aan iemand, die in den ge-
welfbouw geen leerling kan worden genoemd. 

t Sinan clan ook feitelijk geen leerling meer  was, toen 
hij  aan de Schahzadjeh-moskee begon, blijk t wel ttit den 
geiteden opzet van bet plan, dat /eer  veel gelijkt op dal 
van 'het voorbeeld. Christodulos had daarin reeds, ofschoon 
mm of meer  aarzelend, de spitsboog toegepast o. a. voor 
de vier  groote steunbogen van den hoofdkoepel. e spits-
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boog wint in de zestiende eeuw meer  en meer  veld cn wordt 
door  Sinan veelvuldig aangewend; daarbij  komt een fijn e 
cn smaakvolle detailleering en versiering met toepassing 
van Oostersche motieven, die aan zijn stijl een zekere ele-
gance verkenen, waartoe de slanke minarets, die men bij 
elke moskee aantreft het hare bijdragen. Gaat ook het oor-
spronkelijk Byzantijnsche karakter  dezer  bouwwerken hier-
door  allengs min of meer  verloren, het hoofddenkbeeld der 
Byzantijnsche ruimte-overdekking blijf t in de Turksche bouw-
kunst niettemin tot de sprekende karaktertrekke n behoo-
ren, inzonderheid in de latere werken van Sinan. 

n behoort in de eerste plaats genoemd te worden 
dc moskee van Soliman , waarvan wij  in ons vorig num-
mer een afbeelding gaven. n dit bouwwerk, gesticht in 

 kwam de Turksche bouwkunst tot hare hoogste 
ontwikkeling. r  hare prachtige ligging vormt zij  een 
der meest karakteristieke hoofdpunten in het panorama van 
Stamboul en na de Aya Sophia wordt zij  dc grootste en 
fraaiste moskee van Constantinopel genoemd. Zij  is iets 
kleiner  dan haar  Byzantijnsche mededingster, doch de ruim-
te-indruk van het inwendige is niet minder  grootsch. Een 
fij n gevoel voor  verhoudingen paart zich hier  aan een blijk -
baar  uit ervaring geboren groot constructief talent. Sinan 
heeft hier  gestreefd naar  een tot dusver  in de Turksche 
bouwkunst nog niet beproefde hoogteontwikkeling in den 
gewclfbouw en door  een smaakvol toepassen van horizontale 
verdeelingen een harmonisch geheel verkregen. t trots 
wijzen de Turken erop, dat de koepel een halve r  hoo-
ger  is, dan die van Aya Sophia. t ook de bouwheer  een 
man van smaak was, blijk t uit de degelijke pracht, die het 
interieur  |kenmerkt. e bouwmeester  kon over  kostbaar  gra-
niet en marmer beschikken, voor  zuilen en wandbekkeding. 
Prachtige Perzische tegels zijn gebezigd voor  de versie-
rin g van den achterwand van het heiligste , de 
negen vensters in dien wand zijn bezet met gekleurd glas, 
blcempatronen met letterschrift doorwerkt, uit de werk-
plaats van een beroemd Turksch glasschilder. Scrchosch 

. n wil in de smaakvol aangebrachte marmerver-
siering der  wanden de hand van Toskaansche kunstenaars 
zien. e plastische versiering is blijkbaar  gemaakt door 
kunstenaars, die meesters waren in de Oostersche orna-
mentiek, maar  toch ook dc werking der  Grieksche profi -
leering naar  waarde wisten te schatten. Ook in dit gebouw 
zijn bij  een restauratie op bogen en gewelven barokor-
namentcn aangebracht: deze toevoegsels vermogen even-
wel niet, den indruk van dit meesterwerk van Turksche 
bouwkunst geheel te bederven. r  een gelukkige ver-
lichtin g treden zij  in het warm, kleuri g interieur  op den 
achtergrond. 

n  bouwde Sinan de kleine moskee Piali-Pascha, 
in een buitenwijk van Pera gelegen en in aanleg geheel 
afwijkend van den, in de groote werken steeds toegepasten 
centraalbcuw. r  is een meer  Oostersch type gevolgd 
door  een verdeeling van den plattegrond in zes vierkante 
velden van ongeveer . zijde elk met een afzonderlijken 
koepel afgedekt. Behalve op de muren steunen de penden-
tif s dezer  koepels op slechts twee slanke zuilen, een stoute 
constructie, die den meester  kenmerkt, wiens hand ook 
kenbaar  is in de rijk e versiering. 

Van Sinan's laatste of althans zeer  late werken willen 
wij  hier  nog vermelden de in  gebouwde moskee -
lidsch Al i Pacha, aan den Bosporus, aan cle kade van Ga-

a gelegen, een kleine centraalbouw, weder  onmisken-
baar  op het Byzantijnsche systeem geïnspireerd, doch ove-
rigens van veel minder  belang, dan de andere genoemde 
bouwwerken. Aan den bouw is een overlevering verbon-
den, die niet onaardig is. Al i Pacha dc admiraal, aan wien 
het gelukte, na den slag van , de eer  en de macht 
van den Sultan te redden, verzocht namelijk aan zijn mees-

ter  een stuk grond, om daarop zijn moskee te kunnen bou-
wen. e Sultan weigerde in een booze bui en zeide, dat 
een admiraal maar  op de zee moest bouwen. e bouw-
heer  liet toen door  Sinan aan den oever  van den Bosporus 
een aanplemping in zee maken en daarop de moskee bou-
wen. e vrees van den bouwmeester, dat het werk wel 
eens in zee verzinken kon is ongegrond gebleken. 

Al i Pacha's moskee staat er  nog en de admiraal ligt 
nog rustig begraven op het kleine kerkhof, dat er  bij  behoort. 

t zou ons te ver  voeren, nog meer  van de werken van 
Sinan, die te Constantinopel nog in overvloed zijn aan te 
wijzen, te vermelden. Van de enorme werkkracht door  de-
zen bouwmeester, gedurende zijn lang leven, ontwikkeld, 
krijg t men een denkbeeld, wanneer  men verneemt, dat hij 

s (groote moskeeën), s (kleine mos-
keeën of bedehuizen),  Serails,  bruggen en  kara-
vanserais heeft gebouwd. 

e werken zijn over  het geheele Turksche rij k ver-
spreid; men vindt ze o.a. in , Jeruzalem en Bu-
lak in Egypte; de muren en poorten van Jeruzalem wor-
den eveneens als zijn werken genoemd, maar  als zijn mees-
terwerk wordt algemeen aangemerkt, ook door  hem zelf, 
de moskee van Sclim  in Adrianopel. Zooals wij  reeds 
zeiden noemde de bouwmeester  zijn Prinsenmoskee leerling-
werk, de Solimanmoskee achtte hij  het werk van een ge-
zel ,maar  te Adrianopel toonde hij  zich de zelfbewuste 
meester. Op het hoogste punt der  stad verheft zich de 
machtige koepelbouw, omgeven door  vier  slanke minarets 
en het bouwwerk, ofschoon  jaren oud, is uitstekend 
bewaard gebleven. 

e groote koepel heeft . diameter  en een hoogte 
van . boven den vloer; hij  is dus iets grooter  dan die 
der Aya Sophia en rust op acht gemetselde zuilen, terwij l 
hij  aan de buitenzijde geschraagd wordt door  acht zware 
steunbeeren. e vier  halfkoepels zijn hier  niet in de hoofd 
assen van den plattegrond, maar  diagonaalsgewijze geplaatst 
en zijn lager  aangezet, dan bij  het Byzantijnsch systeem, 
zcodat schijnbaar  een tambour  aanwezig is, wat echter  in 
werkelijkhei d niet het geval is. 

e minarets zijn bijna . hoog, doch hebben slechts 
. diameter. t veelhoekig pyramidale sokkels staan 

zij  tegen het gebouw aan en zij  zijn geheel van gehouwen 
kalksteen opgetrokken. n elke minaret zijn drie afzonder-
lijk e wenteltrappen, die elk naar  een der  omgangen voe-
ren en niet met elkander  in verbinding staan. n roemt 
de onberispelijke technische uitvoering van dit bouwwerk, 
dat in  tot stand kwam en niet slechts de belang-
rijkst e van de twinti g moskeeën van Adrianopel genoemd 
wordt, maar  dat ook geldt als de schoonste moskee van 
het geheele Turksche rijk . Overtroffen is dit werk door  la-
tere bouwmeesters niet. Na de groote Sultans der  vijf -
tiende, zestiende en zeventiende eeuw is de Osmanische 
cultuur  langzamerhand tot stilstand gekomen cn heeft de 
bloeiperiode der  Turksche bouwkunst een einde genomen. 
Oorspronkelij k gebaseerd op de beginselen der  Byzantijn-
sche kunst, heeft zij  op hare eigene wijze een eigen stijl 
in het leven weten te roepen, die men niet meer  Byzantijnsch 
kan noemen, maar  waarin men toch de sporen der  oude 
beginselen nog kan terugvinden. n de handboeken der 
kunstgeschiedenis wordt gewoonlijk alken aan den invloed 
van de Byzantijnsche kunst op de bouwwerken van West-
Europa aandacht geschonken. n , Venetië en -
laan, in Zuid-Frankrij k en zelfs meer  Noordelijk , in Aken. 
wijst men bouwwerken aan, die kennelijk onder  Byzan-
tijnschen invloed zijn ontstaan, maar  het is niet tegen te 
spreken, dat die invloed, door  de ontwikkeling der  bouw-
kunst in andere richting , ten slotte niet meer  merkbaar 
is, terwij l de e hem zoo goed als geheel uitwischte. 
n Oost-Europa is dit anders geweest en deze overweging 
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gepaard aan de tijdsomstandigheden, die medebrengen, dat Turksche bouwkunst, die men onder  het opschrift van dit 
de oogen der  geheele beschaafde wereld op het Oosten artikel misschien niet zoeken zou. 
gericht zijn, leidde ons tot de bovenstaande uitweiding over  (W.ord t ve rvo lgd .) 

E V A N  T E . 

Ambachtsscholen . 
n het d voor  vakopleiding stelt de heer  Van 

Achterberg, de directeur  van de ambachtsschool te -
den, de vraag, of wij  met onze ambachtsscholen wel op 
den goeden weg zijn: 

Wi j  hebben ons ernstig af te vragen, zijn wij  op den 
goeden weg als wij  ons alleen toeleggen de school 
tot hare hoogste volmaking tc brengen, stellen wij  niet 
te veel op prij s het onderwijs in al zijn details zoo me-
thodisch mogelijk te geven, zoodat de uitkomsten van dien 
aard zijn, dat vaklieden, onze inrichtingen bezoekende, zich 

verbazen en over  het teekenwerk en over  het practisch 
werk, dat zij  te zien te krijgen en niet kunnen begrijpen, 
dat de jongens die in de school zulk correct werk le-
veren, in de werkplaatsen en fabrieken soms zoo onhan-
dig zijn en niet in staat een werkstuk zelfstandig uit te 
voeren en niet alleen de e taal niet machtig 
zijn, maar  eenvoudige werkteekenen niet kunnen lezen en 
daarbij  zoo langzaam. 

t dit niet met alle gediplomeerde leerlingen zoo is. 
behoeft niet nader  gememoreerd te worden en ook dat 
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geen bepaalde scholen bedoeld worden, want zij  die mee-
nen, dat het niet op hunne inrichtingen toepasselijk is, 
wij l de resultaten van het onderwijs van dien aard zijn, 
dat tegen den tij d van het entslag der  leerlingen, patroons 
(veelal schilders die in het voorjaar  handen te kort komen) 
aan de school komen vragen of zij  ook een of meer  der 
beste leerlingen kunnen machtig worden, behoeven slechts 
hun neus buiten de schooldeuren te steken om van het 
tegendeel overtuigd t e. worden. 

En al wordt zoowel bij  het k als bij  sommige ge-
meenten en particulier e inrichtingen, als eisch van toe-
latingt ot een en ander, het einddiploma eener  ambachts-
school verplichtend gesteld, dan is het niet voldoende om 
het oog te sluiten voor  de dringende eischen van dc 
praktijk . 

Evenmin mag men steunen, ofschoon het reden tot te-
vredenheid geeft, op het groot aantal goede betrekkingen 
deer  oud-leerlingen ingenomen, noch van hen die voor 
een of ander  examen slaagden, want het zou van kort-
zichtigheid getuigen, wanneer  dc school zich op deze re-
sultaten beriep. 

e oorzaken dat het onderwijs aan onze scholen nog niet 
algemeen die waardeering verdient als wij  wel wenschen 
en waarvoor  wij  onze beste krachten geven, zijn wel in 
hoofdzaak deze: 

dat de ambachtsscholen het schoolsysteem te veel door-
voeren, alleen er  op lettende dat in een zekere tijdruimt e 
de gestelde leerstof behandeld wordt; 

dat te weinig rekening gehouden wordt met den mid-
delmatigcn leerling, die gewoonlijk in de praktij k op den 
langen weg de beste blijk t te zijn; 

dat de scholen te veel op zichzelf werken en zich blind 
staren op werkstukken, die in de praktij k niet meer  ge-
maakt worden, dat voorkomen kan worden wanneer  meer 
voeling met de industrie gehouden werd; 

dat over  het algemeen de neiging bestaat het onderwijs 
te hoog op te voeren, waardoor  de scholen kunnen ontaar-
den in benepen kunstnijverheidsscholen, waar  ook prac-
tisch gewerkt wordt; 

dat men van den leerling een n für  alles"  tracht 
te maken, m. a. vv. dat niet voldoende gelet wordt op dc 
specialiseering der  vakken, zooals die in de praktij k be-
staat en daardoor  leerlingen vormt, die niet de noodige 
handvaardigheid bezitten; dit geldt in hoofdzaak voor  de 
metaalbewerking — daarbij  wordt ook te weinig rekening 
gehouden met het individu dat, al of niet geschikt, het 
programma van onderwijs volgens de letter  moet volgen. 

r  behoeft niet uiteengezet te worden hoe doodend dit 
voor  den leerling en den leeraar  is. e leeraar  wien zoo 
de handen gebonden zijn, verliest zijn energie, het moe-
ten al voortreffelijk e mannen zijn, die zich aan dien ver-
slappenden gang kunnen onttrekken. 

En dit is juist het noodlottige van het systeem, dat deze 
programma's van a tot z afgewerkt moeten worden en wei-
nig speling geven in de opvolging niet alleen, maar  waarbij 
verandering en verbetering totaal buitengesloten zijn, totdat 
na korter  of langer  tij d de programma's herzien worden en 
geen of eene kleine wijziging ondergaan, want ach! die 
sleur  en dc dooddoener  ,,'t is altij d zoo goed gegaan." 

Wanneer  de leeraren in dc gelegenheid gesteld wor-
den, bouwwerken, werkplaatsen en fabrieken te zien, zoo-
wel binnen als buiten hunne woonplaatsen en niet alleen 
te zien, maar  den gang van elk onderdeel na te gaan, 
op de verdeeling van den arbeid letten, de technische 
verbeteringen bestudeeren, connecties aanknoopen met de 
leiders, ten einde steeds op de hoogte van de vorderingen 
der  techniek te blijven, dan zoude al veel gewonnen zijn. 
wanneer  de door  hen opgedane ervaringen, die o. i. in 
de (verplichte) schoolvergaderingen ter  sprake moeten ko-

men, aanleiding gaven de programma's van onderwijs zoo-
danig te herzien, dat de vrijhei d der  leeraren niet aan 
banden gelegd wordt, maar  ook, dat rekening gehouden 
is met de veranderde vakeischen. 

t aanpassen van de school aan dc praktij k moet toch 
immers het doel blijven. 

Ook voor  de leerlingen is het zoo hoogst wenschelijk 
dat zij  niet steeds binnen dc schoolmuren blijven, maar 
dat hun blik verruimd wordt en dat zij  het geleerde in de 
school in de werkelijkheid tot uitvoering zien komen. -
vele onuitgesproken vragen worden daarmede beantwoord 
en wat een genot voor  den leeraar, wanneer  hij  ziet, dat 
de opmerkingsgave van den jongen hier  tot zijn recht 
komt en hij  de gretige vragen kan beantwoorden. 

e bezwaren tegen zulke excursies zijn de stoornis in 
de lessen, het tijdverlie s cn de hemel weet wat meer  — 
maar dit alles weegt op tegen het werkdadig nut. 

^  Vereenigingen . J 

T T E G G 

T EN -

T VA N T P A. et A. 

t B e s t u u r. 

Na de eerste drie-jarig e periode van het bestaan der 
Afdeeling trad het Bestuur  overeenkomstig de betreffende 

e bepaling in zijn geheel af. 
e verkiezing van het huidig Bestuur  had plaats in de 

Algemeene Vergadering van  Juni , welk Bestuur 
van dien datum af bestond uit de heeren C. W. Nijhoff . 
voorzitter, . A. J. Baanders, vice-voorzitter, . P. Ber-
lage Nzn., Jos. Th. J. Cuypers. Jan de , A. , 
Jan , . N. d , W. t Czn., Jhr. 
Prof. . J. Six, Jan Stuyt, en W. J. . van de Wijnpersse 

e heeren . A. J. Baanders, Jan de r  en A. 
t zijn als leden van het Algemeen Bestuur  aange-

wezen uit hoofde hunner  functies in het Bestuur  van het 
Genootschap „Architectur a et Amicitia" . 

Tengevolge van een functieverwisseling in laatstgenoemd 
Bestuui trad de heer  A. A. k van af i Januari
op als lid van het Algemeen Bestuur  der  Afdeeling ter 
vervanging van den heer  A. . 

Al s leden van het h Bestuur  der  Afdeeling 
waren uit hoofde hunner  functies reeds aangewezen de 
heeren . A. J. Baanders, Jan de r  en A. , 
(vervangen door  den heer  A. A. . 

Bij  verkiezing werd op  Juni  als voorzitter  aan-
gewezen de heer  C. W. Nijhoff ; zoodat dus thans het 
Algemeen Bestuur  bestaat uit de heeren: 

C. W. Nijhoff , voorzitter, 
. A. J. Baanders, vice-voorzitter, 

Jan de , secretaris, 
. P. Berlage Nzn., 

A . A. , penningmeester, 
Jos. Th. J. Cuypers, 

. Jan , 
. N. d , 

W. t Czn., 
Jhr . Prof. . J. Six, 
Jan Stuyt en 

W. J. . v. d. Wijnpersse; van wie de vij f eerstge-
noemden het h Bestuur  uitmaken; waaraan de 
ondergeteekende als administrateur  is toegevoegd. 

n de algemeenle samenstelling der  Afdeeling en van 

den Cursus en in het t werden gedurende het 
afgelcopen jaar  geene wijzigingen van beteekenis aange-
bracht; hoewel de herziening van het leerplan onderwerp 
van langdurige studie en ernstige overweging uitmaakte; 
als vrucht waarvan de Algemeene Vergadering op 8 Juni 

 voorstellen bereikten, ten gevolge waarvan de drie-
jarig e cursus is omgezet in een vierjarig e en het leer-
plan dienovereenkomstig gewijzigd werd. 

Omtrent deze hervorming bevat het Prospectus, samen-
stelling  alle

e . 

n de samenstelling van het docentencorps kwamen be-
langrijk e wijzingen voor, eensdeels omdat twee leden van 
dat corps, de heeren A. J. Th. k en J. W. C. Tellegen, 
als zoodanig wegens te drukk e bezigheden meenden te 
moeten bedanken, anderdeels als gevolg van veranderde 
inzichten nopens de verdeeling van de leerstof, derdedcels 
wij l sommige docenten naar  hun inzicht te veel colleges 
te geven hadden, 't geen gebleken was gedurende het 
derde jaar  van het bestaan der  Afdeeling. 

e heer  A. J. Th. k werd vervangen door  de heeren 
F. s'  Jacob en F. G. Unger, de heer  J. W. C. Tellegen 
door . E. . P. . e heer  J. Gratama werd be-
last met de colleges betreffende „protestantschc eeredienst"; 
doch doceerde dit vak nog niet wegens de uitgebreide 
voorbereiding daarvoor  vereischt. 

e heer  J. E. van der  Pek doceerde het vak „arbei -
derswoningbouw;"  terwij l de heer  Jan de r  het on-
derwerp „concert- en vergaderzalen"  overnam van de hee-
ren . P. Berlage en Jan Stuyt. e heer  Jan Stuyt ontlastte 
<:p zijn beurt weer  de heer  W. t door  „dragende 
en overspannend'e ,bouwdeelen"  te behandelen. e heer 

. P. C. de Bazel trad ten slotte op voor  „bouwplas-
tiek" . 

Al s gevolg dezer  wijzigingen bestond het docentencorps 
uit de heeren: 

. P. Berlage Nzn., architect te Amsterdam, 
Jcs Th . J. Cuypers, c. en b. i. architect te Amsterdam, 
J. . de Groot, architect te Amsterdam, 
W. t Czn., architect en hoofdleeraar  aan de 

Academie van B. . en T. W. te , 
Jan Stuyt, architect te Amsterdam, 
A . W. Weissman, architect te Amsterdam, 

. J. . Walenkamp, architect te Amsterdam, 
. Jan . historicus te 's-Gravenhage, 

Jhr . Prof. . J. Six, hoogleeraar  te"  Amsterdam, 
Prof. . W. Vogelsang, hoogleeraar  te Utrecht, 

. N. d , dec. schilder  te n , 
W . J. . van :de Wijnpersse, leeraar  aan de e 

Technische School te Utrecht, 
A . W. C. , directeur  der . T. S. te Utrecht, 
F. G. Unger, werktuigk . ing. te 's-Gravenhage, 
C. . Nagtglas Versteeg, electr. ing. te Amsterdam, 

. E . . P. , rechtsgeleerde en architect 
te Amsterdam, 

. E . J. C. Geseling, rechtsgeleerde te Amsterdam, 
W. C. Brouwer, keramist te , 
J. . , textielkundige te o (O), 

. van , sierkunstenaar  te Amsterdam, 
J. W. le Nobel, glasschilder  te Amsterdam, 
F. 's Jacob, civiel-ingenieur  te Amsterdam, 
J. Gratama, bouwkundig ingenieur  te Sloten, 
J. E . van der  Pek, architect-ingenieur  te Amsterdam, 
Jan de , architect te Amsterdam, 

. P. C. de Bazel, architect te Bussum, 
C. W. Nijhoff , architect en directeur  der -

heidsschool „Quellinus "  te Amsterdam, en J. , he-

raldicus en hoofdleeraar  aan de Academie van Beeldende 
n te 's-Gravenhage. (*) 

e dee lnemers. 

Voor  dezen cursus waren  deelnemers ingeschreven; 
namelijk  voor  het eerste,  voor  het tweede en  voor 
het derde jaar; terwijl '  zich buitendien een -tal uitsluitend 
voor  het architectonisch handteekenen hadden aangemeld, 
 alleen de lessen voor  meubel- en interieurkunst volgden 

en aan een -tal op grond van hunne voorafgegane studie 
werd toegestaan dié colleges bij  tc wonen, welke zij  voor 
hunne verdere vorming noodig achtten. 

Na voltooiing van den drie-jarigen cursus werden door 
het Bestuur  van het Genootschap op voordracht van bet 
Bestuur  der  Afdeeling, gehoord de docenten, diploma's toe-
gekend aan de heeren W. ' Noorlander  te Amsterdam, J. 
Coenraad te Zaandam en . Saai te Zwaag . 

(Slot .volgt.) 

(*] e is sedert, overleden. 

L L e e s t a f e l . 1 
G  No.  O f f i c i e e l G e d e e l t e, Ver-

slag der g van  November
t s op de Tentoonstelling in Olympia te , door 

J. Gratama, met afbeeldingen. 
S o c i a le e en - T e c h n i e k, door  J. . B. . 

e zegeningen van den speculatiebouw. 

n s t u k k e n. n door  E. J. . 
V e r s l a g der  vergadering van de Afdeeling 's-Gravenhage van  No-

vember

A No. n van het Genootschap 
e N e d e r l a n d s c he t op de l e Exhibition s 

te n Apri l  door  C. W. Nijhoff , met afbeeldingen (vervolg). 
S c h i l d e r - of B o u w k u n s t? 

E  No.  E c h o ' s . Twee advertenties of 
e architect in de «timmermansaffaire» ? 
V o l k s h u i s v e s t i ng te Amsterdam, door  J. . W. n b. i. 
A f b e e l d i n g e n, Officieren-Sociëteit te , arch. . &. . A . 

Vermeer. 

E  No. e op Java, Voordracht gehouden 
op de e g te r  op  Juli
door . A. van Sandick c. i.. met afbeeldingen. 

S n e l h e i d s r e g e l i ng door  veldverzwakking bij  gelijkstroom-tractie-
motoren met hoofdstroomvvikkeling, door . J. . Brunner, met afbeel-
dingen. 

V e r g a d e r i n g van het k t van s van
November

n S t u k k e n. Naar aanleiding van «de hervatting der 
Solovalleiwerken» in de e Gids, door  J. . Thai n c. i. — 
Een spoorwegverbinding in Noord-Sumatra, door  A . . e w. i. 

 (B. v.T.) No.  Officieel gedeelte. -. Verslagen 
van vergaderingen. — Uit de Vakgroepen en Afdeelingen. — Een stem uit 
de Bouwkundige Vakgroep. — s over  rioleeringsvraagstukken (vervolg). 

— Scheeps-oliemotoren (slot) — Voordracht over  electrische gloeilampen 
en hunne fabricage — Gemengd. — 

E  No. g Zwolle. 
E en r e q u e s t. 
U i t de P e r s. Borgtocht — e onderaannemers en particulier e be-

steding. — Een stem uit het smedenbedrijf. 

E E E No. t aan elkander 
smelten van steenen. — Verbrandin g zonder  rook. — . — 

t Smauchen . —

E , uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat in All . I I : e 
t r a n s p o r t a u t o m o b i e l e n: N. J. . — W a t i n d en 
B o o r t o r e n g e b e u r t: A . de . — e : A. B. Wigman. 
— e B a s t a a r d - n a c h t e g a a l: . E . . — e C o n-
s t r u c t i e v an het : . . G. . 
— A d m i n i s t r a t i e v e en e n bi j 
het g r a v en van het P a n a m a k a n a a l; J. . E. . — 
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V e n t i l a t i e i n W o n i n g e n: J. van den Breggen c.i. — T e x t i e l e 
S i e r k u n st (slotj: . Stavorinus. — B e r k e n m o n o g r a f ie (ver-
volg) : . J. van der  Ven. — S t e r r e n k u n d i g e n 
v o or  den W i n t e r  v an . Y. — E e n v o u d i ge P r o e-
v e n: e e B r u g : . A. J.C. Snijder». — Corres-
p o n d e n t i e. 

E T UN N No. e November-
aflevering van Alexander s maandschrift opent als gewoonlijk met een 
overzicht van een schilderijententoonstelling, ditmaal de jaarlijksch e in het 
«Glaspalast» te . t is geweldig, zooveel er  geproduceerd wordt 
en het kan niet anders of de qualiteit moet lijden onder  zulk een quantiteit. 
Wanneer  het hier  afgebeelde het beste is, wat de tentoonstelling te zien 
geeft, dan is het gehalte over  het algemeen zeker  vri j  onbeduidend te noe 
men en is een zekere onverschilligheid voor  de schilderkunst bij  het groote 
publiek, waarover  wel eens geklaagd wordt, niet moeilijk te verklaren. 
Een artikel getiteld: r r  und seine Welt» verplaatst ons in het-
interieur  van een schilder, den Berlijner  Curt , welk inteiieur  in-
gericht werdt door y van de Velde. e wildste haren zijn er  bij 
Van de Velde nu wel uit, de woonkamer van den schider  doet werkelij k 
niet onaangenaam aan ; de rust in het interieur  wordt alleen verstoord door 
de producten van Fransche kunstbroeders, geestverwanten van Vincent van 
Gogh. [waarmede de bewoner  zijn wanden versierd heeft. n moge de 
Engelsóhe architecten verwijten, dat ook zij  aan afgeknaagde beenderen 
knagen, uit de Engelsche landhuizen, hier  afgebeeld, waaronder  een van 
Voysey spreekt meer  de ouderwetsche huiselijkheid, waaraan men nu een-
maal gehecht is. e Weener  architecten willen van het ouderwetsche niet 
weten, zij  doen alle moeite er  zich aan te ontworstelen, zij  trachten de 
traditi e los te laten, maar  de traditi e laat hen niet los. t blijk t ook nu 
weder  uit hun tentoonstelling van interieurs op de Weener  voorjaarsten-
toonstelling. 

E N No. I I . t eerste arlikel van Julius -
man's maandelijksche uitgave toont ons werken der  Ziiriche r  architeeten 

f &  Weideli, landhuizen, een klein beursgebouw, scholen, een 
kerkj e en andere werken. Zooals bekend is, staat de scholenbouw in 
Zwitserland zeer  hoog en spaart men daar  geen middelen, om het school-
gebouw ook aan schoonheidseisehen te laten voldoen; de hier  gegeven 
voorbeelden verdienen zeker  navolging. Een blik in het hooger  bouwkunst-
onderricht in d geeft ons een artikel over  de Architectuur  aan 
kunstnijverheidsscholen en de opvatting van Prof. Alexander h aan 
de school te . Niet alles lijk t in de daar  gevolgde methode na-
volgenswaardig ; in de kunst van aipiarelleeren zijn de s nog 
steeds bij  de Engelschen ten achter, sommige proeven getuigen van slechten 
smaak. Afbeeldingen van een Engelsch en een Amerikaansch landhuis en 
van meubelen uit n en Worpswede vormen den verderen inhoud van 
dit nummer, waarvan het eerste artikel verreweg het belangrijkste is. 

E N OVE E 

G . 

e in architecten- en aannemerskringen over  partieele 
besteding gedacht wordt is vri j  algemeen bekend cn me-
nigmaal is dit onderwerp in dit blad behandeld. Zoo maak-
ten wij  nog onlangs melding van de lezing van den heer 
Wannolds in de vergadering van den Nederlandschen Stu-
kadcorspatroonsbond te . r  ofschoon de heer 
Warmolds van nabij  met de bouwbedrijven bekend bleek, 
kunnen zijne beschouwingen toch niet aangemerkt worden 
als direct afkomstig uit de kringen der  vakpatroons. On-
verwacht in dit opzicht is evenwel een artikel , een paar 
weken geleden verschenen is e , het of-
ficieel orgaan der  Xederlandsche Smeden vereeniging, en 
daar  de smeden overigens in de vakbeweging niet op den 
voorgrond treden, zijn hun beschouwingen te meer  de aan-
dacht waard. 

* 

e Bond van Stucadoorspatroons hield over  dit onder-
werp te m een vergadering, waarin de heer  War-
molds uit Groningen het onderwerp heeft ingeleid en waarbij 
verschillende personen deelnamen aan het debat. 

t ligt niet in onze bedoeling om hier  een verslag van 
deze vergadering te geven, we willen ook niet volstaan met 
de mededeeling welke wij  lazen in het officieel gedeelte 
van het Orgaan van Smedenpatroons dat de inleider  de 3 
bekende punten van den heer  J. N. x en de  be-
kende punten van dc r  van Arbeid tc m (?) 
behandeld. 

Wi j  zijn allen er  van overtuigd, dat  pCt. van alle 
bondsleden nog nooit van de bekende punten hoorden. 
Een dergelijke gewichtdoenerij  heeft dus geen nut. 

t lijk t ons beter  uit het t van de r  van 
Arbeid voor  de bouwbedrijven voor m en Bussum 
ever  „Partieel e Bestedingen"  hier  en daar eens een greep 
te doen en dan eens uiteen te zetten of wij, wachtende 
op, en werkende voor  partieele bestedingen niet een en 
ander  kunnen doen om ernstige bezwaren te ondervangen 
dia d,e tegenwoordige wijze van besteden aankleven. 

Wanneer  men dat , en alle andere over  de kwes-
tie verschenen geschriften naleest, zijn de voordeelen van 
partieel besteden volgens de onderaannemers, „verheffin g 
van het vak"  (idiëele kant) en meer  zekerheid voor  be-
taling (dubbeltjeskant). 

Over  de verheffing van het vak zullen wij  het dezen 
keer  nu eens niet hebben. r  zullen wij  nog wel eens 
uiteenzetten, dat knoeiwerk en lage prijzen veeleer  een 
gevolg zijn van eigenschappen van personen dan van dc wijze 
van aanbesteden. 

Wi j  zullen uitsluitend de dubbeltjeskwestie uiteenzetten. 
Als een flinke, aannemer een werk heeft aangenomen 

onder  de tegenwoordige wijze van besteden, moet hij  zien 
dc onderdeden van dat werk zoo voordeelig mogelijk te 
'aten maken. Niet a l t i j d brengt zijn belang mede zoo 
goedkoop mogelijk, maar  meestal toch wel. j  vraagt ver-
schillende gegadigden prij s cp te geven en doet uit die 
opgaven een keus. e uitverkorene krijg t het werk. de 
risico van het werk, en, als dan alles afgeleverd en door 
de directie goedgekeurd is, in den regel ook zijn geld. 
Er gaat wel eens een aannemer over  den kop, naar  onze 
meening te veel, er  zijn er  naar  onze meening zelfs die 
aannemer blijven van het geld der  onderaannemers, maar 
och, hoevelen onzer  blijven er  geen borg voor  zulkcn en 
werken daardoor  ongezonde toestanden in dc hand. 

Voor  het geval nu een aannemer een naar  zijn mcening 
te hooge prij s opgegeven 'krijg t voor  zijn werk, gaat hij 
raad schaften. e rapporten van de voorstanders van par-
.tieele bestedingen zeggen dan, dat komt omdat de be-
grooting niet door  een vakman is gemaakt. Zij  vergeten, 
dat bij  partieele besteding de begrooting ook niet door  een 
vakman gemaakt wordt. e aannemer in kwestie zegt ech-
ter  niets, maar  hij  denkt, en hij  denkt tweeërlei: ie ik 
heb er  minder  voor  staan en wil er  het liefst niet aan 
te kort komen en ten  denkt hij  (hij  is aannemer) zouden 
?e niet een..., je kunt nooit weten, ik vraag nog eens 
een ander. t noemt men dan venten. t kan een be 
steder  natuurlij k ook doen. 

h venten kan een architect ook doen of laten doen. 
Wi j  zijn toch, hoop ik, niet vergeten, dat met het kunst 

smeedwerk van een pas ingericht m op het Wa-
terlcoplein gevent werd. 

Er zijn nu wel aannemers die als regel venten, maar  daar 
kan een vereenigd optreden wel een eind aan maken. 

t leveren aan finantieel zwakstaande of aan voor  ven 
ten bekend staande annemers kan langs den weg der  or-
ganisatie best geregeld worden. En daar  het ons toeschijnt 
dat er  nog heel wat water  door  den n zal loopen eer 
partieele bestedingen algemeen zullen zijn lijk t het mij  «:eii 
punt van gewicht voor  een gezamenlijke bespreking onder 
onderaannemers. 

Onder  de hand dienen wij  ons ook voor  te bereiden 
cp partieele bestedingen. Als partieele bestedingen een-

maal zijn ingevoerd dan heeft de aannemer van thans niet 
meer  de leiding. n kan dan geen lange boomen meer 
opzetten met zijn meesterknecht of uitvoerder  over  een 
teekening, men krijg t geen maatlatten meer  waar  alle 
gaten opstaan van een balklaag cn er  komt geen tim-
merman meer  met een groot schot aansjouwen waarop 
een heel verhaal, met ware grootte uitslagen toegelicht. 

e smid staat dan rechtstreeks in verbinding met den 
uitvoerder  van het werk, doch deze heeft niet het minste 
belang bij  de geedkoopcre prijzen van den smid zooals 
de tegenwoordige uitvoerder; hij  speelt daarom ook geen 
schoolmeester  meer. 

r  voorstanders van partieele bestedingen wordt dit 
juist als een voordeel aangemerkt. e vinden het stuitend 
voor  den onderaannemer om steeds met den hoofdaanne-
nemer en nimmer met den architect over  prijzen en tech-
nische kwesties te kunnen spreken. k voor  mij  denk dat 
ze 'daar  wel van terug zullen komen. Ze moeten maar eens 
een paar  keer  met een zoogenaamde artistiekeling van een 
architect gaan praten op radicaal te genezen. 

Zoo een die beter  schrijf t dan teekent en van bouw 
kunst vooral weet, dat het iets is om ruzie over  te maken, 
onder  elkaar  natuurlij k met anderen die er  ook niets van 
weten. Architecten die er  wel wat van weten werken lie 
ver  dan er  over  te schrijven. 

Als ze dan eens een half uurtj e gepraat hebben over  het 
edele ambacht en over  de goddelijke vormen en het heer 
lijk e silhouet en de edele lijnen en ze hebben dan de tee 
kening bekeken zonder  dat ze er  nog iets anders van snap-
pen dan dat het iets van ijzer  zal moeten worden. e ge-
dachtengang is zoo: t leek het meest op leer, het kan 
ook glas in lood zijn, doch het zal vermoedelijk ijzerwerk 
zijn want anders zouden ze er  geen smid bij  halen. 

n zullen ze ook wel denken, och was je in godsnaam 
maar een aannemer, primo zoudt ge dan zooveel onzin niet 
kletsen en secundo zou de teekening beter  zijn. Natuurlij k 
niet zoo artistiek, bij  lange niet, maar  duidelijk en te maken. 

En als dan de prij s wordt opgegeven en men krijg t de 
vraag hoeveel is dat nu wel per  kilo. Och dan is de illusie 
ever  het heilaanbrengende van partieel besteden met dit 
heeren fuut! n begrijpt men, dat langs dien kant de hulp 
niet komen kan en dat al dat mooie oreeren het best kan 
vergeleken worden met het afsteken van een rotj e op hart 
jesdag. 

n is er  een andere groep van architecten, die 
er  minder  over  praten, maar  meer  doen. t zijn degenen 
die volkomen begrijpen dat een aannemer aan zijn werk 
verdienen moet en dat het niet aangaat om eerst een werk 
aan den laagsten inschrijver  te gunnen en hem dan, door 
allerlei artistiek werk te eischen, het vel over  de ooren te 
halen. e architecten zijn het, die in hun bestekken stel-
posten opnemen. t is al een groote stap in dc goede 
richtin g van partieele bestedingen. 

Zij  zouden waarschijnlij k ook wel bereid zijn den laatsten 
stap tot die bestedingswijze te doen indien hun principalen 
maar  niet vasthielden aan het denkbeeld, dat het werk 
duurder  werd en doordat met meer  personen wordt gewerkt 
dan met één aannemer, het werk r  duurt en de kans 
op geschillen en verwikkelingen grooter  wordt. 

e e bouwer wil er  nu eenmaal met één som 
af zijn en houdt niet van bijwerk . Alles wat nu afzonderlijk 
werdt aanbesteed verhoogd volgens zijn opvatting de kos-
ten van den bouw. t wil er  nog niet in, dat bij  de 
eerste besteding alleen een gedeelte van den bouw aan-
besteed werd. 

r  komt het dat deze architecten, hoezeer  over-
tuigd van de wenschelijkheid om afzonderlijke deelen van 
het werk in eigen hand te houden en deze later  afzonderlijk 
aan te besteden, toch reeds bij  de eerste besteding de ge-

raamde onkosten van die onderdeden in het bestek voor 
de hoofdbesteding doen opnemen. 

r  is dus reeds voor  een groot deel aan de wenschen 
der voorstanders van partieel besteden tegemoetgekomen. 
Als grootste bezwaar  rest ook hier  nog de vraag „hoe ko-
men wij  aan ons geld". 

t geld toch wordt over  den aannemer betaald, cn 
zeer  dikwijl s niet of niet op tij d betaald. En nu is hierbij 
de onbillijkhei d nog grooter  dan in die gevallen waarbij 
de aannemer in gebreke bleef het door  hem zelf aange-
vraagde en opgedragen werk te betalen. 

, de gewoonte brengt mede, dat de prij s opgege-
ven wordt aan den architect, somtijds reeds voor  bekend is 
welke aannemer met de uitvoering zal worden belast. 

t komt voor, dat de architect het werk opdraagt na-
mens den aannemer, terwij l men nimmer iets van dien aan-
nemer vernam of ook, dat dc architect de opdracht geeft, 
eenvoudig zonder  meer. t nu later  de rekening van 
dat zoogenaamde directiewerk dan wordt die in  van de 

 gevallen gewoon teruggestuurd als behoorendc bij  den 
aannemer en dan begint de ellende. Een solide aanne-
mer betaalt, maar  een minder  solide of liever  een minder 
coulante? e begint met te vragen naar  pCt. korting . 
Vervolgens vertelt hij , dat de architect niet het recht heeft 
om over  z ij  n geld te beschikken, dat hij  geen kassier  is 
vcor  den bouwer en dat men maar eens terug moet komen 
als hij  zijn termij n ontvangt. n kan dus als een hond 
voor  de deur  gaan liggen en zoo misschien af en toe wat 
geld binnen krijgen. 

Enkele staaltjes uit de practij k illustreeren beter  dan 
een lange beschouwing de bezwaren aan deze wijze van 
besteden verbonden. 

Architect A draagt een werk op, bespreekt alles zelf, 
mengt nergens aannemer in. g ingediend, wordt 
doorgezonden naar  aannemer, gedeelte wordt betaald, aan-
nemer failliet , rekening fuut. 

Architect B draagt werk op, hier  dit en daar  dat, alles 
kleine karweitjes, rekening komt in, een maand later  wordt 
er  over  beschikt. s aan aannemer betaald, zie maar  dat je 
van hem je geld krijgt . 

Architect C. t op bureau komen. n zijn zin niet 
krijge n aan een deurpaneel wat de aannemer leveren moet, 
wat geen wonder  is want hij  weet zelf niet wat hij  wil. 

t paneel op. Vindt het zeer  mooi, dat is nog eens 
werk. g komt in. Tc hoog. Aannemer heeft cr 
maar  gulden (een derde) voor  staan en betaalt niet 
meer. Architect kan cok niet uit eigen zak meer  geven. 
Tenslotte geeft de smid toe en kan 's Zaterdags geld ha-
len mits  pCt. voor  de meid van den architect. 

Architect . Bestelt stoephek voor  een bestaand huis 
en laat het door  den smid stellen. e komt onbe-
taald terug. Was voor  rekening van een ander. e betaalt 
niet wat hij  niet heeft besteld. Architect betaalt niet want 
hij  heeft niet ontvangen. Tenslotte schipperen cn smid 
komt geld te kort . 

Architect E. t belangrijk werk op. Principaal vindt 
de teekening en de uitvoering afschuwelijk en wil den be 
dongen prij s niet betalen. t slot is schipperen en geld 
te kort . 

Architect E. Zelfde geval als boven, hier  spelen beiden 
onder  een hoedje cn het geval wordt doorzien. Werk te 
ruggenomen. Smid lijd t de schade. 

n kan op die manier  wel doorgaan, maar  men doet 
beter  er  een eind aan te maken en dat gaat door  vereenigd 
optreden zeer  gemakkelijk. 

Zou men den Bond van Ned. Architecten kunnen ver-
zoeken het daarheen te leiden, dat zij  de werken waarvoor 
besteksposten zijn uitgetrokken zelf, d. i. van hun bureau 
en niet van het werk uit, zonder  tussi henkomst van een 
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aannemer besteden. t zij  verder  van de vakaannemers 
netto prijzen vragen, in verband hiermede zelf het per-
centage voor  den hoofdaannemer vaststellen en ook zelf 
voor  de betaling van dc vakaannemers zorgen. 

t behoeft voor  hen geen bijzondere moeilijkheden op te 
leveren, de bedragen voor  stelposten worden den hoofd-
aannemer niet meer  uitbetaald doch blijven óf bij  den be-
steder  óf op een bank waar  dc quitanties of mandaten 
voor  de vakaannemers worden betaalbaar  gesteld. 

n of wil den B. N. A. daaraan niet medewerken dan 
dienen de vakaannemers dien heeren geen prijzen meer 
op te geven dan onder  bepaalde, door  de vakvereenigingen 
vastgestelde uniforme voorwaarden waarbij  de belangen der 
vakpatroons voldoende gewaarborgd zijn. 

. 

Pag.  2C kolom, bovenaan, in pl. v. v o o r n a m en 
leze men v o o r m a n n e n. 

. onderaan, in pl. v. h i s t o r i s ch f r aa i leze men 
h i s t o r i s c h. 

Pag.  ic kolom leze men: en zag het e er  van 
. Voorburg. n en Scheveningen uit ge-

zien knapper  uit. 

Vacant e Betrekkingen . 

— O n t w e r p-T e e k e n a a r. op koperfabriek. Brieven lett.  aan het 
Bureau van het Bouwkundig Weekblad. t 's Gravenhage. ) 

— T e e k e n a a r, bij  de N. V. Algemeene j  te 
. Blieven aan de , Oranjepark . . ) 

— O n d e r b aa s-U i t v o e r de r voor  woningen te . Zich 

aan te melden bij  E. van Amerongen, Aannemer, Arnhem. (i) 

— A a n k o m e nd T e e k e n a a r. goed kunnende lichtdrukken . Brieven 

lett. Z T  Nieuw» v. d. .

— T e e k e n a ar  bij  J. van den Ban, Architect te . Salaris f

p. mnd. Aanbiedingen schriftelijk .

— l o n g m e n s ch voor  eenvoudig teekenwerk en dito administratie, op 
Technisch bureau. Brieven onder  No.  aan het Advertentiekantoor  J. 

. de Bussy, n  Amsterdam. (i) 

— Op z i c h t e r-T e e k e n a a r . C. voor  kloosterbouw te Baarle-

Nassau. n letter  V. bureau v. h. Bouwkundig Weekblad, -

straat  's Gravenhage.

— B u r e e l a m b t e n a ar t te Amsterdam. Vereischt 
wordt bekwaamheid in bouwkundig en sitiuatieteekenen en eenige technische 
kennis of wel einddiploma . B. S.  j . c. of opzichter . 

d minstens  jaar. Zich schriftelij k aan le rr.elden bij  den r 
v. d. , Vossiusstraat  Amsterdam.

— B o u w k u n d i g O p z i c h t er  bij  een waterleiding in Zuid-llol -

ouderdom pl.m.  jaar. . G. Aanvangsalaris f  met vrij e wo-land. 

ning. 

v. d. 

r  a. s. Brieven lett. A V  Nieuws 

— S p o o r w eg d i s t r i c t - i n s p e c t e u r . — e d van Toezicht 
op de Spoorwegdiensten brengt ter  kennis, dat gelegenheid bestaat tot 
plaatsing van een d i s t r i c t - i n s p e c t e ur  der  s p o o r w e g d i e n-
s ten, waaltoe in aanmerking komen personen, die Nederlander  zijn, den 
leeftijd van  jaar  vervuld en volgens schriftelijk e verklarin g van 
een bevoegd geneeskundige een goede gezondheid genieten. Bij  voorkeur 
zij . die in het bezit zijn van het diploma van civiel-ingenieur  der  Tech-
nische l of der  voormalige  School te , en 
die reeds eenige jaren in de prac'ij k werkzaam zijn geweest. 

Aan de betrekking zal verbonden worden eene minimum-jaarwedde van 
f

Aanmelding bij  gezegeld en vrachtvri j  adres tot den d van Toezicht 

op de Spoorwegdiensten te 's-Gravenhage vóór  November  a. 
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 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels .
 Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 

v ! S. u Voor  eiken regel meer
Voor  België  '  f = '  j 0 Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 
Voor  de overige landen der  Post-Unie,  j  8 plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en  J  Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Atrik a j j g »  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentien moeten om zeker  te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 U U S bezorgd zijn : n 65. 's-Gravenhage. 

De verbouwin g van het Departemen t van Binnenlandsch e Zaken-

n tij d had men niets vernomen van de verbouwings- tegen de plannen ontwikkeld worden. Ook hier  bleven die 
plannen op het Binnenhof, toen van den zomer de ver- adressen niet uit, ofschoon zij  niet, zooals bij  andere gele-
huiswagens voor  het t van Binnenlandsche Zaken genheden, tot een overstelpenden stroom aangroeiden, waar-
pest vatten, om te worden volgeladen met vele pakken in de plannen gevaar  zouden loopen te verdrinken, liet is 
paperassen en meubelen, ten einde die over  te brengen de provinciale e Archeologische Commis-
naar  het, kort te voren, door  Buitenlandsche Zaken ver- sie, die ditmaal het initiatie f heeft genomen en de adres-
laten gebouw op het Buitenhof. c z.g. gesloten tapissière beweging heeft zich overigens bepaald tot eenige adhaesie-
is een in de e straten veelgczien voertuig, een .betuigingen. (*) 
gr  ot deel der  bewoners maakt er  jaarlijk s gebruik van n vreesde nu alleen nog maar, dat, aangezien voor 
':n men verdenkt zelfs een deel daarvan, niet veel anders de behandeling van de belangrijke zaak een avondverga-
te doen te hebben, dan zoo nu en dan eens te verhuizen. lering bestemd was, daaraan niet die aandacht zou wor-

e verschijning en de aanwezigheid van den verhuiswagen den geschonken, die zij  verdiende, doch wie van de a 
trekt dan ook in het e straatleven maar  weinig merleden mocht zijn thuisgebleven, in den avond van 21 
attentie. r  was het echter  een ander  geval, want of- November  was de heer e Stuers op zijn post, om namens 
schoon het in de laatste jaren geen zeldzaamheid was, de Commissie van rapporteurs over  het plan het woord te 
zoo nu en dan departementale bureaux naar  particuliere) voeren. t kwam echter  dien avond slechts tot een voor-
gebouwen te zien overbrengen, het schouwspel dat een postengevecht. 

 waarin een departement sinds onheug- e heer e Stuers sprak teleurstelling uit over  het plan. 
lijk e tijden gevestigd was in weinige dagen totaal leegge- n had gehoopt, dat eerst voor  een nieuw gebouw der 
haald, »de deuren gesloten en de ramen gedeeltelijk met r  zou zijn gezorgd;  jaar  geleden was deswege een 
planken geblindeerd werden, herinnerde men zich niet, te wet aangenomen en nu. na  jaren, is er  nog niets van ge-
hebben genoten. Nu zou er, zoo meende men, toch wat komen. Alles hangt nu af van een te stichten bouwfonds 
gaan gebeuren en wellicht iets komen van dc reeds zoo — waarvan wel niets zal komen. 
lang voorgenomen verbouwingsplannen. e suppletoire Wa- Bovendien was men verbaasd over  het feit. dat de . 
terstaatsbegrooting  op die plannen betrekking heb- met zijn t verhuisde naar  het oude gebouw van 
bende, zou spoedig in dc Tweede r aan de orde ko- Buitenl. Zaken, wat de r  verzocht had niet te doen. 
men en wanneer  zoo iets bekend wordt, ziet men gewoon- ~ r , , , , „ 

j  , , , . . ' . . V , ") n vindt de adressen, waarvan ons door  de 'rov. e 
lij k de organen der  publieke opinie, vereenigingen. bonden. Archeologische Commissie afdrukken werden toegezonden, hierachter
em, v o o r den dag komen met adressen, waarin bezwaren drukt .
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r  do . zegt, dat 't niet anders kon om geen vertra-
ging in het werk t e brengen. Spr. betwistte dat en erkende, 
dat er  eenige reden was voor  ontstemming. 

Spr. wees nu op het gemis van continuïteit in deze zaak. 
j  herinnerde aan de verschillende plannen. . . is 

daarop teruggekomen cn wil Binnenl. Zaken herbouwen 
op het kleine bestaande t errein. Spr. had daar  aesthetische 
cn practische bezwaren tegen. t geldt een historische 
plek, ons l als het ware. waarvan elke steen een 
geschiedenis heeft. 

Aesthetisch zal het leelijk zijn. als men de schuine rooi-
lij n van den weg tusschen dc poorten van het Plein naar  het 
Binnenhof recht maakt. n wil men twee van de 
mooie gevels aan den kant van den Vijver  doen verdwij-
nen, omdat ze hun karakter  hebben verloren. En juist de 
twee. die de . wil behouden, zijn waardeloos. Spr. kwam 
tegen het doen verdwijnen van en historisch monument op. 

i merkte hij  op. dat dc ruimt e veel te klein cn 
voor  de archieven en bibliotheek geheel ongeschikt is. e 
ruimte'van  vierk. . wordt, na aftrek van trappen en 
gangen,  veel tc weinig. e archieven en bibliotheek 
worden . onder  den grond gestopt, ongezond en scha-
delijk voor  personeel en papieren. t worden spelonken, 
oubliettes; de menschen zullen cr  als paarden in een mijn 
moeten worden neergelaten. e vertrekken zullen ook naar 
de e bouwverordening niet toelaatbaar  zijn. 

Een ander  bezwaar  voor  Spr. is. dat door  het naar  voren 
brengen en verhoogen van het gebouw het licht in 't n 
ritshui s zal worden betimmerd. 

Fe bouwkosten  ton in het geheel) achtte Spr. ook 
exorbitant hoog, en mocht dc r  zich willen beroe-
pen pp de Commissie voor  de Grafelijk e zalen, waarin o.a. 

. Cuypers zitting heeft en die in  een plan met dezelf-
de rooilij n heeft goedgekeurd, de heer e Stuers, wees 
bij  voorbaat dit beroep af, betoogende, dat dit plan destijds 
buiten hem om behandeld was, terwij l de Commissie v. d. 
G. Z. het plan niet gezien heeft, zooals het nu is. 

Spreker  stelde toen een motie voor  die terstond in be-
handeling kwam en waarbij  dc , overwegende de 
bezwaren tegen het plan aangevoerd, de g ver-
zocht het nogmaals aan het oordeel eener  commissie van 
deskundigen te onderwerpen cn het resultaat van het onder-
zoek aan de r  mede te deelen. 

r  gesteund door  den heer , die trachtte een stel-
ling in te nemen, welke wij, nu we reeds een twaalftal ja-
ren in de t wintigste eeuw leven, voor  goed verlaten meenden, 
nam de r  t egen de motie een dreigende houding aan. 
Z. E . meenende, dat een nader  onderzoek wel eens tenge-
volge zou kunnen hebben, dat het gansche plan weder 
voor  jaren zou worden opgeborgen en veronderstellende, 
dat dit toch wel niet de bedoeling van cle Commissie van 

s zou zijn, zou zich gedwongen zien intrekkin g 
van het ontwerp te vragen. 

Gelukkig 'kwam het zoover  niet, het slot der  schermut-
selingen was, dat cle heer e Stuers verdaging van de be-
handeling der  zaak vroeg en verkreeg. 

g  November  kwam het ontwerp toen ander-
maal in behandeling, ook in een avondvergadering
aan belangstelling ontbrak het niet. 

c motie voorgesteld door  de commissie van rappor-
teurs, bestaande uit de heeren e Stuers, s de Beeren-
brouck, Van der  Voort van Zijp , e Vlugt en . 
luidde woordelijk : 

e , overwegende, dat tegen het ontworpen plan 
voor  de verbouwing van het departement van binnenlandsche 
zaken onderscheidene bezwaren zijn geopperd, zoowel uit 
historisch en archeologisch oogpunt, als wegens de te ge-
ringe plaatsruimte, bestemd voor  archief en bibliotheek en 
de bedenkelijke wijze van berging van beide, alsmede we-

gens het ontnemen van licht aan het , enz. 
is van oordeel, dat dit ontwerp nader  aan een deskundig-

onderzoek behoort te worden onderworpen; 
vertrouwt , dat van. den uitslag van dit onderzoek aan 

de r  mededeeling zal worden gedaan, 
en gaat over  tot de orde van den dag." 

e heer e Stuers nam weder  de verdediging op zich. 
trcuw bijgestaan, dat moet gezegd worden, door  zijn mede-
leden der  Commissie e Vlugt, s de Beerenbrouck en 

. e aanval van den vorigen d 
was niet malsch geweest, cle spreker  had aan dei heer k 
en aan den r  nog een en ander  te antwoorden, 
alvorens hij  tot een nadere zakelijke motiveering van zijn 
standpunt kon overgaan. 

Wat hij  te berde bracht kan men uitvoerig in cle -
verslagen lezen, wij  behoeven dat hier  niet te herhalen. 
Er ontwikkelde zich weder eens een van die debatten, 
zooals men zich die van vroeger  wel herinnert, wanneer 
kunstaangelegenheden in onze volksvertegenwoordiging be-
handeld zijn en het debat nam een gunstige wending in 
zooverre, dat het tenslotte gelukte, cn hiertoe droeg de 
heer n zeer  veel bij , den r  te overtuigen, 
dat het de oppositie niet te doen was, het  te doen 
vallen, maar  alleen een plan te zien uitvoeren, zooveel mo-
gelijk gezuiverd van dc aan het nu voorgestelde klevende 
gebreken. , ook dit moet erkend worden, was 
de terugtocht van den . 

Z. E. verdedigde zijn ontwerp nog eens tegenover  cle 
daartegen aangevoerde bezwaren. e heer e Stuers scheen 
sterk te staan, doordat hij  vele bijzonderheden aanroerde, 
waaromtrent cle r  reeds in de memorie van antwoord 
verklaard had, dat dit aangelegenheden van huishoudelij-
ken aard waren, ter  zijner  beoordeeling. r  kon de 

r  zich 't best begrijpen, dat men d 
jl . den indruk kreeg, alsof hij  zwak stond, en dat het ont-
werp slecht voorbereid was, maar  dit was inderdaad niet 
het geval, gelijk met verschillende voorbeelden aangetoond 
kon worden. 

Een conciliante stemming was over  de vergadering ge-
komen, de oppositie liet den r  de eer, in bet besef, 
het pleit te hebben gewonnen. e r  nam zoowel de 
motie als het wetsontwerp, zonder  hoofdelijke stemming, 
aan. 

e heer e Stuers heeft opnieuw bewezen, trots bet klim-
men der  jaren, nog onverzwakt pal te staan, waar  het geldt 
de verdediging van kunstbelangen. t het hem toever-
trouwd is bewijst bet thans behaalde succes, waarmede 
wij  hem gaarne gelukwcnschen, te meer  omdat wij  over-
tuigd zijn, dat de overwinning niet gemakkelijk was. 

E E -
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O n d e r w e r p : 

Verbouwing van het t van Binnenlandsche 
Zaken. 

Naar  aanleiding der  plannen tot verbouwing en uitbrei -
ding van het t van Binnenlandsche Zaken op 
het Binnenhof te 's-Gravenhage acht de Provinciale Ar -
cheologische Commissie zich verplicht het volgende onder 
de aandacht van Uwe Excellentie te brengen: 

. t terrein der  tegenwoordige -
wen heeft ongeveer  den vorm van een rechthoekig trape-
zium, waarvan de schuine zijde aan den kant van het Bin-
nenhof ligt. Toen men in de eerste helft der  zeventiende 

eeuw deze rooilij n vaststelde en daarlangs eenen verkeers-
weg legde, heeft men bij  den bouw der  twee nog bestaande 
poorten — de Binnenpoort en de Grcnadierspooirt — deze 
welstandhalve volgens dc as van dien weg geprojecteerd 

e daardoor  ontstane scheeve grondvorm van hun aan-
leg is ook bij  den opbouw tot uitdrukkin g gebracht en tot 
in de details consequent volgehouden, waardoor  deze beide 
poorten voorbeelden zijn van logisch verantwoorde archi-
tectuur. t verb; uwingsplan wil echter  de schuine rooi-
lij n van het w vervangen door  een rech-
te en zal daardoor  het motief, dat zoowel de plaatsing als 
den aanleg en de vormgeving der  fraaie poorten beheerschte, 
geheel onzichtbaar  maken. Uit aesthetisch oogpunt kan deze 
wijziging niet worden goedgekeurd en van practisch stand-
punt is zij  evenmin aanbevelenswaardig, daar  zij  een be-
langrij k deel van het bouwterrein ongebruikt doet verloren 
gaan. e tegenwerping, dat de schuine rooilij n inwendig 
geerende vertrekken zou doen ontstaan — op zich zelve 
zeker  reeds niet in staat om de verandering van een gaven 
architectonischen aanleg te rechtvaardigen — verliest alle 
waarde, omdat dc achter  dezen schuinen wand liggende 
vertrékken in het tegenwoordige gebouw geen van alle een 
ook maar eenigszins hinderlijk-scheeven vorm vertoonen, ter-
wij l de bouwmeester  van het nieuwe gebouw zeker  in staat 
is een oplossing voor  deze moeilijkheid te vinden. 

. t front aan den r  zal bij  uitvoering van het 
ontwerp ernstig worden geschonden. t front bestaat thans 
uit vij f gebouwen, n.1. van West naar  Oost gaande: 

a. een smal en hoog gebouw, reeds in de veertiende 
eeuw vermeld; 

b. een eveneens nog uit de middeleeuwen dagteeketiend 
gebouwtje met trapgevel; 

c. een gebouw uit de zeventiende of achttiende eeuw; 

cl. een breeder  gebouw, uit de achttiende e -uw: 

e. een laat-middeleeuwsch achtkant torentje 

Volgens het ontwerp zullen de onder  a, b en e genoemde 
gebouwen werden behouden en gerestaureerd, doch die 
als c en d vermeld, afgebroken cn vervangen door  nieuwe 
gebouwen van geheel andere indeeling. e beide ge-
bouwen, in het eind der  zeventiende en het begin der  acht-
tiende eeuw gesticht voor  den d van State, bevatten 
oorspronkelijk de vergaderzaal, de secretarie en een kamer 
voor  den secretaris van dit College, en waren toeganke-
lij k door  een blijkbaar  reeds vroeger  aanwezige, en nog 
bestaande, steenen poort uit  die leidde naar  een 
insgelijks bewaarde, monumentaal opgevatte cn rij k ver-
sierde voorhal, in  aangelegd. 

Terwij l cle onder  a. b en e genoemde gebouwen alle veel 
van hunne oorspronkelijke vormen hebben verloren, heeft 
het gebouw van den d van State uitwendig een sober 
achttiende-eeuwsch karakter  en inwendig zijn smaakvolle 
voorhal bijna ongeschonden bewaard. c hier  aanwezige 
vertrekken, laatstelijk in gebruik als wachtkamer voor  de 
audiënties, kamers voor  den Secretaris-Generaal cn voor 
eenige ambtenaren, zijn alle van zeer  goede afmetingen, zoo-
dat juist deze ruimten zinder  veel bezwaar  behouden zouden 
kunnen blijven. Zoowel ter  wille van de fraaie voorhal, 
w a a r v o or  in het n ieuwe p r o j e ct n e r g e ns 
p laa ts is aangewezen, als voor  het silhouet en het 
geheele aanzien aan den , zou de slooping van 
deze gebouwen zeer  te betreuren zijn. 

. Voor  zoover  bij  de boven onder  a en e genoemde 
gebouwen in het ontwerp eene restauratie in vroegeren 
toestand is beproefd, zijn van archeologisch standpunt even-
eens bedenkingen te maken. Waar bij  den veertiende-eeuw-
schen bouw de micldeleeuwsche kanteeling en het spieto-
rentje weder  worden aangebracht, is het o. a. daarmede 

niet in overeenstemming, dat aan de vensters in denzclfden 
toren een vroeg-zeventiende-ecuwsch karakter  wordt gege-
ven. n kan het bestaande eerbiedigen, óf den ouden toe-
stand herstellen, maar  niet een oud gebouw gedeeltelijk 
in zijne oorspronkelijke gedaante terugbrengen en het ge-
deeltelijk vernieuwen in dc vormen eener  geheel willekeu-
ri g gekozen, latere periode. 

Om de hier  aangegeven redenen zou dc Provinciale Com-
missie voornoemd het ten zeerste betreuren, indien dc plan-
nen tot verbouwing en vergrooting van het t 
van Binnenlandsche Zaken ongewijzigd tot uitvoering 
kwamen. 

Zij  vindt daarom vrijhei d om Uwe Excellentie met na-
druk te verzoeken deze plannen aan een nauwkeurig on-
derzoek te onderwerpen. 

e Provinciale Commissie voornoemd: 

J. C. , Voorzitter . 

JA N , Secretaris. 

A A N E E 
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O n d e r w e r p : 

Verbouwing van het t van Binnenlandsche 
Zaken. 

e Provinciale Zuidhollandsche Archeologische Commis-
sie heeft naar  aanleiding van het bij  F wc r  ingediende 
wetsontwerp tot verhooging der  Staatsbegrooting voor
strekkende tot verbouwing en uitbreidin g der -
ten van Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat op het 
Binnenhof tc 's-Gravenhage, een adres gericht tot Zijn e 
Excellentie den r  van Waterstaat, waarin zij  wijst op 
de ernstige bezwaren, die van archeologisch cn aesthe-
tisch standpunt zijn aan te voeren tegen het ontwerp der 
verbouwing van het t van Binnenlandsche Zaken. 

e Commissie veroorlooft zich van dit adres aan Uwe 
r  bij  dezen een afdruk te doen toekomen. 

t Binnenhof is ongetwijfeld het belangrijkste monument 
der geschiedenis van Nederland en terecht heeft Uwe -
mer dan ook schatten beschikbaar  gesteld voor  cle herstel-
ling van een deel der  gebouwen, waaruit het bestaat. e 
gebouwen aan de zijde van den r  maken daaren-
boven deel uit van een der  schoonste stadsgezichten. 

Bij  den bouw van het t van Waterstaat heeft 
helaas zoowel de historische als de aesthetische waarde 
van het Binnenhof reeds veel geleden en de thans aan-
hangige plannen bedreigen bet laatstovergcblevcn deel van 
dit schilderachtig front . 

Onder  verwijzing naar  dc in haar  bovenvermeld adres 
aangevoerde bezwaren, acht dc Provinciale Commissie voor-
noemd zich daarom verplicht Uwe r met den meest 
ernstigen nadruk te verzoeken: het daarheen te leiden, dat 
de ontwerpen aan een nader  onderzoek worden onderworpen. 

e Provinciale Commissie voornoemd: 

. C. , Voorzitter . 

JAN' , Secretaris. 

A A N E E
. 



Buckingham-Palace . 
Sedert eenige weken is men begonnen met de herstel-

ling van de gevels van Buckingham-Palace, de gewone 
winter-residentie van den g van Engeland te . 

e gevel aan de zijde van de Wellington-kazerne is het 
eerst onderhanden genomen. 

Er werd toen opgemerkt, dat het verblij f van den 
koning v,an  wel liet eerste paleis der  wereld 
behoorde te zijn. maar  dat het allesbehalve dien indruk 
maakt. e gevels geheel van bergsteen gebouwd, zijn, waar-
schijnlij k bij  een vroegere opknapping, nagenoeg geheel 
bepleisterd. t pleisterwerk is vuil en zwart en men hoop-
te, dat men zich thans niet bepalen zou tot andermaal op-
knappen en repareeren, doch achtte den tij d gekomen, eenige 
der beste architecten uit tc noodigen tot het ontwerpen 
van een geheel nieuwe facade. 

Wi j  vernemen thans, dat aan Sir  Aston Webb is opge-
dragen het paleis van een nieuwen gevel te voorzien. e 
oprichtin g van het Victoria-monument op het plein voor 
het paleis moet veel tot dit besluit hebben bijgedragen, de 
groezelige paleisgevel vormde geen zeer  fraaien achtergrond 
vcor  het monument en men wil een en ander  nu meer  met 
elkander  in overeenstemming trachten te brengen. t co-
mit é indertij d voor  de stichting van het monument opge-
treden, verkreeg de beschikking over  een groot bouwfonds, 
waarvoor  bijdragen uit alle werelddeelen waren toegevloeid. 

r  schijnt nog wat van overgebleven te zijn, want het 
comité.zal ook nu nog een deel van de kosten der  paleis-
gevels dragen. 

t is anders wel een eigenaardige opdracht, die Aston 
Webb t hans aanvaard heeft, want inwendig zal niets 'aan 
het paleis veranderd werden. e gevel van Caen-steen 
of van Bath-steen, die destijds bepleisterd en daarna her-
haaldelijk geverfd werd, zal worden weggebroken en ver-
vangen door  een nieuwen van Portland-steen, de steen-
soort, die men bij  ervaring het best bestand acht tegen 

het e klimaat. e noodzakelijkheid om den vorm, 
de afmetingen en de plaatsing der  ramen tc behouden 
stelt aan fantaisie van den bouwmeester  enge perken, maar 
toch zal de nieuwe gevel belangrijk van de oude verschil-
len. j  zal een eenvoudige klassiek karakter  verkrijgen 
met een lange niet onderbroken kroonlijst , die het dak 
en de schoorsteenen aan het oog zal onttrekken. Op die 
wijze zal een meer  rustige achtergrond voor  het Victoria -
monument worden verkregen. 

Natuurlij k geven de nu aangegeven werkzaamheden aan-
leiding tot retrospectieve beschouwingen en brengt men 
de geschiedenis van het gebouw in herinnering. Oorspron-
kelij k gebouwd in  voor  John Sheffield, hertog van 
Buckingham, werd het in  gekocht voor  Fond 
Sterling door  George , die het ook af en toe bewoon-
de. s opvolger, George , gaf in  aan, John Nash 
opdrachtt ot een algeheele verbouwing, doch het bleef onge-
bruikt , tot het in  betrokken werd door n Vic-
toria, wier  gemaal Prins Albert in  door  Blorc be-
langrijk e veranderingen en toevoegsels liet aanbrengen. Blore 
wordt verantwoordelijk gesteld voor  den lcelijken Westgevel, 
die nu door  Aston Webb opgeknapt zal worden, doch die 
verantwoordelijkheid strekt zich niet uit over  de beplei-
stering, aangebracht op last van Prins Albert , ter  bescher-
ming van de verweerde Bath-steen. 

Over  het algemeen heeft men goede verwachtingen van 
hetgeen Sir  Aston Webb te voorschijn zal brengen, men 
breekt zijn werk ten minste nog niet af, voor  het gebouwd 
is. Wel gaf een blad, de „Observer" , den bouwmeester 
schertsenderwijze een middel aan de hand, om zich op 
gemakkelijke (?) wijze van zijn taak te kwijten, door  er 
op te wijzen, dat het paleis aan de oost- of tuinzijd e toch 
nog een mooien gevel heeft, .waarschijnlij k de oudste; en 
het blad vraagt leukweg: ,,Why don't you simply turn the 
Palace round?" 

J Vereenigingen . 

De Haagsch e Paleis-quaestie . 

e onderhandelingen, de tusschen het Gemeentebestuur 
en de g gevoerd zijn over  den bouw van een 
nieuw k paleis op Zorgvliet, met bestemming van 
den tegenwoordigen paleisgrond o. m. voor  Stadhuis, kun-
nen, althans voor  't oogenblik, als mislukt worden be-
schouwd. Van de g is. volgens de „N . Ct." , 
een schrijven ontvangen, geteekend door  de ministers van 
Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, waarin de aanbie-
ding van de Gemeente onaanneme l i jk wordt verklaard." 

t een zucht van verlichting heeft wellicht menigeen 
kennis genomen van het bovenstaand bericht, dat eenige 
dagen geleden de ronde deed in de dagbladen. 

Eene quaestie dan althans voorloopig van de baan. mis-
schien  voor  goed, doch laat ons hopen ten minste 
zoolang, tot dc zaken beter  onderzocht, de voorstellen beter 
voorbereid zullen zijn, dan thans het geval was. 

Wi j  hebben meermalen laten doorschemeren, dat de -
sche Paleis-quaestie, o.i. kunstmatig in het leven geroe-
pen is, door  menschen, die meenden, dat de e 
niet bij  de d mocht achterblijven. e gerucht-
makende Amsterdamsche Paleis-quaestie heeft aanstekelijk 
gewerkt op de e gemoederen. 

Een ding is echter  jammer, het Gemeentebestuur  van 
's Gravenhage heeft de besprekingen en onderhandelingen 
met de g i n het geheim gevoerd, men weet niet 
welke aanbieding de Gemeente hoeft gedaan en evenmin 
op  gronden deze door  de g onaannemelijk 
is verklaard. 

n kan nu eigenlijk niet over  de zaak praten, men 
heeft geen punten van uitgang voor  adressen en inge-
zonden stukken, er  is geen aanleiding om vergaderingen 
te beleggen, geen stof voor  een pakkende redevoering, 
noch voor  een motie of protest, want men kan zulke din-
gen toch niet op gissingen bouwen. 

Ongetwijfeld is menigeen door  dezen loop van zaken 
teleurgesteld, maar  men zal er  zich in moeten schikken 
en dit zal te gemakkelijker  vallen, omdat men in n 

g toch (nog quaesties genoeg overhoudt. Over  den 
Schouwburg is men blijkbaar  nog lang niet uitgepraat, 
al' zou men ook meenen, dat daar  weinig nieuws meer  over 
te zeggen is. 

Elke week wordt er  nog wat over  gezegd en met een 
bewenderenswaardigen ernst nemen de dagbladen versla-
gen en berichten op over  meeningen en voorstellen, waar-
van de belachelijkheid, om geen ander  woord te gebrui-
ken, het eenige is, waarin zij  uitblinken boven vroeger  ver-
kondigde wijsheid. 

Of het erom gedaan wordt kunnen wij  moeilijk uitma-
ken, maar  wanneer  hansworsterij  te baat genomen moet 
worden, om de belangstelling in een ernstige zaak levendig 
te houden, dan is het toch wel'  tijd , dat er  een eind aan de 
quaestie komt, of dat men haar  opbergt tot betere tijden. 

e doofpot is t och nog niet in alle gevallen een bepaald 
ongeschikt meubel, dat blijk t nu weder  in de Paleis-
quaestie. 

T T E G G 

T EN

T VA N T P A. ct A. 

(Slot.) 

e . 

e oorzaak der  veranderingen in het docentencorps ligt, 
dit spreekt van zelf, in de wijzigingen welke in de verdee-
ling en in de behandeling van de leerstof werden aange-
bracht. 

e veranderingen ontstonden reeds onder  den invloed 
der in studie zijnde wijzigingen van het leerplan als ge-
volg van een drie-jarig e ervaring ondernomen. e wij-
zigingen van het leerplan zullen worden toegepast op den 
aanstaanden Cursus  en zijn daarom in een her-
zien prospectus vastgelegd. 

Bedoelde wijzigingen, voor  zoover  deze den cursus
 betreffen, strekten zich uit over  de navolgende vakken: 

 Sub  en  respectievelijk „dragende-, overspan-
nende- en afsluitende bouwdeelen"  werden aan één docent 
opgedragen, overwegende dat deze onderwerpen onderling 
in te nauw verband staan om met vrucht afzonderlijk te 
werden behandeld. 

 Sub  ,,kleur"  werd ondergebracht bij  sub  cn 
 vereenigd tot sub  „ornamentcompositie" . 

 Sub  „vergaderzalen, concertzalen, theaters"  werd 
beperkt tot de twee eerstgenoemde onderwerpen; terwij l 
het laatstgenoemde periodiek zal worden behandeld en uit-
sluitend vcor  de gevorderde deelnemers. 

 Sub e Gebouwen"  werd bestemd uitslui-
tend voor  „Arbeiderswoningen" . , „Badhuizen" ' en 
„Schelen" ; terwij l „gebouwen voor  industriëele doelein-
den "  periodiek zullen worden behandeld; later  wellicht 
meer  dergelijke onderwerpen. 

 Sub , en sub  „Stadsuitbreiding " 
werden niet gedoceerd; eerstgenoemde rubriek wordt in-
gelascht bij , terwij l laatstgenoemde in 
den vierjarigen cursus plaats zal vinden. 

 Sub  „Beeldhouwwerk"  werd vervangen door  „Bouw-
plastiek" , gedoceerd door  den heer . P. C. de Bazel. 

 Aan de technische vakken sub  en sub  „Statica" 
en „Gewapend beton"  werd uitbreidin g gegeven, zooals in 
't algemeen met technische vakken het geval zal zijn zoo-
dra over  meer  tijdruimt e kan worden beschikt. 

 Sub , Verwarming, Ventilatie"  werd ge-
splitst in sub  „Verwarming "  cn ..Ventilate"  en sub

"  en gedoceerd, respectievelijk door  de heeren 
F. G. Unger  en F. s'Jacob. n zullen nog worden 
toegevoegd: „Watervoorziening "  en „Verlichting. " 

 Sub "  onderging uitbreiding ; terwij l 
door  den docent voor  dit vak, den heer  C. W. Nijhoff . 
tevens sub "  (vroeger  „ruimtekunst" ) 
gedoceerd werd. 

io°. Sub S, .Architectonisch "  moest bij 
den aanvang van den cursus naar  de studiejaren gesplitst 
werden wegens den grooten toe'.oop van deelnemers in ver-
band met de beschikbare localiteit. 

Al s gevolg hiervan werd het aantal lessen, gegeven door 
den docent . van , uitgebreid tot n de volg-
orde der  colleges werd voor  enkele noodzakelijke geval-
len afgeweken van het lesrooster, soms in het belang van 
de verdeeling der  leerstof, andertijds wegens verhindering-
van den betrekken docent. 

e . 
e twee localen in de e waren geduren-

de den geheelen cursus beschikbaar  met uitzondering van 
één dat telkens op den isten en 4den g van elke 
maand vcor  den dienst der  Academie zelve noodig bleek 
te zijn. 

n deze lokalen werd overeenkomstig het lesrooster  re-
gelmatig vier  malen per  week gedoceerd. 

Tengevolge van de gedurende den vorigen cursus gevoel-
de behoefte werd voor  dezen cursus de beschikking ge-
vraagd en verkregen over  twee lokalen der -
school „Quellinus" . n deze lokalen werd zonder  onder-
breking vier  malen per  week gedoceerd, en bovendien op 
twee Zaterdagen van elke maand. 

Vcor  de lessen in Architectonisch n werd 
onafgebroken gedurende acht maanden gebruik gemaakt 
van het Genootschapslokaal in Parkzicht, dat voor  dit doel 
zooveel'  mogelijk ingericht en van verlichting voorzien Werd; 
welke verlichting echter  té wenschen overlaat en verbete-
rin g behoeft. 

e
e financieele toestand der  Afdeeling kan blijken uit de 

hierbij  gevoegde rekening en balans op  September
bij  welke stukken is gevoegd eene begrooting voor  den 
Cursus r  sluitende in ontvang-
sten en uitgaven met een bedrag groot  ; op wet-
ke begrooting voorkomen de volgende aangevraagde en 
gedeeltelijk toegezegde subsidies en bijdragen, t.w.: 

van Particulieren . . . f
van het Genootschap A. et A
Van den Staat der  Nederlanden
van de Provincie d
van de Gemeente Amsterdam ,

t betrekking tot de rekening over  den afgeloopen 
cursus, kalenderjaar  kan nog worden medegedeeld, 
dat deze belangrijk afwijk t van de in het vorig jaar  vast-
gestelde begrooting. 

Op deze begrooting kwamen o. m. de navolgende aan-
gevraagde subsidies in voor, t.w.: 

van den Staat der  Nederlanden f
van de Provincie d
van de Gemeente Amsterdam „

e subsidies zijn evenwel niet tot de genoemde bedra-
gen verleend geworden, doch respectievelijk teruggebracht 
tot  en  zoodat de Afdeeling 
over  f loco.- minder  te beschikken had dan geraamd was. 
Al s gevolg hiervan zijn onderscheidene uitgaven beperkt 
moeten worden. r  staat echter  eene vermeer-
dering van inkomsten in de bronnen: „particulier e bij -
dragen"  en „cursusgelden", respectievelijk tot bedrag n van 

 en  't geen ten slotte tot een batig saldo 
heeft geleid ten bedrage van

T . 

n de dezer  dagen gehouden vergadering der  Amster-
damsche afdeeling ,van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst sprak de heer  F. A. , archivaris te 

, over  het , dat te Arnhem ge-
vestigd zal worden. 
_ e heer , die voorzitter  is der  onlangs opge-

richte vereeniging t Nederlandsch , 
gaf een interessant overzicht van bet doel, inrichtin g en 
streven van dit museum. 

Om een denkbeeld te krijgen van een -
seum meet men zich voorstellen een terrein waarop al 
het eigenaardig Nederlandsche van den vrcegsten tij d tot 
heden, zoover  het in verband staat met de levenswijze 
ten plattelande, is tentoongesteld. Om den ontwikkelings-
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gang van een volk te kunnen volgen en nagaan, is het 
noodig hem weer te geven. n dit geval niet uitsluitend 
in geschriften, die slechts een deel van Nedcrland's volk 
leest, maar ook in eene uitstalling, die voor  ieder een 
aanschouwelijke geschiedenis vormt, door op één plaats 
in een passende omgeving al het verdwijnende eigenaar-
dig Xederlandsche te vcreenigen. 

Wanneer men dc boeren- en dorpshuizen in verschil-
lende streken van Xederland bezocht heeft, treft 't, dat 
niet alleen de omgeving en de plaatsing der  gebouwen 
onderling, maar ook de groepeering cn indeeling van dc 
onder-deeten der  huizen een groote verscheidenheid 
aanbieden. Als men in de huizen een oog op bewo-
ners en huisraad slaat, vertoonen dezen een groote af-
wisseling, tengevolge o. a. van eischen van volksgezond-
heid. En toch heeft die verscheidenheid groote waarde: 
vandaar, dat zij  moet vastgelegd worden in t Xeder-
landsche . 

e verscheidenheid spreekt in den huizenbouw, in de 
kleedihg, in de versierselen, in het huisraad en in de 
gereedschappen van verschillende stammen, die, eens ge-
scheiden, thans het Xederlandsche volk uitmaken. 

t museum moet, een archief van frissche levende 
stukken vormen, waarin de geleerde, de kunstenaar en 
de practicus materiaal tot studie, navolging cn ontwikke-
ling vinden. 

e geleerde, de landman, ieder  kunstenaar, hetzij  hij 
bouwmeester, schilder, beeldhouwer of kunstnijvere is, 
vindt hier  een uitgebreid veld van onderzoek. 

Arnhem is als plaats bij  uitnemendheid gekozen voor 
dit museum. Xergens vindt men hoog en laag terreir l met 
waterpartijen in zóó aantrekkelijk e omgeving, men vindt 
hier  in de nabijheid twee lichamen — de Xederlandsche 

j  te Arnhem en de s land-, tuin- en 
boschbouw-inrichtingen te Wageningen — die groot be-
lang hebben bij  deze stichting. 

t Xederlandsche volk toone belang te stellen in het 
m door het tc steunen. e kosten aan 

het lidmaatschap verbonden zijn gering. n kan ook deze 
nationale zaak steunen door het schenken van voorwer-
pen voor hem van geene of geringe waarde, doch be-
langrij k vcor  het museum. 

e heer r  gaf in zijn causerie een beschrijving 
van dc openlucht-musea, welke hij  zag in , 
Zweden en Noorwegen y bij , Skansen 
in Zweden en Bygelo bij  Christiania). t laatste heeft 
alle  Zwcedsche gebruiken vereeuwigd en op een 
groot-openlucht-theater  doet het  oude dansen cn oude 
muziek herleven. 

e inrichtin g van het hier  te lande te vestigen muse-
um denkt spr. zich als volgt: 

Er zullen zes hoofdtypen van boerenwoningen moeten 
komen, elk huis met eigen huisraad en gereedschap voor 
het landbouwbedrijf . Eén huis moet er  zijn als boeren-
herberg ingericht, met kegelbaan en baan voor het schie-
ten met pij l en boog. Papier- en watermolens kunnen niet 
worden gemist. Ook dorpskerkjes zullen er  moeten komen. 

e m zal er  voorts opgericht en het vogelschieten 
uitgebeeld werden. Niet vergeten mag worden onze oude 
tuinaanleg. Een in de omgeving passend groot gebouw 
moet gelegenheid geven om de geschenken ten toon te 
stellen. 

Feesten, zooals die in vroegere dagen plaats hadden, 
kunnen in dit Openlucht m ook worden gegeven. Spr. 
dacht aan schuttersfeesten, ringrijde n en eierdanscn. 

Ten slotte wékte spr. de aanwezigen tot belangstelling 
voor de stichting op. 

Zij n voordracht werd niet fraaie lichtbeelden ver-
duidelijkt . 

Ingezonde n Stukken . 

n ,  November

e Collega . 
n e Opmerker"  van  Nov. j.1'. uit Uw Wandel-

genoot het vermoeden, dat eerst een der  Engelsche deel-
nemers aan dc prijsvraag voor den nieuwen Schouwburg 
gewezen heeft op de schoonheid van den tegenwoordigen 
gevel van den Schouwburg in het Voorhout en dat te voren 
zqowat niemand het schoone van dien gevel opgemerkt 
heeft. 

Was dit zoo, dan zou het er  treuri g uitzien met de 
opmerkingsgave en het schoonheidsgevoel van voorgangers 
op bouwkundig gebied in de . 

r  ik kan Uwen Wandelgenoot gelukkig verzekeren, 
dat er  reeds vóór  onder het hooger  ontwikkeld pu-
bliek in n g velen waren, die de hooge aesthetische 
en architectonische waarde van het gebouw kenden en 
niet minder  waardeerden. 

Uw Wandelgenoot kan ook in t Vadcrlwnd"  van 
 Februari  een epistel lezen, waarin ik uitvoerig 

de schoonheid van den tegenwoordigen Schouwburggevel 
betoogde en toelichtte met teekeningen en details van dien 
gevel die wij  reeds jaren te voren hadden opgemeten en 
geteekend. 

Verder kan Uw Wandelgenoot na  herhaaldelijk in 
t Vaderland"  lezen, dat er  op gewezen wordt, welk 

vandalisme het zijn zou dien gevel af te breken, ten-
zij  elke andere uitweg om den nieuwen Schouwburg elders 
te bouwen ware afgesloten en niet minder  dikwijl s wordt 
daarbij  betoogd, dat het bouwen van een nieuwen Schouw-
burg, voldoende aan de eischen die men tegenwoordig stel-
len moet, onmogelijk op diezelfde plaats kan worden uit-
gevoerd. 

t vr. coll.groet, , 

Uw. dw. 

V A N , 

Architect . 

L e e s t a f e l . 1 
 No.  r o n i e k  door J. Gra-

tama. n van d — t nieuwe modepaleis van 
h &  Co. met afbeeldingen. 

O b e r n k i r c h e n e r  zandsteen. Een waarschuwing. 
S o c i a le e en — Techniek door  J. . B. . Gede-

puteerden in de knel. 
t O n t w e r p Algemeene Administratieve Voorschriften en de aan-

sprakelijkheid van den architect, door . . J. van Nieukerken (vervolg). 
t g r o o t s te s t a t i on in de wereld, met losse plaat. 

 u x f e r-k r i s t a 1 plafonds, met afbeeldingen en losse plaat. 
n S t u k k e n. Verwarmin g met water  onder  druk , door 

G. Versteeg. 

A No.  V e r s l a g van de  Gewone -
vergadering van  November  met afbeeldingen. 

E en p o g i ng tot behoud van Utrechts schoon. 
e a r c h i t e ct en het woningvraagstuk, door . 

'  r ij  s v r a g e n en Stadsuitbreiding door . A. Schram. 
C e n t r a l e V e r w a r m i n g en g van gebouwen, door 

F. G. Unger w. i., (vervolg) met afbeeldingen. 
B o n d . 
O n t s i e r i n g van Bergen, met afbeelding. 

e S c h a p e nd n i n e 11. 

E  No.  V o 1 k s h u i s v es t i n g te Amsterdam, 
door J. . W. n b. i. (vervolg). 

O n t t a k e l d , door . J. C. van Eijck , gem. arch. Bus-
sum, met afbeelding. 

e p l a a t . Gevel wedstrijd te Groningen. 

E  No. e i n r i c h t i n g van het e 
Waterwerk: Voordracht, gehouden in de vergadering van de Afdeeling 
voor  Werktuig - en Scheepsbouw van  September  door P. , 
met afbeeldingen. 

s of geologen voor  opsporing van delfstoffen, door S. 
J. Vermaes m.i. 

V e r z a m e l i n g van hydrologisch-geologische gegevens ten behoeve-
van de watervooiziening van Nederland, door . t c. i. 

e Tentoonstelling te Semarang in
V er g a d e r i ng van de Afdeeling van Electrotechniek van het k 

lij k t van s van  November

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — Opzichters B. O. W. . — Commissie 
voor de statistiek. — Ons belang. — Een stukje geschiedenis. — t 
nieuwe gebouw van h en Cie. — Prijsvragen. — Gemengd. — Berich-
ten. — Boekbespreking. — Uit technische bladen en tijdschriften . — 

E  No.  E en k r a c h t i g e a c t i e met succes 
bekroond. 

E en b o uw q u a es t i e voor de . 
N o g meer  onjuistheden. 
A f d e e 1 i n g s v e r s 1 a g e n. Amsterdam  November

E E E No. e keuze eener 
krachtmachine in kleine bedrijven. — e Tariefwet. — Een en anderover 
smeerolie. — . 

 No. n het tweede Novembernummer vinden wij  de voort-
zetting van de mededeelingen over  Amerikaansche Schoolgebouwen en het 
slot van het artikel over  Bedrijfsstoringen bij  gasmotoren, benevens een 
aan de Tonindustrie-Zeitung ontleende beschouwing over de vraag van 
Afvoer van damp in drooginriehtingen. n een redevoering van den voor-
zitter  der  Nederl. Vereen, van n vindt de e aanleiding 
tot een opwekking aan de nog niet aangesloten baksteenfabrikanten tot 
toetreding hij  de organisatie. 

Blijken s een afbeelding van een schoorsteen in het gebouw der  werk-
mansvereeniging «Vooruit » te Purmerend. heeft de architect J. J 1'. Oud 
aldaar  weder eens een proef genomen, om een zaal te decoreeren met 
voegwerk van miskleurig geel-grijze Waalklinker s en fresco-beschildering 
Al s curiositeit is de proef wellicht niet onaardig, maar wij  blijven toch bij 
de meening. dat miskleurig geel-grijze Waalklinker s voor  binnendecoratie 
niet precies het aangewezen materiaal zijn. 

E G No. e beiden neuen koniglichen 
r  in S t u t t g a r t (slot) met afbeeldingen en losse plaat. — 

e neue W a s s e r v e r s o r g u ng von New-York (slot) met afbeeldingen. 
— Bauwerke für  die t in der  bayerischen r der . 

No. r  met vele afbeeldingen en  losse platen uit 
de aangekondigde boekwerken. 

No. r  Neubau des W a r e n h a u s es A. Wertheim an der -
strasse in B e r l i n 'slot) met afbeeldingen. — e Feuersicherheit in 
Theatern, door C. . 

No. r  met afbeeldingen. 

G , bevattende vragen, opgaven en mede-
n betreffende het g E x a m en v o or  B o u w k u n -

d i g O p z i c h t e r , ingesteld door de . tot bevordering der  Bouwkunst, 
door C. V i s s e r, uitgave van  E . . . n behoeft 
slechts den uitvoerigen titel van dit boekje te lezen, om te weten, wat 
men er  in vinden zal en wat de bedoeling van den samensteller  is. e 
schrijver  is gedipl. Bouwk. Opz. en Opz. s Waterstaat en heeft dus 

e ervaring van examen doen, terwij l hij  zich gedurende vele jaren 
bezighield met het opleiden van candidaten voor  examens. j  vroeg dan 
meestal den geëxamineerden om spoedig na het examen de hun gedane 
mondelinge vragen, voor  zoover zij  zich deze herinnerden, aan hem af te 
geven en geraakte op die wijze in het bezit van honderdtallen vragen, 
in de verschillende vakken gedaan. e vragen vindt men in het boekje 
verzameld en geordend volgens het programm  van het examen, hier  en 
daar  toegelicht door  bijbehoorende schetsen en voorzien van enkele opmer-
kingen, maar  overigens onbeantwoord. 

Toch kan men in zekeren zin zeggen, dat hier  een schat van kennis 
verzameld is en waar men het boekje ook opslaat, nergens kan men de 
neiging weerstaan om antwoord te geven op de meestal korte en duidelij k 
gestelde vragen. r hoe eenvoudig ook de meeste vragen zijn, af en toe 
blijf t ook de ervaren bouwkundige in de beantwoording steken, niet omdat 
hij  de vraag niet begrijpt of het gevraagde niet weet, maar  omdat hij  niet 
dadelijk het antwoord in de juiste bewoordingen weet te formuleeren. e 

r  wijst erop, dat deze moeilijkheid zich vaak voordoet bij  de can-

didaten, die zich aan een examen onderwerpen en zegt, dat het haast niet 
te gelooven is, hoe soms ontwikkelde jongelui met den mond vol tanden 
zitten, wanneer zij  iets meer dan ja of neen moesten antwoorden. t nut 
dezer  vragenverzameling tot toetsing van eigen kennis en oefening in de 
beantwoording behoeft dan ook geen nader  betoog. j  ligt het voor 
de hand, dat ook examinatoren van deze verzameling profij t kunnen trek-
ken en niet minder zij , die zich met de opleiding van candidaten vojr  het 
examen bezig houden. 

t boekje beveelt zichzelf dermate aan dat wij  gelooven. dat er  weinig 
bouwkundigen zullen zijn, die het niet, na een vluchtige inzage zullen 
wenschen te bezitten en wij  zouden ons kunnen voorstellen, dat menigeen 
het koopt alleen om eens te zien, of er  ook een vraag in staat, waarop 
hij  het anwoord niet weet te geven, 

Er wordt heel wat gevraagd, er  kan althans heel wat gevraagd worden, 
op zulk een examen; wie dit niet wist. kan het hier  gewaar  worden. 

Verklaarbaar is het dus, dat de samensteller  tevens hoopt, dat zijn werk 
zal kunnen voorkomen, dat een groot aantal candidaten. niet of onvol-
doende voorbereid aan het examen deelneemt. 

S OVE , door . A . van S e h i e. uitgave van  E . 
r  te . Volgens den schrijver  zijn er  zoo talrijk e bezitters 

van het uiterst nuttige werktuig.- de pomp. die niet het juiste begrip heb-
ben, wat een pomp eigenlijk is, dat te dien opzichte de voorlichtin g wel 
noodig is, die in dit boekje gegeven wordt. Wanneer  iemand van onder-
vinding zooiets verklaart , kan men moeilijk aan de juistheid twijfelen, maar 
men krijg t uit deze ontboezeming den indruk alsof het boekje voor  leeken 
geschreven is. een indruk , die ons wel giootendeels door den inhoud be-
vestigd wordt, maar  waarmede toch weder  enkele theoretische beschou-
wingen en formules, die men er  in aantreft jn tegenspraak schijnen. e 
technicus, in welk vak ook werkzaam, dient te weten, wat in dit boekje 
gegeven wordt, maar men vraagt zich af. of de teennicus er  voor de prak-
tij k wel genoeg aan heeft en niet meer  gebaat zou zijn met een beschrij-
ving van de constructie en werking der  voornaamste systemen van pompen, 
die voor  verschillende doeleinden tegenwoordig in gebruik zijn. n 
heeft de schrijver  gemeend, te uitvoerig te zullen worden, wanneer hij  zoo. 
iets gegeven had en daarin kon hij  gelijk hebben, maar  voor de praktij k 
is het o. i. meer  waard, de geschiktheid van de voorhanden soorten van 
pompen in elk voorkomend geval te kunnen beoordeelen. dan precies te 
te weten aan welke eischen een goede pomp in het algemeen kan en moet 
voldoen. n de praktij k komt het er  zoo dikwijl s opaan. te kunnen roeien 
met de riemen, die men heeft, en l zichzelf te kunnen helpen. n moet 
men wel eens kleiner  of grooter  gebreken over het hoofd zien en kan het 
aanwenden van een onvoordeelig verkeerde pomp soms de voordeeligste 
oplossing geven. 

, N EN G VAN -
, door C. P. v an . t werkje, waarvan reeds een tweede 

druk bij  den uitgever  E .  u w e r s te r  het licht zag, is een 
handleiding voor  practisch gebruik, ten dienste van . Schil-
ners, . Architecten, enz. e schrijver  is geen onbekende in de 
Arehitectenwereld, door  verschillende werkjes op het gebied van het Schil-
dersvak, die reeds van zijn hand verschenen zijn. t boekje behandelt in 
hoofdzaak het speciale vak van het beitsen, dat eerst door  onze meerdere 
kennis der  scheikunde een groote vlucht heeft genomen, onder  de methoden 
tot het afwerken en kleuren van hout. e worden effecten verkregen, 
die men vroeger  niet kende en. wat meer zegt, de methode is bovendien 
goedkoop. e schrijver  geeft tal van recepten en aanwijzingen voor de 
behandeling van beitswerk. terwij l in de tweede afdeeling de nieuwere 
wijzen van afwerken der  oppervlakte door  schuren, slijpen, politoeren en 
boenen worden beschreven. Wi j  achten ons niet bevoegd een en ander in 
bijzonderheden te beoordeelen. doch meenen. dat deze handleiding met 
vrucht geraadpleegd en gebruikt zal kunnen worden door  allen, voor wie 
zij  bestemd is. 

Gemeng d Nieuws . 

A r t i 11 e r i e-  11 s e u m . 

e minister  van oorlog is, naar wij  vernemen, geneigd zijne medewerking 
te verleenen aan het voornemen, op het kasteel e "  (bij 
Arnhem) een m op te richten, waartoe zich voorloopig eene 
commissie gevormd heeft. 

Tot dit doel bezocht de heer F. A. , oudhoofdofficier  der  artilleri e 
van het Nederlandsche leger, voorzitter  dier  commissie, reeds de Artillerie -

n aan de , teneinde na te gaan, wat van het aldaar 
aanwezige als oud artillerie-materieel kan worden gemist. 

Naar  verluid is het aanwezige nog al de moeite waard. Wij l alles als 
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vervallen materieel toch voor  het rij k weinig of geen nut heeft om langer 

op verborgen plaatsen te worden bewaard, eu bovendien de verstrekking 

geen kosten voor  het rij k medebrengt, heeft het doel dan ook de volle 

sympathie der  regeering. 

e W a a l b r u g te N ij  m e g e n . 

Naar  aanleiding van een verzoek van Burg. en Weth. van Nijmegen om 
een renteloos voorschot van f  uit de provinciale fondsen voor  den 
bouw van een vaste brug over  de Waal hebben Gedeputeerde Staten van 
Gelderland een uitvoerig rapport uitgebracht. 

n wordt gewezen op het provinciaal belang bij  een dergelijke brug. 
Gedep. Stalen zijn van meening. dat liet gevraagde bedrag niet overdreven 
genoemd kan worden in vergelijking met de sommen, welke voor  andere 
doeleinden a fonds perdu door  de Staten worden toegekend. Bovendien is 
hier  de teruggave van het bedrag volkomen verzekerd en de g 
maakt haren steun afhankelijk van de medewerking der  provincie. 

Wat betreft de verschillende adressen van inwoners uit Nijmegen, waarin 
verzocht wordt voor  het aangenomen Belvedère-plan geer. subsidie te ver-
leenen, zeggen < ledeputeerde Staten, dat de bezwaren daartegen voor  een 
goed deel van plaatse-lijken aard zijn en dus niet het gemeentelijk belang 
betreffen. 

Aangaande de opmerking, dat met de financiëele draagkracht der  gemeente 
niet voldoende rekening is gehouden, meent het College, dat ingrijpen van 
hoogerhand eerst dan gewettigd zou zijn. indien vaststond, dat de draag-
kracht der  ingezetenen inderdaad werd overschreden. 

Gedeputeerde Stalen stellen daarom aan de Provinciale Staten voor  aan 
de gemeente Nijmegen toe te kennen een renteloos voorschot van
terug te betalen in ten hoogste  jaren, en wel in de eerste  jaren 
f  en de volgende jaren f  per  jaar. 

W o n i n g-c o n g r e i . 

Op het Tiende e W jning-congres. dat in September

te 's-Gravenhage zal worden gehouden, zal de e r  van Arbeid 

zich doen vertegenwoordigen door  de heeren Paulet. staatsraad en directeur 

der  afdeeling verzekering en sociale voorzorg aan het e van Arbeid , 

en George , lid van den Conscil Supérieur des habitations'a bon 

marché. 
e Porttigeesche regeering heeft to' haren afgevaardigde op het congres 

benoemd haren gezant hier  te lande. 
n het eere-comité heeft zitting genomen de heer  dr. W. 1'. , be-

noemd voorzitter  van den ('entralen Gezondheidsiaad. 
Tot dit voorbereidend comité zijn toegetreden de heeren mr. dr .  J. 

, secretaris van hel College van Bijstand (Woningwet), W. F. C. 
Schaap, directeur  der  gemeentewerken te Arnhem, en jhr . A. . Op ten 
Noort. directeur  der  gemeentewerken te Enschedé. 

t voor  het congres samen te stellen overzicht van de ontwikkelin g op 
woniiiggebied in Nederland gedurende de laatste  zal worden bewerkt 
door  bovengenoemden heer , te /.amen met den heer  J. . A . Zoet-
mulder, inspecteur  voor  de volksgezondheid te Utrecht. 

e ü o r d t s c h e T e n t o o n s t e l l i ng — 

E en w a a r s c h u w e nd v o o r b e e l d. 

Nadat reeds geruimen tij d geruchten hadden geloopen, dat het mis was 
met de resultaten van de. in den afgeloopen zomer gehouden tentoonstelling 

t en omstreken', is nu dezer  dagen de vereeniging. die deze 
tentoonstelling organiseerde, in staat van faillissement verklaard. 

Tot curator  is benoemd mr. . . w van der . te . 

t faillessement is zeker  in het nadeel van de crediteuren, want ver-
schillende schuldeischers. die toezegging hadden gedaan bij  een minnelijk e 
likwidati e hun vordering geheel of gedeeltelijk te lalen vallen, komen nu 
voor  hun volle pretentie op. 

t waarborgfonds is geheel verloren en bovendien is er  nog een tekort 
van omstreeks f

t is een heel treurige geschiedenis en men zal zich de dure les te 
t zeker  ten nutte maken. Tevens is het te hoopen. dat anderen er 

zich aan zullen spiegelen, nu de tentoonstellings-koorts in  in ons land 
epidemisch dreigt te worden. Feestvieren is goed, maar  wanneer  men 
feestviert moet men niet op een kleinigheid behoeven te zien. en men be-
ginne geen ondernemingen, waarbij  ten slotte de leveranciers der  publieke 
vermakelijkheid liet gelag moeten betalen. 

l A r b e i d e r s b u r e a u « O o st en W e s tc. 

Naar  wordt medegedeeld, is door  de vereeniging „Oost en West", op de 
onlangs onder  presidium van mr. A. van Gennep, in n g gehouden 
hoofdbestuursvergadering besloten tot de oprichtin g van een l 
Arbeidsbureau, met het doel om een centraal orgaan in het leven te roepen, 
waar  de wegen van vraag en aanbod van werkkrachten voor  allerlei beroepen 
en ambachten in de n elkander  zullen ontmoeten. 

Wie in ë arbeidskrachten uit Nederland wenscht te betrekken of wie 
omgekeerd zijn arbeid in ë wil aanbieden, kan tot nu toe slechts den 
we; volgen, die hem daarbij  min of meer  toevallig door  zijn relaties 
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Brieve n van Piet van Diever . 
. 

A m i c e ! 

Zoo nu en dan verneemt men uit den mond van een of 
ander  optimist wel eens de meening, dat er  een frissche 
wind waait over  het arbeidsveld van den beoefenaar  der 
bouwkunst, maar  telkens komen dan weder  anderen, wel 
niet direct die meening tegenspreken, maar  feiten mede-
deden, waaruit op de meest overtuigende wijze blijkt , dat 
die frissche wind nog niets tc beteekencn heeft cn hoog-
stens wat stof deed opwaaien. 

n komt dan tot het besluit, dat de luchtbeweging 
geheel plaatselijk was, slechts in een klein kringetj e werd 
waargenomen, en zonder  beteekenis bleef voor  het geheele 
gebied. 

Even weinig invloed als de bovenbedoelde „frissche wind" 
beeft de meer  bekende „stor m van verontwaardiging"  die 
men zoo nu cn dan ziet opsteken als er  iets heel ergs 
gebeurd is. t ruwe klimaat van ons aan de baren ont-
woekerd stukje grond heeft ons gehard tegen alle winden, 
wij  zijn niet voor  een kleintj e vervaard en alleen een cycloon 
kan onze gemoedsrust een oogenblik verstoren. Zooiets als 
een cycloon heeft er  gewaaid op het c Plein te 
Amsterdam bij  gelegenheid van de opening van het mode-
paleis van h &  Co. 

g is de eenstemmigheid in de afkeuring van 
dc opvatting, die de architect Jacot in de .architectuur 
van dit gebouw heeft uitgesproken. Van dien man als 
architect blijf t zoowat niets over, wanneer  men alleen maar 
leest, wat de schrijver  van de Brieven over  Bouwkunst 

in de Nieuwe e Courant er  verleden week over 
schreef. Zij n werk wordt gequalificeerd als „draaiorgel-ar -
chitectuur" , uit de derde of vierde hand van cle eens zoo 
beroemde Grieksche ,kunst. c qualificatie is niet m.ilsch, 
maar  in elk geval smakelijker  dan die van de afgekloven 
beenderen, die wel eens aan onze s voor 
de voeten geworpen worden. 

e schrijver  ontleent zijn beeld ten minste nog aan kunst 
en vergelijkt het misdrijf , hier  tegen de Bouwkunst begaan, 
met het vermoorden van beroemde muziekwerken door  de 
draaiorgels. 

t is nu een quaestie van smaak of men het draaiorgel 
of de afgekloven beenderen wil verkiezen bij  de beoor-
deeling van een werk als het gebouw van , maar 
men kan ook zonder  gebruik van zulke drastische beeld-
spraak eenvoudig zijn afkeuring uitspreken en motiveeren 
en ik weet niet of dit, tegenover  het groote publiek, waar-
toe deze criticus spreekt, niet meer effect zou hebben gehad. 
k weet wel, dat het groote publiek hardleersch is, maar 

ik betwijfel of het langs den hier  gevolgden weg wel op 
gevoerd zal kunnen worden tot beter  inzicht. n het algemeen 
ben ik het met den schrijver  eens, ik bewonder  de archi-
tectuur  van het kolossale gebouw, dat nu bijkans het ge-
heele plein aan een zijde beslaat, in het geheel niet. k 
betreur  het 'met hem, dat tegenover  bet , 
een in vele opzichten zoo welgeslaagd werk van moderne 
bouwkunst, een bouwwerk verrezen is van zoo in het oog 
vallend geringere kunstwaarde, maar  wanneer  ik de critiek 

N t W  T Z  CO A  T A . 
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van den n briefschrijver  nog eens herlees dan 
komt zij  mij , wanneer  ik het draaiorgel-motief uitschakel, 
overigens heel zwak voor, want wat daar  verder  als ar-
gument wordt aangevoerd zal door  het groote publiek 
of'  niet, of verkeerd verstaan worden. t groote publiek 
rcemt hoogclijk deze architectuur  ,,de partout" . e dit 
komt is niet moeilijk te verklaren. e schrijver  heeft die 
verklarin g zelfs reeds gegeven, waar  hij  zegt, dat dit ge-
bouw ,.even goed in een ander  groot centrum van de wereld 
zou kunnen staan, in Brussel of Parijs, in het moderne e 
of Berlijn , ja, men krijg t zelfs een gevoel of men in de 
()xfordstreet te n wandelt." 

k haal dit zinnetje hier  aan, omdat mij  dezer  dagen 
gebleken is, dat juist het grootsteeds-kolossale van het 
geheel dcor  het publiek bewonderd wordt en inslaat ook 
bij  menschen, die zich niet dadelijk, alleen daardoor, laten 
overbluffen, doch ook op hun wijze redenccren. Zij  achtten 
het een lofspraak, wanneer deze architectuur  aan Oxfordstre?t 
doet denken en of ik hen al vertelde, dat in Oxfordstreet 
het voorbeeld tc vinden was van de ordonnantie, die hier 
met eenige wijzjigingen gecopiëerd is, dat maakte niets geen 
indruk . 

Zij  meenden, dat ieder  architect, op een enkele uitzon-
dering na, zijn motieven toch ergens vandaan moest halen, 
hetzij  dan dichtbij  of veraf; zij  beweerden,, dat Jacob van 
Campen in zijn tij d hetzelfde gedaan had en van zijn werk 
meermalen gezegd was, dat het evengoed in Verona, Augs-
burg, Parijs of Potsdam kon staan. Zij  begonnen toen een 
boom op te zetten over  het internationale in de architec-
tuur , dat zich reeds in de middeleeuwen vertoond had in 
den kerkbouw, immers alle Gothischc n gelijken 
cp elkander, de Nieuwe k te Amsterdam is immers teen 
navolging van dc l van Amiens, maar  toen bleek 
toch hun oppervlakkige kennis hen in den steek te laten 
en waagden zij  zich niet verder. k had intusschen opnieuw 
ervaren, dat ons leekenpubliek elementen bevat, die niet 
zoo ijslij k dom zijn, als men ons wel eens wil doen gelooven, 
dat het geheel is. k geef toe, dat men met 't slaan van 
de groote trom en schetterende reclame-fanfares de massa-
gemakkelijk op sleeptouw kan nemen; dit was reeds zoo 
in den tij d voor  de kruistochten. e massa ontvankelijk 
te maken vicor  kunst, is dat niet een onbegonnen werk? Zij 
veelt toch immers, gelijk in de Oudheid, slechts iets voor 
brood en spelen, ergo voor  de kunst slechts iets wan-
neer  zij  er  wat aan verdient of er  zich mede vermaken 
kan. e proef op de som is herhaaldelijk geleverd door 
vereenigingen, die zich gingen inspannen voor  de verheven 
taak, om kunst aan het volk te brengen. Alleen daar  heb-
ben zij  succes, waar  zij  kunst geven in den vorm van pu-
blieke vermakelijkheid. 

n evenwel niet, dat ik hier  bedoel minachting uit tz 
spreken over  een zeer  te waardeeren streven of wanhoop 
aan eenig resultaat. l ontwikkeling kan niet uit-
blijven, maar  (gij  zult toegeven, toch allereerst ontwikkeling 
van die elementen, die daarvoor  het meest vatbaar  zijn. 

t is nog maar  een kleine minderheid, maar  op die minder-
heid moeten wij  onze verwachtingen bouwen, daarmede moe-
ten wij  rekening houden en w.ij  hiogen haar  niet met dc 
groote massa over  een kam scheren. 

Ook bij  die minderheid is het misschien, wat betreft 
cultuur  op kunstgebied, nog bedroevend gesteld, maar  bij 
die minderheid vindt men toch een zekere mate van gezond 
verstand cn een daaruit voortvloeiend streven zich reken-
schap te geven van hetgeen men ziet en zich daarover  een 
oordeel te vormen. r  het ligt voor  de hand, dat ook 
een min of meer  ontwikkeld leek het fijn e onderscheid in 
twee werken |als het l en het gebouw van 

h niet (dadelijk doorgrondt. j  gaat, zooals wel van 
zelf spreekt allereerst op den totaalindruk af, dc vormen-

spraak der  details is hem een onverstaanbare taal. n 
Joan hem een evengoed een h of Grieksch gedicht 
voorleggen als antieke zuilenorden voor  hem opstellen, wat 
verstaanbaarheid betrefit, js dit precies hetzelfde. Zing hem 
een m ^oor met n tekst, de muziek zal 
tot hem doordringen, hij  zal een indruk meenemen van 
het geheel; bouw/ hem een zuilenhal met Jonische kolommen 
hij  zal een indruk krijgen van de ruimte, maar  om te hooren 
als de musicus en te zien als de bouwkunstenaar, zou 
hij  eerst in muziek of bouwkunst een opleiding hebben 
moeten ontvangen. 

En dat gaat toch niet aan en is evenmin noodig als 
gewenscht. Er  wordt al genoeg, al veel te veel, gelief-
hebberd in bouwkunst cn aesthetische cultuur  in het al-
gemeen. Vroeger  heb ik wel eens gedacht, dat dit geen 
kwaad kon, maar  'nu begin ik wel eens te vreezen, dat 
het steeds voortwoekerend dilettantisme een gevaar, of al-
thans een lastige hinderpaal zal worden voor  een gezonda 
ontwikkelin g der  bouwkunst. 

Ga maar eens na, wie het zijn, die in bcuwkunst-quaes-
ties het hoogste woord hebben, wie zich opwerpen als 
leiders en wegwijzers, wie ons vertellen, hoe het zijn of 
worden moet en hoe wij, bouwmeesters, doen moeten. Zij n 
het de in het vak vergrijsden, die als leermeesters en weg-
wijzers voor  de jongere collega's optreden, hun de eeuwi-
ge beginselen van de kunst voorhoudend, waartegen niet 
gezondigd kan worden, dan op straffe van misgrepen? Neen, 
eij  houden geen redevoeringen in vergaderingen met dames 
cn lichtbeelden. Zij  hebben er  zich trouwens zelden op 
toegelegd, hun kunst te populariseeren, door  smakelijke 
voordrachten, geschikt voor  een gemengd publick. Zij  heb-
ben meestal gedacht, dat het meer  op hun weg lag, door 
hun werk te spreken tot de menigte in de vormentaal der 
bouWkunst. Verstaat het groote publiek die taal niet, of 
niet meer, is het dan niet hun recht, het publiek toe te 
roepen: r  dan die taal verstaan

Gij  denkt wellicht: zoo sprekend zou de bouwmeester 
zich een slechte leermeester  toonen en het kan zijn, dat gij 
gelijk zoudt hebben, maar  moeten wij  dan bij  ieder  opus 
een tekstboekje schrijven, om verstaan te worden ? 

k zal maar  ophouden met vragen, want ik verveel U 
en uwe lezers misschien al lang. t ons nog even naar 
ons uitgangspunt, het e plein, teruggaan en ons 
eventjes nederzetten in het reeds beruchte t Tria -
non. k waag het er  op, voor  een , of voor  eenmin-
derwaardig individu te worden aangezien en mij  als zoo-
danig te laten afzetten. 

t interieur  is een keurige staalkaart van stijlen en 
voor  de firma's, die het geleverd hebben een heel mooie 
reclame; dat geloofde ik al toen ik het nog niet gezien 
had en alleen het brochuretje had gelezen, dat door  de 
onderneming verspreid is. Gaat dat zien! gaat dat zien! 
dacht ik dadelijk. Gaat dat zien! riep ook, in den tij d toen 
wij  nog ouderwetsche kermissen hadden, de clown voor 
de tent van Blanus en daaraan heb ik mij  nooit geërgerd. 

r  wèl heb ik mij  geërgerd, en geducht ook, aan 
den inhoud van dit Trianon-brochuretje . n wordt op 
zulk een misselijke manier  met de architectuur  reclame 
gemaakt voor  de zaak, dat het meer  dan schande is. Wij 
zijn op het gebied van den humbug niet verwend, maar  ik 
overdrij f niet, als ik hier  spreekt van de meest smakelooze. 
meest stuitende reclame, die ik in den laatsten tij d ge-
zien heb. 

e stelt een firma, die zoo iets in het licht durf t te 
geven, zich het gedistingeerde publiek wel voor, waartoe 
zij  zich richt ? Zij  denkt wellicht de crème van het Am-
sterdamsche publiek naar  hare lokalen te lokken, maar 
ik denk, dat zij  er  slechts het schuim zal zien verschijnen 
en als dat zoo is krijg t zij  haar  verdiende loon. 

En zulke menschen verbeelden zich dan nog, dat zij 
haar  hun vermogen de Nederlandsche bouwkunst en kunst-
nijverheid bevorderen. Neen, het is al een heel on-
frissche wind, die ons op het e plein van den 

kant van h en censorten tegenwaait. Waar heb ik mijn 
zakdoek nu weer  gelaten? 

Tot ziens. t. a. v. 
r T VA N . 

Norma n Shaw. 

t d Norman Shaw, die op  November  j.1. 
op -jarigen leeftijd te d overleed, is aan de 
Engelsche bouwkunst een harer  meest beteekenende be-
oefenaars ontvallen en niet aan de bouwkunst alleen, want 
Shaw's naam verdient ook genoemd te worden in ver-
band met de cultuurgeschiedenis van zijn vaderland. e 
hoog geacht onder  zijn vakgenooten, is het evenwel op-
merkelijk , dat zijn naam niet verbonden is aan eenig groot 

- of Universiteitsgebouw, noch aan , 
Gemeentehuizen of Openbare Bibliotheken, zooals er  in 
de laatste  jaren zoovele in Engeland verrezen zijn. 

Een uitzondering vormt het bekende Politiebureau in 
Scotland Yard bij  de Westminsterbrug te , gebouwd 
omstreeks n schrijf t dit verschijnsel daaraan toe, 
dat ontwerpen voor  groote gebouwen in Engeland door-
gaans verkregen worden door  middel van prijsvragen. 
Norman Shaw is in groote prijsvragen nooit bijzonder  ge-
lukki g geweest, heeft misschien ook weinig daaraan mede-
gedaan en alzoo de gelegenheid gemist, daarmede roem 
te verwerven. En toch is hij , die destijds door  velen werd 
aangezien voor  een avonturier  op onbetreden paden, een 
man van grooten invloed geworden. 

Ncrman Shaw begon zijn loopbaan omstreeks  als 
leerling van Street, den bouwmeester  der w Courts. 

n leefde toen in den tij d van de herleving der  histo-
rische bouwstijlen en het spreekt van zelf. dat de rich-
ting van Street, den verklaarden voorstander  der  Gothiek. 
in de eerste zelfstandige werken van Shaw merkbaar  is, 
maar  van begin af aan was daarin toch ook iets per-
soonlijks te onderkennen en meer  en meer  verliet hij  die 
richtin g voor  eene, die naar  latere tijdperken heenwees. 

Zco ontstond een eigenaardige opvatting, waarvoor  dc 
spraakmakende gemeente een naam meende te moeten ver-
zinnen en die zij  dan ook als ,,Queen Anne"  doopte. t 

was echter  geenszins Shaw's bedoeling de architectuur  uit 
de dagen van n Anna te doen herleven, zooals 
later  nog duidelijker  zou blijken. Een grondige studie van 
het Engelsche woonhuis in zijn historische ontwikkeling 
had hem als van zelf geleid tot dc vormen uit een tijd , 
toen dit woonhuis begonnen was een type tc worden, dat 
zich in den loop der  eeuwen verder  heeft ontwikkeld, maat 
daarbij  toch vele eigenaardige, oorspronkelijke karaktertre k 
ken heeft behouden. Wie het Engelsche woonhuis, kent 
zal dadelijk beseffen, welk een interessant en dankbaar 
arbeidsveld Norman Shaw zich gekozen had en wat hij 
daarop heeft gepraesteerd, kunnen de talrijk e landhuizen 
en andere woongebouwen getuigen, die gedurende zijn lang 
en werkzaam leven door  hem gebouwd zijn. 

Aanvankelijk werd dc nieuwe richting , door  Shaw in-
geslagen, mccdoogcnloos gecritiseerd. men begreep niet. 
waar  hij  heen wilde en ook zijn meest monumentale schep 
ping, het vorengenoemde Politiegebouw had het hard te 
verduren; zelfs in het Parlement werd cr  de staf over 
gebroken. 

Niettemin wordt thans vri j  algemeen Norman Shaw's 
groote verdienste erkend, die wel hoofdzakelijk daarin be-

 dat hij  in zijn werk bewezen heeft, dat men niet 
noodzakelijk Gothisch of k behoeft te bouwen, om 
goede en schoone architectuur  te voorschijn te brengen 
en cok niet behoeft te streven naar  gezochte originaliteit , 
zoo men slechts van een gezond beginsel uitgaat. t heeft 
Norman Shaw gedaan met het resultaat, dat de bouw en 
inrichtin g van het Engelsche woonhuis een voorbeeld voor 
de geheele wereld geworden is. m is zijn arbeid 
niet slechts voor  Engeland, maar  voor  de geheele wereld 
vfruchtdragend geworden en wordt hij  niet slechts aan-
gemerkt als een verdienstelijk architect, maar  als een groot 
man in den algemcenen zin van het woord. 

£ Vereenigingen .

T EN P 
T E . 

n de laatst gehouden vergadering heeft de heer s 
A . Poel, architect te , ontwerper  van het eerste 
Nederlandsche crematorium, te Wester  veld, een voordracht 
gehouden over  ij  k v er  b r a n d i n g en C r e m a t o r i u m -
bouw. 

r  de gewijzigde opvattingen omtrent de beste methode 
van lijkbezorging wordt de behoefte aan crematoria steeds 
grooter, zoodat het vraagstuk voor  de architecten van be-
lang gaat worden. Zoo bestaan er  in ë reeds  in 

d eveneens ongeveer  in Pruisen is verleden 
jaar  de lijkverbrandin g toegestaan, en niet minder  dan 

 steden hebben tot oprichting van een crematorium be-
sloten. 

t zal noodig zijn, dat de architecten van het vraag-
stuk ernstige fctudie maken, wil men althans voorkomen, 
dat het eene crematorium eenvoudig gecopiëerd wordt van 

het andere; zooals tot dusverre nog maar  al te vaak is 
geschied. 

e spreker  zette nu de aesthetische, hygiënische en voor-
al' economische voordeden van lijkverbrandin g tegenover 
de tegenwoordige wijze van lijkbezorging uiteen. 

Aesthetisch, omdat, hoe fraai dc kerkhoven ook mogen 
worden aangelegd en hoe goed ook onderhouden; hoe vele 
monumenten van werkelijk e schoonheid er  ook op mogen 
worden aangetroffen, datgene wat zij  eigenlijk te verber-
gen .hebben steeds werzinwekkend zal blijven. 

, omdat geen kerkhof zo:> goed is aan te leggen 
'dat niet eene kleine mogelijkheid overblijf t tot bodem-, 
grondwater- of luchtverontreiniging; terwij l bovendien af 
en toe staaltjes aan den dag komen van de nonchalante 
wijze waarop met de voorschriften tot zooveel mogelijk 
hygiënisch begraven, wordt omgesprongen. 

Economisch, omdat het voor  de hand ligt. dat tot begra-
ving van »een gestorvene meer  grondoppervlaktc vereis ht 
wtordt dan tot bijzqttin g van het overschot na verbranding. 

e groote steden tobben dan ook bijna alle met.het beschik 
baar  stellen vian dc noodige terreinen voor  de begraafplaat-
sen. Zij  kunnen, met het oog op het transport, niet t e ver 
van de bebouwing afliggen cn mogen toch weer, ut hygi-
ënische overwegingen, niet al te dichtbij  worden aangelegd» 



Bij  eene zich uitbreidende gemeente wordt de oplossing 
Van 'het vraagstuk steeds moeilijker  en moet somtijds tot 
opruimin g worden overgegaan vóór daartoe dc geschikte 
tij d is aangebroken. t laatste is natuurlij k uit het oogpunt 
van piëteit en hygiëne uit den booze. 

Godsdienstige overwegingen, die voor  of tegen begraving 
of verbranding kunnen gelden, wilde de spreker, als zijnde 
in deze vereeniging niet aan de orde, buiten bespreking 
laten. 

Zij n betoog verduidelijkend met een aantal lichtbeelden, 
toonde spreker  Jthans de verschillende methoden van lijk -
verbranding van 1de vroegste tijden tot den tegenwoordig 
in gebruik zijnden heeten luchtoven, waarin eigenlijk niet 
meer  verbrand /wordt, doch waarin het stoffelijk overschot 
in een temperatuur  van pl.m. iooo° Celsius volledig wordt 
vernietigd en alleen dc zwaardere beenderen tot asch 
(vergaan. 

Oorspronkelij k was de 'methode om de lijken te verbranden 
alléén bruikbaar  voor  de rijkeren , omdat de gebruikelijk e 
brandstapels buitengewoon kostbaar  waren. e thans nog 
in gebruik zijnde e Wadah's, een soort transport-
middel voor  de te verbranden lijken, zijn ook zéér kost-
baar. t zijn bamboe gevaarten van . hoogte 
op een grondvlak van , die door  So—  man 
gedragen moeten vvlordcn en vaak rij k zijn versierd. -
dig is een helling aangebracht, waarlangs het lij k naar 
boven, in dc daartoe bestemde ruimt e wordt gebracht. 

e tegenwoordige crematoria maken de zaak veel een-
voudiger  en weinig kostbaar; zoo kost eene verbranding 
in , met ie klasse overbrenging van het stof-
felij k overschot naar  het crematorium slechts pl.m. 'too 
mark. 

e verschillende typen passeeren nu de revue; het -
neesche, gebouwd in  het eerste in Europa, bevat alle 
ruimten gelijkvloers; het publiek is nog bij  de inbrenging 
in den oven aanwezig en — daar  vlammen zichbaar  zijn — 
heeft deze methode iets weerzinwekkends. 

e latere crematoria hebben de ovens bijna alle in 
de kelderverdieping. e lijkkis t wordt dan in de hal op 
een lif t gezet, en zakt na de toespraken of den lijkdienst 
naar  beneden. e daardoor  ontstane opening wordt auto-
matisch gesloten en van de eigenlijke verbranding bemerkt 
het publick niets. 

Bij  New-York 'is onlangs een crematorium opgericht, dat 
behalve dc hal en de ovens, nog eene koelinrichtin g en 
vcrwarmingskamers bevat. 

e eerste inrichtin g heeft ten doel de afgestorvenen te 
bewaren om eventueel ver  af wonende verwanten gele-
genheid te geven de laatste plechtigheid bij  te wonen; 
de tweede is gemaakt om alle vrees voor  verbranding 
bij  schijndood op te heffen. n de, op vri j  hooge tempera-
tuur  gebrachte ruimten, is het begin van ontbinding veel 
spoediger  tc constateeren, zoodat dan de absolute zeker-
heid bestaat, dat géén schijndoode aan den vuurpoel wordt 
overgegeven. 

Eene groote 'architectonische moeilijkheid wordt nog ver-
oorzaakt door  het colombarium, d.w.z. de ruimt e tot het be-
waren der  rtschurnen. Tal van oplossingen zijn daarvoor 
reeds gegeven, doch geen enkele geeft nog aesthetische 
bevrediging. 

n g zijn verschillende gebouwtjes daarvoor  in-
gericht : in Berlij n is op een reeds lang gesloten begraaf-
plaats, midden in de stad, een gebouwtje daarvoor  gesticht 
'dat  urnen zal kunnen bevatten, terwij l weer  op 
andere plaatsen ook het systeem van begraven der  urnen 
wordt toegepast. n Gera is voor  'teerst in het colombarium 
een ruimt e aangewezen voor  de gemeenschappelijke bijzet-
ting van urnen; uitgaande van de gedachte dat allen, zéér 
zeker  na hun dood, gelijk zijn, kan daar  de bijzetting der 

urnen gezamenlijk plaats vinden en kunnen op deze wijze* 
pl.m.  urnen in een ruimt e van 8 . worden bijgezet. 

t door  spreker  ontworpen eerste Nederlandsche Cre-
matorium te Wcsterveld, zal, behalve de groote hal met 
ruimt e vcor  de naaste familie, galerij  met orgel,
enz., de verbrandingsinrichtin g in het sous-terrain, enz. een 
colombarium bevatten dat eveneens in het sous-terrain wordt 
ondergebracht. r  de toevallige terreingesteldheid kan die, 
verdieping direct licht en lucht van buiten ontvangen, wat 
een greote factor  is ten gunste van het gekozen terrein. e 
toevoer  van de noodige lucht voor  de volledige verbran-
ding is daardoor  verzekerd, terwij l de noodige werkzaam-
heden bij  daglicht kunnen plaats hebben. 

Tot slot werden de grootsche inrichtingen van Bremen en 
g tot in onderdeelen vertoond. 

e spreker  eindigde met een krachtige opwekking om dit 
belangrijk e onderwerp in ernstige studie te nemen. 

 VA N E -

N . 

Onder  leiding van den heer n s is dezer 
dagen in het American-hotel de derde (buitengewone) al-
gemeene vergadering gehouden van het Verbond van Ne-
derlandsche s vereenigingen. 

e voorzitter  wijdde bij  de opening eenige woorden aan 
de algemeene idee en de bedoelingen van het Verbond. 

e campagne gevoerd tot het verkrijgen van garanten 
voor  de kunstenaarshuisleening is in vele opzichten leerrij k 
geweest, zeide de spreker. O. a. hebben wij  daardoor  meer 
kennis gekregen van de geestelijke verhouding veler  kunste-
naars tot het Verbond als zoodanig en tot de plannen van 
het Verbond. e verhouding is gebleken niet altij d een 
van louter  sympathie te zijn. r  en daar  heeft men be-
zwaren. 

n acht geen waarborgen aanwezig, dat de Verbonds-
adviezen altij d de beste, de meest artistieke zullen zijn. 
Stemmen zijn opgegaan op te betoogen, dat voor  zulke ad-
viezen een kleine vereeniging van uitmuntende kunstenaars, 
één van geest en één van zin, oneindig meer  zou zijn aan-
gewezen. h ik vraag u: is ons een voorbeeld bekend van 
een dusdanige cenakel, club, academie, van alle ongeveer 
hetzelfde willende, kunstenaars, die zich heeft weten te vrij -
waren van eenzijdigheid? En is het dan wel aan te nemen, 
dat ooit regeering van stad of land zich tot zulk een vereeni-
ging van geestverwanten wenden zai om advies? s 
neen, de overheden zullen zich zonder  twijfe l bij  voorkeur 
daar  vervoegen, waar  alle ideeën, richtingen en scholen 
volle vrijhei d hebben zich uit te spreken en te trachten de 
geesten te overheerschen. Zeker, in gevallen, waarin het ad-
vies der  kunstenaars gevraagd wordt, zullen het weinigen 
moeten zijn die bijeenkomen om dat advies te overwegen, 
vcor  te bereiden, op te stellen. Niet met zijn drieduizenden 
kunnen wij  dat doen cn zelfs niet met de meer  dan hon-
derd onder  algemeene vergadering. Er  zal een lichaam voor, 
moeten worden gekozen, een lichaam bestaande uit dc voor-
treffelijksten , dc best bevoegden. h zal die keuze het 
best geschieden van bovenaf, d.w.z. door  de advies-vragende 
regeering zelve, of van onderop, nl. door  kunstenaars van 
alle soorten en gezindten, alle scholen en richtingen? k 
maak er  u opmerkzaam op, een derde mogelijkheid is er 
niet. Welnu dan, ik vertrouw uit u aller  naam te spreken, 
wanneer  ik zeg: zulk een lichaam mag alleen gekozen wor-
den door  de kunstenaars zeiven in hun met volkomen on-
partijdighei d samengestelde vakvereenigingen, in het Ver-
bond dier  vakvereenigingen dat hen allen omvat. 

d werd, dat de Ver. tot bevordering van de 
Graphische t tot het Verbond is toegetreden. Evenzoo 
de 1. tot bevordering der  Bouwkunst. e echter  voor-

loopig. c Ned. Tooneelkunstcnaarsverecniging zal waar-
schijnlij k wel spoedig lid worden. t uitzondering van 
„Arti "  zullen in  alle groote Nederlandsche kunstenaars-
verenigingen  in getal) tot het Verbond behooren. 

e heer  Breitenstein, vice-voorzitter, heeft voor  het be-
stuurslidmaatschap bedankt. n de Januarivergadering zal 
in de vacature worden voorzien. 

a werden eenige mededeelingen gedaan over  de 
voorstellen van, de commissie, benoemd tot voorlichting be-
treffende een te houden kunstenaarscongres in

e vergadering vond 't goed, dat het congres n a t i o n a al 
zal wezen, en dat het  en t a.s., tc Am-
sterdam gehouden wordt. 

Voorgesteld werd de volgende onderwerpen te behande-
len: ie. de instelling van een instituut van schoone kunsten; 

 personeelc belasting  ateliers, werkkamers, enz.;
een vast instituut vcor  het toezicht, behoud en herstel van 
onze beeldende kunsten;  het  recht van den com-
ponist op 'het auteursrecht;  de vrij e uitoefening van 
het bouwbedrijf ; óe. wettelijke bescherming van landschap-
pen en steden tegen ontsiering;  kunst en dc zcdelijk-
heidswet;  de bevordering der  moderne kunstnijverheid; 

 het misbruik van historische stijlen in de meubelkunst; 
 dc e Werkbund en zijne beteekenis voor  Ne-

derland;  moeten n steeds door -
meesters ontworpen en uitgevoerd worden? en  de op-
leiding der  kunstenaars. 

Goedgekeurd werd, Amsterdam als plaats van het congres 
aan te wijzen. 

Na langdurige debatten over  het karakter  van het con-
gres, werd besloten de commissie op te dragen het congres 
zoodanig te organiseeren, dat het hoofdzakelijk eene onder-
linge bespreking voor  kunstenaars wordt en een gedeelte 
van den tij d gewijd wordt aan besprekingen met belang-
stellenden. 

a werden détail-punten besproken. 

E G T E . 

BOUW - EN T T E . 

Voordracht van den heer  S. k te Apeldoorn. 

Feitelijk is de titel hierboven onvolledig. e heer -
dij k sprak — of juister  gezegd las — over  bouw- en 
beeldhouwkunst te Bolsward, in verband met de geschie-
denis. j  deelde verschillende merkwalardighcden mede. 
voor  zoover  die in betrekking staan met de bouwwerken, 
die hij  behandelde. Bolsward staat, wat zijn bouw- en 
beeldhouwwerken betreft van alle steden in Friesland bo-
venaan. n heeft er  de oudste kloosterkerk uit de pro-
vincie, de bekende Broederenkerk, voorts de St. n 
en eindelijk het stadhuis, met hun kunstwerken. 

Spreker  behandelde deze gebouwen vri j  uitvoerig. j 
vertelde hoe de Broederenkerk, gesticht in  heel de 
geschiedenis van Bolsward heeft meegeleefd en van Gods-
huis tot beurs voor  kooplieden en wisselaars was verwor-
den. n  had er  zelfs een bakkerij-tentoonstelling 
plaats. t is aan wijlen burgemeester  v. d. Veen te' 
danken, dat de kerk. welke eindelijk verkocht werd, in 
handen kwam van hen, die geen vrede meer  konden vin-
den in de e kerk, zoodat het eerbiedwaardig 
gebouw weer  aan zijn bestemming kon worden weergegeven. 
Bouw, indeeling -en merkwaardigheden van het gebouw 
werden achtereenvolgens besproken. 

e tegenwoordige St. n is van jonger  datum dan 
de Broederenkerk, vermoedelijk uit de  eeuw — al-
thans wat schip, kerk en toren betreft; de sacristie, ge-
welven en zijbeuken vermoedelijk uit het als stichtings-
tij d aangegeven jaar  —. r  voor  deze kerk stond 

er  een andere St.  die reeds van de  eeuw 
dateerde en omstreeks den tijd , dat Bolsward stadsrechten 
verkreeg  werd afgebroken en door  deze grootere 
werd vervangen. Aan dc hand van de werken van ds. 
v. d. n en dr. . J. F. Janssen werden tie ver-
schillende merkwaardigheden van. de kerk behandeld en 
de bouwkundige indeeling van het gebouw geschetst. 

j  vond spreker  gelegenheid 't een en ander  uit den 
strij d der  Juwinga's mede te deelcn, en ook de leuke 
legende van t en e of hoe- de Bolswarders 
aan den naam oliekoeken komen. t laatste kwam tc pas 
bij  de bespreking van dc gesneden koorbanken, waarop 
de eigenaardige afbeelding van den duivel met de zeven 
monden is gegeven. 

n  kreeg Bolsward zijn eerste stadhuis, dat in
werd afgebroken cn vervangen door  het prachtige renais-
sance-bouwwerk, dat wij  nu nog kennen. Aan de ijverige 
onderzoekingen van den archivaris . Bartstra is 't tc dan-
ken, dat wij  nu weten, wie de kunstenaars waren, die aan 
het gebouw hebben gewerkt. Japie Gysberts, de vader  van 
den schoolmeester, koster  en dichter  Gysbert Japics, heeft 
een patroon voor  den bouw van een raadhuis gemaakt, 
waarvoor  hem  Caroli guldens zijn uitbetaald en ver-
moedelijk is het stadhuis naar  dit plan gebouwd. c bouw 
duurde van  en heeft f  gekost. Spre-
ker wees ook op de uit- en inwendige schoonheden van 
dit gebouw cn besloot met hulde tc brengen aan die bur-
gers van Bolsward, die de kunstenaars waren geweest, 
welke dergelijke prachtwerken hebben tot stand kunnen 
brengen. 

Een en ander  werd met lichtbeelden geïllustreerd cn tot 
slot kregen wij  nog een paar  plaatjes van liet , bij 
welks verbouwing de spreker  werkzaam is. 

e heer l bracht als voorzitter  den spreker  dank 
vcor  zijn voordracht. 

Bij  den aanvang der  vergadering deelde de nieuwe voor-
zitter  mee, dat hij  het voornemen koesterde om in de 
toekomst het eerbiedwaardig instituut van het loopend 
kwartiertj e te doen vervallen en voorts dat de drie patroons-
bonden, die der  aannemers en timmerlieden, der  stttca-
doors en der  schilders, het voorstel tot samenwerking had-
den aangenomen. e vereenigingen hadden als 
afgevaardigden-vertegenwoordigers in het bestuur  van den 
Bouwkrin g benoemd dc heeren W. v. d. Vcgte en Joh. 

. e aannemers- en timmcrliedenbond moet zijn 
afgevaardigde nog aanwijzen. n verband met deze toe-
treding moet het huishoudelijk reglement van den Bouw-
krin g worden gewijzigd, waarvoor  zoodra mogelijk een bui-
tengewone vergadering zal worden belegd. 

Nog deelde de voorzitter  mede, dat voeling met het 
Friesch Genootschap zal worden gezocht om te voorkomen, 
dat beide vereenigingen op denzelfden dag vergaderen. t 
met het oog op hen, die van beide organisaties lid zijn en 
gaarne de lezingen van de eene willen bijwonen zonder 
die van een ander  t e moeten overslaan. 

. Ct. 

E E . 

Voordracht van idr. C,  hoogleeraar 
te Groningen, ter  vergadering van het Friesch 

Genootschap op d 
 November. 

e eene beschaving vestigt zich op de puinhoopen
de andere, maar  het schoone, hoe oud het ook moge zijn, 



behoudt zijn taaarde voor  alle tijden. Of, zooals t 
g het uitdruk t in zijn roman Aspasia: „menschelijk 

en edel is het goede, — goddelijk en ontsterfelijk echter 
het schoone". Wie gevoelde het gisteravond niet, die zoo 
stil zal te luisteren naar  hetgeen dr. Yollgraf f over  de beel-
dende kunst in het oude Griekenland vertelde, terwij l hij 
in een lange reeks van lichtbeelden de voornaamste voort-
brengselen van die kunst, voor  zoover  zij  bekend zijn, ons 
voor  oogen stelde? t was alles uit een lang gestorven we-
reld, ver  voor  de christelijk e beschaving; van onder  puinhoo-
pen en uit graven is de schoone nalatenschap van een groot 
en roemrij k volk weer  opgedolven, om ons de overtuiging tc 
geven, dat het ook voor  ons en nog vele, komende geslach-
ten heeft geleefd en gewerkt. e beelden waren, zei de 
spreker, in chronologische volgorde gerangschikt en konden 
naar  zijne meening, al werd menig bekend beeld, ten deele 
door  toevallige omstandigheden niet vertoond, een voor-
stelling geven van het ontstaan, den groei en de ontwikke-
ling der  Grieksche kunst in de oudheid. 

En ook eenigermate van het verval — want daar  loopt 
zelfs de kunst niet vri j  van. Er  is ook bij  haar  een ,.op-
gaan, blinken en verzinken". e eerstbedoelde period: ken-
merkt zich door  haar  gemengden stijl en gewrongenheid, 
het bloeitijdperk door  een bevrijdin g van knellende ban-
den en regels. Als dit gebeurt wordt de kunst zich van 
haar  willen en vermogen bewust. t en genie 
openbaren zich. Zij  kunnen zich het best en het heerlijkst 
ontplooien in een tij d van vooruitgang. Op het hoogtepunt van 
haar  ontwikkelij k gekomen begint de kunst bijna onmiddel-
lij k de tegenovergestelde helling weer  af te dalen. Naast 
verfijnin g deen zich verschijnselen van slapheid voor.' e 
oorzaak daarvan ligt niet in artistiek onvermogen; het is 
de menschelijke natuur, die altij d nieuwe prikkel s eischt. 

n wil iets nog niet gekends en gevoelds. Zoo sterft de 
kunst telkens weer  haar  natuurlijke n dood. volgt op lente 
en zomer de wintertijd . 

t  heeft dat tweemaal gekend. e 
Byzantijnsche kunst dient hier  buiten beschouwing te blij -
ven ; zij  behoort niet meer  tot de oudheid. t dubbele 
verval vindt zijne verklarin g in het feit, dat de bevolking 
van  eens gedeeltelijk en een ander  maal ge-
heel is vernieuwd, door  ruimen toevoer  van nieuw bloed. 
Na den ondergang der  oude kunst ontstond een jongere, 
die van de eerste verschilde, maar  daarmee ook teekenen 
van overeenstemming had. 

Er zijn iJius twee tijdperken te onderscheiden: i. het 
e (het prae-historische e en het 

e tijdperk) ;  dat van de archaïsche, klassieke en 
e kunst. Van Grieksche kunst sprekende, wordt 

dit laatste tijdper k (begin  eeuw voor  Chr. tot de 
e overheersching) bedoeld. e kunst van het 

e tijdper k is nog te kort bekend maar  toch 
liet dr. Vollgraf f door  de vertooning van weinige lichtbeel-
den uitkomen, waartoe toen reeds het beeldend vermoger. 
van den mensch in staat was. r  kwamen we op a 
ontdekte koningspaleizen  v. Chr.) te zien, breed 
en grootsch van aanleg en bouw. n had nooit gedacht, 
zoo iets te zullen vinden, uit dien tijd . n de kelders van 
die paleizen waren nog de groote aarden vaten bewaard 
gebleven, eenvoudig en toch pittoresk beschilderd, zoodat 
zij  steeds het oog bevredigen. 

c versieringen op een prachtstuk van een vaas, te Argos 
opgegraven — zij  is . hoog — leiden tot de gevolg-
trekking , dat rover a heen de Egyptische kunst haar 
invloed op de Grieksche heeft doen gelden. e overbren 
ging van motieven uit a naar  Griekenland blijk t ver-
moedelijk ook uüt het voorkomen van een collectie gouden 
sieraden  eeuw voor  Chr.), eveneens tc Argos aan het 
licht gekomen. n de e koningsgraven vond men 

dolken, op een waarvan een jacht op leeuwen is afgebeeld. 
t werk staat technisch cn artistiek zeer  hoog. -

lijk e voorbeelden geven een denkbeeld van de groote ont-
wikkeling, die dc kunst in het e tijdper k al had be-
reikt . Zij  was reeds in verval, toen zij  in het grootste deel 
van Griekenland door  een inval plotseling werd wegge-
vaagd. Een paar  eeuwen duurde het toen, voor  er  weer 
wat bijzonders veil op te merken. 

Scmmige e potten trekken de aandacht, door 
een kinderlijk e wijze van versieren; maar  langzamerhand 
ontstaat er  weer  stijl en artisticitei t en in de  eeuw voor 
Chr . is er  overal in Griekenland al beeldhouwkunst, die 
van technische ontwikkeling getuigt. Voorbeelden daarvan 
heeft men in verschillende vondsten, op den Acropolis ge-
daan. (Gevel- en andere figuren). t zijn voortbrengselen 
van archaïsche kunst. Een der  voornaamste is een man, 
die een kalf op de schouders draagt, dat aan de goden 
moet worden geofferd, ongeveer  uit het midden der  eeuw. 

e beelden zijn alle sterk sprekend gekleurd, maar  als zij 
onder  den invloed van het licht komen, verliezen die kleu-
ren haar  oorspronkelijke tint ; het blauw b.v. wordt groen. 
Eerst werden de beelden uit zachte steen en hout gemaakt. 

a gebruikt men marmer, waarbij  de oude techniek 
aanvankelijk nog wordt volgehouden. 

Vele standbeelden van Atheensche priesteressen uit dien 
tij d zijn er  op den Acropolis gevonden. Naast de inheemsche 
kunst ziet men de e (uit , door  den tyran 
Pisistratus en izrjj' n hof binnengehaald, zich baan breken. 
n het jaar  voor  Chr., bij  den inval der  Perzen, wer-

den bedeelde beelden gehavend. e Atheners herstelden 
ze daarna niet. maar  begroeven ze en eerst in dc
eeuw zijn ze weer  te voorschijn gehaald. t ze alle be-
ochilderd waren, maakte een vreemden indruk . e Grie-
ken duldden geen beelden van ongeschilderd, wit mar-
mer, tenzij  ze het naakte voorstelden of men zxh dc klee-
ding geheel of gedeeltelijk wit moest denken, maar zelfs 
in die gevallen werd de tint eenigszins verzacht. e 
mannen uit den t!ij d van Pisistratus worden met denzelf-
den tooi uitgebeeld als de vrouwen. 

Na zijne verdwijning, krijg t Athene een meer  democra-
tisch bewind en de kunst ontwikkelt zich sneller. e ar-
chaïsche stijfheid wordt overwonnen en men komt tot den 
klassieken Griekschen stijl ofschoon de archaïsche pruik -
jes nog in eere blijven. Een te i gevonden bronzen 
beeld stelt een wagenmenner, leeftijd  tot  jaar, voor. 

t is een der  meest zeldzame stukken van Gricksch beeld-
houwwerk, die bekend zijn en dateert uit de jaren van
tot  voor  Chr., het eerste gedeelte van de vrijgevvor-
den klassieke kunst. Er  zijn nog sporen van archaïsche 
krullen . 

Zoo komen we tot den tij d van Phidias, toen men het 
Partenon te Athene begon te bouwen. Een der  schoon-
ste werken van dezen oud-Griekschen meester  is dc Athena 

a  45° v o o r Chr.). Phidias heeft er  zijn naam in 
gegrift, wat anders zijn gewoonte niet was. t Parthenon, 
staande op den Acropolis, zou misschien nog nagenoeg on-
geschonden zijn, als het niet in  door  een kruitont -
ploffin g was verwoest. r  zelfs de bouwval maakt een 
machtigen indruk . Overblijfselen er  van bevinden zich ook 
elders in Europa, o. a. te . t beeldhouwwerk van 
de Parthenon-fries stelt een optocht op het feest van Athe-
ne, de godin, voor. Tij d tusschen  en  voor  Chr. t 
archaïsme is er, op enkele kleine uitzonderingen na, in 
overwonnen. t iis het bloeitijdperk der  Grieksche kunst. 

Smaakvol en sierlijk zijn in de  eeuw voor  Chr. ook 
de grafmonumenten. Een der  schoonste, van de begraaf-
plaats bij  de poort van Athene, is dat, waar  de beeldhouwer 
een jong meisje, op een stoel zittende, heeft voorgesteld, 
dat van hare slavin bruidssieraden ontvangt. Zij  was on-

gehuwd gestorven en zij  had dus nog recht op hetgeen 
haar  toekwam, zoo meende men in treffenden eenvoud. n 
de  eeuw voor  Chr. wordt de Attische beeldhouwkunst 
fijner  maar  ook slapper. Praxiteles en zijn tijdgenoot -
sippus zijn aan het werk. t den laatstgenoemde komt 
een nieuwe richtin g boven; hij  huldigt een meer  illusionis-
tische opvatting. We zijn dan in den tij d der e 
kunst, gedurende de expansie onder  Alexander  den Groo-
ten ontstaan. Sommige beelden munten uit door  hun prach-
tigen stand. e Grieksche meesters, ook de schilders, wife-
ten dc bewegingen uitmuntend weer  te geven, b.v. het 
zweven en onhoorbaar  loopen van sommige goden. 

Na Praxiteles merkt men aan sommige beelden (o. a. 
den Apollo van Belvedère, die, volgens dr. Vollgraff , in 
de  eeuw voor  Chr. thuis hoort, maar  door  anderen uiter-
lij k tot het laatst der  eeuw wordt gerekend) dat het tijd -
perk van achteruitgang en uitputting , hoe mooi de Apollo 
ook moge zijn, niet ver  meer  af is. e Artemis van Ver-
sailles is misschien van denzelfden maker. 

t laatste werk van e kunst is de groep 
van , volgens Plinius door  drie e beeld-
houwers gemaakt, wat zeer  wel mogelijk is. t dagtcekent 
uit het midden de ie eeuw voor  Chr . en staat dus aan de 
uiterste grens der  Grieksche beeldhouwkunst. e stijl er 
van is niet meer  klassiek; hij  is baroc, ofschoon dc licha-
melijke smart in den kop van n meesterlijk is uit-
gebeeld. n tij d heeft men deze greep voor  het won-
der der  tijden of ten minste van de kunst der  oudheid ge-
houden. Zelfs Goethe dacht er  nog zoo over. Thans kan zij 
niet meer  voor  een typisch meesterwerk van Grieksche 
kunst doorgaan. 

e eindigde spreker. e tij d ontbrak hem, in het 
licht tc stellen, hoe de e kunst zich aan de 
Grieksche aansloot. Nog met een enkel woord gewaagde 
hij  van den invloed van oud-Grieksche kunst en bescha-
ving op h et moderne leven. 

d de voorzitter, de heer  mr. W. J. van Weideren 
baron , den professor  begroet als den man, die 
voor  een drietal jaren zoo onderhoudend en leerzaam had 
gesproken over  de opgravingen te Argos, hij  kon aan het 
einde der  vergadering zeggen: ook ditmaal hebben wo 
niet minder  van zijn schoone voordracht genoten. 

EENE E . 
Eene electrische heimachine is te Amsterdam bij  het 

gebouw der  Groote Club in gebruik genomen. t is bij  ons 
weten de eerste maal, dat die te Amsterdam voorkomt. e 
machine is geleverd door  de firma Adriaan Bakker  te -
dam. Zij  is - - behoudens zwaarderen bouw om met zwaar-
der blok te kunnen heien — van dezelfde constructie als 
die, welke door  den heer  A. GroothofY c.-i. werd beschre-
ven in e "  van 12 Apri l 1912, Nr. 16, en die 
bij  de werken tot verbetering van het l 
buiten e den tot volkomen genoegen van directie, aan-
nemer en fabrikant was gebruikt. 

e constructie is in hoofdzaak die van de gewone -
landsche stoomhei t karakteristieke onderscheid is, dat 
de electromotor  steeds doordraait en niet, zooals de stoom-
machine, gestopt wordt voor  den val van het blok. e 
manoeuvre der  beide handels, die resp. de lier  af- en 
aankoppelt en de beweging van het heiblok regelt, komt 
geheel overeen met die der  stoomhei en is dus gemakkelijk 
aan te leeren. 

r  en lier  — beschermd door  een houten kastje 
— zijn gemonteerd op een vierwielig frame, dat door 
het geringe gewicht gemakkelijker  verplaatsbaar  is dan 
de stoomhei. e stroom werd door  een geïsoleerden kabel 
die tot op het terrein ligt, toegevoerd. 

e volgende voordeden van een electrisch heibedrijf 
worden door  den heer  Groothoff opgesomd. Verschillende 
ervan zijn vooral bij  bouw in groote steden en te midden 
van een bewoonde wijk van groote beteekenis: 

lo. Geen stoomketel, dus geen brandstoffen- en 
geen wateraanvoer, geen last van rookgassen, geen 
stoker. 

2o. Geen werkzaamheden vóór den aanvang of na 
het einde van den dagelijkschen werktij d te verrichten. 

e electrische hei is o n m i d d e 11 ij  k b e d r ij  f s v a a r-
di g of bui ten dienst te stellen. 

3o. Ger in g gewicht en volume, dus gemakkelijk 
en snel vervoer, op verschillende moeilijk bereikbare punten 
van een bouwput beter  bruikbaar  dan een zware stoomhei-
machine, waarvoor  soms afzonderlijke stellingen op plan-
ken en balken verekcht worden. 

4<\ e en heistelling kunnen voor  sommige 
heiwerken zeer  eenvoudig op eenzelfde verplaatsbaar  on-
derstel of platvorm gesteld worden, waarmede het tijd -
roovende verstellen van de heistelling vervalt. 

5o. Grootere btuikbaarheid voor  andere doeleinden 
behalve voor  heiwerk, n.1. als gewone-lier  voor  m a-
ter iaalvervoer, kruiwagen en anderel i i ten, 
desgewenscht ook met geringe verandering door  toepas-
sing van een drijfriemoverbrengin g als motor  voor  pomp-
ins ta l la t i e of andere werktuigen. 

n vele gevallen goedkooper  in bedrij f 
dan de gewone stoomheimachine, hetwelk echter  afhan-
kelijk is van de geldende stroomprijzen. 

7o. Ger inge aanschaf f ingskosten en mi-
niem onderhoud. 

e firma Adr . Bakker  te m geeft de volgende 
prijzen van electrische heimachines : 

lo. voor  een valblok van 500 , met 15 . draai-
stroommotor, compleet f 1140; 

2o. voor  een valbok van 1000 . met 30 . draai-
stroommotor, compleet f 1716. 

n deze prijzen zijn geen electrische geleidingen inbe-
grepen. 

N VAN N N . 
Op het laatste Fransche Gascongres werd o. a. een 

methode tot samenstelling van teerbeton bekend gemaakt, 
die ook bij  ons bekendheid verdient, daar  het een vloer-
bedekking betreft, die tegelijk goedkoop en duurzaam is-
n verhouding van . steenslag en . teer, wordt 
met de hand of in een kneedmachine, een mengsel gemaakt, 
dat vervolgens zonder  meer  op den van te voren eenigszins 
vastgestampten grond, in een laag van ongeveer . 
wordt aangebracht, en daarna ook eenigszins vastgestampt 
wordt. e ondergrond behoeft niet precies gelijk gemaakt 
te worden, alleen al te groote or  effenheden moeten wor-
den weggenomen. Gedurenden de eerste vier  weken na 
het leggen van den vloer, moeten zware belastingen 
worden vermeden; mettertijd en door  het gebruik wordt 
hij  steeds harder  en sterker. n kan dit verharden nog 
bespoedigen door  de oppervlakte met kalkpoeder  te be-
strooien. Bij  het vermengen der  massa moet gezorgd 
worden, dat niet meer  dan  pCt. teer  wordt toegevoegd, 
daar  het mengsel alsdan te dun is en het verharden ver-
hindert ; ook is er  kans, dat bij  groote hitte de vloer 
week wordt. n heeft voor  één . ongeveer . 
teer  en . steenslag noodig, zoodat met bijtellen 
van de onkosten vcor  het leggen, de prij s gemakkelijk te 
berekenen is; de prij s zal in veel gevallen goedkooper 
zijn, dan die van cement- ol andere vloeren. Naar gezegd 
wordt, moet de teer-betonvlocr  zeer  duurzaam en zuiver 
zijn, en moet hij  door  zijn teergehalte zeer  goed weerstand 
bieden tegen den invloed van vocht. 
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n doet in onzen tij d wel eens verstandig, door  geen al 

tc groote verwachtingen te koesteren van de talrijke , vaak 

met veel ophef aangekondigde, tentoonstellingen en con-

gressen en toen dan ook in den loop van dit jaar  de 

eerste mededeelingen, (omtrent het r  tentoonstellings-

plan ons bereikten, hebben %vij  daarvan melding gemaakt, 

zonder  er  geestdriftige bespiegelingen aan vast te knoopen.(*) 

Wi j  walden eerst afwachten, hoe die plannen zich verder 

zouden ontwikkelen en wat daaruit zou kristalliseeren en 

thans zijn wij  door  de groote bereidwilligheid, waarmede het 

h Bureau der  Tentoonstelling ons de noodige 

gegevens verstrekte in staat gesteld, onze lezers een meer 

volledig beeld tc geven van het werkelijk grootsch opge-

zette plan, dat al voor  een deel in uitvoering is cn waarvan 

het welslagen alleen zal afhangen van de medewerking 

van belanghebbenden. Aan belangstelling schijnt het niet 

te lontbreken, vele firma' s uit d en het buiten-

land gaven toezegging tot medewerking, vele architecten 

vian naam, vele bestuurslichamen werken krachti g mede 

aan de tot standkomnig van het geheel. 

g neemt in de geschiedenis der  bevrijdin g van de 

drukkende, maar  in hare gcvolgm ook voor d 

heilzaam geworden Fransche overheersching n voorname 

plaats in.  begun in  de victorie en ter  ver-

eeuwiging van de gedachtenis aan dit hoogst belangrijk 

feit ismen, ge'.ijk bekend is, re ds s dert eenige ja en hezi; 

een geweldig monument op te richten, dat thans zijn vol-

tooiing nadert. 

(*) Zie „deOpmerker, ' Nos.  en  resp. van i en Juni

A  S T t ) A . 
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g is een der  voornaamste steden van het Saksi-
sche land, iïj k aan natuurschoon, van ouds vermaard door 
zijn nijverheid en handel en ook op kunstgebied niet ach-
tergebleven. |Ook 'zonder  tentoonstellingen en feestelijkheden! 
is de stad een bezoek ruimschoots waard en het kan ons 
niet verwonderen, dat men in  rekent op een toevloed 
van vreemdelingen, zooals men er  die nog nimmer heeft 
bdleefd. Van hetgeen er  dan den bezoeker  geboden zal 
worden inoge (het volgende een denkbeeld geven. 

n i van het herinneringsjaar  zal in de nabij-
heid van het Volkerenslag-monument. op het veld. waar 
voor  honderd jaren de beslissende strij d zich afspeelde, 
dc e Tentoonstelling voor  het Bouwwezen, die 

E 
G 

G J 

. 

Architecten A.  en  B. . A.. . 

onder  'bescherming van g Frederik August van Sak-
sen staat, hare poorten openen. e stad g heeft 
daarvoor  een terrein beschikbaar  gesteld, dat met zijn op-
pervlakte van . grooter  is dan dat van de Brus-
selsche Wereldtentoonstelling, of van dc e 

g te . Geen algemeene ten-
toonstelling zal het zijn, maar eene, speciaal gewijd aan 
de ontwikkeling van het Bouw- en Woningwezen in onzen 
tijd . 

Twee stroomen, zegt een schrijver, (*) gaan van elk cul-
tuurvol k uit, in zijn geschriften en in zijn werken van 
beeldende kunst. Zij  volgen wel ieder  hun eigen loop, 
maar  (de geest van elk cultuurvolk drijf t ze gemeenschap-
pelijk voorwaarts en gemeenschappelijk geven zij  de maat-
staf fvan ontwikkeling van een volk aan. Wanneer  men 
nu vraagt, welk doel met deze tentoonstelling beoogt 
wordt, dan is het antwoord daarop: zij  wil de beteeke-
nis van het Bouwbedrijf en het daarmede in verband 
staande [wonen der  menschen op aarde, scherp omlijnd 

*) Jesko v. r  in het tentoonstellingsblad e Saule". 

in 'zijn geheelen ontwikkclingstij d weergeven. e stroom 
der bouwwerken en alles wat daarin weerspiegelt, vloeit 
voorbij' , pe wetenschap en de industrie zijn daarin ver-
eenigd. e natuurkracht drijf t de menschen voorwaarts 
naar  een steeds grooter  uitbreidin g in de bewoning der; 
(aardoppervlakte. t geestelijk element, de wetenschap, vat 
deze bedrijvigheid te zamen, regelt haar, geeft haar  voor-
schriften, cn schept geordende Staats- en Gemeente-instel-
lingen. 

e groote geestkracht van den mensch, zijn neiging tot 
het geweldige, reusachtige, de eeuwige drang naar  rijk -
dom in hem en dc gevolgen daarvan leiden dikwijl s tot 
schadelijke uitkomsten. Er  ontstaan overproductie, opdrijvin g 
der grondprijzen; concurrentie spoort de reeds werkzame 
krachten nog meer  aan cn zoo geraakt de stroom op zij-
wegen, ischiet somtijds het doel voorbij  en er  ontstaan 
misstanden. 

n [moet de wetenschap weder  licht ontsteken en naatt 
het rechte pad terugwijzen en door  haar  worden wetten 
vastgesteld, strooimleidendc dammlen, die in het vervolg over-
stroomingen voorkomen. e wetenschap oefent echter  bui-
ten jdeze heilzame werking ook een aansporenden, bevruch-
tenden invloed uit. e hooge vlucht, die de e in-
dustrie genomen Tieeft, is voornamelijk daaraan te danken 
dat Zij  zich steeds meer  op een wctcnschappelijken basis 
heeft gesteld. r  heeft zij  haar  naam in het buiten-
land gevestigd en is zij  in vele opzichten andere volken 
voorbijgestreefd. 

Er is evenwel een wisselwerking op te merken, ook de 
industri e oefent weder  een sterken drang op de wetenschap 
uit. 

t bouwbedrijf op de geheele aarde gaf aan een massa, 
voortbrengselen het aanzijn, waarvan het gewenscht is, een 
goed overzicht te verkrijgen. n vertoont zich een vast 
punt — de stad. e is de meest compacte samenvatting 
vjan ions maatschappelijk leven. All e draden loopen daarin 
te fcamen, de moeilijkste vraagstukken der  techniek ont-
ptaan (daar, de architectuur  cn de ingenietirsbeuwkunst vin-
den daar  het interessantste terrein voor  hun werkzaamheid 
en 'moeten daar  de zwaarste proeven afleggen. 

t verkeer  is nergens noodzakelijker  en tegelijkertij d 
moeilijker  dan in de stad, waar  zooveel op geschikte wijze 
in elkander  grijpen moet. 

Welk een overleg vereischt niet de bouw en aanleg der 
spoorwegstations ter g van het verkeer  en welk 
een igroote rol spelen daarbij  niet de mechanische veilig-
heidsmaatregelen, ter  voorkoming van steeds dreigende on-
gevallen ? 

Van 'den stedenbouw uit vertakt zich alles, gelijk van 
een groot centraalstation voeren de lijnen naar  elk gebied 
van [menschelijk kunnen en technische bedrijvigheid. 

t |zijn echter  niet slechts technische, maar  ook hygië-
nische, maatschappelijke len nationale vniagstukken, die daar-
bij  opduiken en dringend om oplossing vragen. e -
matschutz"  is genoodzaakt, zijn kostbare goederen te ver-
dedigen, die nergens meer  gevaar  kopen dan juist in de 
stad. n het stedelijk bouwbedrijf speelt nagenoeg alles een 
rol ; de beweging van het kapitaal bijvoorbeeld een zeer 
groote. 

t reservekapitaal van groote maatschappelijke instel-
lingen vindt voornamebjk in de stad belegging in hypo-
theek of bezit. Er  ontstaat dus een kringloop, zoodra het 
kapitaal zich in het bouwbedrijf steekt en naar  alle zijden 
vruchtbaar  werkt. 

n den opzet van de r  tentooonstelling vormt de 
stedenbouw een middelpunt. Van de stad uit voeren dan de 
draden naar  andere terreinen van werkzaamheid ook naa)
het platteland. e invloed op de uitkomsten van den land-
bouw ft!  oor  doelmatige, practische bouwwerken is van groo-

te beteekenis. Eerst de 
nieuwere tij d heeft daarin 
een groote verandering ge-
bracht en met eeuwenoude 
toestanden gebroken. 

Bij  ieder  volk toont het 
bouwen meer  dan eenig an-
der bedrij f de groeiende 
kracht aan. e beheersching 
van de stof en haar  opbouw 
wordt tot een kenmerk van 
de welvaart en den rijkdom , 
en dit kenmerk is ook blij -
vend, zooals ons de van de 
cultuurvolken overgebleven 
bouwwerken bewijzen. e 
weinig zouden wij  van het 
verleden weten, wanneer  niet 
de monumenten het ons 
openbaarden. t kun-
nen wij  gewaar  worden, wel-
ke groote gedachten die 
oude cultuurvolken beziel-
den en hoe zich de cultuur 
van het bouwen en wonen 
ontwikkeld heeft, gedurende 
menschen bij  elkander  zijn 
daagsche standpunt. 
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s e r  tentoonstel-
ling wil ons die ontwikke-
ling aanschouwelijk voor 
oogen stellen, omdat de be-
hoefte aan een overzicht op 
ons hedendaagsch standpunt 
algemeen wordt erkend, zoo-
als gebleken moet zijn uit 
het groot aantal aanvragen 
en toezeggingen, reeds in 
het eerste stadium van de 
voorbereiding der  onderne-
ming ontvangen. 

Niet alleen d 
gaf blij k van groote belang-
stelling, maar  de Scandina-
vische landen, , 
Noorwegen en Zweden zijn 
voornemens op uitgebreide 
wijze deel te nemen. n er 
gerekend worden op een 
indrukwekkend optreden der 
bouwmaterialenindustrie,ook 
de spoorweg-maatschappijen 
zullen zich niec onbetuigd 

laten. Oostenrijk zal onder  de auspicieën van het m 
van t en Nijverheid een uitgelezen -
toonstelling organiseeren en in e spoort het -

E E S 18.
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de duizende jaren sedert de 
gaan wonen, tot het heden-
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nisteric van l industrieele kringen aan tot een uit-
voerige deelneming. ë zal uitkomen met een klassiek-
bistorische afdeeling. d wil komen met het beste, 
vvnt zijn huisindustrie oplevert, ë zal een groot bi-
oscooptheater  oprichten, om de ontwikkeling zijner  nijver-
heid, voorzoover  die op het bouwbedrijf betrekking heeft, 

te vertoonen en zelfs Japan, nl. de Universiteit te Tokio 
heeft inzending van fraaie modellen van oud-Japansche ar-
chitectuur  toegezegd. 

t andere buitenlandschc staten zijn neg onderhandelin-
gen gaande, maar reeds nu baart de vraag zorg, hoe men 
alle deelnemers waardig ontvangen en plaatsruimte ver-
schaffen zal. t de Staten van het e k krachti g 
medewerken spreekt vanzelf. t Pruisisch Staatsbouwbe-
heer  zal tentoonstellen op het gebied van Spoorwegbouw, 
burgerlijk e en waterbouwkunde, het r  van 

n zal zijn inzendingen combineeren met die 
der  voornaamste steden van zijn gebied en dc Saksische 
Staat richt voor  zijn bouwwezen een eigen paviljoen in. 

e t zal een omvangrijke demonstra-
tie geven, betreffende de maatregelen tot voorkoming van 
ongevallen op bouwwerken. 

Van de e steden die deelnemen noemen wij  hier 
slechts , , Frankfur t a. . Brcslau, -
berg, Wiesbaden, , Bremerhaven, t en 
Nordhausen. 

(Word t v e r v o lg d.) 

Tentoonstellin g van kunstnijverhei d te Parijs . 

c Parijsche correspondent van het „Nieuw s van den 
"  schrijf t aan zijn blad: 

Uit een onderhoud, dat ik had met den her , di-
recteur  van het e des Art s décoratifs"  (Pavilion-de 

n — ) mocht ik de optimistische voorspelling 
afleiden, dat in het najaar  van  in de zalen van dat 
museum de tentoonstelling van Nederlandsche en Neder-

c d (Ambachts- en Nijverheids-
kunst) zal gehouden worden, waartoe in het najaar  van
door  de commissie van het m van " 
te m het initiatie f werd genomen, maar  waarvan de 
uitvoering in Juli van dit jaar  in gevaar  kwam tengevolge 
van mceningsverschillen tusschen dc inmiddels gevormde 
lenteoiistellings comité's en het bestuur  der  „Nederlandsche 
Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst"  tc Am-
sterdam. 

e moeilijkheden, uit die mecningsvcrschillen voortge-
vloeid, zijn in dier  voege opgelost, dat er  een voorloopige 
schikking is tot stand gekomen, die toelaat, dat tegelijkertij d 
de zelfstandige afdeelingen ,,Nederlandsche " 

en c "  naast elkander  in het 
Pavilion dc n tentoonstellen, waartoe de eerste afdee-
ling 'wordt georganiseerd en beheerd door  de genoemde 
V. A. N. . en de tweede afdeeling door  de commissie van 
het m van "  te . 

Terwij l door  de Vereeniging voor  Ambachts- en Nijver -
heidskunst in den zomer van  in Nederland eene ten-
toonstelling wordt gehouden, zal tegen het einde van Sep-
tember  het daar  ingezondene vrijkomen om naar  Parijs te 
worden overgevoerd en een compleet materieel te vormen 
voor  een najaarstentoonstelling van „Ar t décoratif Xéerlan-
dais", die twee maanden kan duren en waarnaast dan door  de 
uitmuntende en zaakkundige zorgen van den heer  E. A. 
von Saher, directeur  van het c , een even 
complete inzending van e kunstvoorwerpen zal 
zijn aangelegd en uitgestald. 

Tot deze goede verwachtingen gaf zijn onderhoud met 
den directeur  van het e des Art s décoratifs"  mij  al-
leszins reden. 
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uitgeschreven door  de Vereeniging tot Bevordering 

van het Vreemdelingenverkeer  te 's-Gravenhage, 

Scheveningen en Omstreken. 

. Gevraagd wordt: eene teekening voor  een -
plaat, groot ï , (in welk formaat de reproductie 
zal plaats vinden), waarvan het beteekend oppervlak niet 
kleiner  mag genomen worden dan , terwij l 
de langste mi.it als hoogtemaat wordt bedoeld. 

. e Compositie moet zoodanig zijn opgevat, dat hier-

voor  op kleine schaal een reproductie mogelijk is voor 
prentbriefkaar t en sluitzegel: 

a. voor  een prentbriefkaar t . 
b. voor  een sluitzegel ongeveer . 

. Op de plaat moet met duidelijke, leesbare letters 
de naam en het adres der  Vereeniging te lez.n zijn. 

. e uitvoering moet zijn bij  voorkeur  in vlakversie-
ring, terwij l de ontwerper  vri j  gela'en wordt in dc groe-
peering van den tekst. 

e ontwerper  heeft de beschikking over  drie kleuren. 
V . e plaat moet zoo pakkend mogelijk weergeven het 

karakter  der  Vereeniging. 
. e mededinging staat open voor  alle Nederl anders. 
. All e ontwerpen worden franco ingewacht aan het 

adres van: het Bureau Plaats ia, vóór of op den len 
Februari

Zij  mogen geen handteekening dragen, doch moeten 
voorzien zijn van een motto of kenteeken, en vergezeld 
zijn van: 

Twee behoorlijk gesloten omslagen, waarin: 
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g 1913. 

N G N . 

Architecten G.  en .  B. . A., . 

a. een verklarin g van den ontwerper, luidende: 
Ondergeteekende, inzender  van het ontwerp motto.... 

verklaart dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is. 
b. Een correspondentie-adres. t omslag  vóór de 

Uitspraak door  de Jury worden geopend om, wanneer  noo-
dig, door  tusschenkomst van den Correspondent met den 
Ontwerper  in briefwisseling te treden. 

t schrift op de teekeningen, van bijbehoorende stuk-
ken en eventucele correspondentie, mag niet zijn het hand-
schrift van den Ontwerper. 

Niet bekroonde ontwerpen zullen binnen  maanden na 
de uitspraak der  Jury, franco worden teruggezonden aan 
de correspondentie-adressen. 

e bekroonde ontwerpen blijven eigendom der  Vereeni-
ging, welke daardoor  het uitsluitend recht van reproduc-
tie en uitgave voorbehoudt. 

Aan de vervaardigers dezer  ontwerpen zal, in overleg 
met de Jury, gelegenheid gegeven worden, hunne hand-
teekening alsnog op hunne ontwerpen te plaatsen en zal 
de Ontwerper  van het uit te voeren bekroonde ontwerp 
verplicht zijn toezicht te houden op de uitvoering van zijn 
project. 

. Voor deze prijsvraag worden uitgeloofd: 
Een eerste prij s a f — en een tweede prij s a f

k uit te keeren binnen een maand na toe-
kenning door  de Jury. 

e prijzen zullen worden toegekend door  een Jury, 
bestaande uit de heeren: F. Arntzien.us, . . Couvée Jr., 
J. Jurriaan Jok, Will y s en Joh. s Jr. 

Aan de Jury is het recht voorbehouden dc uitgeloofde! 
prijzen pp andere wijze, doch over  ten hoogste  ontwer-
pen, tc verdeelen, voor  het geval zij  mocht meenen, dat 
daartoe aanleiding bestaat, maar  is gehouden het geheele 
uitgeloofde bedrag in elk geval toe tc wijzen. 

Eventueele wijzigingen kunnen door  de Jury als voor-
waarde gesteld worden, bij  de toekenning van den Eer-
sten Prijs, voor  het uit tc voeren Ontwerp. 

Zij  zal hare bevindingen in een beknopt gemotiveerd 
t neerleggen, waarbij  zij  echter  het recht heeft bij 

bij  eventueele ruime inzending de ontwerpen groepsgewijze 
te beoordeelen. 

. e uitslag van de bekroningen zal in de vakbladen 
worden bekend gemaakt. 

e Vereeniging behoudt zich het recht voor  alle inge-
komen Ontwerpen in n g en desgewen.-cht ook 
elders tentoontestellen en het t daarbij  ter  in-
zage te leggen. 

Van den dag van ontvangst tot tien dag der  terugzen-
ding zullen alle ingekomen Ontwerpen voor  een bedrag-
van f ico.— elk door  de Vereeniging tegen Brand- en 
Waterschade worden verzekerd. 

e antwoorden moeten worden ingezonden — plat ver-
pakt — en voor  zoover  ze n:et direct op carton geteekend 
zijn, op stevig carton opgezet. 

Namens de Vereeniging tot bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer  te 's-Gravenhage, 

. F. , Voorzitter . 

e Jury: 

F. , J. N , 

. . COUVÊ E Jr., Y , 

. S Jr. 

n ,  Nov.

G . 

n de Algemeene Vergadering der  Vereeniging van Ne-
derlandsche Baksteenfabrikanten is besloten tot het uit-
schrijven van een prijsvraag voor  een l met 
Onderwijzerswoning in baksteen. t Bestuur  der  Vereeni-
ging zal een jur y benoemen. 
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G  No.  E e n i ge p r o e v en van mo-

derne Nederlandsch-lndische Bouwkunst, door  Chs. E. J. l c. i., met 

losse plaat. 
t o n d e r w i j s in Stedenbouw aan de T . . S. te , door 

('. . Schwagermann. 
E en 1 ij  d e n s g e s c h i e d e n i s in de , door . S. J. van . 
V o l k s - en S c h o ol b ad en, met afbeelding en losse plaat. 
S o c i a le e en T e c h n i ek , door  J. . B 

. Uit de kringen der  bouwondernemers. 
n s t u k k e n. Oberkirchener  Zandsteen, door  G. W 

Sanches met naschrift van A . Salm G.Bzn. 

A No. n betreffende het Ge-

nootschap. 

V e r s l a g van de  Gewone g van het Genoot-
schap A. et A. van r

S c h i l . d e r i n g en van d , 
W e r k e n van Jan Eisenloeffel. 

B e s t e l g o e d e r en k a n t o or  van de . . Spoorwegmaat-

schappij  aan de N. Z. Voorburgwal te Amsterdam, door  J G. Watljes b. i. 

met afbeelding. 

P r i j s v r a a g voor  een t tevens geschikt voor  prentbriek -

kaart en sluitzegel. 

e t w a a l f d e » te . door  Jos. Th. J. 

Cuypers li . N. A. 
V e r w a n t s c h ap tusschen systeem en werkstuk, door  C. J. de . 

, Over  onze hedendaagsche kunst, door  E. J. van Schaick fr . 

E  No.  V o l k s h u i s v e s t i ng te Amsterdam, 

door  J. . W. n b. i. (slot). 
G e m e e n t e i ij  k e S t e un aan de Tuinstadbeweging in . 
E en A r c h i r e c t u u r m u s e u m, door  B. J. . 

e p l aa t . Afbeeldingen uit : , buitenplaatsen, tuinen 

en parken van Nederland.» 

E  No.  G r on d w a t er  b e w e g i ng in de om-

geving van bronnen, door . A. . Borgesius. met afbeeldingen. 

B e r e k e n i ng van de centrifugaalpomp, door  E. . Th.van n w. i. 

met afbeeldingen. 

e w a t e r v o o r z i e n i ng van Westelijk en Centraal Nederland, door 

. P. Tesch m. i. 

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor  Bouw- en Waterbouwkunde 

van het k t van s van  November

n S t u k k e n. Art .  van de Gewapend-Beton-Voor-

schriften, door  F. C. J. van den Steen van Ommeren c. i. 
 (B v. T.) No.  Propaganda. — Versla-

gen van vergaderingen. — e «Grendel» verboden in het ontwerp Steen 
houwerswet. — Commissie voor  de Statistiek. — Vrij e Zaterdagmiddag. 
— s over  waterpasinstrumenten. — t aanbouwen van schepen. — 
Prijsvragen. — (lemengd. — Boekbespreking. —- Uit technische bladen 
en tijdschriften . 

E  No. t V e r s l a g der  Vergadering van het 
r  op  November

O p l o s s i ng van geschillen in de Engelsche Bouwbedrijven . 
e i n v l o ed van de drooglegging der  Zuiderzee op de werkloosheid . 

A c t i e te Zaandam. 

. Een leveringsverbod met naschrift der -

E E E No. .Be k n o p t V e r -
s l ag van de Algemeene Najaarsvergadering van de Vereeniging van Ne-
lerlandsche Baksteenfabrikanten van  Nov.  te Arnhem, — t 
gebruik van tras bij  gewapend beton. — . 

 N i . t kleine baksteenen huis aan den rand der  steden en 
daarbuiten, Amerikaansche schoolgebouwen . Verbranding, e 
geluiden en de inwerking van zuren op beton, ziedaar  de onderwerpen der 
artikelen, welke den inhoud vormen van het eerste r  van 
het orgaan der  Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Ware 
het niet, dat de titel van het tijdschrif t er  op wees en af en toe een offi-
ciëele mededeeling en nu b.v. iets over  de voorgenomen tentoonstelling der 
Vereeniging het deed zien, dan zou men uit deze verzameling artikelen uit 
buitenlandsche tijdschrifte n niet gewaarworden, te doen te hebben met een 
orgaan of weekblad van een bepaalde industrie, hier  van een kenmerkend 
Nederlandsche industrie. 

Een vreemden indruk maakt het ook, dat men hier  wel iets medegedeeld 
vindt uit het verhandelde in de Algemeene Vergadering der  Vereeniging op 

 November  j.1., te Arnhem gehouden, maar  dat het beknopt, maar  toch 

vri j  volledig verslag dezer  vergadering verschenen is in ,.de Nederlandsche 

. 

T , OU  E N W No. . t Novembernummer van 
Ed. Cuypers' maandschrift brengt ons het achtste artikel van den heer 
F. A. , over  oud-Zwolle, waarin nog weder  vele bijzonderheden 
worden medegedeeld, zoodat langzamerhand al het belangrijke wat Zwolle 
aan oude kunst bezit, in deze artikelen geïnventariseerd wordt. Onder  de 
vele afbeeldingen, welke er  bij  gegeven worden, zijn aardige kieken van 
het Zwolsche . 

J. G. Sinia, te Breda, beschrijft vervolgens een merkwaardige hoeve in 
de Baronie, namelijk Gageldonk, overblijfsel van een oud kasteel of van 
een oud klooster, of van een kasteel, dat later  in een klooster  veranderd 
werd. Veel is er  niet meer  van bekend en uit gedocumenteerde berichten, 
overleveringen en legenden, tracht de schrijver  een beeld samen te stellen 
van de waarschijnlijk e geschiedenis dezer  overblijfsels uit een duister  ver-
leden. 

e rubriek „Toel icht in g bij  de platen"  bevat een paar  afbeeldingen van 
de g en Shanghai-Bank te Batavia. 

ST. S No. t het tijdschrif t St. , zoomede met de Bel-
gische uitgave „Bulleti n des s d'arl "  schijnt het nog maar niet te 
willen vlotten, wat de geregelde verschijning betreft. t thans voor  ons 
liggend nummer is gedateerd van t  Volgens een opgeplakte 
mededeeling heeft nu echter  de e van het „Bulleti n des s 
d'art' "  besloten om binnenkort de achterstallige nummers le doen verschij-
nen en beraamt middelen om, te beginnen met Januari  de geregelde 
levering van "  te verzekeren. Wi j  zullen er  dus maar  het beste 
van hopen. Gelukkig lijd t de inhoud van het tijdschrif t niet merkbaar 
onder  de ongeregelde verschijning. Zoo vinden wij  hier  een artikel over 
Engelsch snijwerk op meubelen en vervolgens een stukje van . X. Smits 
over  de herstellingswerken aan de kathedraal van 's , maar-
het meest belangrijk zijn de fraaie afbeeldingen van een dertiend.eeuwschen 
gevel uit Chartres. Verder  treffen wij  nog aan een artikel over  den schilder 

g te , met afbeeldingen van eenige interessante studies van 
dien kunstenaar. 

E  No. r  engere Wettbewerb zur  Erlangung 
von Entwürfen für  den Neubau eines n O p e r n h a u s es zu 
B e r l i n , met afbeeldingen. — Wohnhausneubauten an der  Sieinens-Brücke 
in Stcglitz bei Berlin, met afbeeldingen en losse plaat. — Bedeutung des 
Grundwasserstandes. 

No. r  engere Wettbewerb zur  Erlangung von Entwürfe n für  den 
Neubau des königlichen O p e r n h a u s es zu B e r l i n (vervolg,, met 
afbeeldingen. — Bedeutung des Grundwasserstandes (vervolg). —  i t-
t ei l i n g en über Zement, Beton- und Eisenbetonbau. Betonhalle auf der 

n Baafaclr-Ausstellung zu g  met afbeeldingen en 
losse plaat. — n der  stadt Paiis. met afbeeldingen. — 

e tragerlose Eisenbetondecke (slot). 

No. e stadtische B a d e a n s t a lt an der  Goseriede in -
v er  arch. Oberbattrat . C. Wolff , met afbeeldingen en losse plaat. — 

s Bauwesen im n t  einschliesslich des -
haltes der  Schutzgebiete. 

No. e stadtische B a d e a n s t a lt an der  Goseriede in  a n n o-
v e r (slot*. — Bedeutung des Grundwasserstandes (slot). — Afbeeldingen 
van ontwerpen voor  het konigl. Opernhaus te Berlij n en uit het Skizzen-
buch van den n Bouwkalender. 

E N No. t slotnummer van den elfden 
jaargang van Julius s maandschrift geeft na eenig werk van 
Theodor  Preckel te Pforzheim, eenige zeer  interessante bouwwerken der 
Stuttgarter  architectenfirma Schlösser &  Weirether. Echt modern is hun 
»Salamanderhaus« in de e te Stuttgart, het uiterlij k hunner 
landhuizen staat echter  onder  eeuwsche invloeden, waarmede de 
interieur s echter  weder  niet geheel overeenstemmen. n het werk van Jacob 

g te , de bakernat van het moderne, is eenige tempering 
der  aanvankelijke buitensporigheid, waardoor t zich kenmerkte, 
op te merken. t slotartikel geeft interieurs, uitgevoerd door  de werk-
plaatsen van Stadler  te Paderborn, nacr  ontwerpen van x . 

E E G -

N V A N . 

Volgens de „N . . Courant"  heeft dr. J. , 
uit , onlangs te Arnhem een voordracht met licht 
beelden gehouden over  de praehistorische bevolking der 
zandgronden van Nederland. 1 

Spreker  begon met er  op te wijzen, dat de gangbare ter-
men (Steentijd en Bronstijd feitelijk geen waarde bezitten 
voor  een werkelijk e kennis der  praehistorische stammen 
in onze streken. s terwij l in de eene streek nog sti enen 
voorwerpen gebruikt werden, wegens gebrek aan- en on-
bekendheid met metalen, werden metalen gereedschappen 
vaak al elders gebruikt en zelfs nu nog zijn in sommige sire 
ken metalen gereedschappen onbekend. n de oudste gra-
ven komt brons voor  naast steen en daarentegen vindt 
men ook steenen wapens in e graven. e na-
men brons- en steentijd, zijn dus feitelijk termen met wei-
nig beteekenis en dus verouderd. t komt er  veel meer  op 
aan die stammen te leeren kennen door  het onderzoek hun-
ner overblijfselen, om eerst daarna over  hun samenhang 
met het verdere Europa, hun tij d en herkomst te kunnen 
oordeelen. 

Spreker  kwam nu tot zijn eigenlijk onderwerp: Wat zijn 
onderzoekingen ons omtrent die overblijfselen hebben ge-
leerd. j  zal het daarbij  hebben over  datgene wat de 
bfodem vertelt en over  de methode van het praehistorisch 
onderzoek. e overblijfselen zijn in dc eerste plaats graf-
vondsten, want door  onze praehistorische voorouders werd 
aan cle dooden veel megegeven in hun laatste rustplaatsen. 

e bekendste praehistorische graven zijn wel de hunne-
bedden en spr., die eenige ervan onderzocht, is zelf 'ver-
wonderd geweest over  datgene wat hij  vond. t onder-
zoek van eenige dezer  monumenten toonde aan, dat het ko-
lossale grafkelders geweest zijn uit zware steenen gebouwd, 
met keien geplaveid, door  een ingang toegankelijk en een-
maal door  een grooten aardheuvel bedekt. Op den keibo-
dem waren honderden stuks vaatwerk geplaatst, getuigende 
voor  den dienst der  dooden. Zulke hunnebedden door  ge-
heel West-Europa verspreid, hangen in het Zuiden samen 
met de bekende Aegeische cultuur , 'gelijk wij  die uit Tro-
je b.v. kennen, en die in Griekenland in de c 
beschaving haar  hoogtepunt bereikte. 

t hunncbed is zeer  duidelijk een namaak van de 
doodengrot. k is het volk, dat de -
den bouwde, eenmaal uit het Zuiden gekomen, waar  het 
gewend was zijn dooden in zulke grotten neer  te leggen en 
bouwde het nu hier  zulke kunstmatige grotten. Niet overal 
echter  waren zwerfblokken en keien te vinden en daar; 
vindt men di n geen , maar  begroef men do 
dooden in grafkuilen, waarin men ze in gehurkte houding 
legde . n gaf den dooden precies de-
zelfde voorwerpen in die r  mee, als in de 

n en daaruit blijkt , dat beide soorten graven 
gebruikt werden door  dezelfde stammen, die de burchten 
van Troj e bouwden. Naast elkaar  komen beide soorten 
voor  en spr. vond deze grafkuilen terug o. a. op de Ve-
luwe bij  het Uddelermeer. 

Uit het voorgaande blijkt , dat men reeds eenige gege-
vens heeft over  afkomst cn tij d van de oudste inwoners 
in ons land en ook de gevonden voorwerpen van kunsthouw-
werk werken daartoe mee. 

Spr. toonde nu met foto's van zijn onderzoek'ngen in de 
n aan, dat deze waren kolossale spelonken uit 

ondragelijke brokken steen gevormd, waarover  een zand-
laag liep, die later  met de kleinere keien inviel en de 
bodem van keien mfet het daarop geplaatste vaatwerk be-
dekte. Van lijken zelf is natuurlij k niets meer  over, alleen 
geeft de kleur  van het zand, waarin zij  lagen, aan, dat 
zij  er  geweest zijn en eveneens de gevonden kapsels van 
kiezen. Als men zich nu voorstelt zoo'n , bedekt 
met zand en met een ingang gevormd door  kantsteenen die 
weer  gedekt waren door  andere steenen, dan heeft men 
het duidelijk e bewijs, dat de n doodengrot-
ten zijn. 

Een tweede vorm van een d is dc grafkelder^ 

zooals b.v. dc beroemde Emmenschc, die nog niet onder-
zocht is. e fleschjes, het aardewerk met typisch ingestoken 
versiering, ontleend aan de vlechttcchnick die men in de, 

n vindt, zijn zooals gezegd ook in dc -
graber  gevonden. 

t wat betreft de begraving van de lijken , die het prae-
historisch volk in zijn verspreiding over  Europa leert 
kennen. 

Spr. kwam nu op de door  hem bij  het - Uddelermeer  ge-
vonden huttendorpjes; blijkens de vondsten van hetzelfde 
volk afkomstig. t onder  de humuslaag vond spr. ronde 
kommen, die blijkbaar  gediend hebben om dc bewoners ge-
legenheid te geven te zitten, doordat zij  er  hun beenen in 
konden laten hangen, kommen die rondom met vlecht-
werk vastgelegd waren en middenin soms een gat vertoo-
nen, waarin blijkbaar  een paal gestaan heeft om het dak 
te steunen. g is het, dat tegenwoordig nbg de 
houtschillcrs op de Yeluvve jyrecies hetzelfde systeem vol-
gen bij  hun hutjes, l i t alles blijkt , dat ons land oorspron-
kelij k bewoond was door  een primitieven stam, die uit het 
Zuiden van Europa kwam, wellicht een  j . v. Ch. -
lang ze hier  gebleven zijn weten wij  niet. Wel weten we, 
dat zij  niet de eenige bewoners waren. 

n het e Griekenland heeft zich reeds vroeg 
waarschijnlij k van Oost-Europa uit, een nieuw volk geves-
tigd, dat in het kunsthandwerk nieuwe vormen bracht en 
ook weer  een nieuw soort graf gaf, het koepelgraf, dat in 
Griekenland van steen was. r  dit kocpclgraf heeft spr. 
ook op de Veluwe bij  Vaassen gevonden, niet van steen, 
maar van hout. t hout was natuurlij k vergaan en alleen 
de roode kleur  van het zand toonde aan, dat er  hout ge-
weest was; in twee dier  koepelgraven werden overblijfselen 
van verkoold hout gevonden. 

Aangetoond werd, hoe uit dc grondsporen, in de grafheu-
vels gevonden, zich deze houten koepelgraven laten recon-
strueeren. n deze kocpelgraven worden in een grafkui l de 
overblijfselen der  lijken gevonden, soms nog goed herken-
baar. Zeer  mooie stukken aardewerk, steenen hamers enz., 
werden dezen dooden meegegeven. Ook werden bronzen 
voorwerpen gevonden. 

e kocpelgraven verschijnen in een onafgebroken reeks 
door  heel Europa. Blijkbaar  is het volk, dat ze bouwde 
ons werelddeel van het Oosten naar  het Westen doorge-
trokken. 

Tenslotte liet spr. nog iets zien betreffende den tijd , dat 
die primitiev e volken hier  woonden, al is een eenigszins 
nauwkeurige tijdsbepaling vooralsnog niet mogelijk. j  ver-
toonde daartoe lichtbeelden van een door  hem ontgraven 
heuvel, waarin aan den top onder  de humuslaag overblijf -
selen waren van een Gcrmaansche plaats vcor  lijkverbran -
ding, daaronder  weer  een humuslaag. bedekkende een an-
deren brandstapel, welke zich weer  bevond boven ingestorte 
koepelgraven. Zoo bestaat dus onze praehistorische bevol-
king uit twee elementen: een Zuidelij k en een Oostelijk, die 
hier  langen tij d naast elkaar  moeten "hebben gewoond; 
echte natuurvolken, zooals blijk t uit de gevonden resten 
van woningen en gereedschappen, maar  toch — het blijk t 
uit de zorg, die zij  voor  hun dooden hadden — volkeren, 
die gedachten hadden aan een leven na den dood, die 
wisten, dat het menschenbestaan iets meer  was dan ge-
dachtenloos voortleven. 

r  den moeizamen arbeid van de spaden is het mogelijk 
geworden een stuk volksgeschiedenis uit den grond op te 
delven en ons te toonen, dat onze eigen voorouders leefden 
in een zelfde natuurstaat als onze historische tijden ons nog 
in enkele uithoeken van de wereld natuurvolken te 
zien geven. 
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E &  V A N . U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 
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fi  Gemeng d Nieuws .
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. n 't begin van 't vorige jaar  werd door den heer  Jan l'ot . 
destijds lid van den gemeenteraad, die herhaaldelijk het beleid van den 
directeur der  gemeentewerken, den heer  G. . had afgekeurd, aan 
den d een uitvoerige memorie ingebonden, inhoudende niet minder 
dan  klachten in zake het beheer  van publieke werken. e d be-
noemde toen op  Juni  een commissie van vier  leden om de/e 
klachten te onderzoeken; zij  bestond uit de heeren: Glinderman, C. van 
Buysen, J. de e C.J.zn. en mr. A. , waarbij  als deskundige 
werd uitgenoodigd de heer \V . Cool, civiel-ingenieur bij  den dienst der 
gemeentewerken te . 

t door  deze commissie opgestelde uitvoerig rapport is thans aan den 
d overgelegd, terwij l in een begeleidend schrijven de commissie haar 

oordeel in het kort samenvat. 
t onderzoek heelt aan het licht gebracht, dat in slechts één van de 

 klactüen. namelijk over het maken van twee ophaalbruggen, van een 
ernstige fout sprake kan zijn. e heer n heeft deze technische ver-
gissing zelf erkend, ofschoon hij  die voor het groote publiek gemakkelijk 
had kunnen bemantelen of van zich afschuiven. Behalve nog in een zeer 
ondergeschikt punt betreffende te zware c|uadrantijzers van gootafvoerpijpen. 
aan de straatzijde van een openbaar  gebouw — welke fout door den heer 
Cool wordt beaamd — is in een enkel geval. n.1. de quaestie van eigen 
beheer, van een principieel meeningsverschil te gewagen, en in een paar 
punten, o.a. het niet of te laat voorkomen van ontgronding en walmuur-
verzakking is volgens den heer  Cool alleen van tekortkomingen of ver-
gissingen te spreken, als gevolg van te weinig persoonlijk toezicht. e 
commissie is het geheel met den heer  Cool eens, dat door  overlading met 
administratieve bezigheden den directeur  niet voldoende tij d overblijf t voor 
het hoofdtoezicht: de aanstelling van een ingenieur als plaatsvervanger  van 
den directeur is daarom dringend noodig. aan welk advies de d heeft 
gevolg gegeven. 

Overigens heeft de heer  Cool alleen lof voor de technische kennis en 
het verstandig beleid van den heer . waarmede de commissie gaarne 
instemt. Zij  betreurt, dat de directeur  jaren lang door den heer Pot als 
het ware is vervolgd en verheugt zich er  over. dat de aantijgingen van 
den heer Pot nagenoeg geheel ongegrond of overdreven gebleken zijn. 

t P a l e is op den' . 

Aan den voorgevel van het Paleis op den m wordt thans, vlak onder 
het tympan. van welks beeldengroep onlangs een stuk viel, een zware 
steiger  aangebracht. e bedoeling daarvan is. in de gelegenheid te zijn, 
het geheele tympan aan minutieus onderzoek te onderwerpen en zoo mo-
grlijk , de noodige herstellingen aan te brengen. 

Al s 'het onderzoek van den voorgevel is afgeloopen, zal, voor  hetzelfde 
doel. de steiger  aan den achtergevel worden aangebracht, om ook het 
beeldhouwwerk aldaar te inspecteeren. 

W a a l - o v e r b r u g g i n g . 
e heer  Weve. directeur van gemeentewerken te Nijmegen, heeft in eene 

aldaar  gehouden vergadering van de Burgerij-commissie voor  Waal-over-
brugging, de door hem ontworpen plannen bij  eene mogelijke totstand-
koming van de Waalbrug bij  de Belvédère, ter  bezichting gesteld en uit-
voerig toegelicht. Tot deze vergadering waren uitgenoodigd de verschillende 
hoofden van takken van dienst der  gemeente Nijmegen. 

r  den heer  Weve werd aangetoond, dat door  deze plannen een zeer 
breede weg verkregen wordt in de as van de brug en bestemd voor het 
doorgaand verkeer en met afbuiging naar het Westen een breede w 
oploopende toerit, uitkomende op het . van waar  vanzelf de 
ontplooiing verkregen wordt door  Burcht- en . r  deze plan-
nen wordt tevens voorzien in de eischen van het benedendeel der  stad door 
de ontworpen, zeer  matig hellende afritten oostelijk en westelijk van het 
zuidelijk landhoofd. waarvan de meest westelijke afri t uitkomt onder aan 
den . 

a werd in een huishoudelijke vergadering van de Commissie voor 
Waal-overbrugging besloten aan de Provinciale Staten van Gelderland een 
adres te zenden, waarin zal worden verzocht de voorstellen van Gedepu-
teerde Staten aan te nemen. 
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Q . J . A . T R E S T O R F F
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Adres voor de e : Adres voor de Administrati e : 
Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. n 65, 's-Gravenhage 

S per  jaar  Jan. — ) voor  A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s, uitsluitend bij 
het binnenland /  vooruitbetaling: met plaat.

Te voldoen: bij  vooruitbetaling of in twee ' '  i d e m '  z o n d e r P l a a t  0 1 5 
termijnen, elk rjfroo t /  waarover op 
 Apri l en  October  van het abonnementsjaar N van  tot en met  regels . . . » — 

(  Jan.— ) wordt beschikt. h e t bewijsnummer daaronder  begrepen. 
. v .-. ti . Voor  eiken regel meer

Voor  België 1 -o |  Annonces van aanbestedingen worden bij  opgave van drie 
Voor de overige landen der  Post-Unie, f | J plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 

met inbegrip van ë en  | | Tarief voor  Annonces bij  abonnement wordt op franco 
Zuid-Afrik a J J g s  aanvrage toegezonden. 

Opgaven van advertentien moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, 
uiterlij k des S 9 UU S bezorgd zijn: n 65. 's-Gravenhage. 

International e Tentoonstellin g voo r het Bouwweze n te Leipzi g 1913. 
Slot (zit'  bladz. 396). 

ping verkregen e eenheid, waartoe de uitkomst van 
den slag bij g den eersten stoot gegeven heeft. Op-
vallend is, dat moet erkend worden, het verschil tusschen 
teen en thans en wanneer men de toestanden van honderd 
jaren geleden, cle staat van uitputtin g der  natiën en dc alge-
meene depressie op maatschappelijk gebied vergelijkt met 
cle welvaart en het krachtig maatschappelijk streven van 
heden, clan kan men zich voorstellen, dat het e 
violk met rechtmatigen trots wijst op het thans bereikte 
standpunt en vergeeft men gaarne een wcinigje overdrij -
ving, dat tot een minder  juiste historische voorstelling der 
dingen voert. s de uitslag van den slag bij , 
moge veel hebben bijgedragen, om liet denkbeeld van cl

e eenheid naar  voren te brengen, de verwcz nlij 
king van dat denkbeeld werd toenmaals door  velen als 
een utopie beschouwd en eerst ongeveer  zestig jaren later 
is het aan een reus als Bismarck gelukt, het in een uit-
voerbaren vorm te belichamen. Ook het Algemeene -
sche turnfeest, dat  jaren geleden eveneens te g 
gehouden werd zal in  daar  phats vinden  wellicht 
nog andere feestelijkheden, in en buiten verband met «
houden Congressen en bijeenkomsten, maar het hoofdmo-
ment, waarbij  zjclfs cle nationale plechtigheid van de onthul 
ling van het monument op den achtergrond treedt, is 
voor g de tentoonstelling van - en Woningwe-
zen en, in het bijzonder de wetenschappelijke afdeeling daar 
van, waarin methodisch alles op dit gebied gedemonstreerd 
wordt en niet slechts zoo, dat deze demonstratie alleen 

. 

Architect Stadtban-ingpektor  - . 

t was geen kwaad denkbeeld het e onafhan-
kelijkheidsfeest te vieren met een vreedzamen wedstrijd op 
het veld, wfaar  honderd jaren geleden de bloedige veldslag 
word geleverd, waarin die onafhankelijkheid werd bevoch-
ten. Op den gedenkdag zelf van dien  den i8den Oc-
tober, wil m'en het reuzenmonument onthullen en cle -
schers zijn erop gesteld te verklaren, dat hierin geen (daad 
van chauvinisme moet worden gezien, maar dat het monu-
ment  is als een symbool der  met zooveel inspan-
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voor  den vakman genietbaar  is, maar  zoodanig, dat zij  ook 
de belangstelling van bet publiek gaande maakt. 

e zal geen hulpmiddel onbeproefd gelaten worden 
er  zullen modellen tentoongesteld worden, zooals men die 
nog nooit en nergens te zien heeft gekregen. t e 

m te n heeft daarvoor  op de meest onbe-
krompen wij/e zijn medewerking toegezegd. n de groote hal, 
die voor  deze wetenschappelijke afdeeling opgericht wordt, 
zullen de in het oog loopend typische oplossingen van 
vraagstukken uit het bouwvak, naar  groepen geordend, in 
rttodel, teekening. photographic en beschrijving worden ver-
toond, met verwijzing naar  de plaatsen, waar  in de voor  de 
industri e bestemde, hallen, de producten zelf kunnen worden 
bestudeerd. e industrie heeft zich tot taak gesteld, te n 
zien welke vorderingen zij  in de laatste tientallen van jaren 
gemaakt heeft en hoe zij  op hare beurt tot de ontwikkeling 
van bouw- en woningwezen heeft bijgedragen. Overtuigd 
dat. bij  de organisators der  tentoonstelling, wetenschappe-
lijk e ernst in de eerste plaats beoogd wordt, gelooft men, 
dat de industrie hierin een aansporing zal zien, met het 
beste voor  den dag te komen, wat zij  toon en kan. -
daad hebben zich geleerden van naam in de technische 
wetenschappen, vooraanstaande architecten en andere kunste-
naars en groote technische Staatsinstellingen voor  de zaak 
geïnteresseerd en verwacht men, dat de samenwerking van 
al deze factoren aan de volledigheid van het geheel ten 
goede zal komenl Ook aan belangstelling uit het buitenland 
ontbrak het niet; in de buitenlandsche pers hebben invloed-
rijk e personen hun ingenomenheid betuigd met het denk-
beeld der  tentoonstelling en de beginselen die er  aan ten 
grondslag liggen. Zelfs industrieën, die slechts middellij k 
met het bouwwezen in verband staan, zooals de machine-
industri e zullen door  de eerste firma' s op haar  gebied Ver-
tegenwoordigd zijn. c hal voor  de machines bestemd moest 
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reeds tweemaal worden vergroot en thans denkt men nog 
een gebouwl daaraan toe te voegen. Zeer  interessant belooft 
cók de wedstrijd tusschen verschillende moderne bouwma-
terialen te worden, in het bijzonder  die tusschen staal en 
beton. t e Stahlwerksverband"  zal een . 
hoog paviljoen oprichten geheel uit balkijzer  geconstrueerd 
en de betenfabrikanten zullen een soort van tempel oprich-
ten, waaraan verschillende constructies zullen worden toe-
gepast, die mem nog nergens beproefd of uitgevoerd heeft. 

t ontwerp van dezen tempel, waarvan de hoofdruimte 
door  een fraaien koepel wordt overdekt, is in goede hinden 
namelijk in die van Prof. Wilhelm s te . 

s reeds op zich zelf de organisatie eener  speciale vakten-
tconstelling. gelijk deze, op zoo groote schaal, wanneer 
daarbij  tevens naar  volledigheid gestreefd wordt, een zcr 
moeilijk e taak, men heeft bovendien de noodzakelijkheid in-
gezien in verhand daarmede nog afzonderlijke afdeelingen in 
te richten. Zoo wordt o. a. een bijzondere hal, met een op-
pervlakte van ongeveer 2 . , bijna een , be-
stemd voor  de techniek van het brandwezen. r  zal ten-
toongesteld worden alles wat de moderne bouwtechniek op 
het gebied van beveiliging tegen brand en brandvrijhei d 
heeft uitgedacht. Brandweer- en reddingsapparaten zullen 
cp een voor  de hal ingericht terrein in werking gesteld wor-
den, bluschmiddelen cn brandvrij e materialen zullen daar 
op allerlei wijzen beproefd worden. e achttiende e 

"  zal te g gehouden worden
op dit Congres zijn bezoekers uit Oostenrijk, , -
nemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, enz. te ver-
wachten. 

t landhuishoudelijk bouwwezen en zijn behoeften zullen 
in een landhuishoudelijke afdeeling tot hun recht komen, 
niet slechts in technisch-bouwkundig opzicht, maar  ook be 
schouwd in verband met de rentabilitei t van het landbouw-
bedrijf . Een modelboerderij  zal, natuurlij k in de eerste plaats 
niet ontbreken en verder  is men voornemens o. a. model-
schuren en stallen een Westphaalsch boerenhuis en een 

t Afrikaansche farm op te richten, alles voor-
zien van de noodige land-
bouwwerktuigen en gereed-
schappen. Ook modellen van 
gebouwen en inrichtingen op 
kleine schaal zullen in deze 
afdeeüng een plaats vinden. 

Ook de tuinstad en hare 
behoeften en eischen zijn 
niet vergeten. Op een op 

. afstand van het 
eigenlijk tentoonstellingster-
rein gelegen stuk grond, 
wordt naar  het ontwerp van 
den Stadtbauinspector  Stro-
bel de tuinstad g 

n gebouwd, in 
hygiënisch, maatschappelijk, 

1 : 1 . 

technisch en aesthetisch 
opzicht bedoeld als een 
modelaanleg. Voorloopig 
worden er  huizen ge-
bouwd en de verbinding 
met het tentoonstellings-
terrein zal worden be-
werkstelligd door  een mo-
dern verkeersmiddel, dat 
op zich zelf een tentoon-
stellingsobject is. Bij  de 
uitvoering van de tuin-
stad is aan talrijk e firma' s 
in het bouwbedrijf gele 
genheid gegeven,voorden 
dag te komen met de 
beste producten, die bij  den bouw van kleine woningen 
in aanmerking komen. Overigens is het in dezen tuinstad-
aanleg de bedoeling, de aesthetische eischen in den mo-
dernen wconhuisbouw zooveel mogelijk in overeenstemming 
te brengen met de practische  cn hygië-
nische behoeften. 

. 

Architect Prof. W  B. . A., . 

G ) W . 

Architect . . 

Evenzoo wil men in de landhuishoudelijke afdeeling, die-
een integreerend deel van de tentoonstelling zelf uitmaakt, 
aantoonen, dat ook bij  moderne inrichtin g van het landbouw-
bedrij f zeer  goed aan aesthetische eischen kan worden vol-
daan althans tegemoetgekomen. 

Een e tentoonstelling waar  de „ruimtekunst "  ont-
breekt is niet wel denkbaar; hier  wordt dan cok een groot 
gedeelte van het hoofdgebouw bestemd voor  de inrich-
ting van interieurs. Te Brussel heeft d daarmede, 

N E E . 

Architect , B. . A,. g 

grooc succes ingeoogst 
in zijn eigen nationale af-
deeling. r  zal zich 
evenwel de gelegenheid 
voordoen voor  de -
sche interieurkunst , om 
zich met de buitenland-
sche te meten en de be-
langrijkhei d dezer  afdee-
ling zal nu voornamelijk 
afhangen van de mate, 
waarin door  het buiten-
land van deze gelegenheid 
gebruik wordt gemaakt. 

t is te hopen, dat 
met de zorg voor  het 

interieur , het uitwendige aanzien der  tentoonstellingsgebou-
wen niet worde verwaarloosd, in dien zin, dat wij  hier  weder 
de goedfcoope stijlreproducties te zien zullen krijgen , die op 
geen enkele greote tentoonstelling tot heden schenen te mo-
gen ontbreken. 

t gevaar  schijnt niet groot, men wil'hie r  in de groote 
tentoonstellingsgebouwen zooveel mogelijk de kunstrichtin g 
van onzen tij d tot uiting brengen, maar  dit goede voornemen 
sluit de mogelijkheid niet buiten van een te veel monumentale 
opvatting, die in den grond niet past voor  een tijdelijk e 
tentoonstellingshal. t is een uiterst moeilijk vraagstuk, 
dat wij  hier  terloops aanroeren, wij  zullen er  onze lezers 
heden echter  niet mede vermoeien. Evenmin zullen wij  in 
beschouwingen treden over  de nagemaakte oude steden, die 
men op elke tentoonstelling van eenige beteekenis geregeld 
aantreft. e organisators der r  tentoonstelling zijn 
gezwicht voor  de op ervaring gebouwde overweging: r 
moderne h will aber  auch seine Zcrstreuung haben". 
Er was niets aan te doen, zij  achtten zich verplicht een 
gedeelte van het terrein voor  recreatiepark te bestemmen. 

t viel betrekkelijk gemakkelijk, omdat de bestaande toe-
standen hiertoe medewerkten en mooie grasvelden, afge-
wisseld met boomgroepen en andere beplanting, aanwezen. 
Waar door  het aanleggen van wegen, vanzelf een mooi 
wandelpark zou ontstaan, zoo gelegen, dat het naar  vele 
zijden schilderachtige vergezichten aanbiedt op het volke-
renslag-monument, op de tentoonstelling, op het silhouet 
der stad en op het golvend heuvelachtig landschap. Wan-
neer  er  nu maar  gezorgd wordt, dat de rust op deze kalme 
plek niet te zeer  gestoord wordt door  een oorverdoovend' 
kermislawaai, zal zij  werkelijk tot verpoozing der  bezoekers 
kunnen strekken. 

r  ook aan een g schijnt het tentoonstel-
lingscomité te hebben moeten gelooven en er  wordt een 
stuk van de stad gereproduceerd, dat aan den tij d van den 
bevrijdingsoorlog moet herinneren. g is de be-
schouwing waarmede het besluit tot dezen aanleg wordt 
gemotiveerd. n verplaatst zich gaarne terug in dien 
tijd , toen het stadsleven nog een weinig poëzie en behage-
fijkhei d opleverde-. Ook de vreemdeling zal gaarne dat -
zig zien. waarvan de bereisde menschen van honderd jaren 
geleden zoo veel wisten te verhalen. j  zal verbluft staan 
over  de heerlijke architectonische compositie, die gevormd 
wordt door  de Crimmasche poon met de aansluitende Univer-
ksiteitskerk en het r  of Paulaner-klooster  cn hij 
zal zich behaaglijk gevoelen in dat deel van . 
dat aan de Peterspoort en de Burgstraat met de Thomas-
kerk zijn karakteristiek stempel dankt.'' 

Weemoedig stemt deze gulle bekentenis, dat in het 
stadsleven van heden geen greintje peërie en behaaglijkheid 
meer  aanwezig is en dat wij  ons in het verleden moeten 
verplaatsen, om daar  nog iets van terug te vinden. e 
lichte graad van grootheidswaanzin, waaraan wij  heden ten 
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dage lijden, vergoedt dat verlies maar  armelijk . Als echte 
kinderen van hun tij d zijn de organisators der r 
tentoonstelling daarvan niet vri j  gebleven, dit blijk t uit hun, 
streven om een grootsch geheel tot stand te brengen, 
waarvan de monumentale indruk niet mag achterstaan bij 
dien, welke mdn zich voorstelt van het kolossale Volkeren-
slagmonument. 

t is hier  de plaats niet, om deze opvatting tc criti -
seeren of  de vraag tc stellen of de bouwkunst daar-
mede gebaat zal zijn. 

e vraag kunnen wij  met tc meer  vrijhei d laten rus-
ten, omdat hier  niet voorbereid wordt een Bouwkunst-ten-
toonstelling, maar  een Tentoonstelling van Bouw- en Wo-
ningwezen, zonder  verdere pretentie. 

n gcvcelt het verschil en men zal ook inzien, dat 
in onzen tij d bijna zeker  het meeste succes te wachten 
is van een tentoonstelling volgens dc laatste opvatting, 
vooral wanneer  die een wetenschappelijk en zoo volledig 
mogelijk overzicht geeft. 

t overzicht moet |toch ten slotte ook aan ons inzicht 
inzake Bouwkunst ten goede komen. 

e termij n van aanmelding, die oorspronkelijk op  Oc-
tober  j.1. zou afloopen is onlangs verlengd tot i Januari 

 Voor  hen, die nog net tot deelneming kenden beslui-
ten, bestaat de gelegenheid nog en in het belang der  on-
derneming wenschen wij  gaarne, dat nog velen, ook Neder-
landers, daarvan gebruik zullen maken. 

Twee belangrijk e vraagstukke n aan hun natuurlijke n loo p overgelaten . 

Aan het verslag van een dtr  laatste zttn;-,en der  Tweed-
r  < ntleenen wij  h:t volgcnc'e, waarbij  ek Commentaar 

overbodig is: 

r  den heer  Smeuïge werd een warm pleidooi gehouden 
voor  de drooglegging der  Zuiderzee. j  kwam met kracht 
op voor  dit groote nationale werk en protesteerde tegen 
de stelling der . dat eerst uit de resultaten der  indij -
king van de YVieringermcer  de uitvoerbaarheid van het 
groote werk moet blijken. Uit de indijking, , na iojarig e 
voorbereiding, van  hectaren zou men niets kunnen 
bewijzen omtrent den invloed van de droogmak ng der  ge 
heele Zuiderzee, noch op de visscherij, noch op  wa-
terstaats toe-tand, de zeeweringen cn de kisten. j  »ctte 
dat uitvoerig uiteen. Aan de . om in deze tc doen wat 
zij  n< odig acht, — spr. had zijn plicht gedaan. 

Eindelij k behandelde de heer e Stuers. van oordeel, 
dat dc r  genoeg politiek had genoten, de quaestie 
Stadhuis-Paleis van Amsterdam. n zijn uitvoerig betoog 
zette hij  de historie — den roof van 't Stadhuis door  den 
Franschen overheerscher  — uiteen en beweerde, dat het 
een schande voor  ons land was dat die tijdelijk e ont-

rcoving aan de d een eeuw had kunnen wor-
den bestendigd. j  herinnerde aan de vele vanwege de 
hoofdstad gedane pogingen om haar  eigendom terug 
te erlangen en '.de de mislukking een schande 
voor  ons nationaal bewustzijn van eer. j  gispte ook de 
houding der g in deze, die juridische chicanes 
zoekt cn — in het kort — hij  verdedigde niet enkel uit een 
oogpunt van recht, maar  oek van mo.alitet en v.n waar-
digheid de teruggaaf van het l aan Amsterdam, op-
dat . . de n in  bij  't eeuwfeest van onze 
nationale onafhankelijkheid, niet langer  in een geroofd pa-
leis zou behce\en haar  in rdc tc nemen. 

Op het vertoog omtrent de Zuiderzee ging dc min. niet 
in. t was een technische quaestie voor  Waterstaat. 

En wat betreft de Paleis-Stadhuisvraag van Amsterdam 
liet de min. zich niet door  den heer e Stuers uit zijn 
tent lokken. j  had op het schrijven van B. cn W. van 
Amsterdam geantwoord en niets meer  er  van vernomen. 

d men nog iets te zeggen, dan moest men maar weer 
schrijven. r  de zaak te behandelen gng niet j  deed 
zijn best om juist te handeien en nu moest men het geval 
maar  aan zijn natuurlijke n loop overlaten. 

f Vereenigingen . 

E VE  E E N N G V A N 

E S EN 

. 

r  bovengenoemde Vereeniging is het volgende adres 
verzonden: 

's-Gravenhage, r

C-eeft met verschuldigdcn eerbied te kennen: 
het Bestuur  der  Sociaal-Technische Vereeniging van 

e s en Architecten (goedgekeurd bij 
k Besluit van  October  No.

dat adressant heeft kennis genomen van het adres van 
het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst dd.  October  j.1. aan Uwe Excellentie, in 
zake een leerstoel in den stedenbouw aan de Technische 

l te ; 
dat door  adressant bereids in Januari  op onder-

wijs in dit leervak werd aangedrongen, toen door  hem 
in een adres aan de Tweede r der  Staten-Generaal 
werd verzocht „d e Stedenbouw"  op te nemen onder  de 

verplichte aan de Technische l tc doceeren 
leervakken; 

dat volgens de door  adressant verkregen inlichtingen 
thans aan de Technische l onderwijs in den 
stedenbouw niet geheel ontbreekt, aangezien met name door 
Prof. . Valckenier s op zeer  te waardeeren wijze 
op zijn colleges over  Administratie f t meerdere tot 
den stedenbouw behoorende onderwerpen ter  sprake wor-
den gebracht; 

dat niettemin de verstiging van een leerstoel in dit voor 
onze samenleving zoo buitengewoon belangrijk vak zeer  wen-
schelijk moet worden geoordeeld, opdat behalve de staat-
kundige en sociale, ook de hygiënische, technische en 
aesthetische zijden van het vraagstuk der  stadsuitbreiding 
ten volle tot hun recht kunnen komen. 

dat de vestiging van een leerstoel als hier  bedoeld wordt, 
van belang is niet alleen voor  de a.s. bouwkundige inge-
nieurs, gelijk het bovenvermeld adres van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst schijnt te bedoelen, maar 
dat ook zeer  in het bijzonder  de voor  civiel-ingenieur  stu-
deerenden, van wie een belangrijk gedeelte in leidende 
betrekkingen bij  grootere en kleinere gemeenten zal werk-
zaam zijn, met deze aanvulling van het technisch hooger 
onderwijs zeer  zouden zijn gebaat; 

dat buitendien de benoeming van een hoogleeraar  in 
den stedenbouw ook uit een meer  algemeen oogpunt van 

gewicht is, aangezien daardoor  dc kennis vaii de steden-
bouwkundige aangelegenheden in ruimeren krin g zoude 
worden verspreid en de belangstelling daarvoor  kunnen wor-
den vermeerderd, zoodat deze kennis aan zeer  velen, diet, 
direct of indirect, op dc uitbreidin g onzer  steden invloed 
kunnen uitoefenen, ten goede zoude komen. 

, waarom adressant zich tot Uwe Excellentie 
wendt met het eerbiedig verzoek het daarheen te willen 
leiden, dat door  de benoeming van een hooglceraar  in 
den stedenbouw worde voorzien in een belangrijke leemte 
in de opleiding onzer  civiel- en bouwkundige ingenieurs. 

't Welk doende. 

Aan 

Zijn e Excellentie den r 

van Binnenlandsche Zaken. 

E G T E . 

r  dagen vergaderde in het „Friesch "  „d e 
Friesche Bouwkring" . Tengevolge van het toetreden der 
'Timmerlieden-patroons- en Aannemersvereeniging, derschil-
ders-patrconsverecniging ,,St. "  en der  Stuotdoors-
patrcensvereeniging werden enkele artikelen van het huis-
houdelijk reglement gewijzigd en een nieuw bestuur  geko-
zen. Als afgevaardigden van bovengenoemde vereenigingen 
gen hebben in dit bestuur  zitting dc heeren G. J. Ooiman, 
ƒ. n en W. v. d. Yegte; de vergadering benoemde, 
behalve den heer  Faber, die daarvoor  niet meer  in aan-
merking wenschte te komen, alle leden van het oude bstuur 
benevens de heeren W. C. de Groot en W. Fransen Jr. 

Aan het slot der  vergadering werd het bestuur  opgedragen 
namens de vereeniging bij  den gemeenteraad en de Pro-
vinc'ale Staten er  op aan te dringen he. voor  de middelbare 
technische school te n gevraagde subsidie zoo 
spoedig mogelijk te willen vcrleenen en aan de n van 
de Tweede r een schrijven te zenden, waarin wor-
den weerlegd de in de sectiën der r  gemaakte opmer-
kingen omtrent een zoodanige inrichtin g te . 

1 P r i j s v r a g e n . 

N T EN P 

T E . 

Naar  aanleiding van deze prijsvragen zijn ingekomen: 
Voor  een b i os c o p e t h e at e r,  inzendingen, onder 

de motto's: Etude, Feestgebouw, , c'est ca, Veni vidi ?, 
, , , , Opus, Ecce, Tolo! 

Een ieder  meent zijn uil een valk te zijn, Onesime, Alle-
gende, B en V, twee vierkanten waartusschen een cirkel 
(geteekend), , Capito, , Ontspanning na ar-
beid, B en F, Apollo, , B.  vierkanten in elkander 
(geteekend), V. , T. m (met wapen) en Noen. 

Voor  een w a c h t h u i s je voor  de t ram ,  inzen-
dingen, onder  de motto's: n uw tijd , , Quo Vadis, 
Na den dagtaak, Arbeid adelt. Snippers, Studie, ! 

, Uit den drup, Sinus, Snel, Juno, A B, , Wils-
kracht, , J.J., Viola, ondergaande zon (geteekend), Tr. -

. J., Zooveel huisjes, zooveel kruisjes,  in cirkel, -
dezvous, Stop, Binnen zijn de besten en . 

Voor eene p e n t e e k e n i ng naar  een bestaand brok 
bouwbeeldhouwwerk,  inzendingen, onder  de motto's: 
Schiedam, , , Behoudt goed oud, Pen 
en inkt , 't s Soo, Suum cuique pulchrum est, Zutphen, 

Praetcr  sunt et imputantur , Anno e en 
C. J. E . 

e Jury, bestaande uit de heeren: J. J. Gort, . B. 
, Alb . Otten, W. F. C. Schaap en J. n 

de s (plaatsvervangend voor  den heer . A. J. Baan 
ders), kende de volgende bekroningen toe. 

Voor  een bioscopethcater: 
ie prijs , zilveren mcdalje met getuigschrift, benevens 
—, motto „Noen." , inzender  dc heer  Jan t 

Jr., Watergraafsmeer; 
de  prij s werd niet toegekend, doch aan de  volgende 

inzendingen werd elk een bronzen  met getuigschrift 
benevens f — toegewezen, n.1.: 

motto „Een ieder  meent'  zijn uil een valk te zijn" , in-
zender  de heer  B. Buurman te ; 

motto „Feestgebouw", inzender  de heer  B. van der  Nieu-
wen Amstel te Amsterdam: 

o , inzender, de heer  Fr . h te 's

Voor  een Wachthuisje voor  de tram: 
ie prijs , zilveren medalje met getuigschrift, benevens 

f —, motto „Zooveel huisjes, zooveel kruisjes" , inzender 
de heer  B. Buurman te ; 

 prijs, bronzen medalje met getuigschrift, benevens 
f  motto „Voila" , inzender  de heer  C. Barentsen te 

; 
 prijs , getuigschrift motto „Binne n zijn de besten", in-

zender  de heer  J. v. d. Spek te . 
Voor eene penteekening: 
ie prijs, bronzen medalje met getuigschrift, benevens 

f  motto , inzender  de heer  J. Schipper 
te Zaandijk ; 

 prijs , getuigschrift met fio.—, motto ,,'t s Soo", in-
zender  de heer  Joh. Briedé te . 

t Jury-rappor t wordt in 't volgend nummer opgenomen. 

E G V A N T 

. 

Op e prijsvraag, luidende als volgt: 

n vraagt een verhandeling over  het gebruik van 
baksteen versus beton cn gewapend beton, voor  het 
maken van gebouwen of gedeelten van gebouwen. 

e verhandeling moet het onderwerp uit aesthetisch, tech-
nisch cn economisch oogpunt beschouwen en ten 
slotte tot een of meerdere conclusies leiden," 

zijn voor  den vastgestelden datum t w e e antwoorden inge 
komen, onder  de motto's: 

„Verschi l van aard 

Vaak vriendschap baart." 
en „Evolutie" . 

r  volgt thans het door  de Jury uitgebracht 

T O V E N G E 

G VA N T

. 

Op Woensdag  November  1.1. heeft de Jury voor  de 
bovengenoemde prijsvraag te Amsterdam vergaderd. 

n de samenstelling der  Jury is sedert het uitschrijven 
der prijsvraag eene verandering gekomen. e heer  A. C. 
C. van t werd vervangen door  den heer  W. C. 
van . n is tijdi g in het C'entraalblad knni s ge-
geven, terwij l er  geen bezwaren tegen zijn vervanging zijn 
gebracht. 

t aantal deelnemers aan de prijsvraag is ver  benedon 
de algemeene verwachting gebleven; slechts twee antwoor-



den kwamen in. Niet alleen over  de geringe deelname was 
de Jury algemeen teleurgesteld, maar  ook de hoedanigheid 
der antwoorden was minder  dan zij  redelijkerwijz e mocht 
verwachten. Uit de antwoorden bleek niet, dat er  van het 
onderwerp eene bijzondere studie was gemaakt, terwij l van 
eigen waarneming of persoonlijke inzichten weinig viel tc 
bespeuren. Een logische gedachten gang was dikwijl s ver 
te zJoeken en over  het algemeen achtte de Jury de ingeko-
men antwoorden weinig wetenschappelijk. Wel is waar  is 
het woord „wetenschappelijk"  in het programma niet ge-
noemd, maar  in de bewoordingen daarvan, speciaal in het 
feit, dat gevraagd werd een „verhandeling" , ligt opgeslo-
ten, (dat gewenscht werd een wetenschappelijke behandeling 
van ihet onderwerp. Ook de volledigheid der  antwoorden 
laat veel te wenschen over; aan sluizen, bruggen, viaducten 
en den geheelen utiliteitsbouw is nagenoeg geen aandacht 
gewijd, terwij l op sommige punten de antwoorden zeer  aan 
de oppervlakte blijven, op andere punten daarentegen noo-
deloos in détails wordt getreden, waarbij  bovendien de jury-
den indruk heeft gekregen, dat veel atn bestaande werken 
is ontleend. s bijzonders kon men in geen der  beide ant-
woorden ontdekken, terwij l toch juist de bedoeling der  prijs-
vraag is iets te krijgen , uitstekende boven het middelmatige. 
Opzet en bewerking der  beide antwoorden gaven der  Jury 
aanleiding hare teleurstelling uit te spreken over  het feit, 
dat niet personen, die het onderwerp volkomen meester 
waren, op deze prijsvraag hunne krachten hebben beproefd. 
Aan den anderen kant valt niet te ontkennen, dat het geven 
van eene verhandeling, als de Jury zich die voorstelt, niet 
gemakkelijk is, en een groote studie vereischt; en dat men, 
waar  ieder  geval op zich zelf staat, in eene verhandeling 
moeilijk ontkomt aan het stellen van algemeenheden. 

t het oog op het bovenstaande en omdat de ingekomen 
antwoorden slechts zeer  onvolkomen beantwoorden aan het 
doel, dat men bij  het stellen van de prijsvraag heeft voor 
oogen gehad, kwam de Jury, na korte beraadslaging met 
algemeene stemmen tot de conclusie, dat zij  aan geen der 
ingekomen antwoorden een prij s kon toekennen. 

s een toekennen van een prijs, zelfs zelfs van een 
3en prijs , is een bekroning, een goedkeuring, en naar  de 
meening der  Jury kan geen der  beide antwoorden daar-
voor  in aanmerking komen, omdat zij, te onbelangrijk zijn. 

Evenwel besluit de Jury eveneens met algemeene stem-
men, een bedrag van veertig gulden toe te kennen aan 
ieder  der  beide inzenders ter  aanmoediging cn als er-
kenning voor  geleverden arbeid. 

e J u r y : 

. P. . 

G. W. VA N . 

W. C. V A N . 

. J. V A N . 

. . 

. , . 

G  No. 50. l in den Steden-
bouw aan de Technische . 

l i e t A u t e u r s re c h t op werken der , door . . . de 
Beaufort (vervolgd 

e N e d e r l a n d s c he t op de l e Exhibition * 
te 1 onden Apri l  door  C. W. Nijhoff , met losse plaat. 

e r  der  Gemeentewerken te Alkmaar volkomen gerehabi-
liteerd. 

n s t u k k e n. Obernkirchener  Zandsteen, door  Ferd. 

Engers. 

A No. n betreffende hel Genoot-
schap. 

t f van B o u m a n te Groningen, door A . W. Weissman. met 
afbeeldingen. 

t k an v e r k e e r e n. 
t s van h &  Co. te Amsterdam, met afbeel-

dingen. 
e S c h a p e n d u i n e n. 
e A m s t e r d a m s c he Schoonheids-Commissie. 

E  No.  E en o ud S t a d s b e e 1 d te Amster-
dam, met afbeelding. 

 e r i n n e r i n g en aan s V , door  A . W. Weissman 
(slot, met afbeeldingen. 

e S t e d e n b o uw en de Technische , door . E. Suyver. 

E  No. n van gewapend beton door 
W . s c.i.. met afbeeldingen. 

S t a t i s c he berekening van stijve ramen, door  J. . Altink , Gep. Off. 
der Genie O. . , met afbeeldingen. 

V e r g a d e r i n g der  Afdeeling voor  Werktuig - en Scheepsbouw van 
het k t van s van r

n s t u k k e n. Een spoorwegverbinding in Noord-Sumatra, 
door  J. C. m an c.i. — Grondwaterbeweging in de omgeving van bronnen, 
door . E. de Bruij n c.i. — e electrostatische voltmeter  als netvoltmeter 
door  A. C. s w.e.i. 

B. v. T). No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen."—Commissie voor  de Statistiek. — t Engel-
sche radiotelegrafische wereldnet. — Vragenbus. — Berichten. — Gemengd. 
— Uit technische bladen en tijdschriften . 

E  No.  T o e k e n n i ng van schadevergoeding op 

grond van billijkheid . 
t r  Technisch Onderwijs. 

 1 i n k e r b e s t r a t i n g e n . 
e i n v l o ed van de drooglegging der  Zuidtrzee op de werkloosheid 

door  A. A. Beekman  (slot). 

E E E No.  Ovenbouw door 
A . Weigelin c.i. — e bouwkwestie te Zaandam. — Beton in zeewater. 
— Beroepsziektewet. — Uitspraken van den Centralen d van Beroep. 

e E . 

Een Amsterdamsche correspondent van de „N . . Cou-
rant"  schreef dezer  dagen aan zijn blad: 

Wi j  hebben een dezer  dagen gemeld, dat door  de Amster-
damsche leden van den Bond van Nederlandsche Architecten 
aan het bestuur  van dien bond geadviseerd is. een schrijven 
te richten tot B. en W. dezer  gemeente, houdende verzoek 
geen wijzigingen te brengen in de instructie of in de organi-
satie van de Schoonheidscommissie of voorstellen daarom-
trent te doen, zonder  dat vooraf de bond in de gelegenheid 
zal worden gesteld om van bedoelde wijzigingen kennis te 
nemen, en daarover  met hem overleg zal zijn gepleegd. 

t betreft hier  eene eigenaardige quaestie, bij  de ge-
schiedenis waarvan wij  even wenschen stil te staan, omdat 
er  — naar  wij  vernamen — groote ergernis en ontstemming 
heerschen bij  een deel der  Amsterdamsche architecten. t 
bovenvermelde schrijven is daarvan het uitvloeisel. 

e Schoonheidscommissie, officieel gedoopt als: commis-
sie van advies bij  de beoordeeling van bouwontwerpen bij 
aanvraag van gemeenteterreinen in erfpacht of koop, is 
in  door  B. en W. ingesteld, op verzoek van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst en het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia. "  Blijkens de instructie was zij 
bedoeld als eene commissie van advies „die , buiten bezwaar 
van de gemeentekas, desgevraagd B. en W. adviseert in de 
eerste plaats bij  de beoordeeling van bouwontwerpen, inge-
leverd bij  aanvraag voor  pacht of koop van terreinen achter 
het , en, zoo B. en W. dit noodig oordeelen, 
ook bij  de beoordeeling van bouwplannen, ingediend bij  eene 

eene aanvraag voor  koop of erfpacht voor  andere dan bo-
vengenoemde terreinen in de gemeente Amsterdam." 

e instelling der  commissie door  B. en W. geschiedde dus 
op verzoek van de voornaamste organisaties van belangheb-
benden hier  ter  stede, en had ten doel: een dam op te wer 
pen tegen den stroom van leelijkheid, welke de eigenbou-
wers over  de stad loslieten. n vreesde dat ook de -
seumterreinen op die wijze b'dorven zouden worden, waarom 
in  „Bouwkunst "  en „Architectura "  de handen ineen-
sloegen. Er  was toen juist een begin gemaakt met den bouw 
van de Jan , en d t begin stemde weinig hoop-
vol voor  het vervolg. Bovendien had men in deze stadsbuurt 
— het aanstaande luxe-kwartier  van Amsterdam — de waar-
schuwende voorbeelden als voor  't grijpen. Ter  rechterzijde 
van de n lag — en ligt helaas nog! — de 
eentonige, rechtlijnig e P. C. , en aan de linker-
zijde de sombere troostelooze buurt J . n te over 
om eenige zekerheid te verlangen voor  wat betref; den bouw 
van de schoonste wijk van nieuw-Amsterdam. 

Gelijk gezegd willigden B. en W. het verzcek der  beide 
bouwkunstige lichamen in, en de Schoonheidscommissie ont-
stond, waarin zitting hebben de vertegenwoordigers van 
het hoofdbestuur  der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, de afdeeling Amsterdam dier , het 
Genootschap „Architectur a et Amicitia" , en de Bond van 
Nederlandsche architecten, terwij l é n de*  leden wordt aan-
gewezen door  het college van B. en W. 

n de afgeloopen veertien jaren heeft de Schoon heids-
cemmissie ongetwijfeld goed werk gedaan. e uitingen van 
den stuitenden wansmaak der  eigenbouwers werden met 
vrucht bestreden, en daarover  zullen zich ongetwijfeld ook de 
Amsterdamsche leden van den Bond van Nederlandsche 
Architecten, die thans zoo ontstemd blijken te zijn, verheugd 
hebben. 

Er is echter  voor  hen, bij  al het goede dat zij  van de werk-
zaamheid der  Schoonheidscommissie zouden willen zeggen, 
een „maar" , — een „maar "  dat nog geaccentueerd wordt 
door  de voorgenomen reorganisatie der  Schoonheidscom-
missie. Officieel is nog niet bekend gemaakt hoe B. en W. 
zich die reorganisatie eigenlijk gedacht hebben. Verschil-
lende courantenberichten hebben echter  wel eenig licht ver-
schaft. e stoot tot de reorganisatie is gegeven door  de 
Schoonheidscommissie zelve, en B. en W. gaan in deze dus 
geheel vri j  uit, terwij l de leden van de Schoonheidscommissie 
zich tegenover  de vereenigingen welke hen afvaardigden 
zullen hebben te verantwoorden over  de secundaire vraag 
of zij  hunne bevoegdheid hebben overschreden toen zij  het 
initiatie f namen tot reorganisatie der  Schoonheidscommissie, 
zonder  daarin de organisaties te kennen. t is een zaak 
van internen aard. 

t gaat thans vooral om de wijze, waarop de reorganisatie 
zal geschieden. t voornemen van B. en W. zou namelijk 
zijn de werkzaamheden der  Schoonheidscommissie te koppe-
len aan die van de commissie voor  het stadsschoen, dat is 
eene, in t van het vorige jaar  hier  ter  stede door  af-
gevaardigden van verschillende vereenigingen opgerichte 
commissie, welke tracht te verijdelen, dat, zonder  nood-
zaak, stadsschoon verloren gaat. en wil bevorderen dat bouw-
werken zóó worden opgetrokken, dat zij  zich aonpassen aan 
het stadsbeeld waarvan zij  deel uitmaken. e reorganisatie 
der Schoonheidscommissie zou nu hierin bestaan, dat beide 
commissies jouden samenwerken, en wel zoodanig, dat de 
commissie voor  het stadsschoon als „werkcommissie"  der 
Schoonheidscommissie zou optreden. t bijv . — al-
dus een bericht in een der  bladen — de Schoonheidscom-
missie bedenkingen tegen een ingeleverd ontwerp dan zal 
zij  het ontwerp in handen stellen van de comm ssie voor  het 
stadsschoon, welke dan, in overleg met den ontwerper, de 
door  de Schoonheidscommissie gewenschte wijzigingen zou 
aanbrengen. 

n de allereerste plaats blijk t er  nu bij  vele architecten 
bedenking te zijn gerezen tegen de rol, welke aan de com-
missie voor  het stadsschoon zou worden toebedeeld. e 
commissie bestaat op het oogenblik uit drie architect n, twee 
kunstschilders, een civiel-ingenieur  en een museum-conserva-
tor, en wordt daarom niet de meest bevoegde geacht voor 
de haar  cp te dragen belangrijke taak, vooral w;iar  haar  sa-
menstelling zeer  toevallig schijnt te zijn. 

t hoofdbezwaar  gaat echter  tegen de uitbreidin g van 
de bevoegdheid der  Schoonheidscommissie (gecombineerd 
met de commissie voor  het stadsschoon) als censor  over  de 
bouwkunst. e werkzaamheid der  Schoonheidscommissie 
heeft zich namelijk niet alleen bepaald tot den revolutie bouw. 
Waar de grens tusschen  en bouwmeester  niet altij d 
duidelij k is, heeft dc werkkrin g der  Schoonheidscommissie 
zich van lieverlede uitgebreid. t gevolg hiervan was, 
dat de commissie (*) „than s haar  oordeel velt over  het werk 
van mannen, die op dezelfde hoogte staan als hir a leden, 
ja de kans bestaat, dat zij  een ontwerp te bjoordeelen zal 
krijgen , waarvan dc geest zal geen boven het gemiddelde 
van de geestelijke gaven harer  leden. 

„O p deze wijze moet de bouwkunst noodzakelijk geschaad 
worden. 

„Voo r een goede ontwikkeling der  kunst behoort de 
kunstenaar  volledige vrijhei d te hebbm om zijne gedachten 
te uiten, en het ligt voor  de hand, dat juist de go.de kun 
stenaars, die nieuwe gedachten wenschen te ontwikkelen, 
in botsing komen met eene Schoonheidscommisie, die, hoe 
ook samengesteld, nooit de waarborgen levert voor  eene" 
objectieve beoordeeling van nieuwe begrippen. Om een 
voorbeeld te noemen: Ware bij  het indienen van het ontwerp 
der Amsterdamsche Beurs de uitspraak eener  Schoonheids-
'commissie van invloed geweest op het al óf ni:t ongewijzigd 
aannemen van het ontwerp, dan kan men ervan verzekerd 
zijn, dat de Beurs niet zou zijn geworden wat zij  is; een fris-
sche uiting van nieuwe gedachten." 

Tot zoover  het oordeel der  opositie. Er  is inderdaad iets 
sympathieks en in elk geval een principieel element in hare 
bezwaren. e arbeid der  Schoonheidscommissie hindert haar 
als de werkzaamheid der e "  —; zij 
gevoelt zich belemmerd in de vrij e gedachten-uiting, zonder 
welke, in het algemeen, volledige bloei der  kunst onbe-
staanbaar  moet worden geacht. Zij  verlangt dat de Schoon 
heidscommisise zal blijven innemen een bescheiden plaats, 
en zich bepalen zal tot den e'genlijken revolutie-bouw. Waar 
het grensgevallen betreft moet h. i. reeds de uiterste voor-
zichtigheid worden betracht. Wellicht dat er  dan af en toe 
iets doorsnapt, dan noodzakelijk correctie had moeten on-
dergaan, maar  zij  acht van grooter  waarde, dat aldus het 
oorspronkelijke, het schoone, zal worden beschermd tegen 
verminking. Wat zou er  — zoo vroeg men ons — geworden 
zijn van de „tachtiger"-bewegin g in onze letterkunde; wit 
van het werk van Vincent van Gogh, als men die beid-
kunsten ondergeschikt had gemaakt aan eenzelfde geeste-
lijk e voogdij, als waartoe men thans de bouwkunst wil 
veroordeelen ? 

Wi j  brengen de vraag over  aan de Schoonheidscommissie 
zelve. Een oordeel te vellen op grond van het bovenstaande 
lijk t ons vooralsnog voorbarig. Eerst dient men te weten 
wat mannen als Berlage en de Bazel — beiden leden van de 
Schoonheidscommissie — bewogen heeft tot medewerking 
aan de reorganisatie der  commissie. Wellicht dat het voor-
stel van B. en W., dat spoedig in het Gemeenteblad zal 
verschijnen, reeds de gewenschte inlichtingen bevat. 

) Wij  citeeren thans uit een ingezonden stuk van den archiu-ct-
ingenieur  J. E . van der  Pek. alhier. 
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e h e r s t e l l i n g s w e r k en aan het P a l e is op d en . 

n de onlangs gehouden vergadering van hel genootschap „Architectur a 
et Amicitia' '  zijn. bezwaren ingebracht tegen de wijze waarop de herstellings-
werken aan het Paleis op den m plaats vinden. t voornaamste bezwaar 
is. dat niemand weet onder  wiens leiding dit werk eigenlijk staat, en bij 
welken deskundige de verantwoordelijkheid berust, zoo al niet bij  een 
eenvoudigen timmermansbaas, wien niet meer  deskundigheid valt toe te 
kennen dan aan welken van zijn vakgenooten ook. Zoo heeft het kunnen 
voorkomen, dat bij  onderhanden nemen van de kroonlijs t een steenhouwer 
eenvoudig met zijn hamer tegen de zandsteenen consoles klopte om te 
hooien of ze ook hol klonken, en als dit het geval was, ze verbrijzelde. 

Ook is het afgekeurd, dat de herstellingen van de marmeren beelden-
groep in het frontispice aan den voorgevel worden toevertrouwd aan het 
bureau-Cirypers te , dat bij  de restauratie van het Stadhuis te 

g oude beelden door  nieuwe vervangen heeft, en daardoor aan 
de karakteristieke architectuur  van het gebouw ernstig nadeel zou hebben 
gedaan. 

e bezwaren zullen, zooals reeds werd medegedeeld, in een schrijven 
worden kenbaar  gemaakt aan de , waarvan . 
Cuypers voorzitter  is. 

e S i n t - J a c o b s t o r en te V l i s s i n g e n. 

n hun voorste', omtrent den Sint Jacobstoren zeggen B. en W. van Vlissin-
gen. dat zij  aan . P. J. . Cuypers te d het verzoek hebben 
gedaan als deskundige van advies te willen dienen omtrent de verschil-
lende plannen tol wederopbouw van den Sint Jacobstoren, welke opdracht 
door  hem is aanvaard. 

Zi j  achten het een voorrecht voor  Vlissingen. dat deze ervaren deskun-
dige bereid was zijn raad in dit belangrijke vraagstuk te geven. 

e raad beteekent, dat . Cuypers medegaat met de overweging van 
B. en W.. dat het niet wenschelijk is in de dichtbebouwde buurt , waarin 
de toren siaat, opnieuw een gevaarlijken toestand te scheppen, gelijk 
de oude torenspits opleverde; ook . Cuypers meent, dat een houten 
torenspits, waarin zware klokken worden gehangen, niet wenschelijk is. 
o m d at de v o r m der  s p i t s n i et b e p a a ld w i js t op de 
e i g e n a a r d i g h e d en e e n er  s a m e n s t e l l i ng u i t hou t. . 
Cuvpers acht het raadzaam, de spits in den ouden vorm te herbouwen en 
beveelt daarom geen andere gedaante aan. j  spreekt als zijn oordeel uit. 
dat de oude spits een fraai voorbeeld was van , en dat zij 
uitstekend paste en volkomen in harmonie was met den gothischen onder-
bouw. 

t door . Cuypers opgemaakte ontwerp vertoont een plaat van ge 
wapend beton, welke op den bewaard gebleven onderbouw wordt gelegd, 
en die door  kraagsteenen wordt gesteund. e dekplaat zal dienen als 
goot voor den afvoer  van het regenwater, dat door  buizen naar  binnen in 
een vergaarbak wordt geleid, en wordt voorzien van verbindingen voor  een 
borstwering, welke in terra-cotta zal worden uitgevoerd. 

t geraamte van de spits zal in gewapend beton worden gemaakt. e 
eerste en tweede verdieping worden met met lood en leien bekleed, de 
borstwering der  tweede verdieping wordt in terra-cotta uitgevoerd. e derde 
en vierde verdieping krijgen een bekleeding van terra-cotta. e kroonlijs t 
wordt van gewapend beton, de peer  daarboven, welke den windwijzer 
draagt, van koper. 

e kosten zijn geraamd op f

Z a 1 t-l i o in m e 1. 

. Cuypers heeft onlangs Zalt-liommel bezocht om als rijksadviseur de 
wei ken der  restauratie van den St. n (welke onder  leiding van 
den heer  Jac. van Gils geschieden) te inspecteeren. 

e heer  Cuypers beklom als -jarige nog de steigersom het monument, 
en bezi chtigde met veel belangstelling de uitgevoerde werken. 

r  toren en kerk aan het benedendeel om zoo te zeggen een geheel 
vormen, gaf . Cuypers te kennen, dat het wenschelijk zoude zijn, het 
ook als zoodanig te herstellen. 

n is thans zes jaren .net dit werk bezig en het is voor  architecten en 
vaklieden zeer  belangrijk het van meer  nabij  te bezichtigen, te meer, daal-
de geheele toren uitwendig van natuursteen is opgetrokken en er  betref-
ende dit materiaal hier  veel te leeren valt. t meerendeel is erg ver. 
weerd. (N. . Ct.) 
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Byzantijnsch e Kunst . 
S 1  t (zie bladz.

Saloniki, het oude Thcssalonika der  Grk'ken , thans weder 
door dc Grieken veroverd, was in de oudheid, door  zijn 
uiterst gunstige ligging een stad van beteekenis cn wel de 
voornaamste handelsstad van Europccsch Griekenland. Toen 

ë bij  het e k werd ingelijfd werd het 
hoofdstad van de provincie. e groote heirweg door de 

n aangelegd van , het oude m 
aan de Adriatische Zee, dwars door  Epirus, ë 
en Thracië, liep over  Thcssalonika. Zooals bekend is be-
stond hier  reeds vroeg een Christengemeente, door den 
Apostel Paulus gesticht en ofschoon Slavische horden en 
Saracenen meermalen dc stad teisterden en plunderden, 
bleef zij  een christenstad, die een levendig verkeer met Wes-
telij k Europa onderhield cn waar  zich vele Venetianen ves-
tigden. r  de Turken onder  Sultan d zeer in het 
nauw gebracht zochten de inwoners uitkomst in het ver-
koopen van de stad aan de Venetiaansche republiek. n 

 evenwel bemachtigden de Turken haar en behielden 
haar tot korten tij d geleden. 

e plattegrond van Saloniki is zeer  regelmatig in aan-
leg en duidelijk is daarin nog het antieke karakter  bewaard 
gebleven, de citadel is nog de oude Akropoli s en er  zijn 
nog meer  overblijfsels van antieke  te vinden, 
maar de meeste nog bestaande  gebouwen  uit 

 E r r a t u m. 

n het onderschrift der  afbeelding op blz.  is een storende drukfout 
ingeslopen, er  moet staan: e van Selim  le A d r i a n o p e 1. 

de middeleeuwen en de meeste moskeeën zijn oorspronke-
lij k byzantijnsche kerken. 

Saloniki bezit ook een Aya Sophia d.w.z. een in wat 
kleiner  verhoudingen, in den tij d van Justinianus, n.tar  het 
model van de hoofdstad des rijks , gebouwde kerk. die 
in  door de Turken tot hoofdmoskee der  stad is gemaakt. 
Zij  staat op een met boomen beplant plein, omgeven door 
de gebouwen, die eertijds tot de residentie van den Griek-
schen aartsbisschop behoorden en door de n 
tot scholen en hospitalen werden veranderd. e kerk be-
zit een fraaicn marmeren kansel en in den koepel een groot 
Byzantijnsch mozaïek, waarvan de hoofdfiguren door do 
Turken overgewit zijn. n  is het Oostelijk del der 
stad, waar  men ook overigens nog vele, geheel of gedeeltelijk, 
van hout gebouwde huizen aantreft, door een zwaren brand 
geteisterd, die ook woedde in de omgeving der  Aya Sophia 
cn zelfs het inwendige van de moskee aantastte, die daar-
door in een bouwvalligen toestand geraakte en veiligheids-
halve gesloten moest worden. 

Ouder nog dan de Aya Sophia is de St. Georgbs-
kerk of , volgens overlevering in d n tij d van Con-
stantijn gebouwd met een halfbolvormigcn koepel van

. diameter, versierd met fraaie mozaïeken, waaraan in 
 bij  een restauratie door  onbevoegde handen veel be-

dorven is. n het voorhof dezer  kvrk zijn nog zeer  belang-
rijk e fragmenten van een ambo. bij  dc Grieken bekend 
als de kansel van St. Paulus, met zeer  merkwaardig oud-
christelij k beeldhouwwerk uit de zesde eeuw. e reliefs 

VOO N  E N N E J T /. ,V CO  S T  It  A . 

file://i:/TKAI.K


4i o 

stellen de aanbidding der  wijzen uit het Oosten voor  en 
zijn v i oral om het costuum der  figuren merkwaardig. 

t belangrijkste Byzantijnsche monument van Saloniki 
is evenwel de oude hoofdkerk der  stad, gewijd aan St. 

, thans . Zij  werd in do vijfd e 
eeuw onzer  jaartellin g gebouwd, ter  nagedachtenis van den 
martelaar s wiens graf zich in een der  zijschepen 
bevindt. Na de inneming der  stad door  de Turken bleef dc 
kerk voorloopig nog in het bezit der  Grieken en men vindt 
er  b.v. nog een t van omstreeks 

 Sultan Bajezid  veranderde ten slotte ook deze 
christenkerk in een moskee. e oorspronkelijk driesehe-
pige, later  tot vijfschepige vergroote, basilica is in hoofd-
zaak uit baksteen gebouwd en van binnen met marmeren 
platen bekleed. t middenschip wordt begrensd door  zes-
tien prachtige zuilen van verde antico met e kapi-
teelen; vier  andere zuilen zijn van rood Egyptisch graniet 
en een aantal draagt kapitcelen van n oorsprong. 

Vermelding onder  de tot moskeeën ingerichte kerken 
verdienen nog de voormalige kerk der  Apostelen, een 
centraalbouw met koepel, twee ziijnissen en voorhallen aan 
dri e zijden, opmerkenswaardig wegens de uitwendige bak-
steenversiering; in de bovenstad de voormalige Agios Elias, 
een laat-Byzantijnsch bouwwerk uit de  eeuw en de 
voormalige r  Gods-kerk in  gebouwd. 

Van de weinige heiligdommen, die in de handen der 
christenen bleven, stamt nog de Agios s uit de
eeuw onzer  jaartelling . 

Geen land ter  wereld, althans geen Europeesch land, 
vertoont in zijn bevolking zulk een eigenaardig mengsel van 
rassen als het Balkan-schiereiland en zijne geschiedenis is 
een aaneenschakeling van wisselingen van het overwicht van 
het eene ras boven het andere. Ten slotte hebben dc Tur -
ken, althans voor  het uiterlijk , geruimen tij d het overwicht 
behouden, maar  behalve in enkele groote steden, is een 
eigenlijk Turksche bouwkunst niet tot ontwikkeling geko-
men en waar  men Turksche monumenten van beteekenis 
aantreft, dagteekenen zij  meestal uit den eersten tij d der 
overheersching en speelt de Byzantijnsche kunsttraditi e daar-
in een hoofdrol. 

n de kustplaatsen heeft, tengevolge van let handelsver-
keer, de Westersche beschaving steeds meer  ingewerkt, 
maar  het binnenland is eeuwenlang een zico goed als onbe-
kend gebied gebleven, waar  tyrannie en anarchie beurtelings 
de overhand hadden, zoodat sommige streken nog in een 
toestand van barbaarschheid verkecren, die het bereizen 
door  West-Europeanen zieer  moeilijk maken. 

e bevolking van die streken heeft eeuwenlang geteerd 
op de natuurlijk e rijkdommen van het land, is eeuwenlang 
gebleven in den staat van beschaving, waarin Europa in de 
middeleouwen verkeerd moet hebben en wanneer  men zich 
een juiste voorstelling daarvan wil maken moet men naar 
het Balkan-Schiereiland gaan. r  vindt men nog de roof-
ridder s op hun burchten cn de groote versterkte kloosters, 
de steden met nauwe, niet of slecht geplaveide straten, 
de dorpen met zeer  primitiev e woningen cn even primitiev e 
kerkjes, die het aanzien hebben van een boerenschuur  met 
met een afdak daaromheen, ter  beschutting van de paar-
den en wagens der  kerkgangers, die soms een paar  uren ver 
moeten komen. 

Tref t men steenen gebouwen van eenige beteekenis aan, 
of eenigszins monumentaal in aanleg, dan zijn het vestin-
gen of bruggen door  de Turken in den eersten tij d der 
overheersching aangelegd of gebouwen, die voor  dien tij d 
bestonden en dan zijn zij  meestal Byzantijnsch van oor-
sprong en hoe vervallen of slecht onderhouden, dikwijl s 
zeer  belangrijke monumenten van bouwkunst. 

n den omtrek van Uskub, in Nagaricino, staat b.v. een 
kerk van zeer  karakteristiek Byzantijnsch type en ook ele 
kerkruïn e bij n is zeer  belangrijk cn dit zijn maar 
een paar  voorbeelden uit vele. Zonder  twijfel zou de archi-
tect, die met fchetsboek en camera het Balkan.-chieredand 
ging bereizen, wanneer  dit zonder  levensgevaar  geschie-
den kan, met een rijke n oogst tehuis komen, ook al be-
paalde hij  zich alleen bij  hetgeen tot de Byzantijnsche 
kunst behoorde en in menig opzicht zou zulk een studie-
reis wellicht verrassingen opleveren en een nieuw licht 
kunnen doen opgaan over  een kunst, waarvan wij  wel een 
en ander  weten uit monumenten van het Westen, maar 
die wij  eigenlijk maar  zieer  weinig kennen in hare ont-
wikkelin g op eigen bodem. 

Vlissingen . 

Toen wij  indertij d schreven over  „het laatste bedrij f van 
de Vlissingsche torenquaestie"  geschiedde dit in de mee-
ning, dat, met het optreden van . Cuypers als adviseur 
in eleze aangelegenheid, dc quaestie was opgelost, of althans 
een oplossing verzekerd, waarbij , zoo niet alle kunstvrien-
den, dan toch de publieke opinie in het algemeen be-
vreeligd zou zijn. 

Zelden evenwel heeft een advies een zoo algemeene 
verbazing in den lande gewekt, als het thans door . 
Cuypers uitgebrachte. n weet niet wat men er  van 
denken  en toch denkt ieder  er  het zijne van en 
het merkwaardigste van de geschiedenis is. dat niemand 
eigenlijk ronduit durft te zeggen, wat hij  er  van denkt. 

n geeft zich enerzijds alle moeite, om het gezag van 
den nestor  der  .Nederlandsche bouwmeesters hoog te hou-
den en een aannemelijke verklarin g voor  zijn houding te 
vinden, want het prestige van den architectenstand is er 
ernstig mede gemoeid, doch in intiemen krin g geeft men 
zijn meening rechtuit cn schroomt men niet, aan zijn ver-
ontwaardiging lucht te geven. 

Of met elit comcdiespel het prestig.'  van den architecten-
stand werkelijk gebaat is betwijfelen wij, het is te door-
zichtig en kan niet beletten, dat meer  en meer  de me-

ning veld wint, dat . Cuypers in de laatste jaren bezig 
is, zijn eigen reputatie af te breken. 

Wie daaraan nog mocht twijfelen, leze het verslag van 
de laatste Gemeenteraadsvergadering te Vlissingen, waarin 
de torenquaestie in behandeling is gekomen, dat voorkomt 
in de „Vlissingsche Courant"  van r  j.1. 

Al s waardig slothoofdstuk van een historie, die de bouw-
kunstwereld in rep en roer  heeft gebracht en in vele op-
zichten een eigenaardig licht werpt op de toestanden van 
onzen tijd , verdient het, in zijn geheel te worden opge-
nomen. 

t luidt als volgt: 

Alsnu kwam ter  tafel het voorstel van Burg. en Weth. 
tot wederopbouwing van dc spits van den St. Jacobstoren. 

t voorstel strekt, zooals wij  reeds uitvoerig hebben 
medegedeeld, om den toren weder  in den ouden vorm 
op te bouwen cn als materiaal te gebruiken beton, be-
kleed met terra-cotta. 

Burg. cn Weth. stellen verder  voor  voorloopig niet over 
te gaan tot het aanschaffen van een carillon. 

Twee leden der  commissie van fabricage zijn tegen het 
gebruik van beton; één lid behoudt zich zijn stem voor. 

e commissie van financiën is verdeeld in haar  advies; 
de meerderheid is tegen het voorstel van Burg. en Weth.; 
de minderheid is er  voor. 

e Voorzitter  zeide van de heeren r  en Van 
l een voorstel te hebben ontvangen om het voorstel 

van den St. Jacobstoren aan te houden, teneinde eerst een 
beslissing te nemen over  het voorstel betreffende een wij-
ziging der  besteksbcpalingcn. 

e heer r  lichtte zijn voorstel nader  toe. 
e Voorzitter  zeide, dat Burg. cn Weth. met dat voor-

stel kunnen medegaan. 
e heer  Tichelman was tegen uitstel. 
e heer n meende, dat aan het voorstel van den 

heer r  wordt voldaan, als met de besteding wordt 
gewacht. 

e heer r  zeide zich hiermede te kunnen ver-
ecnigen, mits de bepaalde zekerheid wordt gegeven, dat 
met zijn voorstel rekening zal worden gehouden. 

e heer n zeide, dat het voorstel van den heer 
r  thans met het voorstel van B. en W. niets heeft 

uit te staan. 
e heer s meende, dat de heer r  zijn 

doel beter  zal bereiken als hij  thans zijn voorstel intrekt . 
e heer  Van Niftri k zeide, dat B. en W. geen bezwaar 

hebben tegen het voorstel van den heer . Waar 
de raad evenwel de torenkwestie thans wil behandelen gaf 
hij  hem in overweging zijn voorstel te wijzigen in dien zin, 
dat de aanbesteding van den toren niet plaats heeft alvo-
rens de voorstellen tot wijziging van de besteksbepalingcn 
zijn behandeld. 

g wordt besloten. 

e heer  Tichelman zeide hedenavond geen vergadering 
te kunnen bijwonen en dairom wilde hij  aanraden de zaak 
van de Zeemans- en Aasschersbeurs eerst te behandelen. 

e heer  Staverman zeide, dat deze agenda veel te over-
laden was en de leden geen gelegenheid hebben zich in 
alle punten in te werken. m drong hij  aan in elke zit-
ting slechts één belangrijk punt aan de orde te stellen. 

e heer  Staverman kreeg hierna het eerst het woord over 
de torenquaestie. j  critiseerde het rapport van dr. Cuy-
pers, welk rapport hem ten zeerste teleurstelt. Er  staan 
daarin argumenten die elk kind in Vlissingen kan geven. 

j  wees er  op, dat Burg. en Weth. aan dr. Cuypers een 
andere opdracht gaven dan de raad gewild he-ft. n 
wordt nl. gesproken van een rapport over  onbrandbaar 
materiaal. e raad heeft evenwel zulk een opdracht niet ge-
geven. Burg. en Weth. hebben met deze opdracht geen uit-
voering gegeven aan den wil van den raad en dit geeft geen 
dunk van deferentie voor  den raad. 

Wat het rapport zelf betreft critiseerde spreker  dit ten 
sterkste, het is armoedig aan argumenten, vol van taal- en 
stijlfouten. m het geheele rapport heeft hem ten zeer-
ste teleurgesteld, evena's dit ook tal van deskundigen aller-
minst bevredigde. 

e heer  Staverman zeide verder, dat alle argumenten van 
dr. Cuypers uiterst zwak zijn. j  wees er  op, dat tal van 
deskundigen het gebruiken van beton afkeuren. . Cuypers 
heeft alle groote bezwaren van talrijk e deskundigen met 
geen enkel argument weerlegd. 

t geheele rapport maakt ons dan ook niets wijzer. 
Wat het gebruik van cement en beton betreft heeft men 

totaal geen ervaring en hij  wilde den Vlissingschen toren 
dan etok niet als proefkonijn gebruiken. 

j  zeide, dat de toren in hout opgetrokken niet minder 
gevaarlijk is dan een toren van beton, mits deze toren wordt 
voorzien van een bliksemafleider. 

Ten slotte wees hij  er  op. dat dr. Cuypers den laatsten 
tij d tal van flaters heeft begaan wat hij  met verschillende 
voorbeelden aantoonde. 

e taak van dr. Cuypers is, met het oog op zijn leeftijd 
afgedaan. 

j  haalde hiervoor  nog eens aan een zoo pas verschenen 
critiek , waarin gezegd wordt, dat de critiek van dr. Cuy-
pers beneden critiek is. 

Na de verse:hillende bezwaren tegen het rapport nog 
nader  te hebben weerlegd, zeide spr.ker  met den heer 

n een nieuw votrrstel te willen doen. 
Spreker  zou persoonlijk het liefst een nieuwe spits op 

den toren zien, in den geest van dezen tijd . Evenwel heeft 
hij  zijn oor  te luisteren gelegd en dan heeft hij  bemerkt, 
dat men in Vlissingen den ouden toren terug wenscht. 

j  besprak hierna het carillon en gaf de inzenders ge-
lij k die ook het carillon terugwenschen. 

j  zal thans tegen het voorstel stemmen en zeide hier 
de tolk te zijn geweest van wat in de archit-ctenwcreld om-
gaat en hij  hoopt, dat de raad niet zal medegaan met het 
voorstel van B. en W. . 

e heer  Tichelman zeide, dat de quaestie van bet mate-
riaal de geheele toren-quaestic heeft bedorven. 

Spreker  is niet dan na rij p beraad een voorstander  ge-
worden van herbouw van den toren in herut en hij  is tot deze 
conclusie gekomen door  de voorlichting van deskundigen. 

j  hoopte, dat B. en W. o;> hun voorstel zullen terug-
komen met de aanneming waarvan de raad zich zou com-
promiteeren. 

Verschillende deskundigen en ook Ged. Staten ontraden 
aanwending van beton. t brandgevaar  is denkbeeldig en 
hij  zal zich dan ook een sterkste tegen het voorstel van 
B. en W. verzetten. 

c heer s wilde eerst een beslissing nemen ov"" 
den vorm van den toren; en dan kan later  de quaestie van 
het materiaal ter  sprake komen. 

e heer n onderschreef ten volle wat de heer  Sta-
verman over  het rapport van den heer  Cuypers heeft gezegd. 

j  wees alleen op het verschil in prij s bij  herbouw in 
beton en hout. Wanneer  wij  in hout herbouwen kunnen 
wij  een toren met carillon terugkrijgen zonder  eenig finan-
cieel nadeel voor  de gemeente. 

Spreker  begreep niet, dat Burg. cn Weth. hun duurder 
voorstel niet hebben teruggenomen. 

j  wilde er  op wijzen, dat wanneer  de toren in beton 
wordt herbouwd, dan niet op rijks-subsidie behoeft gerekend 
te worden. 

Ten zeerste moet hij  er  zich ook tegen verzetten, dat het 
carillon niet dadelijk in den toren wordt geplaatst. 

e heer n deed een voorstel met de heeren r 
en Staverman om den architect van de kerk op te dragen 
plan en besték te maken voor  herbouw van den toren in hout. 

c heer r  netemd"  het rapport van dr. Cuypers 
zeer  onbenullig. j  heeft zich er  eigenlijk met een praatje 
van afgemaakt. 

Wat de eigenlijke quaestie b .-treft, heeft hij  geen voor-
keur  voor  herbouw in den ouden vorm. Bovendien is de 
groote meerderheid der  Ylissingers volgens de kiezerslijst 
hier  niet geboren. 

Wat het voorstel 'zelf betreft is hij  van oordei dit de toren 
uit de assurantie-penningen betaald moet worden. j  is 
er  dus voor  zoo voordeelig mogelijk te bouwen. 

r r  heeft in de commissie van fabricage zich 
tegen het voorstel van B. en \\ ' . verklaard. j  wilde geen 
practisch lesje geven over  gewapend beton, doch wees op 
de bezwaren die zich zullen voortleren bij  het gebruik v in 
beton. e noodige stabiliteit zal niet worden verkregen. 

Wat het bestek voor  den herbouw in beton betreft, wees 
hij  er  op, dat daar  geen statistische berekeningen in voor 
komen. Bij  het maken van het bestek is niet de noodige 
ernst betracht. 

j  eindigde met te zeggen, dat hij  zou willen zien. dat 



de raad een vaste opdracht geeft, n.1. herbouwen in dien 
vorm en met die materialen. 

e heer  Van Niftri k zeide, dat deze raadszitteng hem her-
innert aan de zittingen van  jaar  terug, toen ook ver-
schillende belangrijke werken werden besproken o. a. het 
dempen der  havens en de riolecring. e adviezen van Burg. 
en Weth. werden destijds bestreden, doch de uitkomst heeft 
bewezen, dat de adviezen van B. en W. werkelijk goed waren. 

Wat de torenquaestie zelf betreft wees hij  erop, dat dr. 
Staverman heeft gezegd, dat spreker  dr. Cuypers heeft 
beïnvloed. e insinuatie van dr. Staverman werpt hij  ver 
weg, doch de lof dien hij  hem toebracht door  invloed tc 
hebben kunnen oefenen op dr. Cuypers, aanvaardt hij  gaarne. 

t is een ongedachte eer; want spreker  en dr. Cuypers 
zijn bij  elkaar  vergeleken de reus en de dwerg. 

Wat de quaestie zelf betreft wees de heer  Van Niftri k er 
op, dat de deskundigen vaak verschil van gevoelen hebben. 

Wat het brandgevaar  betreft, zeide de heer  Van Niftri k 
dat volgens dr. Van Gulick het bliksemgevaar  bij  beton 
uiterst miniem is, zoodat zelfs een afleider  geheel over-
bodig is. 

a kwam dc heer  Van Niftri k op het carillon en 
wees er  op, dat B. en W. ook een carillon willen plaatsen, 
doch eerst later  omdat daarvoor  thans geen voldoende 
middelen aanwezig zijn. 

Wat de aanbieding betreft van den heer  Jalvingh te 
Assen voor  herbouw van den toren, wees de heer  Van Nift -
ri k er  op, dat herbouw in het geheel f  zou kosten, 
terwij l een aanbieding voor  beton is gedaan voor

 garantie voor  tien jaar. 
t een houtconstructie zot) soltedc is als de heer r 

zegt, kon spreker  niet onderschrijven. 
r  het archief is verloren gegaan kan niet worden 

nagegaan hoeveel de toren in den loop der  jaren heeft 
gekost. Wel is uit het archief der  kerk het een en ander 
op te diepen en hieruit blijkt , dat herhaaldelijk belangrijke 
sommen voor  verschillende herstellingen zijn betaald. Toen 
de toren  jaar  oud was, is volgens de tegenwoordige 
waardeberekening in het geheel ongeveer  f  betaald. 

Verder zeide de heer  Van Niftrik , dat de heer r 
heeft gezegd, dat een toren in gewapend beton niet kan 
worden gebouwd, doch dat komt omdat de heer r 
het niet weet. 

e heer  Van Niftri k verklaarde, dat B. en W. de zaak 
met den grootsten ernst hebben overwogen en dat zij  met 
de hand op het hart verklaren, dat zij  het voorstel in het 
belang van de gemeente hebben gedaan. 

e heer  Staverman noemde de heer  Van Niftri k uiterst 
zwak. j  is er  niet in geslaagd de voosheid van het rap-
port van dr. Cuypers te ontzenuwen. 

j  gaf gaarne toe, dat dr. Cuypers een groot man is 
geweest, doch met het oog op zijn hoogen leeftijd is 
zijn advies thans van verschillende zijden becritiscerd. 

t de heer  Van Niftri k de verschillende adviezen van 
deskundigen, die tegen gewapend beton zijn, niet weerlegt, 
is zich gemakkelijk van dc zaak afmaken. 

Verder wees de heer  Staverman er  op, dat wij  hier  in 
Vlissingen geen gunstige ervaringen hebben opgedaan met 
gewapend beton, hij  wees daarom op de trap aan het bad-
huis, op de pas gemaakte helling op de werf „d e Schelde" 
en meer  andere werken. 

e heer n bleef zijn verschillende bezwaren hand-
haven tegen het gebruik van beton en hij  wees er  op, dat 
dr. Cuypers ook de soliditeit van eikenhout niet heeft 
ontkend. 

e heer s wees er  op, dat Burg. cn Weth. wel 
degelijk aan dr. Cuypers hebben opgedragen een plan te 
maken voor  een onbrandbaren toren. Er  wordt duidelijk 

gezegd, dat dr. Cuypers zijn voorstel heeft gedaan om aan 
den eisch van B. en W. te voldoen. 

e heer r  erkende, dat de adviezen van deskun-
digen niet eensluidend zijn, doch de meerderheid is dan 
toch tegen  gebruik van beton. 

j wees verder  op de practische bez'waren van het ge-
brui k van beton, wat hij  nader  toelichtte. e bepleiste-
ringen maken het gebruik van beton gevaarlijk, ook dit 
zette de beer r  nader  uiteen. 

Op grond van wat thans met het gebruik van beton is 
bekend is hij  daar  beslist tegen. 

Ook heeft hij  er  bezwaar tegen den gemeente-bouw-
meester  te belasten met het toezicht op den herbouw van 
den toren. 

e |hccr h zcidc persoonlijk tegen beton te 
zijn doch na de oplossing die dr. Cuypers heeft gegeven 
kan hij  zich met dit voorstel  omdat het dan een 
onbrandbare toren zal zijn. 

j  riep den brand op  Sept. nog eens in zijn her-
innering terug en hij  wees op de gevaren weder  een toren 
in hout te bouwen. 

Op deze gronden kan hij  met het voorstel van B. en W. 
medegaan en hij  hoopt, dat dit voorstel zal worden aange-
nomen. 

e heer n zeide, dat de toren best tegen brandge-
vaar  is te beveiligen, als er  slechts een zolder  van beton 
wordt gemaakt, is dit gevaar  opgeheven. 

e heer  Van Niftri k verdedigde het rapport van dr. 
Cuypers en zeide, dat hij  volkomen heeft voldaan aan de 
opdracht hem door  den raad gegeven. 

Volgens dr. Staverman houdt dr. Cuypers op een groot 
man te zijn omdat hij  een plan heeft gemaakt, dat niet in den 
geest van sommige heeren, ook dr. Staverman, is. 

e degelijkheid van het rapport van dr. Cuypers werd 
door  den heer  Van Niftri k nog nader  aangetoond en er 
op gewezen, dat dr. Cuypers een geheel vrij e opdracht 
heeft gekregen en op grond daarvan is hij  tot zijn thans in-
gediend voorstel gekomen. 

e heer  Van Niftri k noemde vervolgens verschillende 
deskundigen op, die voor  gewapend beton zijn, waaron-
der tal van mannen met klinkende namen. 

e heer  Van Niftri k gaf een illustrati e wat betreft het ge-
brui k van hout. Van n der  Ned. . ge-
meente is n.1. een schrijven ontvangen om de situatie der 
schoorstcenen op de Oude t te veranderen. 

o geven kerkvoogden der  Ned. e gemeen-
te zelf toe, dat het gebruik van hout gevaarlijk is. 

j  noemde dit een erntsige waarschuwing voor  het op-
bouwen van den toren in hout. 

Ten slotte noemde hij  het ongepast, dat de heer r 
een blaam heeft geworpen op den gemeente-bouwmeester 

e heer c Jong heeft werken geleverd, waarvoor  deskun-
digen die hier  komen, hun hoed afnemen. 

e heer r  wilde niet nader  ingaan op de kundig-
heden van den heer e Jong. j  feliciteerde den heer e 
Jong met het vertrouwen dat B. en W. in hem stellen. 

j  bleef tegen het optrekken van den toren in beton. 
e heer n zeide, dat het allerminst een beleediging 

voor  den gemeente-bouwmeester  is als wij  zeggen, dat wij 
hem niet erkennen als toren-deskundige. e heer  Frowein 
daarentegen heeft reeds, tot groote tevredenheid, ongeveer' 

 torens gebouwd. 
e heer s wilde eerst beslissen over  den vorm 

van den toren en eerst daarna over  het materieel. 
e heer  Staverman wilde, dat genotuleerd zal worden, 

dat hij  gezegd heeft, dat dr. Cuypers een groot man is 
g e w e c s t. e heer  Van Niftri k heeft evenwel aan zijn 
woorden een andere uitlegging gegeven en daar  kwam hij 
tegen op. 

e heer  Van Niftri k bleef nogmaals aandringen het voor-
stel van Burg. en Weth. aan te nemen cn de gevolgen 
van verwerpen blijven voor  rekening van den raad. 

t voorstel van Burg. cn Weth. werd daarna in stem-
ming gebracht cn verw or  pen met  tegen 6 stemmen. 

Voor  stemden de heeren Van , Auër, Van Niftrik . 
Winkelman, h en . 

e heer  Staverman deed daarna het voorstel, dat de 
toren zal worden herbouwd met inachtneming van de noo-
dige voorzorgen voor  brandgevaar. 

e heer  Van Niftri k vroeg wat onder  brandgevaar  ver-
staan wordt. 

e heer n gaf eenige inlichtingen. 

e heer  Van Niftri k begreep dus, dat Burg. en Weth. 
met nieuwe voorstellen komen en dat de schacht geheel 
zal worden  uit onbrandbaar  materiaal. e spits 
zal dus worden herbouwd in hout in den ouden vorm. 

Burg. en Weth. zullen dus met een nieuw plan komen 
en (dan kan tevens een besluit worden genomen over  het 
al of niet direct plaatsen van een carillon. 

t vooistel van de heeren , n en Staver-
man, dat Burg. en Weth. een nieuw plan zullen opmaken 
voor  herbouw van den toren werd daarop aangenomen met 
algemeene stemmen. 

e heer  Stuart drong er  op aan, dat dit voorstel zoo 
spoedig mogelijk zal worden ingediend. 

Permanent e Prijsvraag-Commissie . 

J a a r v e r s l ag over
Aan de besturen der  Constitueerende Vereenigingen. 
WelEdelgeb. , 

e Permanente prijsvraag-commissie heeft bij  deze de 
eer  U verslag uit te brengen over  haar  werkzaamheden 
in het afgeloopen jaar. 

t in het vorig jaarverslag een historisch overzicht 
gegeven worden, betrekkelijk het ontstaan der  algemeene 
regelen, er  was toen uit den aard der  zaak nog te weinig tij d 
verloopen sedert hunne vaststelling, om over  de werking 
er  van, een eenigszins gegrond oordeel te kunnen vellen. 

Nu is dit anders en is het de Commissie mogelijk over 
dit laatste in eenige beschouwingen te treden, en de vraag 
onder  de oogen te zien of en in welke mate de A. . zijn 
bevorderlij k geweest aan het d o e 1 waarmede zij  werden 
in 't leven geroepen. 

Op het eerste gedeelte van deze tweeledige vraag kan 
een positief antwoord gegeven worden, het tweede ge-
deelte geeft meer  aanleiding tot beschouwingen over  ver-
schillende omstandigheden die hun invloed bij  de toepassing 
der A. . hebben doen gelden. t antwoord op het eerste 
gedeelte der  vraag is toestemmend te geven. Zonder  eeni-
gen twijfel kan geconstateerd worden dat. bij  de prijsvra -
gen, die sedert het instellen der  A. . zijn uitgeschreven, 
daarmede rekening is gehouden, al is het niet te ontken-
nen, dat soms in meerdere of mindere mate van sommige 
bepalingen werd afgeweken al of niet na een desbetref-
fend advies der  P. P. C. 

t is natuurlij k bij  die gevallen, waarin niet rechtstreeks 
de P. P. C. gekend werd, niet bewijsbaar  vv e 1 k e n in-
vloed de A. . op de samenstelling der  prijsvraag-pro-
gramma's hadden, doch opmerkelijk is wel de overeenkomst 
naar  den geest met de A. . die uit die programma's in 
vele hunner  spreekt, waaruit mag worden af-
geleid dat de A. . daaraan niet vreemd zijn gebleven. 

e vraag is echt.-r  of die invloed niet g r o o t er  had 
zijn, en hier  raken wij  van zelve het tweede gedeelte der 

 n.1. in welke mate de A. . aan hun doel bevorder-
lij k zijn geweest. En dan moet de Commissie allereerst 
van het hart, dat omtrent het doel nog lang niet de 
gewenschte klaarheid van begrip bestaat, ook niet in den 
krin g der  architecten die geacht mocht worden, hierom-
trent n iet in twijfel te verkecren. 

e P. P. C. zal hier  niet de geheele wordingsgeschiedenis 
der A. . uit haar  vorig jaarverslag behoeven te herhalen 
om dat doel nog eens nader  in het licht te stellen en 
wil er  slechts de aandacht op vestigen, dat het doel der 
A. . niet was, om het uitschrijven van  o p 
z i c h z e lf te bevorderen of tegen te werken, doch om 
te zorgen, dat wanneer  prijsvragen werden uitgeschre-
ven deze zouden behcerscht worden door  vaste regelen, 
waarbij  rde wederzijdsche rechten en verplichtingen van 

prijsvraaguitschrijve r  en- mededinger  gewaarborgd zouden 
worden en de jur y een leiddraad zou hebben voor  de sa-
menstelling van het programma en de beoordeeling der 
antwoorden. 

En niettegenstaande dit eenvoudige klare beginsel, dat 
tevens logisch voortspruit uit de overweging dat de archi-
tect ze lve te bepalen heeft onder  welke voorwaarden hij 
zijn arbeid in een prijsvraag wil geven, wordt herhaaldelijk 

grief vernomen, dat de A. . het uitschrijven van dc 
prijsvragen belemmeren, dat ze veel te dwingend en tc 
streng zijn voor  prijsvraag-uitschrijver s en zelfs dat de ar-
chitecten daarmede als: „ r e c h t e r s in e igen zaak" ! 
optreden alsof het uitschrijven van prijsvragen een noodza-
kelijkhei d  eene onontkoombare zaak ware en in 't bij -
zonder  door  particulieren niet in hun eigen belang doch 
in dat der  architecten ondernomen werd. 

t kan zeker  minder  aangenaam zijn voor  een prijs-
vraaguitschrijver , wanneer  hij  bij  het stellen van zijn eischen 
rekening moet houden met de wenschen en eischen der 
vakorganisatie van hen die hij  aan 't werk wil stellen, over-
tuigd als hij  kan zijn, dat hij  zonder  de eischen, zelfs bij  de 
slechts denkbare voorwaarden die hij  zou stellen nog lief-
hebbers vindt om aan zijn prijsvraag mede te werken, doch 
daarin ligt geen reden om die eischen niet te stellen, 
en dit te minder  waar  hij  zich er  aan kan onttrekken een-
voudig door  zijn prijsvraag niet uit te schrijven, waartoe 
niets als zijn eigen belang hem zou kunnen dringen. 

En waar  het betreft de overheid, die in bepaalde gevallen 
minder  vri j  is te achten zich aan het uitschrijven van prijs-
vragen te onttrekken, daar  is er  niettegenstaande dit, toch 
zeker  geen reden om van het bedingen van behoorlijke 
voorwaarden bij  het uitschrijven van een prijsvraag af te 
zien, aangenomen al dat daardoor  haar  behing gediend zou 
k u n n en worden. t kan ook minder  aangenaam zijn 
voor  den mededinger  wanneer  hem de gelegenheid wordt 
< nthouden aan prijsvragen mede te werken onder  voor-
waarden die hem zelve aannemelijk voorkomen, doch die 
door  de regeling zijner  vakorganisatie niet worden geto-
lereerd, doch dat ontslaat hem niet van de verplichting 
zich naar  die regelen tc voegen, overtuigd als hij  kan zijn, 
dat op den duur  die regeling ook h e m ten goede zal komen. 

t kan daarom slechts verwondering wekken, dat cr 
onder  de architecten nog worden gevonden die in de A. . 
eene belemmering zien, inplaats van een hulpmiddel
de positie van den a r c h i t e ct in 't algemeen te ver-
sterken,  die wanneer  op handhaving der  A. . wordt 
aangedrongen te hoop loopen alsof hunne belangen in plaats 
van behartigd, daardoor  benadeeld zouden worden. 

Uit die begripsverwarring omtrent het doel en het nut 
der A. . spruit bij  een deel der  architecten zekeren te-
genzin voort om hare geldigheid als vakvereenigingsregc-

g en de  gepaard gaande noodzakelijkheid der 
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handhaving te erkennen, welke zich niet uit — wat logisch 
zou zijn — door te trachten zekere bepalingen der  A. . 
die hen ongewenscht voorkomen gewijzigd tc krijgen, maar 
in een zeker  negeeren der  A. . als instituut cn wanneer  hun 
tusschenkomst in prijsvraagaangclegenhcdcn door een prijs-
vraaguitschrijver  wordt ingeroepen — een dienovereenkom-
stig bewust voorbijgaan der  P. P. C. wier  taak het is 
voor de handhaving der  A. . namens de C. V. te waken. 

t spreekt van zelve, dat afgezien van het krenkende 
wat daarin voor de Commissie is gelegen, deze in een 
scheeve positie komt tc staan tegenover dc taak die zij  acht 
haar  dcor  alle leden der  bouwkundige organisatie's opge-
dragen te zijn, wanneer zij  zich daarbij , behalve tegen de 
prijsvraaguitschrijver s ook tegen een deel van haar op-
drachtgevers zelve heeft te verdedigen, en dat hierdoor 
het aanzien der  A. . niet alleen maar ook dat der  or-
ganisatie's die haar in 't leven riepen in hcoge mate ge-
schaad wordt. 

t zal voldoende zijn hier te herinneren aan het voor-
gevallene bij  de Stadionprijsvraag om van dit laaste het 
volledig bewijs te hebben. t kwam dan ook der . P. C. 
gewenscht voor. zich naar  aanleiding daarvan te wenden 
tot de besturen der  C. V. met het verzoek maatregelen te 
willen heramen om voor het vervolg verwikkelingen als 
die zich bij  deze prijsvraag voordeden, te voorkomen. 

En zonder te willen verkleinen wat in deze inc iden-
teel door dc . B. d. B. en de B . N . A. werd gedaan, 
meent zij  er  echter op te moeten wijzen dat eene meer 
p r i n c i p i e e l e regeling van deze aangelegenheid tot nu 
toe is uitgebleven en neemt zij  de vrijhei d hierop nog 
eens de aandacht der  besturen der  C. V. gezamenlijk te 
vestigen. 

Naast de genoemde heeft de P. P. C. ook in het afgeloo-
pen jaar de ervaring opgedaan, dat verschil van opvatting 
bestaat omtrent wat als een prijsvraag is te beschouwen 
in den zin der  A. . 

e P. P. C , aan wie de uitspraak hieromtrent in art.
van haar  huish. reglement is toegekend, stelde zich daarbij 
op het standpunt van de motie in de vergadering van den 
Bond van Nederlandsche Architecten van  Februari
aangenomen, waarbij  n iet als prijsvraag wordt aangemerkt 
eene concurrentie waarbij  elk concurreerend ontwerp wordt 
gehonoreerd volgens de tabel der . tot bevordering der 
Bouwkunst, welk standpunt gesancüonneerd werd door de 
vergadering van voorzitters en secretarissen van de bestu-
ren der  C. V.,  Juli  gehouden. 

Nochtans werd dit standpunt van verschillende zijden 
aangevochten en werd dc wenschelijkheid uitgesproken, dat 
in 'de A. . zelve zou worden bepaald wat als een prijsvraag 
in den zin der  A. . zou zijn te beschouwen en het komt 
de P. P. C. voor, dat dit punt van genoegzaam gewicht is 
te achten om door de C. V. onder de oogen tc worden 
gezien. 

t antwoord op het tweede gedeelte van de in den 
aanhef gestelde vraag moet dus luiden, dat met de A. . 
nog niet in alle opzichten is bereikt wat ermede beoogd werd 
en, dat om dit te bereiken een krachtiger  samenwerking dei-
architecten onderling voorbereid en aangekweekt moet 
worden. 

< tmtrent de werkzaamheden der  Commissie in het af-
geloopen jaar  moge worden medegedeeld, dat zij  advies 
gaf aan de besturen der  Constitueerende Vereenigingen in 
de volgende prijsvragen als: 

ie. e voor een woning voor  landarbeiders met klein 
grondgebruik en voor  boerderijen op heideontginningen, 
uitgeschreven door de e Nederlandsche -
beuwvereeniging, waarvan reeds in het vorig jaarverslag 
sprake was. 

l deze prijsvraag een studieprijsvraag is, meende 
de Commissie hare medewerking bij  de samenstelling van 
het programma, die haar  gevraagd werd, niet te moeten 
weigeren, en is het haar een genoegen te mogen vaststel-
len, dat met hare wenken in dc ruimst mogelijke mate in de 
programma's is rekening gehouden. Op verzoek der  prijs-
vraaguitschrijfster  wees de P. P. C. de heeren J. g 
en i r  aan als architectleden in de Jury. 

e voor 'het s te . l in 
het programma enkele afwijkingen van de bepalingen der 
A. . voorkwamen, meende de Commissie de medewerking 
van deze prijsvraag te mogen aanraden; en gaf een dien-
overeenkomstig advies aan de C. V . 

e voor een Stadion, uitgeschreven door het Co-
mité voor het Nederlandsche Sportpark te Amsterdam. 

e Commissie kon na correspondentie met de prijsvraag-
uitschrijfster en de Jury principieel niet tot medewerking 
aan dc prijsvraag adviseeren. Nochtans werd door de Be-
sturen der  Constitueerende Vereenigingen op opportunis-
tische gronden, waarmede de Commssiie zich kon vereeni-
gen de deelneming niet als ontoelaatbaar  verklaard. 

e Commissie meent omtrent deze prijsvragen n.iar  haai 
speciale rapporten te mogen verwijzen. 

Verder  correspondeerde de Commissie met de besturen 
der  Constitueerende Vereenigingen cn met de prijsvraag-
uitschrijver s over: 

a. een prijsvraag voor een landelijke woning, uitgeschre-
ven door de Nederlandsche Vereenigine, van Baksteenfa-
brikanten ; 

b. eene prijsvraag voor eene verhandeling over  Bak-
steen Beton, uitgeschreven door het Centraalblad der  bouw-
bedrijven ; 

c. een prijsvraag voor  Boerderijen, uitgeschreven door 
de Vereeniging voor  Stalverbetcring in Noord-Brabant; 

d. eenige prijsvragen die geen doorgang hadden of waar-
omtrent de correspondentie nog in gang is. 

l bij  enkelen hiervan rekening werd gehouden met 
opmerkingen door de Commissie gemaakt, werd door  haar 
geen bepaald advies gegeven, daar zij  de prijsvragen als 
Studieprijsvragen beschouwt en meenende, dat deze buiten 
het gebied van hare bevoegdheid vallen, alleen advies geeft 

n de prijsvraag-uitschrijfste r dat verzoekt, zooals bij 
die der . Nederlandsche g het ge-
val was. 

Nog richtt e de Commissie een schrijven tot het Bestuur 
der . C. Coöperatieve bakkerij  St. Gcrardus a tc Tiel 
naar  aanleiding eener  door die Vereeniging uitgeschreven 
prijsvraa g voor  Arbeiderswoningen, waarop echter  geener-
lei antwoord mocht worden verkregen. 

Ten slotte wendde de Commissie zich tot het Bestuur 
of de Commissie voor het l t te Amsterdam 
onder  aanbieding harer  diensten hij  het eventueel uitschrij -
ven van een prijsvraag voor  genoemd gebouw, welk schrij-
ven echter  niet werd beantwoord. 

Na de later  in de couranten bekend gemaakte concurrentie 
voor die plannen tusschen de heeren Cuypers, van Nieu-
kerken en Ouëndag richtt e de Commissie een schrijven 
tot genoemde heeren, met verzoek inlichtingen te willen 
geven omtrent de voorwaarden waaronder die concurrentie 
was uitgeschreven, waarop genoemde heeren berichtten, dat 
naar  hunne mcening niet van een prijsvraag sprake was. 

c Commissie endosseerde deze zaak daarna aan de 
Besturen der  Constitueerende Vereenigingen als verder  val-
lende buiten het gebied harer  bevoegdheid. 

e samenstelling der  Commissie onderging geene ver-
andering cn bleef: 

A . Salm G. B.zn., voorzitter  aftredend in
C. N. van Goor, secretaris „  ,,
P. J. de Jongh, penningmeester „  „
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Wereldtentoonstellin g Gent 1913. 
r  dagen is te Amsterdam de constitueerende verga-

dering gehouden van de Nederlandsche commissie voor 
de Tentoonstelling te Gent. 

e voorzitter, mr. Th. Stuart, deelde het een en ander 
mede over de tentoonstelling. 

e Nederlandsche deelneming wordt door de Vlamin-
gen op hoogen prij s gesteld, hetgeen reeds blijk t uit het 
feit, dat voor  Belgische rekening een afzonderlijk paviljoen 
(dcor  den architect der  tentoonstelling ontworpen) vcor de 
Nederlandsche afdeeling in aanbouw is. Zooals uit de tee-
keningen blijkt , vertoont het de vormen van de  eeuw-
sche e architectuur, o.m. is een toren ter  hoogte 
van , waarin een fraai klokkenspel zal worden aan-
gebracht, ontworpen. e oppervlakte van dit gebouw is 

2 . t heeft een bijzonder  gunstige plaats aan de 
Avenue des Nations, in de nabijheid van de machinegalerij 
en tegenover de Fransche cn e afdeelingen. 

e avenue, r  breed, wordt door  bloemen en wa-
terwerken rij k versierd. 

t inwendige van de Nederlandsche afdeeling is in 
plan gebracht door den architect A. Jacot te Amsterdam, 
die ook reeds een ontwerp voor de inwendige versiering 
gereed heeft. 

Omtrent het gedeelte voor de kunstnijverheid bestemd, 

zal deze architect met de betrokken  in over-
leg treden. 

n dc Nederlandsche afdeeling zal verkocht mogen wor-
den. Onze moderne kunst zal in het Paleis des Beaux Art s 
een plaats vinden. 

Voor dc Nederlandsche afdeeling wordt zooveel mogelijk 
het stelsel gevolgd van kleine afzonderlijke vertrekken voor 
eiken exposant; zulk een vertrek heeft drie wanden cn is 
aan de voorzijde open. 

Ter  vergadering was mede aanwezig mr. J. C. A. Ever-
wijn , die de warme instemming van den minister  van land-
bouw, nijverheid en handel betuigde. 

t dagelijksch bestuur van do Nederlandsche commis-
sie zal bestaan uit de hoeren: mr. Th. Stuart, voorzitter, 
mr. A . . . J. baron van Wijnbergen, vicc-voorzittcr, 
mr. G. J. Fabius, penningmeester, Bern. J. Veldhuis, se-
cretaris. 

e commissie bestaat verder uit ruim  leden, offi-
cieele personen of mannen op het gebied van handel en 
nijverheid; dc. volledige lijst zal dezer  dagen worden be-
kend gemaakt. 

t secretariaat is gevestigd t 64, tc Am-
sterdam. (N. . Ct.) 

J Vereenigingen . | 

J T O T G
. 

a B o u w k u n d i g O p z i c h t e r . 
Op g  Februari  en volgende dagen zal 

worden afgenomen het examen voor het a van 
Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de j en 
goedgekeurd bij e beschikking. Zij , die op t 

 den leeftijd van  jaren nog niet hebben bereikt, 
werden tot dit examen niet toegelaten. 

a B o u w k u n d i g T e c k e n a a r. 
Op g t  en volgende dagen zal wor-

den afgenomen het examen voor het a van Bouw-
kundig Teekenaar  ingesteld door de j en goed-
gekeurd bij e beschikking. Zij , die op t 

 den leeftijd van  jaar  nog niet hebben bereikt, wor-
den tot dit examen niet toegelaten. 

a van U i t v o e r d er van B o u w w e r k en 
^Onderbaas). 

Op g t  en volgende dagen zal wor-
den afgenomen het examen voor het a van Uitvoer-
der  van Bouwwerken , ingesteld door de -
schappij  cn goedgekeurd bij e beschikking. Zij , 
die op t  den leeftijd van  jaar  nog niet heb-
ben bereikt, worden tot dit examen niet toegelaten. 

e examens worden afgenomen in het Gebouw der -
schappij, t  Amsterdam. 

Zij , die deze of een dezer  examens wenschen af te leg-
gen, moeten schriftelij k hiervan medtedeeling doen vóór 

 Januari  aan het Bureau der j -
nixstraat  Amsterdam. 

e Candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan 
hen, die zich hebben aangemeld, zullen alle vereischte in-
lichtingen tijdi g worden verstrekt. 

Eerst na afloop van alle examens wordt de uitslag be-
kend gemaakt. 

L e e s t a f e l . 

G  No.  V e r s l ag van de -
stuursvergadering van r

P e r m a n e n te Prijsvraag-Commissie Jaarverslag over
A f d e e l i n g Arnhem van de j t. b. d. Bouwkunst. 
A f d e e l i n g Utrecht van de j t. b. d. Bouwkunst. 

e Woonhuis-Architectuur, door  G. Versteeg, met afbeeldingen. 
e N e d e r l a n d s c he t op de l e Exhibition * 

te n Apri l  door  C. W. Nijhof f (Slot). 
V i l l a bij  Overveen, arch. J. r . en J. A . van Asdonk met 

afbeelding. 
. . — Toren te Vlissingen, door 

Jac. v. Gils. 

A No. n betreffende het Ge-
nootschap. 

V e r s l a g van de  Gewone , tevens  Alge-
meene Vergadering van het Genootschap van r

e St. J a c o b s t o r en te Vlissingen. 
E en B o u w k u n d e-Tentoonstelling te Utrecht. t
S o c i a a l - T e c h n i s c he Vereeniging van e s en 

Architecten. Adres in zake een leerstoel voor  Stedenbouw aan de T . . S. 
T e n t o o n s t e l l i ng s en Tuin t

E  No. e St. J a c ob s t o r en te Vlissingen. 
P l a f o n d - c o n s t r u c t i es in plattelands-stallen, met afbeeldingen, 

ontleend aan : Bautechnische n des Stahlwerks-Verbandes. 

E  No.  V  d e C o n g r e s van het r  Ver-
band für  die n der  Technik" , te New-York van
September  door . t w.i. (vervolg). 

O v er g r o n d w a t e r in het zuiden des lands, door  W. C. n m.i 
niet afbeeldingen. 

O p s p o r i n g van delfstoffen in ë door . J. . van 
Gelder m.i. 

Vergadering van de Afdeeling voor  spoorwegbouw en spoorwegexploi-
tatie van het k t van s van r

n s t u k k e n. <irondwaterbeweging in de omgeving van 
bronnen, door A. . Borgesius. 

 (B. v. T.) No.  Officieel gedeelte. — 
Verslagen van vergaderingen. — . — s over  waterpas-instru-
menten 'vervolg). — Prijsvragen. — Vragenbus. — Gemengde Corres-
pondentie. — Berichten. — Uit technische bladen en tijdschriften . 



E &  VA N . 
Nassaukade 504, 

U i t v o e r i n g van werken in 
Gewapend en Ongewapen d Beton 
Voorl . Ontwerpen en Begrootingen gratis. 

Telef. 1258. . ] 
E  No.  A a n b e s t e d i ng van Werken in Ned.-
. 

B e s t e k s b e p a l i n g e n. 
. 

A f d c e 1 i  g s v e r s 1 a g e n. m .

E E . No.  Tentoonstelling 
van s en Tuin . — Nationale Prijsvraag van het Centraalblad der  Bouw-
bedrijven. — t drogen van steenen met behulp van de rookgassen van 
den ketel. — e e Tentoonstelling. — e herbouw van den Si. 
Jacobstoren te Vlissingen. — Over  de inwerking van zeewater  in gewapend 
beton. — , 

 No. t deze allevering is de  jaargang afgesloten en daar-
mede de mededeelingen over  Amerikaansche Schoolgebouwen, terwij l het 
artikel over  liet Steenbedrijf in Amerik a waarschijnlij k nog verder  wordt 
voortgezet. Onder  het opschrift klinkerbestratingen, treffen wij  aan een ver-
slag van een lezing van den heer  Van den Steen van Ommeren en in on-
middellij k verband daarmede staat het volgend artikel,  vertaald uit het 
«Wasser- und Wegebau-Zcitschrifu. over  vorm en richtin g der  voegen in 
het plaveisel. 

Ten slotte zij  vermeld, een bericht over  de ingestorte betonbrug te Nij -
megen, een raadselachtig geval, dat in een centrum van baksteen-industrie 
als hier  natuurlij k in dubbele mate de aandacht trekt . Waarom werd hier 
niet, evenals bij  de bestaande bruggen, baksteen toegepast, vraagt men zich 
af, en niet geheel ten onrechte. 

E . Uitgave van J. G, e te Utrecht, bevat in all.
E en m o d e rn  a r c o n i - s t a t i o n aan b o o r d v an onze g r o o-
te z e e s t o o m e r s; A. . de Voogt. — S p r e k e n de h o n d en en 
r e k e n e n de p a a r d e n: J. J. Taudin Chabot. — e C o n s t r u c t i e 
van l iet  i k r o s k o o p - o b j e c t i e f (slot;: . . (!. . — 
E en c o n c o u rs t a u r i q u e : |. Baron. — B e r k e n m o n o g r a f ie 
(s lo t ): . J. van der  Vet. — O v er  e en v i e r t a l v l i n d e r s n i l 
v e r s c h i l l e n de f a m i 1 i e n : J. r . — E e n v o u d ig e 
P r o e v e n;  a g n e t i s e h e i n c l i n a t i e : . A. J. C. Snijders. — 

e . — B o e k a a n k o n d i g i n g. — C o r r e s -
p o n d e n t i e. — h W e e r b e r i c h t o v er  de 
m a a nd N o v e m b e r: W. van der  Vegt. 

E G No.  E n t f e s t i g u n g der t 
von g i. Pr., Arch. Stad'.baurat Benster, met afbeeldingen. 
— s d Banki bei Sofia in , Arch . Prof. l r 
in . met afbeeldingen en losse plaat. — Zur Frageeinerdeutschen 
 h e i n m ti  d  n g. 

No. too. S c h u l h a us in B ü d i n g e n (Oberhessen), Arch . Prof. E. 
Vetterlein te , niet afbeeldingen en losse plaat.—  i  e i 1 u n-
gen über Zement. Bet-in- und Eisenbetonbau: n der 
Stadt Paris (slot) met afbeeldingen. — Anlage von Scheunen in verschie-
dener  liauweise, met afbeeldingen. 

No. 101. r  Neubau des Geschaftshauses des C h e m n i t z er  B ank-
v e r e i n s, Arch . Zapp i\: Basarke, niet afbeeldingen en losse plaat. — s 

n mit Gas und mit Elektrizitri t im . — Baugewerkschulfragen. 

No.  Wohnhaus r  in . met afbeeldingen en 
losse plaat. — \V a 11 o t-Gedachtnisfeier  im Stiindehause zu . — 

e Feuersicherheit in den T h e a t e r n. — z des -
ses für  B a u b e r a t u  g. — Af beeldingen van ontwerpen voor  het . 
Opernhaus"  te Berlijn . 

E T UN N No. t een waardeerende 
beschrijving van het werk van den jong gestorven schilder s Brühlman 
te Stuttgart, opent dit nummer van Alexander s maandschrift. e 
afbeeldingen van dit werk kunnen ons evenwel met den besten wil niet 
tot een zelfs matigen graad van geestdrift stemmen. s anders is het met 
het werk van den schilder-beeldhouwer Sachse Schneider  te Florence : 
daarin is ongetwijfeld veel origineels, althans veel. dat origineel schijnt. 
Schneider  heeft echter  blijkbaa r  een grondige studie van antieke kunst ge-
maakt en zich daarop geïnspireerd. Wanneer  dit voert tot resultaten als de 
hier  bereikte, dan moet zelfs een vijand van traditi e en navolging er  vrede 
mede hebben en den kunstenaar  huldigen. 

Wat er  verder  medegedeeld wordt van de Tentoonstelling van kerkelijk e 
kunst in het Oostenrijksch , doet ons nogmaals betreuren, dat op 
de aanstaande tentoonstelling te h de moderne kunst uit-
gesloten zal zijn. e Pritrel' s poppen voor  de vitrin e zijn eigenaardige 
voortbrengsels van onzen tijd . gelijk de Saksische beeldjes dat voor  de 
achttiende eeuw waren. Zi j  zijn in meer  toegankelijk materiaal uitgevoerd, 
maar  daardoor  wellicht nog meer  karakteristiek . s heel anders is het kin-
derspeelgoed en de poppen, waarvan aan het slot van dit nummer talrijk e 
aardige afbeeldingen worden gegeven. 

e bouwkunst is slechts zeer  matig vertegenwoordigd door  afbeeldingen 
van een landhuis van Jozef s te Offenbach en hoogst eenvoudige inte-
rieur s van Theophil r  te . 

Industrie - en Handelsadressen . 

Trottoir- , Terrazzo- en Graniettegels, Trottoirbanden, 
, , Tennisbanen, enz. — — — 

. „„ „  „  . 
P r i j s o p g a v en worden op g verstrekt 

,  ™ *o 

Nf oom-Timmerfabriek 

D E A T L A S" . 

Tel. 3905. 

WA T E , 0 N N 

 „V " , v/h. J.  B  &  Co., N 

. VENN, voorh. A. 5 flzn., 

. J. , Amsterdam. 
t 100-111. — Telef. 10»7. -- P.O.Box 881. 

Handel in Binnen - en Buitenlandsch e fijn e Houtsoorten . 

i door 

O U R N I Q U E T d e u r e n . 
G a r n i t u u r  voor  gewone deuren of veiligheidsdeuren geheel gereed levert 

CKUyFF , AMSTERDAM , N. Z. Voorb.w . 146. Tel. 2701. 
Geleverd aan Beurs Amsterdam en , vele Café's en . 

Prospectus gratis, en franco. 

A. VAN E , . 
Fabrikant Cementtegels,  ' 

N o o r l a n d e r , Rotterdafll , 
Natuursteen-Bouwmaterialen. l 132. 

KALKZANDSTEEN . Vil l i - El 

"
voor  Uwe E VE t WA S  \ G. 

Q .  A . T R E S T O R F F
.  Opgericht 1830.  Telefoon 1551. 

Brandkasten, , , etc. 
Staaldraadwarenfabriek 

" 
^ Brouwersgrach t 136 te AMSTERDA M 

?J§fi&  Tel. Inter c 478. 
, ^9B0B 

fabriek van - en . ^Ê9*Hli% 

j  tot Vervaardiging en g van 
, voorheen 

(Vervolg se bladz. Bijlage., ERVEN H. TRIP, - UtreCÏlt . 

P A P I E R S T U C 
\ raagt gratis Brochure en Prospectus aan de 

O p g e r i c ht 180O. - Tel. . SftlS. 

voor - en G 

in a l l e stijlen en volgens teekening-

N l i E N N E W ' /. ,V ( 'O  A  S t  A , 
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